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1 ikinci kanundan itibaren 1 Sömikok Mısırda vaziyet el-
petrola ambargo konacak fabrikası an düzelmemiştir 

açıldı -·--
Hoar .. Lava) görüşmeleri bugün de devam edecek Yeni hadjseter çıkması ihtimalin-

Zonguldak'lılar 1 F raıısa . Ingiltere arasınlla tam bir anlaşma var. den korku uyor. Alınan tedbirden 
mes'ud hadiseyi faide hasıl olmadı 

Duçe'nin nutku fena tesir yaptı kuthılıyorlar Kahire , 9 
( Radyo ) -
Mısır ahvali 
gittikçe fena· 
laşmaktadır . 

Paris, 9 ( A.A ) - Bütün 
gazeteler dün dıı işleri ba
kanlıiındaki görüşmelerden 
sonra neşredilen tebliğde 
"Sıkı iş birliği siyasası" ta· 
birini ehemmiyetle kaydet
nıekte ve Mussolini tara· 
fından biçolmazsa teknik 
itibarile teessüfe şayan bir 
nutuk söylenmiş oJmasındao, 
dündenberi teessüf göster· 
nıektedirler. 

lngiliz Fransız görüş bir· 
liğinin uzun zamandanberi 
bu kadar kat'i bir şekil al
nıadığını ve Roma nutkunun 
iki memlekette de can sıkın· 

tesbit edildiği gibi 12 birin
ci kanunda toplanacağını ve 
Roma yeni tekliflere de ce· 

- Devamı 4 nc:ü sahi{ ede-

rabere kaldı 
lııı uyandırdığını yazıyor: Sir Samoel Hoar 

Övr razetesi, Duçenin duygusu uyandırdığını yaz- • ._. • 
nutkunun dıı iıleri bakan· maktadır. Ayni gazete; on Beşıktaş Ateş-GO· 
lığı çevenlerinde bir nefret sekizler komitesinin evvelce .. 

------·· .... ---..... ·~· .... neşı 2-1 mağlôb 
etti ltalya'da ve Rusya'da fe-

ci tren kazaları 
Napoli, 9 (Radyo) - Napoli'den 100 kilometre me

ıafede ve Napoli ile Roma arasındaki hatta, çok feci 
bir ıimendifer kazası olmuıtur. Bu kazada, 4 kiıi ölmüş 
•e yolculardan 50 kiıi yaralanmıştır. Bu yarahlar, 
derhal hastaneye nakledilmişlerdir. 

Rusya'da: 
Moıkova, 9 (A.A) - Moıkova ile Kriskov arasında 

•e Moskova'ya yirmi kilometre mesafede Abiraleska· 
da vahim bir tren kazası olmuı, birçok vagonlar dev· 
rilmiıtir. Kazanın sebebi ve kurbanların sayısı bilinme· 
IDektedir. 

---=-~--------..~~ .......... --..~-... --~------
Deniz konferansı bugün 

Londra' da~toplaiııyor 
Ingiliz ve Amerikan delegeleri ile 

Japon · Fransız delegeleri.ara
larında konuştular 

Muhtelif devldlerio harb gemileri 
Londra 9 (Radyo)- De· 1 da toplanıyor. Amerika ve 

iliz konferanıı buılin Londra· -Devamı dördüncü ıahifede-

Istanbul, 9 (Özel) - Ro· 
men Trikolor takımı bugün 
Galatasaray ile ikinci maçını 
y•ph. 

Hava güzel olduğundan 
saha çok kaJabalıkh. Maça 
mutad merasimden sonra 
saat 15 de başlandı. ilk hü· 
cumu Romenler yaptılar. 
A vutla neticelendi. 3 üncü 
dakikada Gündüz 3 metre
den bir gol kaçudı. Dakika 
beş; Romenler hücume geç
tiler. Avni'nin yanhş bir 
çıkışı bir gole mal oldu. 
Bundan sonra oyun müsavi 
bir ıekil aldı. Her iki taraf· 
ta hücunıler yapıyordu. Ya
vaş yavaş ağır basmağa baş

hyan Galatasaraylılar, gol 
çıkaramıyorlardı. Birinci dev· 
re 1-0 Romenlerin lehine 
bitti. 

ikinci devre tamamen Ga
latasarayın hakimiyeti altın

da geçti. Fakat Romen ka· 

l lecisi harika denecek bir 
- Devamı 4 inci sahifede -

karşılamııtır. 

lstanbul 9 
( Özel ) -
Ekonomi ba· 

Asi zabitler 
Yuııanistaoa dönflyor 

Nesimi paşa 

kabinesi, vazi
yeti kurtar.: 
mak için bü
yük mesai 
sarf etmiş ise 
de, buna mu
vaffak olama· 
mış ve almış 

olduğu bütün 
tedbirlere rağ
men efkarı 
umum i yedeki 
heyecam tes
kin edeme· 

miştir. Mısır'da ~~~~~ 

Napoli, 9 (Radyo) - 1 
mart iıya•ına iıtirak etmiı 
olan yüz Yunan zabiti genel 
~f üzuine Pire'ye gitmek 
llzere bu ıabah Brendizi'den 
vapura binmişlerdir. 

yeniden büyük Kahiredeki eski kaleden bir görnotış 
hidiseler çıkması ihtimalinden endişe ediliyor. 

Habeş imparatoru ~in~lilerin 
mitralyöz başında hderı hasta 

-
ltalyanlar Dessiyeyi ıekrar bombar
dıman ettiler. Oğadenden haber yok 

Adiı-Ababa, 7 ( A.A) -
Dessiye şehiri bugün tekrar 
bir bombardımana maruz 
kalmıştır. Koproni tipinde 
dört Italyan uçağı saat 
ıekiz buçuğa doğru şehir 
üzerinde uçarak elliden fazla 
bomba atmışlardır. Salihi-

ı \ 

büyük Habeş taarruzu baş· 
hyacaktır. 

