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Vekiller heyeti, dün gece dolmabah~e sarayında 
ve. Atatürkün başk~nhğı altında bir toplantı yaptı 

Sancakta kanlı arb.edeler 1 Yurianist~n ıRom(!!!}!~.t~ i!<tisa~i du: 
, Ayrıca hey et , rumu ınkışaf edıyor ..J 1 

oluyor, bir arap lngiliz g~~~!~mi~~~"e~- Bu sene, geçen- seneden s mil

konsolosunu yaraladı ::;~i~· ;:"·'a~.::·:;::~: ~~~: yar (Ley) fazla ciro olmuştur. 
. lanhsında ayrıca delegasyon 

göndermiycceği ve oradaki -

Uluslar sos t · -- l k t ·• s c k mes daimi delegesi tarafından --· - - ye eSJ gene Se re erJ, 80 8 - L temsil edileceği söyleniyor. 

t·~ efesini görüşmek üzere Parise gitti Nah_a .... s paşa 
gelmemiştir. Türkiye Sancaınn 

.,.,..,..., istiklalinde, Fransa da geniş Mı•• • l l 
bir muhtariyet iddiasında ısrar uşavır er e 
etmektedir. konuştu 

Türkiye'nin Paris sefiri Su· 
ad Davaz'ın mezuniyetinden Kahire 15 (Radyo) - Mı· 

• ,.dönecek olan Başvekil M. sır başbakanı Nahas paşa, 
Blum ile bir mülakat yapacağı dün gelen lngiliz askeri mü-
söylenmektedir. şavirleri kabul etmiş ve uzun 

· Beyrut'tan alınan habere hör,e müddet konuşmuştur. 
Dolmabahçe saragı Antakya ve lskenderun' da ma- • 

lstanbul, 15 (Radyo) - Re- Vekiller heyeti dün, Başveki- hud nümayişlerden sonra sü- M. Lava/ 
fak tl d kunet hüküm sürmektedir. Ma· a arın a bütün vekiller lin hareketinden evvel 4,5 
oldukları halde dün sabah saat süren bir toplantı yap- amafih Antakya ve Rey}ıan 'da 
hususi trenle buraya a-elen mışbr. bazı küçük hadiseler çıkmak· 

dbaşbakanımız ismet" lnönü, Ankara, 14 ( Hususi ) _ tadır. Uluslar sosyetes
1
i müşa· 

~ğruca Dolmabahçe sarayına Başvekil ismet İnönü, Harici- hidleri Fransız memur arın. re· 
gıderek Atatürk' e mülaki ol· ye Vekili Rüşdü Aras ve Da- fakatile bütün Sancağı gez-
dular. bili;~ Vekili Şükrü Kaya, dün mişlerdir. Şimdi Cenevre'ye 
Akşam Üzeri, büyük şefin hususi trenle lstanbul'a hare· dönmek için hazırlanmakta· 

- başkanlığında toplanan vekil- ket ederterken yüzlerce "kışi dırlar. 
lcr heyeti, vaziyeti tetkik et· tarafından uğurlanmışlardır. Beyrut gazeteleri •Müşahid· 
miştir. Başbakanımızın, Sancak K k d lerin elde ettikleri netice Türk or diplomati arasın a, 
meselesi için Cenevre' ye git· bilhassa Fransız sefiri ile in- tezi aleyhine değildir., demek· 
inesi muhtemel iken, Fransa- giliz sefiri nazarı dikkati ce1- tedirler. 
nın son vaziyeti Üzerine bun· bediyorlardı. Heriki sefir de Belgrad, 14 ( Hususi°) -
dan sarfınazar edilmiştir. Rüşdü Aras'ı samimiyetle Türkiye Hariciye Vekili Tev-

Ankara, 14 ( Hususi ) - uğurlamışlar ve Cenevre' de fik Rüşdü Aras, Atina' da çı· 
Hariciye vekaleti umumi ka- muvaffakıyet dilemişlerdir. kan Vradini gazetesinin An· 
ti~i Numan Rifat, yarın (Bu Roma, 14 (Radyo) - Pa· kara muhabirine şu beyanat-

. gun~ . İstanbul' a gidecek ve ris'ten alınan bir habere göre ta bulunmuştur: 
Harıcıye vekilimize refakat düne kadar Türkiye ile Fransa - Türkiye hükumeti, San· 
ederek Cenevre'ye geçecektir. j arasında Sancak müzakerele· cak mes'elesi hakkında Fran-

- Ankara, 14 ( Hususi ) - rinde bir değişiklik husule (Devamı 4 üncü sahifede) 

Bir istizah takriri 
hazırlıyor 

M. Lava/ 
Paris 15 (Radyo) - Sabık 

başvekil M. Lava!, Parlamento 
riyasetine bir takrir vererek 
ispanya hadiseleri hakkında 
hükumetten izahat istiyeccktir. ....... ..-----------

Münhal saylclvhklar içini M. Baldvin manevra-[i 
Pazar günü seçim var lar hak,kında Samoel 

Sergis Karakoc İstanbuldan nam· Hoar la konuştu 
·' ~edliğini koyduğunu bildirdi 

kaletine bildirmiştir, ---· .... ···---
M. Eden, Çarşamba günü Ce

nevre ye hareket edecektir 

Şükrü Kaya 
,. 

Ankara 15 (Hususi)- Mün

hal olan saylavlıklar için önü· 

müzdeki Pazar günü seçim ya

pılması, Partice bildirilmiştir. 
Eski Adliyecilerden Serkis 

Karakoç, lstanbul' dan namzet

litini koydutuna Dahiliye Ve· 

Alman 
Sigara fabrikalarına 

16 milyon lira 
kredi actık , 

lstanbul 15 ( Hususi ) -

Alman sigara fabrikalarının 

memleketimizden mühim mik

tarda tütün alacakları haber 

verilmektedir. 

Hükumet, bu fabrikalara 

16 milyon liralık bir kredi 
• 

açmıştır. 

•• 
Italya Kralı 
Roma 15 (Radyo) - ltal

ya kralı Viktor Emanoel ile 
kraliçe Elenanın, Mayısta Bu· 
dapeşte'ye giderek Macaris
tan krallık naibi Amiral Hor
tinin ziyaretini iade edecekleri 

Llll·ı, t>:~ld· 
yo) - Başbakan 
M. Baldvin, dün 
Deniz bakanı Sir 
Samoel -Hoarı ka
bul etmiş ve lngiliz 
donanmasının, Su
riye ve Mısır su· 
larında yapacağı 

manevralar hak· 
kında uzun uza
dıya konuşmuştur. 

Londra, 15 (Rad
yo) - M. Bald 
vin, dün hariciye 
nazırı Lord Eden
\ e konuşmuş ve 
müteakiben diğer 

nazırlarla da fikir teetisinde 
bulunmuştur. 

söyleniyor. 

ltalya hariciye nazırı kont 
Ciyano, krala refakat edecek· 
tir. 

Sir Samoel Hoar 
M. Baldvin, dün istirahat 

için (Şeker)e hareket etmiştir. 

Lord Eden, gelecek çar· 
şamba günü diğer lngiliz de· 
legelerile Cenevre'ye hareket 
edecektir. 

