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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Cumartesi - 31 Temmuz 1937 

Pariste tren kazası 
Yirmi sekiz kişi öldü ve 

elli kişi de yaralandı 

Fiati (100) Para 

• 
ın şehirleri Japon bombaları altında 

-- - -- ---

Japon tayyareleri, Çin 
şehirlerini :~yakıyorlar 

~iyen çin şehri yarı ya;..,Ya har~p olmuştur. Ce 
setler, caddeleri kaplamış bulunuyor. 

Nankin, 31 (Radyo) - Ja· ,_ ._.. 

~ tayyareleri, dün öğleden n.1"71 ~ :nı ~ı;;J; 
~nra Pakötingfo ile Loyiriyo ~12t(til~~I}~ • :1 
~abalannı bombardıman et- t - - · 
~:- :~~ 
~lerdir. 
loyiriyoda büyük tahribat 

\kua gelmiş ve yüzlerce in· 
"ıı ölmüştür. 
Şangay, 31 (Radyo) Ti-

~erı·Çin şehrinin yarısı bom· 
y~dımandan harap olmuştur. 
Ilı 11~1erce cesed yolları kapla· 
ış bulunuyor. ,~ 

~ F>aris, 31 (Radyo) - Japon 1 tl 

~~atı, Koantingi zaptetmiş· Japon askeri Şurası içtima halinde 
~~dir. Çin orduları geri çekil-
~ıştir. Tiyen·Çin de örfi idare ilan pon tayyareleri, dün Nankeoyu 

37 Ç f edilmiştir. Japonlar, burada bombardıman etmiş ve üni-
~. . in arkası mevzilerini 
"ttiştirmiştir. tevkif ettikleri Çinlilerin bir versite binasını tahrip ey)e-

b l' okyo, 31 (Radyo) - Çin-, kısmını derhal kurşuna dizmiş· miştir. 
~e Bir Japon tayyaresi, Çin 
.._:r, Tingçof şehrinde bulu- lerdir. 
:~ topçuları tarafından düşürlü-
~I üçyüz Japon tebaasını Evleri harap olan Çinliler, müştür. 
•çtan geçirmişlerdir. k k 1 d k I 1 d Ş so a orta arın a a mış ar ır. Tiçeo nehri ateşler içinde 
~ anghay, 31 (Radyo) - Tokyo, 31 (Radyo) - Ja bulunuycr. 
\~eşal Şan-Kay-Şek, Çin or· ----•.,......• .... ~1-------

~-;;nçi:~;~;ğ~a~:n ~~!;~~ B ü u ü k bir in g i 1 iz 
!it. ruza geçmesini bildirmiş· ~ 

Amerika 
mahafili 

Uzak Şark vaziye. 
tini dikkatle takip 

ediyor 
Vaşington, 31 (Radyo) -

Amerika siyasal mahafili, uzak 

Şarkta baş gösteren vaziyeti 

dikkatle takip ediyorlar. 

Reisicumhur Bay Ruzveltin 

dünkü beyanatı, Amerikada 

derin akisler yapmıştır. 

Mısır kralı 
Dün babasının türbe. 

sini ziyaret etti 
Kahire, 31 (Radyo) - Kral 

Faruk, dün camiye giderek 

Cuma namazını kıldıktan sonra 

babası müteveffa kral Fuadın 

türbesini ziyar etmiştir. 

Halk, genç krah yollarda 

şiddetle alkışlamıştır. 

B. Delbos 
Dün ltalya sefirile 

konuştu 
Paris 31 (Radyo) - Fransa 

Hariciye Nazırı B. lvon Del· 

bos, dün ltalyanın Paris sefiri 

B. Çerotiyi kabul etmiş ve 
uzun müddet konuşmuştur. 

Şotan kabinesinin 
dünkü i~timaı 

Beş buçuk saat sürdü, dahili işler 
---hakkında rmüzakereler yapıldı 

Bag Şotan ve arkadaşları - '7V 
Paris 31 (Radyo)- Fransız yetten ziyade tetkik edilmiştir. 

kabinesi, dün reisicumhur B. Londra ademi müdahale ko· 

Lebrunun riyasetinde toplan- mitesi etraf •ndaki siyasi buh· 

mış ve beş buçuk saat mü· ran hakkında hariciye nazırı 
zakerelerde bulunmuştur. kabineye izahat vermiştir . 

Bu müzakerelerde Fransa· Bay Lebrun yaz tatili için 
nın dahili vaziyeti harici vazi· yarın hareket edecektir. 