Adis - Ababa 9 ( A.A ) -
Havas aytarı Dessi'ye .. karşı 
dün yapılan ikinci bombar· 
dıman hakkında şu tafsilatı 

vermektedir : 
Beş ltalyan uçağı yangın 

Habeş imparatoru 
yettar mabafilde söylendi- ı bombaları atmııhr. Nüfusça 
iine ıöre, ıelecek hafta zayiat yoktur. Haıar da ehem 

• 

j 
Gandi 

Londra, 9 (Radyo} - Gan· 
dinin sıhhi ahvali, son glln· 
lerde vahamet kesbetmeğe 
başlamıştır. Doktorlar, uzun 
müddet istirahat etmediği 
takdirde hayatmın tehlikeye 
girmiş bulunacağını söyle
mişlerdir. 

miyetsizdir. Habeş hükfimeti, 
ltalyanların Dessiye şehrinin 
bir tahaşşüd ve silah kaçak· 
cslığı merkezi olduğu hakkın· 
daki iddiasını kat'i olarak 
red ve Necaşinin bombardı· 
man sırasında korkarak bir 
ormana saklandığı isnadını 
protesto etmektedir. Bilakis 
Necaşi , bombardıman devam 
ettikçe mevzi başmda kal· 
mış ve ltalyan uçaklarına 
karşı kullanılan bir mitralyözü 
bizzat ve soğuk kanlılıkla 
idare etmiştir. Buradaki ga· 

zeteciler hadisenin şahididirler. 
Cepheden; Ogaden cephe-

sinden hiçbir haber gelme
miştir. ltalyan'!arın bütün 
gayretlerini Tigre cephesinde 
aarfettikleri saoılı1or, 
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Ç• • •hı•J"'f Yunanistan'da Ci- Rusya 
Jfl .. ,. Japon } } a .l nayetler çoğalıyor Tütün ihracatı 
ve h • Rusya'nın 1934 yaprak 

ır rapor 12 yaşında bir çocuk tütün ihracatı biryıl eveline 
diğer bir çocuğu sopa nazaran yüzde 15,S derece-

) ıd d sinde azalmış olmakla bera· 
Şinıa)i Çin'iu müstakheJdekİ vaziyeti i e ö Or Q her, 1931 ihracatına nisbetle 

-
Son posta ile gelen Seli-N an ){İ 0 lıiikumetiniıı güste.. nik gazeteıerinde okunmuş- yüzde 60 vo 1932 deki ihra-

t cata naıaran yüzde 38 dere· 
receğİ tavra )1ağ)1d11· u'dün geçmez ki Yunanis- cesinde yükselmiştir. Veri-

Avrupa matbuatı; Çin-Ja- yet altına almakla kalmıya- tan'ın her hangi kasabasında len nıalümata göre, Rusya· 
pon ihtilafından bahisle uzun cak, ayni zamanda Mongol- bir cinayet olmasm. Birçok dan 1934 de ihraç edilen 
makaleler yazmakta devam yayı ele geçirmek ıçın kimseler, bu halin, umumi yaprak tülün miktarı 1929 
ediyor. Japonya'mn girişeceği bü- durumun bugünkü gidişine ve l9JO yıllarında ihraç edilen 

Avrupa gazeteleri, uzak yük mücadelede kendisine atfetmekte ve asabi gergin-
şark masası tarafından tan· geniş bir avantaj temin liğin günden güne tezauf 
zim olunan rapor etrafında edecektir. ettiği ~naatinde! bulunmak· 
muhtelif fikirler dermeyan JVlongol'Jar Ching dinasti- tadırlar. Alakadarlar, cina· 
eylemektedirler. sine, Manço imparatorlu- . yetlerin önüne geçmek için 

Uzak şark masasının ra· ğunda bulunan gruplar içinde her türlü tedbirleri aldıkları 
porunda yürütülen aşağıdaki en fazla sadakat ve merbu- halde buna hala muvaffak 
mütalea kayde şayandır. Bu tiyet gösteren kimselerdir. olamamaktadırlar. 
mütaleayı aynen yazıyoruz: Bunun için eski bağlarını bu Evelki gün, Halkidik san· 

Yalnız şu nokta kat'idir- suretle yeııilemeğe kolayca cağıoın Psatma köyünde çok 
ki bundan böyle şimali Çin- ikna edilebilirler. feci bir cinayet olmuş, V da el 
de her ne şekilde siyasi Diğer talebler ya bu iki adında 12 yaşında bir çocuk 
kuvvet teessüs ederse etsin, esas talebin teferruatıdır ve sopa ile akranından Roso'yu 
Japonya ve Mançuko ile yahut sadece zevahirden öldürmüş, kardeşini de ya
dostane geçinmesi şarttır. ibarettir.Mesela Chiang-Kay- ralamıştır · 
Japonyn'nın esas politikası shek'ın gizli terörist teşkila- Küçük katil, zabıtaca ya· 
bu üç memleket arasında h olan "mavi caket,, Jerin kalanmış ve derhal adliyeye 
daimi bir sulh temin etmek- kaldırılması talebindeki se· verilmiştir · 
tir. Eğer Nankin hükumeti hepleri izah edebilmek biç Eski ve damgasız ölçü 
Japonya'ya karşı iki yüzlü de kolay değildir. Bunun aletleri kullananlar 
diplomasisinden vazgeçer ve için hatıra gelen bir şey 
uzak şarkta tam manasile varsn o da Japonyanın şi-
suJh için çalışırsa, bazı kim- mali Çinde Çin istiklalinin 
seJerin tahmin ettiği şekilde zahiri şeklini bile ortadan 
şayanı tesadüf dağişiklikler- kaldırmağa karar vermiş 
den hiçbirinin vukuu tcbli- olmasıdır. 
kesi varid olamaz. Her ha- Nasyonalist parti olan(Ko-
lükarda şiıoali ÇiD'in istik- mintag)ın lağvı talebi de 
haldeki vaziyeti Çin'io gös- ayni katagoridendir. Komin· 
tereceği tavra, yani Japonya tağın uzun zamandanberi 
ve Mançuko ile iyi geçinip adının gösterdiği vasıfları 
geçinmemesine bağlı olan kaybetmiş olmasına ve Chi-
bir mes'eledir. ang-Kay-shek'in elinde sa· 

Şimali Çin karışıklığının dece bir oyuncak halini al-
hal inden sonra şayanı tav· mış olmasına rağmen Japon· 
siye olan Şimali Çin-Japon yanın bu hareketi, 1926-27 
münasebetlerini esaslı olarak deki büyük ihtilal hareketi

'ıslih için şimali Çinde iş nin hatıralarını bile yok 
başına gelecek siyasal kuv· etmek niyetinde olduğunu 
vet ile ekonomik iş birliği gösteriyor. 
tesis etmek ve bunu bütün Japonya'nın bu hareketi
Çin ülkesine teşmil etmek- ne, Çin-Japon münasebetle
tir. Bu müspet terakkiyi rinde geçen uygunsuz bir 
elde etmek için Nankin hü- hadisenin sebep olduğuna 
kümelinin şimdiye kadar ta- ihtimal vermek abestir. 
kındığı iki cehheli vaziyet- Japonya, tabiatı 1931 Ey
len feragat ederek Japon- lülünde, ortada hiç bir ha· 
yanın uzattığı dostluk elini dise yok iken nasıl Mancuriye 
hiç olmazsa yarı yoldan kar- üzerine yürüdü ise, bugün de 
şılaması lazımdır. ayni veçhile Şimali Çin üze-

Amerika matbuatı Japonya· rine yürüyor. Bu yürüyüşün 
mn Çindeki emellerini şöyle sebeplerini Japonya'nın fazla 
tarif ediyor: toprağa sahip olmak arzu· 

"Başlangıçta Japon talep- suna hamletmekte hata olur. 
!erinin hakiki mahiyeti ol- Maoçurya hareketinde olduğu 
dukça mübhem bir şekil gibi, şiddet tedbirleri kul· 
arzediyordu. Mamafih son lanmak lüzumu mes'elesinde 

cezalandırılıyor 
Ege mıntakası ölçü ve ayar 

başmüfettişliği, eski ve dam
gasız ölçü kullananları mey· 
dana çıkarmak için muaye
nelere başlamıştır. 