Romanya hariciye nezareti binası 
Bükreş, 15 (Radyo) - Romanya kabinesi, dün hariciye 

nezaretinde başbakan M. Tataresko'nun başaknlığında bir 
toplantı yapmıştır. Bu toplantıda ticaret nazın M. Valerlc:op, 
Romanya'nın iktısadi vaziyetini izah etmiş ve bu sene, geçen 
seneye nispetle 8 milyar (Ley) fazla bir ciro olduiunu 
söylemiştir. 

-------------···~·~..._.1 .. -----------
P o rt ekiz lngiliz planı-

nı kabul etti --·-Almanya ve Italya hükômet-
lerinin,1 cevap vermekte 

acele etmedikleri anlaşılıyor 
Paris 15 (Radyo) - lngil· ı 

terenın son notasına, yalnız 

Portekiz hükumeti cevap ver
miş ve lngilterenin planını 
kabul ettiğini, yalnız, diğer 

hükumetlerin de plana seda
kat göstermeleri lazım geldi· 
ğini bildirmiştir. 

Almanya ve ltalya hüku
metleri henüz cevap verme· 
mişlerdir. Her iki hükumetin, 
bu hususta acele etmek iste· 
medikleri anlaşılıyor. 

Paris, 15 ( Radyo ) - Bu 
hafta içinde Madrid'de vukua 
gelen müsademelerde beynel· 
milel kolordudan 1600 kişinin 
öldüğünü ve üçbin kişinin ya
ralandığını Maten gazetesi 
yazıyor. 

Paris, 15 (Radyo) - (Bil
bao) şehrinde esir bulunan 
general F ranko tarafdarların

dan 207 kişinin, Milisler tara· 
fından öldürüldüğü haber ve· 
riliyor. 

Cebelüttarık, 15 (Radyo)
Son dakikada alınan bir ha· 
bere göre ihtilalciler, Malaga 

civarında Estepona müstah· 

kem mevkiini işgal eylemiş· 
lerdir. Bu haber tahakkuk 
ederse, Malaganın mukadde
ratı yeni bir safhaya girmiş 

olacaktır. 

Paris, 15 (Radyo) - Mad
rid cephesinde gayet kesif 
bir sis vardır. Buna rağmen 
ihtilalcilerin taarruzu devam 
ediyor. ihtilalciler; dün Elpra· 
de istikametinde yeni bir ta
arruza geçmişlerdir. 

Yalanı 15 (Radyo) - lhti• 

lalcilere mensup dt>nanma, 
dün Malaga ]imanını şiddetle 
bombardıman etmiştir. Neti· 
ce hakkında hiçbir malumat 
alınamamıştır. , . 

Paris, 15 (Radyo)- Madrit 

müdafaa komitesinin son re.· 

mi tebliğde, milis kuvvetlerinin 

üniversite mahallesinde yeni 

bir taarruza geçerek ihtilalci· 

}erden beş esir aldıkları ve 
Vilanoeda Dulpartilo cephe· 
sinde de milislerin galebcsile 
neticelenen yeni çarpışmalar 

vukubulduğu bildirilmektedir. ····---Fransa 
Elceziredeki aske. 

.,rini takviye ediy'or 

. 
M. Daladige 

Paris 15 (Radyo) - Fransa 
Harbiye Nazırı M. Daladiye 
Elceziredeki Fransız askerinin 
derhal üç alay ilavesile tak· 
viyesini emreylemiştir. Bu ha· 
ber, alakadar mahafilde derin 
tesirler uyand&rmıttır. 



gôife ı 

, Zabıta Romanı: 
Sağ iken gömülen 

.. -11 -
Hemen şimdi mi? Alo... Karter 1 
Evet şimdi. 
Çok güzel, ben şi.ndi 

buradan çıkar yarım saat sonra 
F!in •de ıeni beklerim. 

- Karter, Flin'in neresi ol· 
dutunu bilmiyordu, düşündü 
acaba orası mesire mi, yoksa 
kıraathane midir, maamafih, 
mezkur mahalli bulacağına 
emin oldutundan derhal cevap 
verdi. 

- Peki, çabuk ol ben de 
seni orada bekliyorum. Karter 
Midavı ile mükaleme esnasın· 
da iken, telefonun öbür tara· 
fından bir hareket hissolundu. 
Gılya kapı açıldı, diier birisi 
Midavı'a hitaben aman Midavs 
telefonu bırak, ıen ne kadar 
ahmak cahil adamım i~te ben 
bW'adı.yım seninle konuşan he· 
men Nikola Karterin kendisi
dir. 

Derhal Midavı telefonu bı· 
raktı, Karter iao Kroıerin iel· 
muini anladı, bütün zahmet· 
lerinin boıa ıitmeıine, maksa· 
duıa nail olmayıp, bir netice 
a.lamadıiıoa ıon derece mü
teo11ir oldu. Meyuı, mahzun 
bir çehre ile kendi kendine 
dedi ki: 

Şa1et Kroıer, yanm saat 
daha ıelme1eydi, tabiidir ki 
l:tea meramıma nail olur, Mi· 
.ta-.ı'ı yakalardım. Bu sözde 
iken tuhaf bir ••• ititti, tele· 
foDu bırakb, 

Alo, alo Karter, burada mı· 
••• ? 
- EYet buradayım, miıter 

Kroıer. 
- Birıe1 buldua mu? 
- Evet, ıimdi, elinden bı· 

raktıtıa ı•yi ben buldum. 
- Telefon mu diyorsun? 
- Evet, De Jiiıel birşey ki 

bütWı ıenin mcharetine deli· 
let ediyor. 

- Bqka birıey buldun mu? 
- Sonra anlarsın, timdi ıcn 

kendi un•anını bana ıöyler 
•İıiA? 

Kroıcr ıilerek, iıtihza tari· 
kile cevap verdi. 
Karter, galiba çok arzu edi· 

yorsun ki ben eırarımı sana 
ıöyliyeyim, likin Moriı Kro
ıcrdc O, fÖZ var mı ki fare 
ıibi kuyruiundan tutulsun, şim· 
di benim nereden geldiğimi 
anlamak istcraen, karşı cihette 
kiin odanın içerisinde idim. 

Emin ol hiçbir zaman sen beni 
orada yakalıyamazsın., Ah 1 
Karter, ne lcadar kederli ol· 
dun dctil mi? Şayet sen beni 
orada bulaulc olsaydın son 
derece mesrur olacaktın, 
Biraı sonra Karter dedi lci: 
- Başka bir~ey soracak mı. 

llD 1 
- Evet, telefondan başka ne 

buldun? 

- Sen ,,.. üç defadır: benden 
bunu soruyorıun, zannederim 
aalclamıı oldutun birşeyin mey· 
dana çıkmasından korkuyor· 
ıuo. Buna dahi emin ol ben 
~nin bütün esrannı keşfede· 

[ cetim meydana çıkaracağım. 
- Hiç durma, ben eminim 

ki ıen ckıirihavat olsa bile 
arar Lulunun, şayet birşey bu
lacak oluraan, yahutj bulmuş 
iıen:Iütfen ıöylc . 
- - Hiç:şüphe....:etme/. bütün 
keşf ettitim §cyltri : sana söyli· 
yecetim. Bir müddet geçtikten 
sonra Kroıer, rene mes' eleye ... 
acYlla ederek. 