---------.-.~· .. ·•-4~-~---------
A raplar Filistinin 
taksimine muhalif 

-------------~j)aris 31 (Radyo)- Japon vapuru yandı 
~~releri, birçok Çin şehir· __ _ • • +----

~~v:1nı beod:,:~~:;~an etmekte yolcu ve mürettebatının mü-
1r • •t d·· ld Mandalar komisyonunun kararı 
v azıye uze ı b " .. k b . h l b kl . 

~> Şan K ag Şek 
t lln, Nan Kod şehrine yüz· 
~e b . 
~h· omba atılmış ve şehrın 

1ın bir kısmı harap ol
~lur. 

l"slar sosyetesiJ 
'-giliz murahhası 
lo heyeti 
t tıdra 31 (Radyo)- Ulus· 
M Sosyetesinin önümüzdeki 
t:htısında, lngiliz heyeti 

1crı basası reisi, gene B. 
V olacak ve murahhaslar, 

tı •iter Elyot ile B. Kolen
lll~ 

Urckkep bulunacaktır. 

him bir kısmı kurtarılabildi 
Belgrad 31 (Radyo)-Avala UYU lr eyecan a e enıyor. 

Ajansı, patrik Barnabetin def· -~ -C~evre, 31 [Padyoj - .l\lun· 

ninden sonra vaziyetin normal id-;Ji.;:~mieyonu . 3!! inci _toplantı· 
Baltimur 31 (Radyo)- 150 

seyahı hamil olan büyük bir 

lngiliz vapurunun, heniiz an· 

laşılamıyan bir sebepten do· 

layı battığı bildiriliyor. 

Yolcu ve mürettebatın mü· 

bim bir kısmı kurtarılmıştır. 

Son haberlere göre, vapur, 

müthiş bir yangın neticesinde bir şekle girdiğini haber veri· :sını;akdetmiş_ve Filistin ~eselcsini 
lmüzakereye başlamışıır. 

batmıştır. • yor. -- · -
------•,.._•• • ... ~-------- ·--Ceoevrc, ,:31 !Radyo) - - Arab 

1 • ı t 1 t 1 komitesi delegeei,~mandalar komie· 
ngı ere ve a ua ly.oouna bir muhtıra ''ermiş, Filis-

, -· tıode çıkan kargaoalıklar hak\:ında •• b ti • yapılan tahkikatın tarafgirane ol-m u nase e erı ~uğuou, ~u ~arga~alık~ara fngilı~re 
ıle Yahudılerın sehebıyet vcrdık· 

---------·~----~--~ Roma mahafilinin bildirdiği 
Mahkemeye verilen alamıyacaktır 

şekli iti 
lerini, Filistinin üçe ayrılmasını 

Arabların kıtt'ıyyen J.:aLul eınıiye
ccklcrini bıldirmiş, Balfor ]'liioı

nın ıaılıikini istcmi;tir. 

belediye heyeti 
Belediye amelelerini kendi 

hususi işlerinde çalıştırmak 

ve bu suretle vazifelerini sui· 

istimal etmekle maznun Çeş· 

me belediye reisi Bay Musta

fa Barbaroi ile arkadaşlarının 

muhakemelerine dün şehrimiz 

Asliyeceza mahkemesinde baş

lanmıştır. 

Muhakeme başlayınca iddia 

makamını işgal eden müddei

umumi muavini Bay Mustafa 

Sabri Atamaner söz alarak 

suçun Türk ceza kanununun 

207 nci maddesiııe dahil ve 

ağır cezayl müstelzem olduğu· 

nu söylemiş, bu davanın 

Ağırceza mahkemesince rüyet 

edilmesi İcab ettiğini bildir-

miştir. 

Bunun üzerine hakim, da

vanın Ağırceza mahkemesine 

verilmesini kararlaştırmıştır. 

Paris 31 (Radyo) - Bütün 
Filistinde Müslüman ve Hıris- Filistin müftüsü 
tiyan Araplarla Yahudiler ara· mitesinde tetkike başlanmış 
sında çok şiddetli bir heyecan olmasıdır. 
hüküm sürmektedir. Bu heye· Filistın Baş müftüsü taksim 
canın sebebi, Fiilistinin tak- planını kabul imkanı olma-
sirni layihasının mandalar ko· dığıni yeniden bildirmiştir. 