Ayar memurları; fabrika, 
ticarethane, han ve sair yer· 
lerde anıızıo muayene yap
makta, buldukları eski ve 
damgasız ölçü aletlerini mü-
sadere etmekte ve bunları 
kullananlar hakkıoda kanuni 
muamele yapılması için za
bıt varakası tutmaktadırlar. 

Son günlerde yapılan teftiş
lerde pekçok eski ölçü ileti 
elde edilmiştir . 

Japon askeri makamları ile 
sivil makamları arasında 
mühim bir düşilnüş ayrılığı 

vardır. Japonya'da nisbeten 
liberal olan sivil elemanlarla 
ultra-patriyot ve yarı Faşist 
askeri grup arasındaki esaslı 
itilaf görülüyor ki henüz hal 

edilmemiştir. Bu son Japon 
hareketi, askeri zümrenin 

mevkiini kuvvetlendirmek 
için memleket içinde vatan
perverlik hislerini yeniden 
uyandırmak üzere kullan· 
dıkları bir vasıta olarak ta 
tavsif edilebilir." 

Japonları bu harekete 
sevkeden sebeplerden biri de 

miktarlarının yarısından az ve 

1928 deki ihracattan da 

yüzde 226 derecesinde nok

san olduğu anlaşılmaktadır. 

Rusya'nıo yaprak tütünle

rinin başlıca alıcısı Alman

dır. Bundan sonra Lehistan, 

Çekoslovakya, Finlandya ve 

diğer ülkeler gelmektedir. 

1934 de Almaoya'ya ihracat, 

bir yıl evetine nazaran yüz

de 6,6 ve 1932 ye nisbetle 

yüzde 40 derecesinde yük· 

seldiği halde, Lebistan'ın 

alımı 1933 e nazaran yüzde 
3,5 ve 1932 ye nisbetle tak
riben yüzde 20 kadar azal-
mıştır. 

Çekoslovakya, 1934 te 

Rusya'dan, 1932 de aldığı 

yaprak tütün miktarının ya-

rısından az ve 1933 deki 

miktardan da yüzde 83,6 

derecesinde noksan tütün 

almıştır. Finlandiyanın da 

Rus tütünleri ithalatı 1932 

ye nisbetle yüzde 10 ve1933 

e nazaran yüzde 31,6 dere

cesinde düşmüştür. Başka 

ülkt!lere ihracat 1933 yılına 
nisbetle yüzde 31,2 kadar 
düşmüşse de miktarı 1932 
de ihraç edilen miktarın iki 
buçuk misli olmuştur. 

Amerikan hava kuvvetinin 
Japon askeri muhafilinde 
günden güne artan bir kor
ku tevlid etmesidir. 

Midvvay adasındaki yeni 
Amerikan hava karargahı, 
Filipinlerde açılan yeni hava 
servisi ve adalarda açılacak 
yeni hava karargahları ha
berleri, Japonyayı Çindeki 

geniş emellerini elde etmek 

için derhal harekete sev· 
ketti. 

Bu vaziyet Amerika'nın 

uzak doğu politikasını yeni· 
den gözden geçirmeği mec· 
buri kılıyor. 
-J>evumı 3 ilncü 

~· zamanlarda Sansorun gözün- .. ...._ 
den kaçırılan haberler gös
teriyor ki bugün Japonya· 
nın şimali Çin'den istediği 
aynen 18 Eylül 1931 de 
Mukden hadisesinden sonra 

Telefon ayyare 
3151 

Sineması~~ . 3151 

Mançorya'dan istediğinin ay

nidir. Japonya'mn ilk talebi 
Şimali Çin'de bulunan bütün 
memurların Japon askeri 
otoritelerinin kabul edecek
leri şahıslar olmasıd11. Bun
dan daha mühim bir talepte 
bütün Çin'li askeri kıt'a1arı
mn "Sarı nehir,, in cenuhuna 
çekilmesidir. Eğer bu ikinci 
talebe rıza gösterilecek 
olursa-başka türlü olmasına 
da imkan yok ya:-Bunu 
müteakib atılacak adım da 
Kang Tehi ecdadının Dragon 
tahtına geçirmek olacaktır. 
Bu tedbir Japonya'nın Man
çorya'd ı ve Şimali Çin'de 
hakimiyetini nisbi bir emni-

Bugün sevimli Macar yıldı~ FRANZlSKA GAAL'in 
çok beğenilen çok alkışlanan filmi 

~~l(üçül~ Anne~~ 
Sevimli yıldızın dört şarkısı, bir ninnisi ile süslenen ve Karyoka 

motifleri ile ihtişamı temin edilmiş bnynk bir fantazi 
~--------.... ------~--

AYRICA: Dibi bestekar BIZET'in hayatı ve şaheseri olan 

~KARMEN~-
Oporasından seçilmiş olan en nadide parçalar (Musiki ustadları 
FOKS dünya havadilcri (Türkçe sözlü) • 
MIKt Bütün tanınmış sinema yıldızlarının canlı karikatörleri ______ .... ______ _ 

nu .FILI\IE MAHSUS SEANS SAATLEUf 

servisinden 

Hergün: 16,15 • 18,40 • 21,5 - Cumartesi günleri 12,30 - 14,30 Talabe seansla
rıdır. Pazar günü 12,30 da ilave seansı vardır. 

Hika}1e 

Bey e milel Macera 
l\'akıli: F. Ş. BENLIOGI.,U 

"Yoluma devam için bana 
miisaade buyurmanızı rica 
ederim, goruyorsunuz ki 
traşım uzamıştır. Biribirini 
böyle bir Portekiz gemicisi 
kıyafetinde görüı:ce şaşırıb 

kalacaktır! 
"Eyvah ... Bunu da söyliyen 

sen misin? Al sana bir fe
laket daha! Meğer kalabalık 
arasında bir de Portekiz'Ji var-
mış! Hemen ortaya atıldı; 
hem ne atılış, meşhur kaşif 
Vasko de Gamo, vahşi 
memleketler arasında bu 
kadar kabadayı tavırı ta
kınamamıştır. 