Ne istiyorsun ? 
Ne kadar hoş bahsetmi· 

şim ki ıenin sozün hitama er· 
meden buraya gelebilmişim. 

Sen değil; Midavs, Lokamor· 
gan, F ortinemorgan namı meç· 
hulü ıle maruf Midavs hoşbaht 
ımış. 

- Ne diyorsun, Midavs mı? 
Lokamorgan mı? Acaba dedi· 
ğin adamlar kimdir ? 

- Tecahül etme dediklerimi 
pek güzel anlıyorsun. Ben Mi· 
davs'ın sesinden tanıdım. 

Ah hakikaten tanıdın rnı ? 
Zararı yok Karter, sen ne ka· 
dar hilekar. mahirsin, lakin 
söyle bakayım • 

- Ne istiyorsun ? 
- Bilmiyor musun o ne ka· 

dar ahmak, hayır belki iki 
uzun lmlaldı eşektir. Az kaldı 
ıana teslim olacakmış, bereket 
verıin ki kendimi çabuk ye· 
tiştirdim • 

- Tuhaftır ki, bir eşek di· 
ker bir eşeği kova'ıyor, ben 
ise onların her ikisioi de dar 
aiacına doiru kovalıyorum. 
Bu dahi yarından evvel ola· 
caktır. 

- Ben zaten bu işin böyle 
olacakını biliyordum, bu hi· 
disenin ne vakit vukubulaca· 
tına intizar ediyordum. Şimdi 
Karter, bana ıöylc bakayım. 
Sen ne vakit benim evimden 
çıkarım ki ben ıelebileyim. 

- Zannederim iki üç saat 
ıonra benim itim biter. 

- Teşekkür ederim, 
- Şayet çok acele ~diyor· 

san bekle hemen ifimi bitirir 
çıkarım • 

- Tuhafsın Kuter, lakin 
rica ederim hayatımın tehlike 
de olmıyacağma dair bana söz 
ver ki ben dahi emin olarak 
birkaç saat sonra buraya av· 
det edeyim. 

- Ben ıöz verdim, fakat 
sen de bana şu telefonun ne· 
reye mutta11l olduğuuu dojru 
söyle. 

- Güzel söylüyorsun, ama 
ideta beni çocuk yerine tutu· 
yorsun. 

- Öyle değil, ben kendi 
işimin bitmesine çalışıyorum. 

- Ben dahi J kendi ışımı 
düşünüyorum, zira ben de 
kendi hukukumu mu haf aza et
meliyim, bunu da bilmiş ol 
Karter, muzir olan bir yılanı 
itlaf etmek farzdır. işte benim 
de yapacaiım iş budur, başka 
değildir. 

- Karter telefonun anahtannda 
bir hareket hissederek hemen 
telefonu bıraktı, biraz durdu, 
ıonra düşünmeğe başladı zira 
Kroıerin son sözünden çok 
müteessir olmuştu, buna dahi 
emin idi lci bu herif buradan 
gitmeden evvel yani haneden 
çıkmadan mühim bir iş göre· 
bilir, tekrar biraz düşünerek 
dedi ki ; 

Ben dıvarları aradım birşey 
b~lamadım. · Lakin şu bitişik 
binayı g-üzelce aramadım. Zan 
ederim ki şayet layıkile orası 
aranacak olursa mühim birşey 
ele g-eçecektir. Fakat mezkur 
binan~n -içcriıi karanl:k olup;, 
ıııklı bir lamba dahi olmadı· 
ğından orayı g-üzclce arayıp 
birşey-bulmak hemen kabil de
ğilse de : o binanın her tarafını 
layıkile aradı. Birşey bulamadı .. 
meyus oldu. En sonra küçük 
bir ta~ buldu ise. 

. Arka.ti .,,, • 

(Uluaal Birlik) 

FlkRA: 

Hikayele ve 
zama lar 

Çar' m meşhur elçisi Mençi· 
kof lstanbul'a geldiği zaman, 
sadrazamı ziyarete gitti. Üs· 
manlı hariciye nazırı Fuad 
paşa, odasında, kendi ziyaret 
sırasını bekliyordu. Elçi sad· 
razamın yanından çıktı ; fakat 
hariciye nazırına uğramaksızın, 
kapıya doğru ilerledi. Yanın· 
dakilere söyliyordu: 

- Hariciye nazırı bir Fran· 
sız taraftarı imiş. Öyle adam· 
)arla görüşemem! 

Fuad paşa müteessiren ıs· 
tifa etti. 

• • • 
Viyana kongresi esnasında 

Fransa, ıukendi tarafından mu
rahhas olan, Ali paşayı gön· 
dermekte israr etmişti. 

"- Viyana' daki Arif efendi 
münasip değildir!" Diyordu. 
lngiltere ise, biraz sonra. 
Fransız taraflısı Ali pıtşayı ls
tan bul' a getirtip, yerine, ken· 
di taraflısı Reşid paşayı yollatt. 

* • • 
Me.Jrutiyetteyiz: Çar elçile-

rinden Çarikof, Büyükdere'deki 
elçilik binasının önüne telgraf 
direği konmasını istemiyordu. 
Bizim şimdiki douu vilayetleri 
umum müfettişimiz Tahsin 
Uzer, o vakit, Beyoğlu muta
sarrıfı idi. Elçiyi yatıştırmak 
üzere Büyükdere'ye gitti. Ça
rikof merdivenl '!rden inerken, 
kendisine haber verdiler. Hid
detli hiddetli: 

- Mutasarrif fibi küçük 

il p 
Roma ya' 
dena ar k e 
i c·rıe boey•· 

Bu yıl üzüm piyasasının açı· 
!ışından beri Izmir Borsasında 
sat ılan üzüm eomiktarı, tahmi· 
nen 45 milyon~ kilodur. 

Yeni mahsul üzümden az bir 
miktar kalmıştır. 

Üzüm: 
Son fgelen haberlere göre, 

memurlar mı görüşmeğe kal
d m? diyordu. 

Mütarekede bu Çarikof Is· 
tanb ul'a hicret etti: aç kaldı
ğı için geçim parası bulmak 

üzere, Tahsin Uzerin çocuğu· 
na ders vermek ricasında bu· 
lundu. 

Geçen sene Ankara Palas
ta bir Rus birkaç resim sata· 
bilmek için otel müdüründen 
ricada bulunuyordu. Kendini 
şöyle takdim etti: - Ben Ça
rilrnf'un ye~eniyiml 

* • • 
Bu fıkraları, son hazin te-

zatlara varmak için yazmadık; 
Fransızca Le Jouar gazetesi 
muharririnin, Türkiye' de, hala 
niçin devam etmediğine yanıp 
durduğu tatlı zamanl mn han
gileri olduğunu iÖstermek için 
hatırlatıyoruz. 