--------·~·~·~·--·----------

~· 30 kilometrelik ko 

Londradan bir görünüş 
Paris, 31 (Radyo) - Ro- lerdendir. 

ma siyasi mahafili, dörtler lngiliz mahafili, bu haber 

misakı planı üzerinde cihan karşısında çok garip bir ha-
efkfırı umumiyesinde ambale reket ittihaz etmiş ve bu ha-
etmek üzere birçok haberler beri kuya hiş neşredilememiş 
neşretmektedir. •Lord Edenin gibi ne tekzip ne de tasdik 
Roma ziyareti de bu haber· ( Dnamı4 iincil ıahi/ede ) 

şu uüsabakası 
Yirmi beş kilometrelik mü
sabakayı kazanan Şevki ta

rafından kazanıldı 
Ankara30 (A.A) - Atletizm 

ajanlığı tarafından tertip edil

miş olan 30 kilometrelik koşu 

bugün saat 17 ,30 da Ankara 

şehir stadından başlamış ve 

çiftlik yolu üzerinde iki tur 

yapılarak neticelenmiştir. 

Bu müsabakaya 4 atlet işti· 
rak etmiştir. Bir hafta evveli 

yapılan 25 kilometrelik koşuyu 
kazanan küçük Şevki bu se
fer de ayni mesafe üzerindeki 
rekoru 3 defa da kırarak 30 
kilometrelık bu koşuyu 1 saat 
- Devamı 4 ncü ıahif P.de -
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Anasını CiOr __ 
__ ;_Kızını Al 

Suriyede a~hk teh- Bir yllhk ispanya i 
likesi başladı boğuşması.. j 

~------~----
Yazan: Sermet Muhtar No. 45 El cezirde başgösteren ka-

- O vekaleti de teberrü
ken ben deruhte edeyiml. Ve 
imamın soluna çökerken ken
dine geldi: 

- Ha, vekalet alacağız!. 
Hafizenin çatlak sesi: 
- Buyur arslanım dışarıya, 

sofaya! 
Cibalili bir daha kendine 

geldi: Mihri muaccel ve mihri 
müeccele dair hiçbir n.alumatı 
yok.. Şahhabın kulağına eğildi 
damşocak. 

- Mehri muaccel tediye 
edilmiştir. Mehri mecceli de 
münasibi veçhile uyduruver 
kardeşim!.. Talimatını aldık
tan sonra sofaya çıktı. 

Münasibi veçhile, münasip 
bir had? 1500, 2000, 2500 
kuruş?. Acaba hangisinde ka
rar kılsa? 

Eda, nihayetteki mutfakta, 
kapının arkasına gelmiş, ve
kaleti vermeği bekliyordu. Ha
fize ile Nergis, ikisinin de baş
larında başörtü, Cibaliliyi mut
fak kapısının önüne götürdü
ler. 

Vekil Bey, (buradayım!) ma
nasına, bir iki öhö öhö ile 
gırtlak temizledikten sonra, 

- Hemşiranım kızımız, de
di; tarafından vekilin olayım 
da Maliye nezareti celilesi 
Bedelat kalemi sermümeyizi, 
rütbei mütemayiz ashabından 
Şahap Bey ile emri mesnun 
akdini rica edeyim mi?. 

Edacık derhal (ba;üstünel) 
diyecekken, baş kelimesini 
ağzından çıkarır çıkarmaz, 

böğrüne bir şimdik yemış, 

susmuştu. Bu çimdiği atan, 
Haydarlı Necibe. 

Gözlerini lokma gibi açmış, 
baş parmağı dudaklarının üs
tünde, (sus!) diyor. 

Kız şaşırmıştı.. Bitişik kö
mürlüğün kapısından ok yıla
nı gibi içeri kaymış, arkaya 
dolanmış olan Nergis hanımın 
ağzı Edanın kulağında: 

- Aman yavrucuğum, ve
kilin ilk sualine cevap vermek 
son derece ayıptır. Üçüncü 
soruşunda sesini çıkaracaksın. 

Hafize o anda, etekleri tu
tuşmuş gibi çırpınmağa baş
ladı: 

- Kuzum Allahını sever
sen tosunum, nikahın ne ka
dar olduğu söylenmiyecek mi, 
biz de bilmiyecek miyiz? 10 
bin, 15 bin kuruş filan diye 
zikretmek adet değil midir? 

Ve ardından: 
- Gıybeti teslim aldık, ona 

sözümüz yok.. Nikah için de 
100 altın diyiver, tamamla es· 
teği kösteği .. 

Şimdi ayıkla pirincin taşını. 
Şemsi de şafak atmıştı. 