"Malum ya karşımda he· 
men her milletten muhasım 

bir kuvvet vardı; hiç olmaztuı 
bu yeni düşmanı müJaye· 
metle Jisteden çıkarmak la
zımdır, ve: 

"- Muhterem zat, dedim. 
Sizde cumuriyetçi, kralları 
kovmuş kahraman bir millet 
ef radıodansınız. . Hüsnüniye· 
tim, ltalyan makarnası .. 

"Al bir felaket daha da 
"Hüsnüniyetim ItaJyan ma
karnası kadar hilesizdir,, 
diyecektim. Fakat sıra kal
dı mı? 

"Kalabalık arasında ufak 
tüfek, hafif ve sinirli bir 
adam, adeta sıçırayarak or· 

: taya atıldı. Bilmem, ki orta 
oyunu mu oynayorduk. Ma
mafih sözüme devam ettim,,. 

"- . . . Kadar hilesizdir, 
o kadar ki benim hüsnüni-

F'ransada şarapçılık 
Fransada senevi 55 milyon ve 

Cezayirde 12 milyon hektolitre 
şarap istihsal edilmekte idi. 
1934 te Fransa'nm şarap is· 
tihsa)itı 75 milyon ve Ceza
yirde 22 milyon hektolitre
ye çıkmıştır. 1635 mahsulü-

. nün Fransa için 60 milyon 
ve Cezayir için 18 milyon 
hektolitreye baliğ olacağı tah 
min edilmektedir. 

Bu durumun önünü almak 
için piyasaya, yıllık istihlak, 
ihracat, taktir ve sirkeciJik 
ihtiyaçlarından fazla mal bu
lundurmak icabetmektedir. 
Bu da bazı tedbirleri almakla 
olabilir. Bu tedbirlerin şim
diye kadar tatbik edilme
diğine teessüf edilmekte 
ve bağların yerlerinden sö
külmesi gibi, yüz elli bin 
hektarlık bir· arazi için 1 
milyar fraolık masraf ihtiyar 
edecek ve bir çok işsiz bı
rakacak projelere vakit sar
fetmektense, yeniden bağ 

dikilmesini menetmek gibi 
tedbirlerin alınması dahi! doğ· 
ru olacağı söylenmektedir. 

Bundan başka her yıl, mab
sutün yüzde 10 u ile yüzde 
20 si arasında bir miktarına 
mecburi takdir tatbik edil
melidir. Esasen bu tedbir 
şimdi de. tatbik edilmekte
dir. Fakat; ancak 400 hek
tolitreden fazla istibsalat 
yapan şarRpçılar bu kaideye 
tabidirler. Halbuki, Fransa 
Maliye Nezaretinin verdiği 
rakamlara göre Fransa ve 
Cezayirde 1934 te 1.675.000 
kayıtlı şarapçı olduğu halde 
yalınız 75,000 i 200 hekto
litreden fazla istihsalat yap· 
mıştır. 

Yani Fransa ve Cez:\yİr
de bu karar ancak şarapçı· 
ların yüzde 4,5 una tatbik 
edilebilmektedir. 

yetim, dostluk tutacağ101 
insanlarla zamki arabi,, •. 

"Bu sözü daha söylerken 
başıma geleceğini far ketmiş" 
tim; çünkü tam karıımda 
girli beyaz yün harmanı· 

sıne sarılmış evladı ara biden 
olduğuna şüphe olmıyan bi· 
risi vardı. Ve bu ndaDlı 
"Hu,, çeker gibi bir vazi· 
yetle: 

"Elmukadder layetegayyrr 
diye bu da er meydanına 
atıldı. Bilirim. Cihanın cd 

pak veracı adamları çoUcr· 
den yetişir; ehemmiyet ver· 
meden ve sözüme devanı 
ettim: 

" - ile yapışmış gibi sıkı 
dost olurum; Fakat... Bu 
maceralara bir nihayet ver· 

mek için de Madrid'de kabine 
reisliği yapmak kadar müş· 
külat var! iş, bir pandis· 
panya yemek ... 

Hoppala .. Etraftaki halk• 
içinde birde Donkişot hafidi 
varmış! 

Fakat bu sırada kuvvetli 
bir polis müfrezesi hadise 
yerine yetişti; µonkişot bir 
söz söylemeğe vakit bula· 
madı. Şimdi, cihanın bet 
dili ile polise şikayet, izahat 
izahat başladı. Aman yarab· 
bi.. Ne Babil kulesi hali 
idi ol .. 

Arab söyler, ltalyan ba· 
ğırır, lspanyol küfreder, ha· 
sılı her milletin bir mümes· 
sili bir türlü söyler.. Tabii 
polis bu curcinadan hiçbir 
şey anlamadı, Türkçe olarak: 

- Sus! Dedi. 
Susan olmadı! 
- Ne istiyorsunuz, hele 

susunuzda anlıyalıml. Dedi; 
bu arzusuna da nail olama· 
dı. Nihayet bu curcina ile· 
mini cebren dağıttı. 

"Ben bu badirelerden kur· 
tulup senin yanına nasıl ge· 
lebildiğimi hali bilmiyorudl· 
Bu belalı vaziyetten kurtul· 
mak herhalde en büyük bir 
mucizedir! .,, 

İşte, Tersalıo macerası 
bu ... 

Ve anlattıktan sonra, be· 
ni gafil avlayarak: 
"- Bana beş lira ver de .. 

Vaziyetimi düzelteyim. Ta" 
bii iade ederim!· Dedi. 

"Geçirdiği macera hasa" 
bile, bu talebini redde i111· 
kan bulamadım; ve beş lira" 
yı verdim, fakat: 

-- Cihanda sözüne en aı 
sadık millet olan Eskimolar 
gibi. 

"T ersal, hemen söıümiİ 
kesti: 

1 " - Aman sus azizinı· 
Şimdi bütün kutub şimali 
halkı bize ilanı harb eder!. 

"Dedi. 
"Anlattığı maceraya göre 

arkadaşım haklı idi ve suJ" 
tum. Fakat bizim beı lir•• 
bili gelmedi .. 