Fatag 
~~~~~~------·------~~~~~-

Bir harp, AArupa için 
felaket olac tır 

Loid Corç, rüzgar her yerde 
şiddetle ve har metin-

• • den esıyo , yor 
Dünkü posta ile gelen ln

giliz gazetelerinden Sunday 
Express' de leski İngiliz başve
kili Loyd rGeorgeun bir ma
kalesi görülmektedir. Bir harp 
çıkması ihtimallerinden bahse
den bu makalede ezcümle de· 
niliyor ki: 

Almanya, çocuklarının ek· 
meği üzerinden tereyağını si· 
lerek müthiş bir ordu, hava 
ve dt:niz kuvveti yaratmak gibi 
şedit bir arzu besliyor. 

Korku, hakik!dir. Gerçi ha
riçteki bazı müşahitler, bu
günkü endişelerin esassız ol-

duğunu söylüyorsa da, Alman 
liderleri bu fikirde değildir. 

Rusya, Fransa ve Çekoslo· 
vakya, Almanya'nın kendile· 
rine hücum - etmek tasayvu· 
runda olduğu kanaatindedir. 

Lehistan, köpürmekte olan 
olan muhasım memleket ara
sında bulunduğu cihetle tabi
atile asabiyet içerisindedir. 

Romanya dahi endişe ile 
titriyor. 

ltalya, her zamanki gibi, 
ne vakit ve · ne münasebetle 
kendisinin araya girmesının 
uygun düşeceğini bekliyor. 

Mussolini siyasi rnüşavırı 
Makyavelden öğrendiği oyunu 
soğuk kanlılık ve zeka ile oy
nıyacaktır. 

Mussolini, • Hitler kadar mu· 
taassıp bir antikomünist değil
dir. Kendisi, Rusya'ya sanki 
cüzamlı imiş gibi kimsenin do
kunmak istemediği bir zaman

da o memleketle teırilci ••· 

sai etmeie hazırlanmış bulu
nuyord u. 

Mussolini, lngiltcre, Fransa 
ve hatta Rusya ile, yahut on· 
ların ~l eyhme kendi işine gel
diği gibi itt ihat edecektir. 

Şu da kikada Roma'dan al
dığım bir haber, Musıolininin 
piskolojisini okudukça aydın
latmağa yarar, şimd i lngiltere 
ile bir misak akdetmiş bulu
nuyor. Ve Jspa nyol asileri 
kumandanı general F rankonun 
müphem ümitlerine varını yo
kunu atmağa mütemayil de
ğild i r. 

Hatta, söylendiğine g öre, . 
Mussolini bu noktai nazara 
temayül etmesi için Hitleri de 
teşvik etmektedir. 

Rüzgar her yerde şiddetle 
hep harp istikawdinden esi
yor. Entrikacıların, macerape

restlerin, politikacıların, rek· 
lamcıların bu büyük hodbin
liği yapmak için patavatsızca 
deliliklerinin ucu bucağı gel
miyor. İspanya yarım adasın· 
da gökler zaten kızıl! 

Ben yaradılış itibarile kor· 
ku salan veya bedbin ruhlu 
adam değilim. Ben bir rea· 
listim. Fakat yaklaşmakta 
olan tehlikeye karşı dünyayı 
korumak hususunda tedbirler 
almadan bu parlamağa müsa
it şerait içinde bulunmakta 
devam edersek, bu hal, öyle 
bir. tahrip neticelenir ki, ka· 
bili iştial bir vaziyette olan 
ltu Avrupa kıtaaı itile şimdi· 

e z 
k 

v 

:rag 
Kaliforniya'nm 1936 üzüm 
rekoltesinin 115 bin ton ol· 
duğu anlaşılmaktadı r. Geçen 
sene rekoltesi ise 175 bin ton 
idi. 

Yunanistan ile Macaristan 
arasında 3-6·936 tarihinde 
imzalanan anlaşmaya göre, 
Yunanistan' dan Macaristan' a 
ihraç edilecek kuru ve yaş 
üzümlerin gümrük resimleri 
beher 100 kiloda 12 kron 
iken 6 krona indirilmiştir. 

incir: 
Ege mıntakası incir piyasası 

son hafta içinde yeniden kuv
vetleşmiştir. D ı ş piy:salnrdan 
müsaid teklifler gelmektedir. 

Rekoltenin yüzde 75 i satıl
mıştır. Amerika, Kanada, 
Avustralya ve Ariantin 'den de 
siparişler artmaktadır. 

Romanyanın memleketimiz
den ithal ettiği incirlerin iş
lenmemiş süzme nevinden 
olanlara münhasır bulunduğu 
bildirilmektedir. Roma nyada 
işlenmek üzere lzmirden 50 
bin ki lo kadar süzme ıncır 

( D•11amı 3üncü sahi/ede ) 
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Mo.,kova' da g ç n yıl yüz· 
lerce büyük apartıınnn İn"? a 

edilmiştir. ~oskova n hı i kı · 
I 

yılan boyunca 18 l.:ilo.netre 
uzunlu[ unda gr, ni•t n bir rıh· 

tıın da vücu a g tirıl 1· t'r. 
Ş hir dahilinde 1 ıni:yon m tre 
mu abbaı smrnk ve ın ydan 
y~ nid.: n asfaltltJnınıştır. 

ıv1oskovı.ı'nın yeni açılmış ge· 
niş caddclerı üz inde yapılar 
yükselmcktrdir. Bunların bi r 
ço~u bu yıl içinde itmam olu· 
nacaktır. ' 

Aynca, Sovyetler sarayı , 
Sovyetler biriiğı ilim akade-
misi, Sovyeller birliği tecrübevl 

tebabe enstitüsü, ikınci bir 

Lenin umumi kütüphanesi, 

kitap sarayı, iZ\ estıya gaze· 

tesi idarehane .. i vesaire için 
yeni binalar in~a edilecektir. 

llkbaharda, nakliyat mcvsi· 
minin başlangıcında, Moskova· 
Vo!ga kanalının ılk kısmı fan· 
liyet açılacaktır. Bu.senenin 
sonuna kadar Moskova nehri 
nin iki sahili birbirine köprü· 
ler ile birleştirilecek ve Volga
Jan gelecek gemiler, bu köp· 
rülerin altından geçebileccktır. 

Gene llkbahara doğru, 
Moskova ci varında Oıtanki · 
no' da Sovyetler birliği ziraat 
sergisi nin paviyonları da b iti· 
rilmiş olacaktır. 

--...ı::::ıo..,......o~ • •e ~(ı:tl---

936 es·n e faz-
la para aza a r .. 

Gazete-.. .... • ..... ~ 
y d zı· yo 

N •vyork'tan b ildiriliyor: 
Geçen gün halk gazeteleri 

kapış ediyord u. :o gün gaze· 
telcrd e cumhur reisi Ruzveltin 
nutku vard ı. Fakat halk gaze
teleri bu nutku okumak için 
mi a lıyordu? 

O g ünkü Ncvyork gazete
lerine bakarsak b unun b ir 
başka sebebi olduğunu gÖ· 
ruruz: 

O g ün, 1936 senesi içinde 
en çok para kazananların lis· 
tesi neşrolunuyordu. Herkes: 

"Acaba en çok par kaza· 
nan kim?., D iye merak edi
yordt:. Malum ya Amerika 
"En büyük., "En çok . "En 
güzel., m er aklısıd ırJar. 

Fakat , geçen sene e n çok 
pa ra kaza nmak, rekorunu yal-
