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, gurultulu muzakereler 

rınuhareheler helileniyor Cemiyetler mes'elesinin konuşma
ları bugün biterse Laval tekrar 

ltalyan'lar Cenuh Cephesinde otom()'
lkhil ve cephane bırakarak gerilediler 

itimad reyi istiyecektiı· 

.Taarruz başladı, fakat esaslı temaslar yok 
lıtanbul;- 6 ··( L)zel; ) ~i-" 

Adiı-Ababa'dan haber ·[~~ 
r riliyor:: - -

Habeş orduları, bütün 
cebhelerde taarruza başlı

Y•lı 36 saat olduğuJ halde, 
ltalyan kuvvetlerile henüz 
eıash temasa gelmemişlerdir. 

Cenup cebheainde önemli 

ıniktarda otomobil, kamyon 

ve birçok cebhane Habeş· 
lerin eline geçmiştir. Bütün 
bunlar, yol üzerinde çamur

lara saplanmış bir halde 

bulunmuşlardır. hal yan 'ların 
bu cebhede kendi kendile

rine 2eri çekildikleri hük

ınolunur. Habeş orduları, 

tedrici surette ilerlemekte 
ve ltalyan'ları bir meydan 

muharebesine mecbur etmeğe 
çalıımaktadırlar. 
Adiı - Ababa 5 (A.A) -

Dessiye'deki süel meclis ko
nuşmalarına devam etmek· 
tedir. Söylendiğine göre, im· 
parator timal cephesindeki 
ordu ıeflerini ziyaret edecek· 
tir. . _ 

büyük bir muharebenin vu· 
kubuJduğu söyleniyor. 

- Deva mı dördüncü sahi/ ede -

Isviçre 
Italya aleyhine teşek

kül eden bir komi· 
teyi dağıttı 

Istanbul 6 ( Ôzel) - Ce· 
nevre'den baber veriliyor: 

ltalyanlar aleyhine çahş-

mak ve propaganda yap· 
mak üzere Cencvrc'de te· 
şekkül eden komite, lsviç· 
renin bitaraf bir memleket 
olması hasabile derhal da-
ğıtılmııtır. 

Dö Bono 
ltalya'ya döndü 

Pariı 6 ( Radyo ) - Ma· 
reşal Dö Bono, Oiyana va· 
purile Napoli'ye vasıl olmut 
ve derhal Romaya hareket 
ederek geç vakit T ermine 
istasyonuna varmıı ve tö· 
renle karıılanmııtır. 

}.,ransa parlamento binası 
Paris 6 (Radyo) - Fransız Bundan sonra Mösyö Da· 

parlamentosunda bugün de )adiye ve daha birçok kim
cemiyetler mes'elesinin mü- seler söz söylemişler ve ge· 
zakeresine devam edilecek· çen sene Şubatta cemiyetle
tir . rin müdahalesinden vukua 

Dünkü celsede mösyö Marks gelen kanlı hadiseleri bahr
cemiyetlere şiddetli hücum· )atmışlardır. Hatipler, bu gibi 
tarda bulunmuş ve bu cemi· hAdiselerin bir daha tekerrür 
yellerden silahlı bulunanla- etmemesini istemişlerdir. Bu 
rın silahtan tecrit edilmesir:i sırada çok gürültüler olmuş 
hükümetten istemiştir. Mösyö parlamento başkanı mösyö 
Marks'ın sözleri şiddetle al- Bobişon, mütemadiyen çan 
kışlanmıştır . çalmak suretile süküneti iade 

Möıyö Marks'tan sonra etmek istemiştir. Münakaşa
mösyö Varde) söz söylemiş lar, geç vakte kadar devam 
ve cemiyetlerin asayişi ihlal etmiştir. 

etmekten ve tedhişten başka Müzakere buillo bitene 
bir faydaları olmadığını söy· mösyö Laval, tekrar itimat 
!emiştir. istiyecektir. 

ltalyan tayyareleri her iki göstermektedir. Tembien ve ı tin çaıpıımalar devam edi· 

cephede bllyllk bir faaliyet Gh.,.lta cep~:•:deki çe· yör. Takazzenehri yakininde lngiltere, cihan siyasasının ma_oivele• 
Italya Atrika harbında zararli mı çıkacak? 

Macaristanda kral-1 
' 

lık cereyanları 
lMa~ar iç hakanı; kralı tahta getir
i: mek ~~momkon değildir, diyor 

Budapqte'den 
Bndapeıte 5 (A.A) - Bu 

illa parlimentoda kuvvetli 
lllrillt6ler olmuıtur. Habı· 

bir manzara 
burgcu saylavlar Arıidnk 
Ottonun Macariıtan Kralı 
olduiunu ileri ıllrerek ba· 

Erzurum · Sivas sini eline almağa muvaffak oldu 
ahvilatı büyük Ingilıerenin Türkiye ile ~·f~n münasehatı eskisinden 
rağbet görüyor daha fazla dostane bir şekildedir 

Erzurum-Sivas dahili İs· 
tikraz tahvilltı, memleke-

ltimizin her tarafında ol· 
duğu gibiJt ıehrimizde d;" 
fevkalide bir rağbete 
mazhar olmuıtur. Herkes, 
bu tahvilittan mUmkiln 
olduiu kadar fazla almaia 
gayret etmekte ve sataş, 
hararetle devam eylemek
tedir. 

ğırmıılardır. Bunun Ozerine 
parlamento baıkanı Macaris· 
tan için alınacak Sen·Etien 
tacını sıiyenin kral olabile
ceğini birdirmiş ve bu di
yev muhaliflerin ıiddetli 

protestoları ile karşılanmış
tır. 