Hitti " 

Elektrikler erken 
söndnrnlnyor 

Yukarı mahallelerde elek· 
liriklerin pek erkenden sön-
dürüldüğü, idarehanemiıe 
vaki olan şikayetlerden anla
tılıyor. Kıt geceleri, elektrik
lerin hiçolmazsa geçen yıllar 
da olduğu gibi gece yarısın" 
dan iki saat sonraya kadar 
yanması zaruridir zannederiı· 
Belediyenin nazarı dikkatini 
celbederiz. 
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Çin-japon ihtilafı ve bir rapor N. V. Olivier ve şüreka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
BAaştarafkı ,2 inpci • s~lıifedhe ddaki km~lnf~datlarlını tketkik v 7

• ~... H. va 
men a nın eıpınğ a- e ere , ı erı e a ınaca po .. 

valisindeki menfaatları Man- litikaya rehber olmak üzere 
çurya'dakinden çok fazladır. bir bilanço yapmak zamanı 
Eğer Amerika bu mıntakada bugündür. Böyle bir bilanço 

er Zee 
& Co. 

''Açık kapı., nın kapanma- belkide Amerika'cın doğu DEUTSCHE LEVANTE LıNİE 
sına mUsaade edecek olursa, menfaatlarından tamamile "MACEDONIA ,, vapuru 
bunu muharebesiz bir daha vazgeçmesinin en doğru bir halen limanımızda olup An-
açtırmasına imkan yoktur. hareket olduğunu göstere- b vers, Roterdam, Ham urg 
Bu işte bir karar vermekte cektir. Belkide bunun aksine 

l k k b 1• k ~ · · ve Bremen için yük al-
da ha fazla gecikmek, yalnız o ara re a et ı ar sıstemı 

maktadır. 
Japon militarislerinin ekme- içinden çekilmenin imkansız 

" ISERLOHN ,. vapuru 9 
ğine yağ sürmekle kalmaz, olduğunu gösterecektir. Bu 

k h b Bci. kanunda bekleniyor, ayni zamanda Amerika'yı takdirde Ameri a, ar 
Japonya ile çarpışmağa sil- tehlikesine girmeden men - 13 Bci. kanuna kadar Aııvers, 
rükleyebilir. faatlarını korumak çarelerini Rotterdam, Hamburg ve 

Amerika'nın uzak doğu- arayacaktır. Bremen için yük a lacaktır. 
~\\lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l lllllllllllllllllllff!h "AKKA,, vapuru 23 Bci. 
~ ~ kanunda bekleniyor, 26 Bci. 

~::::::::.'fu•• rlz- lf ava 17ur kanuna kadar Aııvers, Ro-- l~ l~ terdam, Hnmburg ve Bre-
::= = men için yük alacaktır. 1 Büyük Piya ıgos _ AMERIC~~~~~~~TLINEs-
1 Şimdiye kadaı" binlerce kişiyi --:::: . . . 
§§ zen~ın etmıştır. = 

-
2.iııci keşide llBirinci Kanun 935 tedir. 

Büyük ikramiye: 30,000 {jradır 
Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo liralık 

§ ikramiyelerle beheri (20,000) liı·ahk bir 
§ mükatat vardır = 
"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il111111111111111111111 ~ 

lstanbul ve va 
J 

Şeker Fbrikaları 1"ürk Aııoııim Şirketi 
Sermayesi 3,000,000'fii ·k lirası 

lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 
• 

l(uşadası malmü Jiirlüe·inden: 
Mahal- Mevkii Cinsi No. M. Kıy- Mesahası M.Pey Müştemilatı 

lesi meli Lira Lira 
Dağ m. Yalı so- maa 14-16 850 128m.m. 64 tahtani depo 

kağı depo ev fevkani 5 oda 
1 sofa mutbak 

bir taraça bir hela 
,, ,, mağaza 12 300 119 ,, 23 
Yukarıda evsafı yazılı Yunanlılardan metruk binalar açık 

artırma için verilecek pey akçeleri gayri mübadil bonosu 
olarak kabul edilecektir. Ve bedeli ihalenin nakden veya 
ihale tarihinden itibaren 15 gün zarfında peşin tediye 
edilmek şartiJe müzayedeye konulmuştur. Alıcıların 11 
kanunuevvel 935 tarihinde Kuşadası malmüdürlüğüne mü-
racaatları. 7-9 3936 

"EKSARCH ,, vapuru 12 

Bci. kanunda bekleniyor, 

Bostan, Norfolk ve Nevyork 

için yük alacaktır. 
"EXAMELIA,, vapuru 17 

Bci. kanunda bekleniyor, 
Nevyork için yük alacaktır. 

"EXCHANGE,, vapuru 20 
Bci. kanunda bekleniyor, 

Norfolk, Nevyork için yük 
alacaktır. 

"EKSILONA11 vapuru 26 
Bci. kanunda bekleniyor, 
Boston ve Ncvyork için yük 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
"TROYBURG,, vapuru 4 

Bci. kanunda bcklertiyor, 
Anvers, ' oterdnm ve Ham
burg için yük nlacaktır . 

JOHNSTON VVARLFN LI
NE - LIVERPUL 

" JESMORE 11 vapuru 14 
Bci. kanunda bekleniyor, 
Anversten yük çıkarıp Bul
garistan ve Romanya liman
larına yük alacaktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
N o. 2007 - 2008 

"Vapurların i simleri, gel

me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 
girişilmez.,. 

•N«_ 
o 11 ıu ıı• 

Si 
• 

.Jl itet vapur 
acentası 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 

Ellerman Linyn Ltd. 
Londra ve Hull hattı: 

" BULGARIAN ,, vapuru 
1 ilk kanunda gelip 21 ilk 
kanuna kadar Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

" GRODNO ,, vapuru 20 
ilk kanunda Londra, Hull ve 
Anversten tabliye edip ayni 
zamanda Londra ve Hull 
için yük ;alacaktır. 
I. .. iverpool hattı: 

" ROUMELIAN " vapuru 
1 ilk kanunda Liverpol ve 
Svvenseadan tahliyede bulu
nacaktır. 

"FLAMINIAN,, vapuru 23 
ilk kanunda Liverpol ve 
Svvenseadan tahliyede bu
lunacakır. 

DDUTSCHE LEV ANTE
LINIE 

"MILOS11 vapuru 16 ilk 
kanunda Hamburg ve Bre
menden gelip tahliyede bu
lunacaktır. 

Not: Vu.rut tsrihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul cdilme:ı. 

DOKTOR 
Ali Agnh 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

''·inci Beyler Solwpı N. 68 
1'f'l<>f on 3452 

-. .. -mmm. .... - ..... 
~atıhk motör 

12 beygir kuvetinde (Dizel) 
markalı az kullanılmış bir 
~otör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"UL YSSES,, vapuru elyevm 
limanımızda olup Anvers, 
Roterdam, Amsterdam ve 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

" HERMES 11 vapuru 8 
1 nci kanunda beklenmekte 
olup yükünü tahliyeden 
sonra Burgas, Varna ve 
Köstence limanları için yük 
alacaktır. 