nı z b ir kişi kırmıyordu . T esa
düfün bir ci lvesi, bu unvan, 
on sene için iki kişiye birden 
veilecekti. Çünkü onların 
ikisi de bu müsabakada he
men hemen ayni dereceyi 
kazanmışlardır. Ve g ene garip 
bir tesadüf eseri olnrak, 
rekoru aralarında paylaşanla
rın biri erkelc, biri d e ka· 
dmdı. 

isimleri en çok kazananlıır 
listesinin baş-;-nda gelenleı den 
biri meşhur Amerikalı gazeteci 
Hearsttır. Diğeri de belki 

ye kadar bunun b ir eşi..i iÖr
memiştir. 

Mesuliyet sahibi devlet ri· 
calinin ihtimalleri - gözönünc 
alarak -daha fazla ıhtiyatlı ha
rekette bulunmağa mi.itemayil 
olmaları insana t eminat temi
nat veren bazı ala metlerdir. 
işte sulh ümidi burada bu
lunuyor. 

z n 
a 
a 

ondan daha meşhur sinema 
yıldızı olan Mae Vest. 
Kaıandık l arı paralar arasın· 

da pek az b ir fark olduğunu 
söylemiştık. Bu fark b elki as
lında çok büyüktür. 

G azete sahibinin kaısndığı 
pura sinema yıld ızının kazan
dığı paradan 40,000 dolar 
(yani 80,000 lira kadar) faz· 
lndır. Fa kat, birincisinin kazan· 
dığı bir milyon lira ile, ikin· 
cisinin kazandığı 960,000 !im 
karşısında bu fark hakikaten 
p ek küçük kalıyor. 

Şampiyonlar k imlerdir? 
1936 senesinde bir milyon 

lira kazanan Hcarst Amerika-

da 2 3 gazete sahibidir. fakat, 
kaz ndığı bu para gazeteleri
nin getırdiği k5r değil dir. 
Gazetelerinin getirdıği kar 
bunun ynnında mukayese ka
bul etmiyecek kadar fazlad ı r, 

Hearst bu listey~ , ücret 
olarak aldığı paraların yeğünu 
ile d ahil olmuşt ur. Hearst 
sahibi bulunduğu gazeteıerin 
b ir çoğunun idare meclisi aza· 
sından dır. işte, senede kaz n· 
dığı bir milyon lira b uralar· 
da n aldığı ücretlerin yekli· 
nudur. 

Gelelim Mae Vest'e 
Listenin. başında kendisi ile 

beraber yer alan adam amt· 
dan doğma zengin olduğu 
halde, Mae Vest orta halli 
bir ailenin kızı idi. Babası 
bir boksördü. Anası da nslcn 
Fransız bi r hizmetçi kadındı. 
Daha çocuk denebilecek b ir 
yaşta iken tiyatrolnrda oyun
lara çıkmağn · a ı 

Mac Vest az 

D vamı 
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Açık kalan musluk 
360 kuruşluk yerli çulaki- rak, çocuğu annesine iadt 

den yaptırdığım elbiseyi ilk ettim: 
defa sırtıma giyiyordum. Ay- - Ben burada ineceğim. 
n~nın karşısında kılık kıyafeti· Kadınin önünden güçlükle 
mış uzun uzun tetkık ettikten geçip tramvayın ortasındaki 
sonra, verdiğim karar beni yola çıkınca, bir de ne Ga-
memnun etti: kayım; yep-yeni elbiselerim, 

- Fiyakalı! sırsıklam değilmi ? Tepem 
Şimdi bu fiyakalı elbiseyle, attı. Bana hayretle bakan şiş-

biraz fiyaka yapmak icap man kadına: 
ediyordu. Şöyle bir tur ala- - Rica ederim - Dedim -
yım, dedim.. Atladım tram- bir daha çocuğunuzu birine 
vaya; ben, yol kısa olduğu teslim ederken, musluğu~u 
için, her zaman ayakta bekle· kapayıverinl 
rim. Lakin, bugün hava epey Besim Akımsar 
soğuk. Sahanlıkta ayaz kes- •---
miye gelmez. Boş bulduğum Üzüm ve incir 
bir karıapeye oturdum. Fabt 

(Başlara/ ı 2 inci sahi/ ede) 
Karantina' dan sonra gelen ilk 
d k ithal edilecektir. Bu hususta ura yerinde yanıma şişman 
bir kadın çöktüğü zaman 
o~urduma, oturacağıma çokta~ 
pışman olmuştum! 

lazım olan perminin bir kıs
mı alınmış ve diğer kısmının 
alınması için de teşebbüslere 
başlanmıştır. 

İşlenmiş Izmir incirleri pa
ketlerle satılmakta ve yüksek 
fiat bulmaktadır. Bunların ki
losun 70 • 120 leye kadar 
satılmakta olduğu anlaşılmış-

Eh, bilmem amma, aşağı 
yukarı 150 kilo var. Bu sıklet 
yetmiyormuş gibi, kucağında 
da yumruk kadar bir yumur· 
cakl Kadın beni pencereye 
doğru sıkıştırdıkça sıkıştırıyor. z ti~ 

aten zayıf bir adam m; kap- Kalamata incirlerirıin kilosu 
ladığım bir karış yeri de çok 

·· .. 25-26 leyden muamele gör· goruyor, galiba .. 
K mektedir. 

aba !etinin altında kalan 
dizim, cenderede imiş ugibi 
sıkışıyor, sızlıyordu.. Ben bu 
sızıya değil de, pantolonumun 
ütüsünün bozulduğuna yanı· 
yordu mi 

Lahavle çekip dururken, 
kadının . kucağındaki çocuk, 
zırlamıya başlamasın mı?"' 

- Eh, çocuktur, susar 
şimdi,. 

Dedik amma, ne gezer! 

Sesi eski gazeller gibi yavaş 
yavaş, perde perde yüksel

meğe, nihayet yüksek perde-
den tempo tutarak bağ'ırmıya 
başladı. · 

Şişman bayan çocuğu sal-
ladı olmadı· benı'm .. 1 .. ,, ·· .. • , goz UiU 
fostnerek: 

- Bak cici dedi, olmadr 
dışarısını işaret ederek: ' 

--:- Bak, dah-dahlar ıeçiyor 
d~dı, olmadı; :belki avunur 
dıye onu: 

- Dandini dandini danalı 
bebelc d" N'h ıye oynattı, olmadı; 
k 1 ayet ayıbı bir tarafa bıra

arak memesini ağzına tıkadı 
olmadı, olmad. 1 d , 

T h , oma ı .. 
a ammülü kalmıyan ba

yan: 

- Haydi, biraz da amca-
nın kucağında otur diyerek 
çocuğun tutunca vermesin mi? 
Ben de gay · "ht' . 
El

. rı ı ıyarı almışmı 
ımde zırlıyan ,, .. .. yumurcagı 

~orunce, şaşaladım. Velet te 
oyuna basıyor feryadı: 
Bütün tramvay, benim bu 

şaşkın halime gülmekten ka
tılıyordu. Fazla dayanamıya-

• Mücellit 

Ali RIZA 
M 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENİ KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 
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Birinci sınıf mutahassıs 

Kamçıoğlu, 

F r ate l l i Sperco 
vapur acentası 

RO YAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