Baıkan Anayasa ile bu ka· 
dar aykırı sözler karıısında 
derhal müdahale etmenin 
kendisi için yalnız bir bak 
• Devamı 4 ncıl ıahif ede· 

· ltalya • Habeıistan ihtili· 
fından doğan, ltalya • Iniil· 
tere ihtilafı, zannedildiği ka • 
dar önemıiz bir mes'ele ol· 
maktan çıkmıştır. Avrupa 
mütefekkirlerı, bu mes'ele 
üzerinde uzun uzadıya fikir· 
ler yllrütmekte ve iki devlet 

araıında baı gösteren uzlaş

mazlığın neye müncertolabi-: 
leceği hakkında muhtelif 
kanaatler yürücmektedirler. 
Bu mütefekkirlerin, ekseri· 
yetle birleıtikleri nokta ıu· 
dur: 

"lngiltere, vaziyeti kurtar· M. Mussolini 
mağa ve cihan siyasasının lngiliz ulusu, her ne ba· 
manivelasını eline almağa hasına olursa ·olsun, barışın 
muvaffak olmuıtur.,, muhafazasını ve bir kere 

Büyük Britanya'nın elde daha 1914 faciasına meydan 
edebildiği bu muvaffakiyetin verilmemesini ıiddetle ilti· 
izahına 1relince, Avrupa mil- zam eylemektedir. Binaen· 
tefekkirleri ıu miitaleayı yii· ı aleyh, bir Avrupa barbına 
rlltllyorlar i , , _ .ebebiyet vermHi muhtemel 

olan Italya • Habeşistan ih
tilafında ltalya'nın, Habe
şistana taarruz etmesi, in· 
giliz ulusunun derin infialini 
mucip olmuştur. 

Bundan başka İngiltere 
Habeşistar: mes'elesinde bü
tün devletlerden ziyade ali
kadar olan bir devlettir. 

ltalyan matbuatının, lngi
Jiz ulusuna karşı yaptığı 
hücumlar, Londra'da derin 
akisler uyandırmışbr. 

Baldvin kabinesi, lngilte· 

renin mühim bir kuvvet ol· 
duğunu ve barışı tehlikeye 
düşürecek herhangi bir ha
reketi durdurmağa kidir ol
duğunu cihana göstermek 
için Akdeniz'de icil ted
birler alırken, uluslar ku
rumunu da takviye etmek 
için bütün kudretini sarfet-