" ORESTES ,, vapuru 16 
lnci kanunda gelip 20 lnci 
kanunda Anvers, Roter
dam, Amsterdam ve Ham-
burg limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINfEN 

11GOTLAND.. motörü li-
manımızda olup Roterdam, 
Hamburg, Danimarka ve 
Baltık limanları için yük 
alacaktır. 

" ERLAND ,, motörü 14 
l nci kanunda beklenmekte 

clup Roterdam, Hamburg, 
Danimarka ve Baltık li
manları için yük alacaktır, 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"PELEŞ,, vapuru 18 hu:l 
kanunda gelip 19 lnci İ<A-= 
nunda Malta, Cenova, Mar-: 
silya ve Barselona liıuanlan 
için yük alacaatır. 

Yolcu kabul eder. 
NIPPON YUSSEN KAISHA 

" TOYOHASHI ,, vapuru 
14 lnci kanunda beklen-
mekte olup yükünil tahliyeden 
sonra 19 lnci kanunda Yoku-

hama Osaka ve Şanghay Moji 
limanları için yük alacaktır, 

ilandaki hareket tarib-
lerile navlonlardaki çleğişik· 
Jiklerden acente mesuliyel 
kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 
Kordonda Tahmil ve Tah
liye şirketi binası arkasında 
Fratelli Sperco ecentahğına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004 - 2005 - 2663 -
BAŞDURAK 

HAMDİ N)ÜZHEl~ 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz '\'e ucuz ilaç ve tu· 

val<>t çeşitleri satar. 

Sıhlıat Balık Yağı 
Norveçyamn halis Moırina Balık yağıdır. 

Şerbet gibi içilebilir iki defa süzülmütür. 
Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nozlıet 

Sı*HttTT EiAYfEsı 

J:'- • ._ • • • ?-;;.: : - .. ~ 1. '. -•ıı ı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111n111111111111111111111111ııı111111111111 ı n • 

• lzmir yün mensucatı 
Ali.Rıza Türk Anonim şirketi_ 

ilan olunur. 

l\iücellithanesİ = lzmir Ynn l\tensucatı Tork A. ~· nin Halka· -
= pmardaki kuma~ fabrikası mamulutmdan olan = = mevsimlik ve kışlık, zarif kumnşlarln, battaniye, = 

Y cui l{avatlar çarşısı - şal ve ynıı çorapları, hu kerre yeni açılım Birinci -

kordonda Cumhuriyet mcydum civurmdu 186 = 
• - numarnclnki (~ark Bala Tilrk Anonim şir· 

•·----mıı----• _ keti) mnğa7..asında satılmaktadır. Mezkur fabrika· 

No. 

Ök fircnler! l\lut· nm metanet ve zcrafet itibarile herkesçe nıuluuı = 
laka (Okamcntol) ~ 

öksnrnk şekerle- cıa 

rini ıecrilbc etli· ~ 

ıiz .. ~ ca 
:Q 

olan uıamulatmı muhterem mllşterilcrioıizc bir -
::: defa daha tavsiyeyi bir ,·azife biliriz. _ 
- Perakende satış yeri Toptan satış yeri = 

Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark 
Kemalettin Cad. Sağır zade halı T. A. Ş. = = biraderler :E 
Kuzu oğlu çarşısı Asım Rıza = 

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

lar paz.arı F. Kandemiroğlu 
~ • 111111 111 111 ıı ııı 1111111111111111111 ııı 11111111111111111111111111111 ııı ıı 111111111111111111111111 m • 

~ 1-Sümer Bank--

Ve Pnrjcıı ~alıapm 

en ilstiiıı bir mns

Jıil şekeri olduğu

nu unutmayınız. 

~ 
:Q 

Kuvvetli milslıil 

istiyculcr Şahap 

Sılıhnt sOrgnn ~ 
lınplnrını l\lnruf ~ 
ceza depolarından 
ve eczanelerden 

nrnsııılar. 

Fabı·ikalaı·ı nıan1ulatı 

Yerli ıııalların en iyisi, en sağla
nıı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşlaı·ı 

Fesaıı~ kumaşları 

Beykoz kııııdtıraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazarr 
lzmir şubesinde bulursunuz 

• 
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- . 

lngiltere ile cenııhi lrlanda arasında 
akdedilen yeni muahede 

donanma yapacak, lrlanda hususi 
hükumetine 20 - 30 

lngiltere lrlan(la 
parça harp gemisi satacak 

• • 
Londra 9 (Rudyo)I - lngiltcrc ile lrlanda arasında landa hnkumetioe 20 · 30 harp gemisi saıa,·akhr. lr· 

akdolunan mualıedeııiu, bugnu Hun edilmesi muhte· landa hnkumeti, eskiden logiltcrc'yc vt·rdiği vergıyı 

meldir. Bu muahede ile lııgiltere ve Jrlanda arasında- eskisi gibi \'ermeği kabul etmiştir. Yulıuız, ~imali fr. 
ki bntOıı ihtiluflar halledilmi~tir. lrlandn, hususi bir landunuı Lu husustaki nıuvafukutı lıenOz alınmış de· 
donanma ynpmağa salôhiycttar olacaktır. lngihere, İr- ğildir • _ ..................... ______ _ 
Say lavlar kurulu Alman'lar Litvanya'lı bir 

listeyi neşretti memuru y_akaladılar 
--·-

Halkçılar gurubu 203, Teotokis 
gurubu 40, Kondilis gurubu-

da 35 saylavdır. 

Memur hiı· iş için çağırılmış, Al
ınan toprağına ayak hasını·a 

tevkif edilmiştir 
Atina, 9 (A.A) - Saylav

lar kurulu başkanhğı. say
lavların fırkalara mensubi
yetlerini gösteren listeyi 
neşrtemiştir. 

Bu listeye göre; halkçılar, 
203; Teotokis gurubu 40; 
Kondilis gurubu 35; eski 

Bir Japon 
mühendisi
nin keşfi 

Elektrik dalgala
rile demir maden

lerini eritiyor . 
Tokyo, 8 (A.A) - (Nic· 

hinichi) gazetesinini yazdı

itna göre, Nikusi isminde 
bir Japon mühendisi, Elektro 
Makaetik dalgalarl• enerjiyi 
nakleden bir keıifte bulun
muştur. Bu dalgalar vasıta
ıile çok az bir zamanda de· 
mir madenleri bile izale edi
lebilmektedir. 

Fransız musiki şioası 
için ihtifal 

Paris 9 ( Radyo ) - Yu
nan Krah Y orgi ve Veli abd 
Pavlo, Musiki ustadı ( Sen· 
san ) bakkmda yapılan ih
tifalde haztr bulunmuştur. 