N. V. 
W. F. H. Van 

Der Zee 
& Co. SiS "SATURNUS" vapuru 

elyevm limanımızda olup 16-
1·937 tarihine kadar ROTTER- DEUTSCHE LEV ANTE LlNIE 

DAM, AMSTERDAM ve HAM- "AKK<i., m~a~~r~· 13 son 
BURG için yük alacaktır. kanunda HAMBURG ve AN-

S/S "TBERIUS,, vapuru 14" VERS'ten gelerek yük çıkara· 
1 ·937 doğru beklenmekte olup caktır. 
yükünü tahliyeden sonra ROT-
TERDAM, AMSTERDAM ve "ANDROS" vapuru 20 son 
HAMBURG limanlarına yük- kanunda beklenilmektedir. 23 
liyecektir. son kanuna kadar ROTTER-

S/S "ULYSSES" vapuru 22- DAM, HAMBURG ve BRE-
1-937 tarihine doğru beklen· MEN için yük kabul eder. 

mekte olup yükünü tahliyeden AMERICAN EXPORT LINES 

sonra BURG~~· ~ARNA ve THE EXPORT STEAMSAİP 
KôSTENCE ıçın yuk alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

KUMPANYASINA 
MiS "ERLAND,, motörü 

21 ikinci kanunda beklenmekte 
olup yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA ve SKANDINAVYA 
limanlarına yük kabul ede· 
cektir. 
ZEGLUGA (POLSKA KUM

PANYASI 
SiS 11LEHIST AN., vapuru 

16· 1-937 tarihine doğru AN
VERS, DANTZIG ve GDYNIA 
lımanları için yük alacaktır . 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

S/S • AEBA-JUL YA,, vapu
ru elyevm limanımızda olup 

-18:1-937 ye kadar PiRE, MAL
TA ve MARSIL YA lim~nlan 
için yük ve yolcu kabul eder.~ 

•SUÇEAVA. vapuru 27-
1-937 tarihinde beklenmekte 
olup PiRE, MALTA ve MAR
SIL YA limanları için yük ve 
yolcu kabul edecektir. 

İkinci Kordonda FRA TELLi 

CORPORATİON 
"EXMOOR,, vapuru 17 son 

kanunda beklenilmektedir . 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

"EXT AVIA.,. vapuru ayın 

sonunda beklenilmektedir • 
NEVYORK için yükliyecektir. 

"EXMINSTER,, vapuru ikin

ci kanun sonunda beklenil

mektedir. NEVYORK ıçın 
yükliyecektir. 

PiRE' den AKTARMALI 

Seyri seferler 

"EXCAMBION.,. vapuru 15 

ikinci kanunda PiRE' den 
BOSTON ve NEVYOSK'a 

hareket edecektir. 

'"EXCHORDAn vapuru 29 
ikinci kanunda PiRE' den 

BOSTON ve NEVYORK'a 

hareket edecektir. 
EXCALJBUR,, vapuru 12 

şubatta PiRE' den BOSTON 

ve NEVYORK'a hareket ede
cektir. 

# ..... liil1iil!~-~ ......................... .. 
lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. irketinin 
Halkapınar kumaş fabrikası 

Tar af ından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zari 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Sa ış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
fvlimar Kemalettin 
KANDEMİR Oğlu 

caddesinde F AHRı 

1 
'amm~mmı-=~mmımm ................... _. 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

,;.. .'I.. ,. . .... ' .. . -

HAMBURG 

"TROYBURG.,. vapuru 28 
SPERCO vapur acentalığına JOHNSTON WARREN LINES ikinci kanunda bcklenilmekte
müracaat edilmesi rica olunur. LTD.-LIVERPUL dir. ROTTERDAM, HAM-

DEN NORSKE MIDEL
Ht\ VSLINJE 

OSLO 
•BANADEROS,, vapuru 16 

ikinci kanunda beklenilmekte
dir, PiRE, ISKENDERIYE, Telefon: 4142/422112663 BURG ve BREMEN için yük 

kabul eder. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 16 
ikinci kanunda ., KôSTENCE 
için yük kabul eder. 

DIYEP ve NORVEÇ limanları 
için yükliyecektir. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

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

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Almanya, Fransa'yı diğer devletler
den ayırmak ic;in ltalya'yı illet ediyor 

Journal dö Deb~'nın yazdığı makale, Fransız siyasal 
mahafili üzerir~de derin tesir uyandırmıştır 

Paris, 15 ( Radyo) - Journal dö Deba, yazdığı bir makalede diyor ki : 
"Almanya, Fransa'yı diğer devletlerden ayırmak için gizlice çal ışmakta ve ortada alet olarak ltalya'yı bulundurmaktadır. 
Almanyanın, günün birinde lngiltere ile bir anlaşma yapması ihtimali daima nazara alınmalı ve ona göre müteyakkiz dav· 
ranmalıdır . ., 
Bu makale, Fransız siyasal mahafili nezdinde derin akisler yapmıştır. 

Göring, Mussolini ile is
panya işini konuştu ------·-iki memleket arasında müş

terek bir hattı hareket ta
yin edileceği söyleniyor 

Roma, 15 (Radyo) - Ge- neral Göring, dün İtalya kralı 
neral Göring ile Sinyor Mus- Viktor Ama.noel ve Madam 
solini arasındaki görüşmeler Göring'te kraliçe Elena taraf-
dün geç vakte kadar devam larından kabul edilmişlerdir. 
eylemiştir. Gazeteler, bu gö- Mönih 15 (Radyo) _ Al-
rüşmelerin, ispanya mes' ele
sile alakadar olduğunu ve Al
manya ile ltalya arasında bu 
mes'ele için müşterek bir 
hattı hareket tayin edileceğini 
yazıyorlar. 

Paris, 15 (Radyo) - Ge· 

man gazeteleri, Göring'in Ro

ma seyahatından bahsile ma· 

kaleler yazmakta ve bu seya
hatın, büyük ehemmiyeti haiz 
olduğunu ilave eylemektedir· 
ler. 

------------· .... ·~•1•.-.~--~-----
T o p raks ız la ra toprak ve-

rilmesi kanunu 
Kanun bu günlerde Meclise ve 
rilecek ve kabulden sonra top 
rak tevziatına başlanacakbr 

Ankara 15 (Radyo)- Top· aid aiazinin, köylüye parasız 
raksrz köylüye toprak veril- olarak verifmesi keyfiyetidir. 
mesi hakkındaki kanun, bu Kanun kabul edilip meclis-
ıünlerde kamutaya verilecek- ten çıktıktan sonra toprak 
tir. Kanunun esas, hükumete tevziyatına başlanacaktır. 

------·· .... _. ......... ....otıl ______ _ 

Sancakta kanlı arbedeler oluyor 
( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 

sa'ya yeni bir teklifte bulun
du. Bu teklif, Fransa başve· 
kili M. Leon Blum'a arzedi
lecektir. Türkiye'yi pek iyi 
bilen Leon Blum'un, iki tara
fı da tatmin edecek bir hal 
çaresi bulacağını ümid edi
yorum. 

Biz, sulhu ve kıymetli Fran
sız dostluğunu muhafaza et· 
mek istiyoruz. Fakat Sancak 
mcs'elesi, bizim için milli bir 
mes'ele, Fransa içinse, bir 
manda mes' elesi olduğunu 

unutmamak lazımdır. 
lstanbul, 14 (Hususi) -

Başvekil ismet lnönü, Hari· 
ciye vekili Rüşdü Aras, Da· 
biliye vekili Şükrü Kaya, bu 
sabah hususi trenle Ankara
dan şehrimize gelmi'*r ve 
Haydarpaşa istasyonunda par
lak merasimle karşılanmış· 
lardır. 

Başvekil ve Vekiller, tren· 
den indikten sonra hususi bir 
vapurla l~tanbul'a geçmişler 
ve Dolmabahçe sarayına gi
derek Atatürk' e mülaki olmuş
lardır. 

Başvekil ismet lnönü saray
da, Atatürk'ün nezdlerinde 
kalmışlar; diğer vekiller de 
istirahat etmişlerdir. 

lıtanbul, 14 (Hususi) - Baş
vekil l.met lnönü'nün, Sancak 

davamızı izah için bizzat Ce
nevre 'ye gitmeleri muhtemel 
iken, Fransa'nın aldığı son 
vaziyet üzerine bundan vazge· 
çilmiştir. 

Maamafih vaziyetin değiş
mesi, Fransız başvekilinin de 
Cenevre'ye gelmesi muhte
meldir. 

lstanbul, 14 ( Hususi ) -
Londra' da münteşir Sıınday 
Ekspres g_azetesi; Sancak mes
elesinde lngiltere'nin, Türki-
ye'ye karşı ve Fransa ile bir
likte harekete imkan ve ihti
mali yoktur, diyor. 

Paris, 14 (Radyo) - Kırık
han' daki ermcnilerle araplann 
bir kısmı, Sancak'ta bulunan 
bitaraf heyetin nezdine gitmiş
ler ve isteklerini bildirmislerdir. 

Londra, 14 (Radyo) - Bu 
ayın 21 inde toplanacak olan 
Uluslar sosyetesi konseyinde 
f ngiltere'yi hariciye nazırı M. 
Eden temsil edecektir. 

Konsey, evvela Sancak mes
elesini ve sonra da iptidai 
maddeleri az olan memleket-
lerin ihtiyacını konuşacaktır. 

lstanbul, 15 ( Radyo ) -

•Arap serkerdelerinden birinin, 
lskenderun lngiliz konaolosunu 
vurduğu ve bir Fransız zabi-
tinin de, köylerdeki Türkleri 
toplıyarak: 

- Siz, böyle yaparsanız, 
hepinizi imha edeceğiz. 

Diyerek tehditler aavurduiu 
söyleniyor . 

........ 
ihracat mallarımız için 
yeni tedbirler alınıyor 
Hükumetin kiraladığı 12 şileb, han. 

gi iskelelerden mal alacak 
lstanbul, 15 (Hususi) - ihracat mallarımız için hükumetçe 

kiralanan 12 şilep, şehrimizle lstanbul, Samsun ve lnebolu 
limanlarından ihracat mahsullerimizi alarak Avrupa limanlarına 
götürecekler~i r .1 

lktısad vekaleti, gelecek sene daha geniş tertibat alacak ve 
mahsullerimizin ucuz fiatle ihracını temin eyliyecektir. 

-------------------~-Çocuğunu de
nize düşüren 

kadın 
Ağırceza mahkeme

sine verildi 
Turan'da deniz kenarında 

bir evde 3,5 yaşında kızı So
fiyanın dikkatsizlik neticesi 
denize düşerek boğulmasına 
sebebiyet vermekle maznun 
Madam Maryanka, asliyeceıa 

mahkemesine verilmişti. Ma· 
dam Maryanka'nın muhake· 
mesine dün asliye ceza mah· 
kemesinde başlanmıştır. Oku· 
nan istintak kararnamesinde 
maznun kadının Türk ceza 
kanununun 473 üncü maddesi 
mucibince muhakemesı isteni
yordu. Hakim maznun Mar· 
yankanaya ne diyeceğini sor· 
du, kızı boğularak ölen çocu
ğun anası, ağlamağa başladı; 
hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve ha
kimin sualim: cevab veriyordu: 

- Hiçbir diyeceğim yoktur. 

Maznun kadının bu sözle
rinden sonra hakim, müddei· 
umumiye vazife noktasından 
bir mütaleası olup olmadığını 
sordu. Müddeiumumi, hiçbir 
mütaleada bulunmadı. 

Hakim, Türk ceza kanunu· 
nun 473 üncü maddesinin son 
fıkrasına temas eden · suçu, 
vazife harici gördü ve dava 
evrakını, müddeiumumiliğe 

göndermeğe karar verdi. 
Maznun kadının ağlaması, 

bütiin dinleyicileri, çok mü
teessir etmiştir. Bu karar üze
rine genç kadın, mahkeme 
salonundan ayrıldı. ---·---
Yapıcı kalfaları 
İmtihan ediliyorlar 

Belediye, bazı yapıcı kalfa
larının iş bilmeden ufak-tefek 
inşaatlarda çalıştıklarını ve 
yanlış işler yaptıklarını nazarı 

dikkate alarak, bu gibileri im· 
tihana tabi tutmağı kararlaş
tırmış ve, dün ilk defa olarak 
yedi kalfa imtihan edilmiştir. 

Bunların imtihan kağıtları 
Belediye fen heyetince tetkik 
edilecek ve bundan böyle ve
sikası olmıyan kalfalar iş ya· 
pamıyacaklardır. 

936 senesinde en 
fazla para ka. 

zananlar 
/ Baştara/ı 2 foci~ ~sahifede J 

hur oldu. Çünkü, • halkın pek 
- hoşuna giden -bj~-tip yarat· 
mıştı. Pek fazla tahsil gör
müş;,Iinamakla berabe;-ke~ • 
disi hafif ikomediler yazdı ve 
hunları oynayarak çok büyük 
şöhret kazandı. 

Gene garip bir tesadüf ola· 
rak, Hearst bu artistin ilk 
zamanları adeta düşmanı ke· 
silmişti. Hearst grubuna men
sup olan gazetelerin hepsÇ 
eserlerini tenkit etmeğe ve 
çok açık olmakla itham et
meğe başladılar. 

Fakat, artistin aleyhindeki 
bu neşriyat bilakis ona fayda 
verdi. 

Mae V cst daha!fazla meş
hur oldu! 

Bugün, birinci sınıf yıldızlar 
arasında bulunan bu sinema 
artisti kendisine rakip olan 
bir adamla ayni derecede 
para kazanıyor) 

Ondan sonrakiler. 
En çok para kazananlar 

listesinde Hearst'la May Vest
ten sonra gelenler sırasile 

şunlardır: 
Çelik kralı Guttzeit senetik 

kazancı sekiz yüz bin liradan 
fazladır. 

Meşhur •General Motörs" 

ismindeki otomobil f abrikala