• Deuamı 2 ncı salıif ede -



8ahifez (Uhıaal Birlik) 
~~~--------___;;.._-"!....,_ ____ _.....,_ ____ __, ____ ~~....,..-....~_...------~"'"-..---. ..... ----_,,--..,...;. __________________ _....,_ ____________ ._UJI - jl 

6 Birinci Ktnun ~ 
Hikaye Norveç tütün ihtiyacının Önemli bir Ekmekler 1 

Hamur halinde çıkıyor 

kısmını bizden temin edecek Ekmekler hamur halinde 
çıkıyor. Dün idarebanemize 
getirilen birinci nevi bir kilo 
ekmek, yenmiyecek birhalde 
idi. Bu ekmeii getiren ıiki
yetçi, ekmeği aldıktan ıonr.a 
bir Uray i9yarına göstererek 
ıikiyette bulunduğunu ve 
iıyardan aldığı cevabın "Biz 
ne yapalım!" dan ibaret kal
dığını söylemiştir. Halkın en 
esaslı gıdaaile yakından ala
kadar olması lazım gelen 
gelen yegine makam, Uray 
ve iıyarlarıdır. Ekmeğin ba· 
halı olduğu bir zamanda:ha
mur halinde çıkarılması, halk 
için iki başlı bir zarardır. 
Urayın nazarıdikkatini ehem
miyetle çekeriz. 

Bey telmilel Macera 

Norveç, Avrupa pi yasalarından tütün almak 
taıısa, doerudan 

Jeketlerden 
doğruya müstahsil mem

ediyor almağı tercih 
Norveç'in, memleketimizden 

t ütün alacağı ve bunun için 
likadar müesseselere mft

racaat ettiği haber alınmış· 
tır . 

Norveç birkaç yıldır, Tür· 
kiyeden tütün almağa baş· 
lamış bulunduğundan mabsu· 
lümüzü çok müsait bulmuş 
ve söylendiğine göre tütün 
itba)ihnın mühim bir kısmını 
Türkiyeden yapmaiı daha 
muvafık bulmuştur. 

Norveç'te 1934 yıhnın ilk 
dokuz ayı içinde tütün en· 
düstrisinde görülen ilerleme 
son üç ay içinde daha bariz 
bir hal almış ve bütün yıla 
aid muamelattan alınan ne
ticeler çok şayanı memnu
niyet bulunmuştur. 

Tütün istihsalatı 1933 yı
lına nazaran artmıştır: 1933 

yılının sonlarına doğru istihlak· 
ta baş gösteren artma harake· 
ti 1934 yılı içinde gittikçe 
bariz bir hal almıştır. 

1934 te yaprak tütün it
halatı 1933 tekine nisbetle 
yüzde 8,6 kadar artmıştır. 

Sigara tütün ithalatında da 
1934 bir yıl öncekine nis
betle yüzde 15 bir fazlalı!{ 
vardır. Diğer mamulat itha· 
)atında son senelerde baş 
gösteren düşme hareketi 
devam etmiştir. 

Tütün imalatı istatistikleri 
henüz nefredilmemiştir. An
cak yapılan tahminlere na· 
zaran 1934 teki imlit 1933 
imalatından yüzde 10 kadar 
fazladır. Söylendiğine göre, 
bütün fabrikatörler 1934 te 
işlerinden iyi neticeler al· 
mışhr. 

Puro, sigara ve içme tü· 
tünü imalatında artma, ağız 
tütünü ile enfiye imalatında 
ise bilAkis azalma vardır. 

lstiblakin arttığı, tütün ma
mulatı vergisinden 513.000 
kuron fazla varidat alınma· 

sile sabittir. Bu fazlalık 
yüzde 3 nisbetindedir. 1934 
te alınan vergi 17.861.870 
kuron tutmuştur. 1933 yılı· 
nın varidatı 17.348.866 ku
ron, 1932 ninki ise 17.484. 780 
kurondu. 

1934 te Norveç'e dışardan 

gelen yaprak tütün miktarı 
2,443, 175 kilogramı bulmuş· 
tur. (1933 te 2,232,190 kilo
gram ) 1934 ithalatından 
1,674,436 kilogramı Birleıik 
Amerikadan gelmi~tir. (1933 
te l,469,117 kilogram) Nor· 
veç'in genel yaprak tütün 
ithalatının yüzde 70 ili 75 i 
Birleşik Amerikadan gelmek
tedir. Yaprak tütününü Av· 
rupa piyasalarından almayıp 
doğrudan doğruya müstahsil 
ülkelerden tedarik etmek 
yolunda son zamanlarda baş 
gösteren cereyan iittikçe 
kuvvetlenmektedir. 

Bunun neticesi olarak 
1934 te genel ihtilatın yüz
de 70i doğrudan doğruya 
Birleşik Amerika'dan geti
rilmiştir. Doğrudan doiruya 
müstahsilden mlibayaatta 
bulunmak sisteminin neticesi 
olarak Almanya'nın 1933 
teki idbalitı genel idhala
tın yüzde 145 ini teşkil eder· 
ken 1934 te nisbet 125 e 
düşmüştür. Diğer taraftan 
Danimarka idhalitı da geri
lemiştir. Malum olduğu üze
re, Birleşik Amerika tütün
lerinin Avrupa'da sattıkları 
başlıca piyasalar bu iki ül· 
kededir. 

Norveç'in yaprak tütün 
ithalatını tip itibarile göste
ren istatistik yoktur. Böyle 
olmakla beraber Birleşik 
Amerika'dan genel tütünlerin 
çoğunu 1933 te olduğu gibi 
koyu renk Virginia, açık 
açık renk Fire-cured ve 
Dark-fired tütilnleri teşkil 
etmiş ve üç cins tütünün 
nisbetleri deiiımemiıtir. Sap· 
ları alınmış yaprak tütün 
ithalatı da 1933 e niıbetle 
epey artmıştır. (1934 te 
50.948 kilogram; 1933 te 
35.823 kilogram). Tiltün ma
mulatı amillerinin ifadesine 
göre, ıon bir kaç yıldanberi 
Türk tütünü kullanımı ülkede 
iyiden iyiye taammüm etmiı 
ve iıbu haddine varmıştır. 
Onun için 1934 ithalitı1933 
ithalitından hatti biraz da 
eksiktir. Norveçin 1934 yı· 
Jında muhtelif ülkelerden 
getirttiği tütünlerin miktarı 

•ı•ğıdaki tabloda 
miştir: 

ÜJkeler 
Belçika 
Kuba 
Danimarka 
Fransa 
Almanya 
Yunanistan 
lngiltere 
ltalya 