Bu ibtifalde bütün Yuuan 
ricali ve saylavlar hazır bu
lunmuşlar ve meşhur Fran
sız ustadıoın hatırasını ya· 
,atmışlardır. ihtifal, Fransa· 
nın Atina elçisi (Müsyü An· 
driyenti)nin zevcesinin baş· 
kanhjı alhnda olmuştur. 

Deniz konferansı 
-Başıurafı birinci sahifede
lngiltere delegeleri, dün ih · 
zarı bazı konu~malarda bu· 
unmuşlar ve tonaj mes'ele
IHİ ile harp gemilerinin tesli
bah etrafmda fikir taati 
eylemişlerdir. 

Siyasi çevenlerde söylen· 
diğine göre, bu toplanh 
gizli olmuştur. Konferansm 
vereceği kararlar, logiliıce 
ve Fransızca olarak oeşredi 
lecektir. Fransız amirah da 
Japon amiralile husuıi ko· 
pu9muştur . 

bakanlardan Kirkos gurubu 
10; Metaksas gurubu 4; 
müstakiller 3 tur. 

Paris 9 (A.A) - Bildiri!· 
diğine göre, Alman memur
lan Litvanya hudut muha----------· --------

8 uda peş ted eşi d det 
li fırtına ve kar 

--~-----~·--~--------Telefonlar hozuldıı yollar kapandı 
fırtına çok zarar yaptı 

Budapeşte 9 ( Radyo) -
ıiddetli bir fartınadan sonra 

ıehir baştan başa karla ör

tülmüştiir. Fırhnadan husule 

gelen hasarat mühimdir. iki 

bin telefon kulJanılamamak
tadtr. Şehirde birçok~ağaçlar 
devrilmiştir. Münakalat dur· 
muştur. Viyana - Budapeşte 
arasmdaki otomobil servisi 
kaldırılmıştır. 

Dünkü 111~. ınaçları 
--·--K. S. K. Buca'yı 2-0; lzmirspor De

mirspor'u l·O; Altınordu Şarkspo
ru 5-0 yenmişlerdir 

Dün Alsancak ve Halkevi ı ı-1 berabere kaldılar. iz mir 
alanlarında lik maçlanna spor, Demirspor'a; Şarkspor 
devam edilmiştir. Programa da Altınordu'ya seremoni 
göre, saat 10 da, hakem yapmak ıurelile galip geldi· 
Feridio ielmemesi üzerine ler. • 
Altınordudan Adilin idare· Diln Halkevi liklerinin 
sinde başlayan lzmirspor-De· mllhim karıılaımalara yapıldı. 
mirspor maçı 5·1 lzmirspo· Başta giden iki kuvvetli 
run galibiyeti il~ neticelen· takımdan l ·O Baytaklı genç-

miştir. lerine, Eşrefpaşa'da 3·0 
12 de Ahmed Ôzgirsıin 'in 

hakemliği ile Alhnordu-Şark· Parkspor'a yenildiler. 9 Ey-
spor takımları ikinci oyunu lül·Hacı Hüseyinler 1-1 be· 
yaptılar. ~ilk zamanlarda epi rabere kaldılar. 
mukavemet gösteren Şark-
spor defansı nihayet bir 
firikik vuruşundan ve kale· 
cilerinin hatasından ilk golü 
yediler. ikinci partide tama
mile denecek derecede ha
kimiyeti ele alan Alhnordu 
gol sayısmı beşe çıkararak 

sabadan galib ayrıldı. Şark
sporuo ara-sıra yaptığı şahsi 
hücumler Altmordu defan
ımc!a kmldı bu suretle oyun 
S· O Altın ordu lehine bitti. 

Son maçı K. S. K. • Buca 
takımları yaphlar. Hakem 
Sabri idi. Oyun iki tarafm 
karşılıkh alnnlarile geçti ve 
neticede K. S. K. 2 - O ga· 
lip olarak sahadan aynldı. 

B. takımları arasındaki 

maçlarda K . S. K. - Buca 

------------------Istan bul'daki 
maçlar 

- Raştarafı 1 inci salıifede

oyunla bütün şl\tleri tutu

yordu. 36 mcı dakikada Ro

men mndafii topu elle tuttu. 
Penaltıyı Osman çekti ve 
topu ağlara taktı. Bundan 
sonraki çahımalar hiçbir 
netice vermedi ve maç 1-1 
berabere bitti. 

Likler: 
Dün yapılan lik maçların· 

da Eyüb - Vefa'yı 2-1; Be· 
şiktaş - Ateş·güııeti 2 - 1; 
mağltlb ettiler. Süleymaniye 
ile Beykoz 1 - 1 berabere 
kaldılar. 

fızhğı şef muavinini bir iş 
hakkında görüşmek üzere 
hududa çaiırmışlar ve Alman 
toprağına girince hemen tev· 
kif etmişlerdir. 

Almanlar bu tevkif hak
kında birşey söylememekte
dirler. 

Sinop 
Yangınının 

zararları 
Sinop 8 (A.A) Sinop yan· 

sıınında 35 ev, 2 dilkkin ve 
bir çocuğun yandığı tesbit 
edilmiş ve yardıma muhtaç 
olanların da 200 kiti olduğu 
anlaşılarak bunların barın· 

maları ve yiyecekleri için 
önemli tedbirler alınmıİtır. 

l hirioei kanundan 
itlharel petrola um-

hargo konacak 
-Başıarafı 1 inci sahifede -
vap vermediği taktirde pet
rol ilzerine konulacak am · 
bargonun ikinci kanunun 
birinde baılamasına karar 
verilecejini yazıyor ve diyor 
ki: 

-
11Duçenin nutku, Fran· 

sız ve lngiliz siyaıalarını 
kat'i surette bir-birine yak· 
laıtırmağa yaramııtır,,. 

Cenevre 9 (A.A) - Laval 
Hoar görüşmelerinin petrol 
ambarıosuna dair teklifler 
üzere mühim tesirler yapa
cağı sanalmaktadır. 

Paris, 9 (A.A) - Laval
Hoar görüşmeleri dün akşam 
başlamııhr. Yapılan tebliğde 
lnıiliz • Fransız hükümetleri 
arasında tam bir itilaf mev
cud olduğu bildirilmektedir. 

Paris 9 (A.A) - Laval -
Hoar görüşmeleri bu sabah 
başlamıştır. Laval Hoar'ı 6ğ· 
le yemeğine ahkoymuştur. 
İki taraf misafirleri yemekte 
bulunmuılardır. Yeni görüş · 
meler öğleden sonra yapıla
cakhr. Tahmin edilen neti
cenin elde edilip edilmiyeceği 
ve Hoartn yarmdan evvel 
Paris'ten ayrılıp aynlamıya· 
cağı daha belli değildir. 