rının direktörü: Saloan tam 

sekiz yüz bin lira. (Bu fahri· 

kalar bugün tamamen grev 

halinde bulunuyor.) 
Bu iki sanayi adamından 

sonra gene karşımıza bir yıl-

dız çıkıyor: Marlen Dietrichl 

Bu büyük sinema artisti 

936 senesinde sekiz yüz bin 

liradan biraz aşağı para ka
zanmıştır. 

Artistten sonra ondan yüz 

bin lira para ile bir film 
şirketinin direktörü geliyor. 

Listeye dahil olan diğer 

birçok para kazanma şampi· 
yonları arasında gene bir iki 
iş adamından sonra artistler· 
den Gary Cooper, iki meşhur 
komik Laurel ile Hardy ıeli· 
yor. 

1 S ~inci kin un 911 ... 
Ali paşa ve kira Frosini 

Yan ya gölünün kanlı f acıası 
Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

ikinci kısım: Kasırga 
- 51-

Muhtar paşa, zalim babasının 
boynuna atılmak ve onu taarruza 
uğramadan evvel öldürmek istedi 
kadınların hepsini hareme 
sevketmiş olması ve harem 
ile alakadar olanların da ko· 
ğuşlarına çekilmiş olması idi. 

Fakat, Muhtar paşa kapıya 
yaklaştığı vakit, Ali paşanın 
Arnavut muhafızlarından birisi 
hemen kapıya koştu ve: 

- Her kim olursan ol. Ye· 
rinde dur! 

Diye vahşi bir hayvan gibi 
· seslendi. 

Bu Arnavudun bu suretle 
hareketine hiçbir veçhile kız· 
mamak lazımdır. Ali paşa 

aslen Arnavut· dcğildir. Ama· 
vutlara da düşmandı. Fakat 
bir Anavudun para ile sada
katının kazanılmasının müm
kün olduğunu bilirdi. 

İyi beslenmiş bir Arnavut, 
beslenmek ümidini beslediği 

müddetce, sahibine en sadık 
bir köpekten daha sadıktır. 

Ve bu koca Arnavud, ka· 
pıya gelenin Muhtar paşa ol· 
duğunu şöyle böyle biliyordu. 
Fakat onun nesine lazım? Ali 
paşa onu düşmanlarının elin
den kurtarmıştı; ona bol bol 
para veriyordu. Bunun ıçın 
böylece hareket etmiş idi. 

Muhtar paşa, Amavuda sa
dece: 

- Merak etme, benimi 
Dedi ve içeriye girdi. 

Arnavud, guya gelenin Muh· 
tar paşa olduğunu yeni anla
mış gibi hareket ederek, boş 
kabağı andıran kafasını sal
ladı ve: 

- Geç morc paşam geçi 
Dedi. 

Muhtar konağın içinde bu 
Arnavuddan başka hiçbir kim
se müdahale etmedi. Babası· 
nın' odasına kadar yürüşünde· 
ki hizi zerrece kesmiyerck 
yürüdü ve perde var. 

- Paşanın yanına girece
ğimi Dedi. Perde var, evvel
den emir almış olacak ki hiç 
bir şey söylemeden Muhtarın 

geçmesine müsaade etti. 

Ali paşa oğlunun içeri gir

diğini görünce, çok mel'anet 
bir tavurla: 

- Gel bakalım oğlum. 
Hoş geldin .. Hoş geldin oğ
lum Dedi. 

- Allah ömrünüzü uzun 
etsini 

Ali paşa, oğluna yer gös· 
terdi. 

Muhtar paşa, babasının hak
kındaki fena hislerini biliyor· 
du. Bunun için bu nazikane 
muameleler ne mana vermek 
lazım geleceğini birdenbire 
anlıyamadı. Ve bundan başka, 
Tahir'in de hazır olması onu 
şüphelendirdi; ani bir hücum 
ve taarruza uğrıyacağını sandı. 
Böyle bir vaziyette müdafaa 

güç olacaktı. Çünkü erkenden 
bir veya biı kaç kimse taar· 
ruza geçse. bunlara karşı 
canını çok pahalı satardı. 
Fakat, arkasından, sağ veya 
soldan gelecek ani bir hücu
ma karşı hareket ve müdafaa 
pek güçtü. 

Muhtar paşa, biran için, 
böyle bir taarruza uğramadan 
Ali paşanın; zalim babasının 
boynuna atılmak ve onu ken· 
disi taarruza uğramadan evvel 
öldürmek istedi. 

Fakat, Muhtar temkinli bir 
gençti. Karşısındakinin babası 
olduğunu hesapladı, bir taar· 
ruza uğramadan evvel hiçbir 
harekette bulunmamata karar 
verdi. 

Ali paşada, kendi hesabına 
oğlunun ani bir feveranından, 
hücum ve taarruzdan korku· 
yordu. Bir müddet böyle düı· 
mant'a bir hareket bekledi. 

Muhta"'ın temkini sayesinde 
Ali paşa korktuğuna uğrama
dı. ihtiyattan aynlmamakla 
beraber: 

- Oğlum; saray rene bize 
sığındı? Allahın bize bupnü 
fÖstermesi hanedanı'mız için 
ne büyük bir şeref ve saadet

tir. Edirne'de zorbalar iıi 

azıtmışlar, latan bul' dan veya 

Saz eyaletlerden ıönderilen 

kuvvetler hiçbir ~ey yapama· 

mışlar. Sultan şimdi Edirne 

zorbaların tedibi işini vaaı 

salahiyetle bize havale ediyor. 
"Başka bir uman olsa, bu 

işe, diğer bir çok işler gibi 
kulak asmazdım; fakat şu 

sırada dosta düşmana karşı 

kudretimizi göstermek lüzu." 
muna kaniyim; sarayla aramı· 
zı son zamanlarda çok so· 
ğuttular. Bugün sarayla uğ· 
raşmaktan korkum olmamak· 
la beraber, rahatımızı neye 
bozalım diye düşünüyorum! 

"Şimdi oğlum Muhtar, bu 
kararı verdikten sonra ıeni 
yanıma davet etmekten mak· 
sadım Edirne zorbaları üze
rine göndereceğim kuvvete 
seni kumandan tayin ettiiimi 
bildirmektir. 

Göndereceğim silah ve 
kuvvetleri ya ben idare etme· 
liyim, yahut sen. Başkasına 
emniyetim yoktur. 

Ben artık istirahata muh
tacım. Sen gençsin, gençliğini 
boş geçirmek doğru değildir. 
Sen askerimin başına geç, 
Edirne zorbaları üzerine yürü 
senden muvaffakiyet ve zafer 
beklerim. Büyük vezir, Tepe· 
delenli Ali ;,-'aşanın oğlu ol· 
duğunu isbat etmezsen ananın 
sütü sana haramdır! 

( Arkası vor) 

lzmir vilayeti defterdarlı
ğından: 

Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Ahmet ağa ma
hallesi Keten çarşısında kain 2 sayılı mağaza tahsili emval 
kanununa tevfikan haczedilmiş ve tarihi ilandan itibaren 21 gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan almak ve müza
yede şartlarını göraek ~ti yenlerin <lef terdarlık tahsilat idare-
sine muracaatlan. 15 21 7.7 129 