Holanda 

gösteril· 

Kilogram 
29,709 
10,396 
86,036 

2,473 
305,652 
19,804 
92,410 

9,913 
87,932 

Holandanın Asya 
müstemlekeleri 19,940 
Şimali Afrika birliği 16,616 
Türkiye 68,365 
Rusya 2,854 
Garbi Asya 10,686 
Birleşik Amerika 1,674,466 
Öbür lilkeler 5,943 

Yekun 2,443, 175 
1934 te mamul tütün it· 

-Devamı 3 üncil sahi.fide-

ürünlerimiz 
Dış piyasalarda kaça 

satılıyor 
Dış piyasalarda mulıtelif 

ürünlerimiz durumu hakkında 
Türkofise gelen son telgraf 
aşağıdadır: 

-Oznm: 
Londra borsasında: Türk 

malı No. 8 peşin p 35-50 
vadeli v 25-46 Yunan üzüm
leri No. 3 Kandiya peşin p 
42-59 vadeli v 22-44 Kali
forniya üzümleri tomson pe· 
şin 3638 vadeli 26 natürel 
peşin 36 vadeli 24 Avustu· 
ralya üzümleri . yeni mal 
42-50 eski nıal 35 Iran 
üzümleri peşin 26-36 vadeli 
16-23 ıilindir. 

Haburk borsasında: Tnrk 
üznmleri no 7 peıin 14,50, 
ıekiı peıin 15, dokuz peıin 
16 T. Lirası Yunan tiztimle
ri Kandiya No 3 vadeli 15-
52 fi. Kaliforniya üzümleri 
tomson peşin 5,85 natürel 
peşin 5,80 dolar, Iran üzüm• 
leri pefin 33-38 tilin. 

İncir: 
Londra bor1aıında : Tnrk 

malı genuin natilrel peşin 33 
vadeli 22 ekstra peşin 35 va
deli 24 ıkeleton 4 crovvm 1 
lb. peşin 50 vadeli 46 beı 
- Det1amı 4 inci 'lahifed~ -

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

· yarattıkları mevsimin en bnynk filmi 

~s ü v a lh1 G ö z o e ır~ 
BugOndeo itiberet ı~mir halkına takdim ediliyor __________ ... ________ __ 

RUS CIGAN örkestresi s 
RUS CIGAN Rusca ve e h 
Fransıca şarkılarla ~üsle· ıya 
nen ve bcyeyanlı bır aşk 
hikayesini Moskova haya-
tını canlandıran 

Tayyare Sinemasının 
Bu 8eneki ohm programına şeref verecek şaheserlerden biridir 

AYRICA: FOKS (En son haberler Türkçe sözlü • MIKI ( Karikatör komik ) ______ , ... ______ _ 
eans saatleri· Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15 Cumartesi günleri 13 - 15 

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

Fiatlerde zam yoktur. 30 · 40 · 50 Kuruştur. 

--ltalya, Atrika ,barhıoda 

Bir dostum ·vardır: Ali 
Ter1all Bilmem bu bayı ta· 
D1rmııınız? Eğer tanımıyor

sanız, müsaade buyurunuzda 
size takdim edeyim: Ali Ter· 
sal, ne iri, ne bücür; ne 
şiıman ne de zayıf, ne ah· 
mak ne de Cingöz olmıyan, 
bitpazarından alınmış - fakat 
iyi seçilmiş - elbieelerile cid
den centilmen bir gençtir! 
Hiddetli olmadığı zamanlar 
çok iyi, menfaatiue doku
nulmadığı zaman çok hoş 
ve eli daima para cebinde
dir! Bu kııa takdim saye
sinde dostum Tersali kolayca 
tanımak şerefine kavuştuğu
nuzu umuyorum! Kendisine 
rastgeldiğiniz zaman, başına 
gelen "~eynelmilel macera" 
dan biri bana borcu olan 
beş lirayı lütfen ve benim 
hesabıma istersiniz ıanı· 

zararlı mı çıkacak? 
-Baştarafı 1 inci sahifede -
miş •e 50 devleti birden bir 
noktada toplamıştır. 

Baldvin, ayni zamanda ıay· 
lav seçimini yenileştirmiş ve 
şimdiye kadar görülmemiş 
bir ekseriyet kazanmıştır. 

yoruml 
Ha.. Siz bu "beynelmilel 

macera., yı bilmiyorsunuz .. 
Öyle mi? ... Şu halde dinle· 
yiniz: Şimdi vaziyeti hülisa 

edelim: 
1 - lngilteıe ile Türkiye 

arasındaki münasebat eski· 
sinden fazla dostane bir 
şekildedir. 

2 - Yunanistan'da vu
ku• gelen rejim değişikliği, 
lngiltere lehine önemli bir 
neticedir. 

3 - Yugoslavya'da İngil
tere için derin ve sarsılmaz 
bir sempati mevcuddur. 

4 - Romanya ile lngil
tere araaında derin bir dost· 
luk vardır. Kral Karol'un, 
yakında Londra'yı ziyaret 
edeceği haberleri, buna bir 
delildir. 

5 - Ruıya'ya açılan bü
yük kredi, lngiltere'nin te· 
sirile oJmuıtur. 

Bundan bir müddet evvel, 
traş oluyorken kapım şid
detle çalındı; yüzümün ya· 
rısı sabunlu olduğu halde 
koştum, kapıyı açtım. Kar· 
şımdan Ali Tersal vardı .. 
Fakat, aman yarabbi.. Ne 
halde?. Burnu kanamış, saç· 
ları yolunmuş, gözleri yaı· 
ıydı. Vah zavallı dostum .. 
Kendisini içeri aldım, bir 
koltuğa oturttum. Başına 

gelenleri anlatmasını rica 
ettim. Evveli, bir kadeh 
konyak istedi; helecanını 

durdurmak için olsa gerek .. 

Ben kendisine nefis bir ıişe 
konyak verdim, bir hamlede 
hemen yarısını içti .. Ve, ba
ııadan geçenleri aalatmağa 

baıladı. 
6 - lngiltere'nin uluslar 

kurumunda kazandığı nlifuz bir safhaya girmesi muhak-
ve bu büyük mfiesseıenin kak olan zecri tedbirleri de 
otoritesini kurtarmak husu• nazarıdikkate alınır ve bu 
ıunda gösterdiği gayret, in· müddet zarfında Habeıiıta· 
giltere ıiyaıasını en yiiksek nın, mütemadiyen kllvvet 
mertebeye çıkarmııtır. kesbedeceği gözönüne geti-
Yukarıda sayılan ioemli rilirse, ltalyan10 Afrika har· 