Paris 9 ( Radyo ) - Ce· 
nevre'den haber veriliyor: 

On sekizler komiteainin, 
perıembe ıUntl toplanacatı 

1 

9 Birinci kanun 935 

Sarayda bir Rum 
•DöLBERö~ 

• Kızlarağası . daJg•n bir halde kalk t•, 
Dilavizle Yeganenin saçlarını okşadı 

"Esir pazannda çok sıkmtı 
çektim, bir takım Arap, 
Aroavud ve Trablusgarb 
berberileri bize yapmadık 
eza ve zulüm bırakmadılar. 

Nihayet beni bir Türk satın 
aldı. Kaderim bu andan iti· 
baren düzelmiş demekti. 
Çünkü bu Türk cidden iyi, 
cidden merhametli ve merd 
bir adamdı. Bu Türk'ün ev 
hizmetlezine bakiyordum; 
bu Türk'ün Beyrut'ta mü· 
him bir mevkii ve vazifesi 

vardı; fakat bu adamcağızın 

ikbali sönmüştü artık. Ve 
bir gün lstanbul'dnn hak· 
kmda ,bir f erınan geldi; bu 
ferman mucibince adamca-

ğızın kafası kesildi ve bütün 
malları, mülkleri müsadere 
olundu. Beni vesair köle ve 
cariyelerini de ahp Islan· 

bul'a götürdüler. Beni Is· 

tanbuı'da ayırdılar, hadım 
ettikten son rasaraya mal 
ettiler! 

"lıte buddan ıonra saray· 
da kendimi ıevdirmeğe ve 
kızJarağaıı olmağa muvaffak 
oldum. Benim Rum oldugu
mu ve Rumluğrımu unutma
yacak kadar büyUyk iken 
kaçmldığımı hiçbir kimse 
bilmez! Asıl ismim Pavlo 
idi; fakat, Beyrut'ta bana 
Tevfik ismi verilmişti. Her
kes beni Sevfik olarak bilir! 

"Bunun için ben saraydaki 
esirlerin ıztıraplarını çok iyi 
bilirim; ve sizin için kal· 
bimde hissettiklerim çok 
samimidir; bir çok defalar 
ıiz.i 11raydın kaçırlmai, 
firarınızı kolaylaıtırmağı dü
ıündüm: fakat yalnız başına 
iki genç kadın İçin bu firar 
çok tehlikeli olacaktır. Ve 
eğer ele geçerseniz, en ha-' 
fif ceza Kız kulesi açıkla
rında denize atılmak olacak-

F:ıik ~cıuseddin, 1\1.Ayban 
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tar. Böyle hadiseleri çok 
gördüm. Bunun için sizi 
kaçırmaktan vaz geçtim.,, 

Dilaviz ve Yegine, bu 
macerayı dinlerlerken baş

larını önlerine cğmiı idiler. 
Kim bilir, zihinlerinden 

neler geçiyordu? 
Kızlarağası dalgın bir 

halde kalkh, Diliviz'le Ye· 
gane'nin saçlarını okşadı, ve 
bir şey söylemeden yanla· 
rından çıkh. 

Biraz. sonra ayak sesleri 
bile duyulmaz oldu. 
. . . . . . . . . . 

lbrahim nasal bir deli idi? 
lbrahim ne gıbi hareket

lerle tarihe deli olarak mal 
edildi. 

Bir deli, arztn o zaman için 
en büyük bir devletinin resi 
karında her cihetten gayri 
mes'ul olmak ıartile sene· 

lerce hükümran olabildi . 

lbrabim, senelerce dört 

duvar arasında her türlü hür

riyet ve zevkten mahrum, 

mabpesine rirecek güneş ışı· 
ğını görerek kendi kendine 

şenlikler yapacak derecede 
korkunç bir hayat yaıamıştı. 

Bu en korkunç mahbusluk
tan birdenbire en geniı bilr· 
riyet, kudret ve z.evk ile 
karıılaşınca mı delirmiıti. 

Bu suallere tarih mütead· 
dit ıekillerde cevap vermiş
tir : 

lbrabimin deliliğini röste
ren şu hidiseyi de zikri mec· 
buri görüyoruz. . 

Kız.larağası, f brahim'in se
lefi ve kardeşi dördüncü 
Murad'm kadın ve cariye· 
lerini istediği zaman her 
ıeyden evel Yegane ile Di
livizi korumak cihetini dU
şilnmüştü. 

Fakat iradeye itaat zaruri 
idi. ----------·--... ------

japon polisi 
Bir kabile şef ioi lev· 

kit etti 
Tokyo, 9 (R11yo) - Rengo 

ajansının verdiği malumata 
g6re, J a poo polislerinden 
yüz kiıi, (Ormoso) kabilesi· 
nin merkezinde araıtarmalar 
yapmışlardır. Kabile reısı 
(Oekoıu) ile kar1sı ve ço· 
cukları tevkif edilmiıtir. 
(Dekoşu) nun, 3 milyon te· 
vabii olduğu ve Japon 
idaresi aleyhine gizlice ça· 
lııtıiı tahakkuk etmiıtir. 

Staviski 
Rezaletile alakadar bi

ri daha yakalandı 
Boynoz-Ayres, 9 (Radyo) -

Zabıta; Staviski rezaletine 
ismi karışmış olan Hanri 
Puller adında bir şabıı tev
kif etmiştir. 

için şimdiden muhtelif dev
letler delegeleri Cenevre'ye 
hareket etmiş bulunuyorlar. 

Paris, 9 (Radyo) - logi
liz dıı bakanı Sir Samoel 
Hoar'ın buıün CenCfre'ye 
hareketi muhtemeldir. 

Mersin 
'fecim odası elli 
yaşına . girdi 

Mersin, 8 (A.A) - Elli 
yaıını bitiren Mersin tecim 
veı endllıtri odaıının yıldö-
nilmU don akıam büyük 
törenle kutlulanmııtır. 

Son dakika: 

Romamede . . . "' 
nıyetının.se 

lamları! 
Adis-Ababa, 9 ( A.A ) -

Dessiye'yi bombardıman edea 
uçaklardan biri, içinde şe
hir halkına hii:ab eden fU 
mektubu ihtiva eden bir 
şişe atmııtır. 

"Roma medeniyetinin se
limlannı buraya getiriyoruz.. 
Habeş imparatorunu selam
lamak ve bisküvitlerini ye· 
yip yemediğini sormak için 
geliyoruz.,, 

Şehir aııabiyet içindedir. 
Bu mektup milletler • cemi· 
1etine 16nderilecektir. 

' 
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