noktalardan sonra Italya • hından tamamen zararlı çı· 
Habeşistan harbı uzadıkça, kacağı kanaatı bütün vüzu
ltalya aleyhine dalta a-e_niş hile tebellür ve tebarüz eder. 

12 adada af 

7 ltalyan zabiti kı
yılarımıza kaf_;tı 

Kalimnos limanından hiç bir 
kayığın müsaadesiz çıkamı
yacağını ilan etmişler 

Son poıta ile gelen Yu· 
nan gazetelerinde okuduğu-
muza jÖre, lta)ya kralı, ge· 

çen Nisanda Italyan adaİa· 
rında bat g6steren arbede· 
lerden dolayı yakalanıp bap· 
ıe atılan adaJa Rumların af· 
fını emretmiştir. · 

Yunan gazeteleri, İtalyan 
dostu olan Kalimnos metro· 
polidinin, yapmış olduğu fe
nalıkları yerli Rumlara unut· 
turmak ve hatalarrnı tamir 
etmek için bu affa müessir 
olduğunu yazıyorlar. 

Ayni gazetelerin verdikle
ri haberlere göre, bundan 

birkaç gün önce Kalimnoı 
adasından yedi Italyan za· 
biti kaçarak Anadolu sahil· 
)erine iltica eylemişlerdir. 

Bu milnasebetle ltalya 
hükümeti, bütün Italyan 
adalarında genış tertibat 

almış ve hiçbir kayığın, mil· 
saade almadan liman hari
cine çıkmayacağını ilin ey· 
}emiştir. 

ltaJyan liman idaresi bunu 
ilin ederken, diğer taraf
tan da hiçbir kayık veya 
sanda) için lmüsaade veril
memesini lizımgelenlere bil
dirmiıtir. 

1''ak1li; F. Ş. BENLIO(;LU _J 

- Doıtum; bizim mabue 
Kerem kahvebanesindeD ,,. 
.kJyordum. Bua-ün ıanll111 

yoktu. Oıt·üste tavlada d6rt 
defa kaybettim. Bunun içİ~ 
biraz asabi ve heyecıo 1 

idim. Beni mütemadiyen ye' 
nen adamı da bilmiyordull'· 
Bir yere doiru ıı:iderke0 

yanımdaki arkadaııma: 
- Bu adam oyunda bile 

yaptı. Muhakkak bir RuPi' 
dur. 

Dedim. Fakat sözümO ııi· 
tirir bitirmez karıımda tı~· 
naz, esmerce, burnu bir'' 
tuhaf bir adam peyda old0• • 

Herif çok hiddetli idi; •• 
adeta bana saldıracak bit 
tavırla: 

- Senin ıanaın yok, adi' 
ma bizim millet böyle tab' 
kir olmaz. Sözünü geri al· 
mazaan ben sana göıteririOI 

Dedi. Herifin niyeti cid' 
den kötü idi. Kendisini te•· 
kin lizımgeliyordu. işte bİf 
kısım halkta etrafımızda bir 
halka teşkil etmiş, eğlenaıe· 
ğe hazırlanmıştı. MillAyilll 
fakat azimkir bir tavırla: 

- Azizim, yanhtınız ••'' 
Ben rastgele bir milleti tab' 
kir edecek dürzülerden de' 
ğilim. Dedim. Vay efendilll 
vay.. Senmiıin bu "DnrıO~ 
kelimesini söyliyen! 

Seyircilerin içinden baf1 

kefiyeli, bizim ilk muarıs 
Yunanlıdan çok daha eımetı 
daha uzun boylu ve zayıf 
fakat kemikli bir adam, gO· 
reş meydanına giren bif 
pehlivan gibi, halkadan ayrıl: 
dı Ye bana doğru· ilı 1 

adım attı ve çatallaımıı bit 
seıle ve ağdalı bir ifade iJe: 

- Ya, ıen ne diyorsull 
bakalım?. Benim milliyetiıllı 
cinıiyetim, inıaniyetim ile 
alay etmek hakkını siz ner•• 
den buldunuz?. Ben bit 
dilrzüyüm. Dilrzii olmakla i~i· 
bar duyarım. Ya bana tar• 
ziye verirsiniz, ya da... LA··· 
Vallah ... 
Şüphe yoktu. Herifin söY' 

Jemesine lüzum yoktu. Tar· 
ziye vermezsem, vaziyet liet 
halde boşa gitmiyecek bit 
şekil alacaktı. G<Srilyormuıull 
azizim, ne müşkül vaziyet· 
Jere düımekte idim. 

Etraftaki halka gittikçe 
büyilyordu! Fakat doğrudao 
doğruya da tarziye verme1' 
istemedim; ortada bu kadar 
zillete ne lüzum vardı?· 
işi yarı ıakaya çevirmelı 
istedim ve iki muarız• 

birden: 

- Doğrusu dedim. Siı 
beni bir Alman usulO ka•· 
gaya taraftar mı sandınız?. 

Sözümü bitirir bitirmeı, 

halka içine seyirci balktao 
tiıman yumruklu, kırmızı 
suratlı bir adam daha girdi. 
Bunu i[Örünce yüreiim hop· 
Jadı, ti ağzıma kadar geldi, 
bu ecnebi herifte Uzerime 
atbyarak: 

- Ver Tenfel! Diye ba· 
ğırdı. 

Şimdi ne yapmalı idi?. Bu 
Alman'a lif anlatmak belki 
de hepsinden giiç olacakta. 

Herif Tllrkçe, Almanc, 
Fransızca ile karışık bir 
şeyler ıöyliyor, "tazminat" 
iıtiyor, "adalet arıyordu! Ve 
sonunda da: 

- Arl«uı var -
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lzn1ir vakıflar direktörlüğilnden: 

BAŞDURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalmz taze temiz ve ucuz ilAç ve tu· 

valet çeşitleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Balık yağıdır. 
Şerbet ıibi içilebilir iki defa süzülmütür. 

Biricik satış yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi NOzhet 

SIHHAT EZANESI 

HAMBURG 
"TROYBURG,, vapuru 4 

Bci. kanunda bekleniyor, 
Anvers, ı oterdam ve Ham
burg için yük alacaktır. 

JOHNSTON VVARLFN Ll
NE • LIVERPUL 

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

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

Birinci Kordpn, telefon 
No. 2007 • 2008 

"Vapurlann i simleri, gel· 

Satılık motör - ~Türk Anonim şirketi-
12 beygir kuvetinde (Dizel) - = 

markalı az kullanılmış bir = fzmir Yon Mensucatı 'fOrk A. ~· nin Hnlkn- _ 
.,,otör satılıktır. Taliplerin pmardaki kumaş fabrikası mnmulatından olan = 
idarehanemizc müracaatlar1 ~ mevsimlik ve kışlık, zarif kuma~lurla, battaniye, _ 
ilin olunur. şal ve yftn çorapları, bu kerre yeni uçılan Birinci = 

• _ kordonda Cumhuriyet meydanı ch•armda 186 _ 

Ali Rıza _ numaradaki (~ark Hala Türk Anonim şir· _ 
= keti) mağazasında satılmaktadır. Mezkur fabrika- _ 

;; nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum = 
Mücellithanesi := olan mamulattnı muhterem milşterilerimizc bir = = defa daha tavsiyeyi bir vazife biliriz. = = Perakende satış yeri Toptan sahş yeri -= Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark _ = Kemalettin Cad. Sağır zade balı T. A. Ş. =: = biraderler = 

Yeui Kavatlar çarşısı 

No. 34 
- = 

•·----------~ - Kuzu oğlu çarşısı Asım Rıza ~ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;....;.. _______ ~~mır M -- ve biraderleri _-_ 
ut· 

- Yeni manifaturacdarda mimar =: 

. ,._ ,,. .. ' r1 "" • -~ 

~~/ t 

laka (Okamentol) 

~ksftrftk ~ekerle- ~ 
rini tecrObe edi -----t 

tiz .. 

Ve Pftrjeıı ~ahapın 

en O&tftn bir mO&· 

bil ~ekeri olduğu 
nu unutmayıoız. 

~ ca 
:Q 

Kuvvetli mO.sbil 

istiyenler Şahap 

Sıhhat &0.rgO.n ~ 
haplarını Maruf ~ 
ecza depolarından 

ve eczanelerden 

arasıolar. 

= Kemaleddin Cad. Yünlü:mal- = = ]ar pazarı F. Kandemiroğlu = 
• nı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. 

İstanbul ve 'frakya 
Şeker Fbrikaları 1'ürk Anonim Şirketi 

Sermayesi 3,000,000'fü ı·k Jirası 
İstanbul Bahçe kapı dDrdüncü Vakıf han 30- 40 

.-Sümer Bank-· 
li' abrikaları maııı ulatı 

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

Heı·eke kumaşları 

Fesaı1Q kumaşları 

Beykoz kııııduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazar· 
lzmir şubesinde bulursunuz 



"". ih 4 (0Jusal Birlik) 

Çin - Japon müzakereleri yeni 
bir safhaya girmiş bulunuyor 

Nankin hükumeti, muhtariyeti kabul etmek 
rın, bu hususta cebir kullanacakları 

• 

istemiyor, 
Söyleniyor 

Japon la· 

htanbul 6 (Özel) - Japonya ile Çin arasında devam 

eden mOzakereler, yeni bir safhaya girmiş bulunuyor. 

Çin hilkumeti, şimali Çin muhtariyetini kabul etmek 

istcmcmektctlir • 

Bir haf tadanberi Çin topraklarına yO.rOycn Japon 
Japon askerinin arkasından mlltemadiyen takviye 
kıtaatı gelmektedir. Nan kin' in gôslerdigi tenıerrnd . de
vam ederse, Japonya'mn cebir kullanacoğı ve muhıa-
riyeti zorla kabul ettireceği söyleniyor. 

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

Cenevre'cle 
Mesai bürosu diln 

toplandı 
lstanbul, 6 (Özel) - Ce

nevre' den haber veriliyor: 
Uluslar kurumu mesai 

büroıu dün toplanmış ve 
pnta vapurlarının sigorta 
vesair vaziyetlerini tetkik 
eylemiştir. 

Aksum 
Kilisesinde bir ayin 

yapılmış 
Paris, 6 (Radyo) - Ayas

yom bayramı münasabetile 
Akıum kiliselerinde büyük 
iyin yapılmıştır. Bu iyinde 
ltalyan zabitleri de hazır 

bulunmuılardır. 

Yeni milyoner 
Bir Ulrln bulu11amıyor 

Paris, 6 (Radyo) - Milli 
piyankonun, kimin tarafın
dan kazanıldığı malum de
ğildir. 3 milyon frank ikra· 
miye kazanan biletin sahibi 
meydanda yoktur. 

Tehdid tahkikatı 
'ruhsiu, sefalette kal
dığından bahsediyor 

Dno, Sıhhat ve içtimai mu· 
avenet direktörü Cevdet Sa· 
raçoğlunu ölümle tehdid eden 
Tahsin hakkındaki tahkikata 
bu gün de devam olunacak· 
tır. Tahsin, Sıhhat ve içti· 
mai muavenet direktörlüğün
den defatla memuriyet iste
diği halde kendisinin bir ta
rafa kayrılmadığını ve sefa
let içinde bulunduğunu söy
lemektedir. 

Galata'daki 
Ermeni kilisesini 

basmışlar 
lstanbul 6 (Özel) - Er· 

meni'ter arasındaki ihtilif 
el'in halloluoamamıştır. Dün 
bazı kimseler Galata'daki 
Ermeni kilisesini basmışlar· ' 
dır. Zabıta, vak'a faiJlerini 
yakalamışlardır. Tahkikata 
devam olunmaktadır. 

ltalyan 'lar 
Cenub cebhesinde 

geriliyorlar 
-Başıarafı birinci sulıi/ede-

ltalyanlaun, erzak nakli
yatında maruz kaldıkları müş
külatı izale etmek için aldık
ları tedbirler tesirsiz kal
maktadır. Cenup cephesinde 
otomobil, kamyon, erzak ve 
cephane bıraktıklarını ken
dileri de itiraf ediyorlar. 

Samoel Hoar Italyan'lar 
Yarın Paris'te bu

lunacak 
Afrika'da neler ya· 

pıyorlar mış 
Azmara 6 (Radyo) ·- ltal

yanlar, işgal etmiş oldukla-

lngiliz filosu 
Atlas denizinde ma· 

nevra yapıyor 
Londra, 5 (A.A) - Ce

belüttarık'ta demirli bulunan 

Istanbul 6 (Özel)- lngiltere 
dış işleri bakanı Sir Samoel 
Hoar, yaran tayyare ile Parise 
gelecektir. lngiliz bakanı, 
Fransız başbakanı M. Piyer 
Laval'la uzun müddet konu· 
şacaktır . 

rı yerlerde büyük binalar logiliz donanmasının en mü-
yapmağa başladıklarını söy-
lüyorlar. 

Makalle, Adua ve Adi-

grad yolları bitmek üzere 

Macaristanda krallık imif. Bu yolların genişliği 6 

cereyanları 
- Baştarafı 1 inci salıif ede -
değil; fakat ayni zamanda 
bir de vazife olduğunu söy· 
lem iştir. 

Bundan sonra içişleri ba
kanı söz almış ve demiştir 

ki : 
- "Kralın tahta getiril

mesi gerek arsıulusal vazi
yet, ııerek ekonomik yaziyet 
dolayısile mümkün değildir. 

Bundan dolayı bu yolda 
hareket etmek hem efkarı 
umumiye ile eğlenmek; hem 
de memleketin başına vahim 
ve ağır tehlikeler sarmak 
demektir. 

Hükumet lüzumu takdi
rinde böyle hareketlerin 
önüne geçmek için gayet 
şiddetli tedbirler alacaktır. ,. 

Parlamentonun büyük ekse-

riyeti iç işleri bakanının söy
levini alkışlamıştır. 

Hadise 
Alelade bir yara
lamadan ihaı"ettir 

Dün gece Şark sanayi 
şirketi direktörü M. Kris· 

pini yaralayan kürd Mehmed, 

el'an yakalanmamııtır. Za

bıta, carihin izi üzerindedir. 

Bugün yakayı elevereceği 

muhakkaktır. 

Yargenel savaman Orhan 

Köni dün gece vak'a ma
halline giderek derhal tah
kikata başlamıştır. Mehmed, 
işten çıkarıldığı için direk
törü yaralamıştır. 

Fransız hastanesine kaldı
rılan M. Krispin'in yaraları 
hafiftir. Verilen malumata 
göre sıhhi durumunda hiç 
bir tehlike yoktur. 

Baha Koldaş 
Bu sabah gitti 

Isklip kaymakamlığına ata
nan mektupcu Baha Koldaş, 
yeni vazifesine başlamak 
üzere bu sabahki ekspresle 
Afyon'a hareket etmiştir. 
Baba Koldaş Basmane ve 
Karııyaka istasyonlarında 

uiurlanmııtır. 

metre imiş. Yolların ikma· 

lioe iki ay kaldığı söyleni· 
yor. ' 

Roma 6 (Radyo) - Ital-

yanlar, Makalle'de ilk mek
tebi açmışlardır. 

ltalyanlar,Adigrad'da top· 

çular töreni yapılmış ve 
ltalyan topçuları takdis edil
miştir. 

Markoni 
Londra'da verdiği 
konferansta ue 

demiş 
Londra, 6 (Radyo) - Mu

cid Markoni, Londra 'da bir 

konferans vermiş ve ltalyan· 

Habeş gailesi bittikten sonra, 

İngiltere ile ltalya arasinda 
sıkı bir dostluk baıhyaca· 
ğını söylemiştir. 

ürünlerimiz 
Dış piyasalarda kaça 

satıla yor 
IJaştaraji 2 inci sahijede

peşin 55 Yadeli 49 altı peşin 
60 vadeli 53 yedi peşin 65 

vadeli 58 tilindir . 
Hamburg borsasında: Türk 

incirleri vadeli 24 genuin pe· 
şin 14 T. lirası. 

Pamuk: 
Liverpol borsasında: Ame

rika K. evvel teslimi 6.50 
Mart 46 Mayıs 42 T em!JlUZ 
17 Mısır Sakalaridis K. ev
vel 9.52 Şubat 10.15 Mayıs 
9.90 Ağustos 82 K. evvel 
7.69 Şubat 69 Mayıs 59 
Temmuz 48. 

Nevyork borsasında: K. 
evvel 1.86 ıa 10-55 fiat 
Şubat 83 Mayıs 69 Tem· 
muz 59. 

lıkenderiye borsasında: 
F. g. f. aımoni k. evvel 
14.14 şubat 13.24 nisan 
13.89 haziran 13.48 t. evvel 
12.77 dir. 
Buğday: 

Liverpool borsasında: K. 
ı.vvel 5.11 1·2 mart 5.08 
3. 4 mayıs 5.8 1-2. 
!\fısır: 

Liverpool borsası: K. evvel 
15.03 k. sani 15.06 mart 
15.06 dır. 

him kısmı Atlas denizinde 
manevralar yapmak üzere 

denize açılmıştır. Söylendi

ğine göre bu hareketlerin 

hiçbir siyasi ehemmiyeti 

yoktur. 

Müzayede ile 
fevkalade satış 

8 kanunuevvel pazar günü 
sabahleyin saat onda Karşı
yakada Kemalpaşa caddesi 
yeni banka sokağında 11 nu
marah hanede maruf tüccar
lardan bakucı bay Hafız 

Mehmete ait fevkalade zarif 
ve nadide mobılyeler müza

yede suretile satılacaktır. 

lngiliz mamulatından yeni 
bir halde iki adet birer bu
çuk kişilik kesme iki direkli 
karyola ve somyaları, ayrıca 
birbuçuk kişiJik bir adet iki 
direkli kesme bronz karyola 
ee müdevver iki kişilik bronz 
karyola ve somyası, masif 
cevizden mamul lüks ve na· 
dide kabartma büfe, kare ve 
müstatil yemek masaları, 

iskemleler, gayet şık bronz 
mangal, hasır takımı yağlı 

boya tablolar, Japon masası, 
lüks kadifeli kanepe ta
kımları, duvar saatı, ceviz
den mamul zarif ve nadide 
kabine, madeni yeşil mer· 

merli orta masası, yeni bir 
halde halis Rus semaverleri, 
madeni aaat ve şamdanlık
ları, Avrupa mamulatından 
kamış kanape takımı, lüks 
dıvar aynaları, nadide iıle
meli perdeler ve keten es· 
torlar, elektrik ve purslen 
abajurları, emsali göriilme· 
miş Çin ve Japon vazoları 
ve kriıtof porslen vazolar , 
Çin tabak ve vazoları ve ma
deni vazolar, yeni bir halde 
9 parça liciverd kadifeli ka
nape takımı, orta kıt'ada pa 
ra kasası, oymalı orta masa
ları, Avrupa mamulatından 

hasırlı ve taplalı iskemleler, 
şemsiyelik, Hereke mamu· 
litından 30 arşın murabba
ında bir adet balı ve Isparta 
Gördes balılarile bir çift Sı
vas yol halısı ve seccadeleri 
ve sair birçok eşyayı nefise 
müzayede suretile satılacak
tırl. Satış peşindir. Fırsatı 
kaçırmayınız . 

Türk müzayede salonu 
müdiiriyeti 

Telefon No. 2798 

6 Birinci kanun 935 

Sarayda bir Rum 
~ DöLBIERö ~ 

• 
Deli Ibrahim, Çerkes dilberini 

işkence ile öldürmüstü .• 

Fatma, bir adım 'geri çe
kildi; şalvarının belinden 
küçük fakat sivri bir ban· 
çer çekti, lbrahim'e karşı 

saplamağa hazli' bir vaziyet 
aldı. 

Fatma'nın gözleri korkunç 
.bir hal almıştı; elindeki 
hançeri, lbrabim'in can ala
cak bir yerine saplamak 
hususunda zerre kadar te
reddüd etmiyeceği aşikar 

surette iÖrünüyordu. 
Deli lbrabim, bu vaziyet

ten çok korktu , ve Fatma'yı 
bıraktıktan başka, fevkalade 
bir korku ile kaçmağa baş
ladı ve kadınlar arasınR 

böylece g.uib bir halde 
girdi. · 

lbralıim'in gene bir deli-
lik nöbetine tutulduğu samldığı 
için, hemen V alde sultana 
haber verildi. Valde sultan 
yetiştiği sırada bile, lbrahi
m'in heyecanı geçmemişti. 
Odasına kapanmış, kapıyı 

bir türlü açmak istemiyordu. 
Fakat, kapıda hakikaten an
nesinin olduğunu anlayınca 
biraz sükun buldu ve anne
sini içeri aldı. Fakat gene 
kapıyı acele ile arkadan ki
litlemeği de unutmadı. 

Valide Sultanın: 
- Ne var olum? aslanım! 

sualine karşı: 
- Fatma denile o o cadı· 

yı bana getiriniz, yanında 

kuvvetli iki bostancı da ol· 
sun! hem de el ve ayakları 
bağlansın\ 

iradesini verdi! 
lbrahim'in bu iradesi, bit· 

tabi hemen yerine getirildi. 
Ve deeli lbrabim, eli ve 

ayağı bağlı olarak getirilen 
dilber Çerkes Fatma ile be· 
raber odadaaına kapandı; 
bütün gece bu odada bir 
deli, bir de zavallı, elleri ve 
ayakları bağlı cariye yalnız 
kaldılar. 

Bu odada nasıl bir facia 
oynandı? 

Bilen yoktur, fakat sabah· 

ı;ıı ik Şcmseddiıı, M.Ayhon 

28 -
leyin Hadımağalarını çağırıptı 
Fatmayı götürmelerini emret· 
tiği zaman pek çok f adaları 
karşı hiasiz kalmağa alışlon 
olan Araplarıo da tüyleri ür· 
permişti. 

Deli lbrahim, bütün gece 
bu bedb&bt kızın etlerini 
kerpetenle yolmuş, damar· 
tarını ustura ile kesmiı, 
kulak ve burnunu koparmıı, 
hasılı "işkence payından 

aklına ne estise,, yapmaktan 
geri kalmamıştı. 

Fatma, mezbahasından çı· 
karılırken artık baygın idi. 
Üstü, başı, hünkarın odası 
baştan başa kan içinde idi. 

Ve, az zaman sonra ya· 
ralarının tesiri Ye kaybetti· 
ği çok kan ile öldü. 

Bu hidise, sarayın barem 
kadınları arasında büyük 
bir korku husule getirdi.Ka· 
dınlar, nöbetleri geldiği za· 
man, Fatmacığı saatlarca iş· 

keoce ile öldüren bir deli 

ile bir gece geçireceklerini 

düşünerek korku içinde tit
rerlerdi! 

. işte, lbrabim'in ismi bu 
hadiseden sonra tarihlere 
"Deli lbrahim,, diye geçmiıti. 

-9-
Köseııı .. 

Bu korkunç hadiselerin 
cereyan ettiği sırada, saray 
muhitinde üç kişinin birbir· 
lerioe olan samimiyet ve 
muhabbeti çok kuvvetlen
mişti. 

Bu üç kişiden birisi, dör· 
düncü Murad'ın luzlarağası 

ikincisi Dilivizl üçüncüsü de 
Yegioe, Atina'dan getirilmiş 
körpe Rum dilberi idi. 

Bunları birbirine bağlayan 
ayni mukadderat altında, ayni 
esaret, ayni tehlike hayatını 
yaşamaları idi. Fakat asıl 
rabıta, büsbütün baıka idi. 
Çünkü Kızlarağası bu ırkan 
Rum, Diliviz'le Yegane de 
aslen Rum idi. 

Devamı ı:ar 

lzınir milli emlak müdürlüğünden: 
Narlıdere köyünde urla şosası üzerinde 41 metre mu· 

rabbaı 5 taj numaralı arsa 20,40 
Karantina iskele caddesinde 70 kapu 58 taj no. 374 

metre murabbaı arsa 187 
Birinci karalaş 9 eylül sokağında 16,16-2 numaralı 

215 metre murabbaı arsa 107,50 
Burnova havuz başı mevkiinde 75-1 numaralı 377 

metre murabbaı harap tabakhane arsası 75,40 
Bornova havuz başı mevkiinde 75-2 no. 2485 metre 

m. arsa 129,25 

" 11 " ,, 75-3 no. 356 metre m. arsa 90 
Burnova havuz başı mevkiinde 75-4 no. 54 metre 

murabbaı dıvarlı harap dükkan arsası 26 
Bornova bedava sokaj'ında 10 taj no. arsadan müfrez 
ve yıkık minare yolundan cephe alan 3 parsel no. lı 

570,03 metre murabbaı arsa 142,60 
Bornova bedava sokağında 10 taj no. lı 356, 15 metre 

murabbaı arsa 106,85 
Burnova bedava sokağında 10 taj numaralı arsadan 
mllfrez ve yıkık minare yolundan ceplieai olan 637,47 

metre murabbaı 2 parsel numaralı ana 159,40 
Eşref paşa mahallesi mesire çıkmazında 200. tajlı arsa met 100,00 

2 eski 381-35 
Yukarıda yazılı arsaların bedelleri peşin para ile öden

mek üzere mülkiyetleri 23-12·935 pazartesi günün saat 14 
de ihale edilmek üzere artırmaya konulmuştur. Alıcıların o 
saatte milli emJi1' müdüriyetinde müteşekkil satış komis-
yonuna müracaatları. 6-18 3927 