Yüz altın nikah, ne bu? En 
ileride, en hatırlı paşaların kız 
larına, gelinlerine takarrür et
tirilen bir meblağ.. Cibalili, 
pazarlığa girişmişcesine: 

- Valdanım, teklifin makul 
değil; haddi layıkından aşm, 
hem de fazlasına .. Hayrülumur 
evsatuha! diye dikine giderken 
Hafize de sert sert: 

- Bu böyle ve bu kadar 
olmalıdır. Bir para eksiğine 
bizim rızamız yok. Nikanın 
mikdarı, dosta düşmana karşı 
kızın haysiyetidir; payesini, iti
barını koruyan şeydir. Allah 
o paray.ı muhtaçlığı, o ayrılık 

gününü göstermesin; o lira· 

cc----....-....> - .... ?22C 

lardan gelecek hayır Allahtan 
gelsin!. rışıklıkların iç yüzü 

Diye söylenirken, Şahapca· 
ğız küçük odadan dışarıyı 
boylamış, soluğu almıştı yan
larında.. Keyfiyete agah olur 
olmaz, 

- Hayhay, emret anneci
ğim, dedi. Daha ötesi var mı, 
200 altın olsun!. 

Alık alık bakan Cibalilinin 
koluna girip odaya götürür· 
ken: 

- Durun, gitmeyin yahu ... 
Daha vekalet alınmadı!. diye 
yükselen sesler biribirine ka
rışıyordu. 

Nihayet Eda, vekaleti verdi. 
Beyler sofadan savuldular . 
Küçük odada, seccade üstün
deki yerlerine oturdular. 

Muhtarla müezzin, kızın, 
Akgerdanla Samur da erkeğin 
şahidi oldu. Nikah kıyıldı. Mü
ezzin efendi aşrı şerifi okudu. 
imam duasını etti. 

Mübarek olalar, tebrikler, 
tehniyelerden sonra şerbetler, 
ikinci kahveler içildi. Kalıp 
sigaraları yakılıp dumanları 
savruldu • Herkes gitmeğe 
ayaklandı. 

Şahap Bey avaitleri bol ke
.seden dağıttı. imamın avucuna 
üç, muhtara iki, müezzine de 
bir lira sıkıştırarak yobazları 
sokağa kadar selametledi. 

- Eacığım şu dakikadan 
itibaren zevcei menkuhai meş· 

ruam ve helalim. Ayak üstün

de olsun bir görüp üç beş 

(kelimei tayyibe) sarfetsem mi 

acep?. diye sofada kafa kaşır

ken, Hafize karşısında: 
- Uğurlu, hayırlı, meyme-

netli olsun oğlum. Allah se

ni de, karıcığım da 80 yıl, 90 

yıl muammer etsin. Burun bu

runa kocayın; evlatlar, tosun

lar sahibi olun; yavrularınızın 

mürüvvetlerini görün. 
Ve ardından: 
- İnşallahürrahman yarın 

da düğünümüzü yaparız. Yat

sıdan sonra biribirinize kavu· 
şursunuz.. Haydi bakalım, sö
züme darılmaca marılmaca 
yok, sen de arkadaşlannı alıp 
bugünlük şöyle bir dolaş; ya
rına kadar dişini sık .. Nerede 
ise aşçılar maşçılar gelecek, 
evin içi dandihaneye dönecek. 
Ben Nergisciğimle şimdi çar
şıya yollanıyorum. Fistanları, 
teli duvağı, başlığı, yapıştır· 
maları toparlayıp getireceğim. 
Gözü kırptı. Şahabın dünya
haberi var? Şaşkın görmüyor; 
acuze açığa vurdu : 

- Kuyumcudan kaldıraca
ğımıs başlığın, yapıştırmaların 
hakkı?. 

Kemankaş, elini keseye dal-
dırdı: 

- Ne kadar lazım? 

- Üç, dört lira ver!. 
En nihayet, ne zamandır 

dilinin altında sakladığı bak· 
layı çıkardı: 

Şam - Hükumet Elcezire 
fitnesi hakkında yazı yazmayı 
menetmişti. Bunu dinlemiyen 
birkaç gazeteyi de kapattı. 

Vakıa Suriyede henüz memle
ket menafiini takdir edemiyen 
ve aşağı yukarı yalan yanlış 
yazılar yazmaktan çekinmiyen 
gazeteler de vardır. Onlara 
karşı böyle tedbirler doğru
dur. Fakat halk arasında da 
bir takım dedikodular devam 
etmekte olduğundan Suriye 
mahafili ve ağır başlı matbu
attan işin hakikati hakkında 

hükumetin tebligatta bulunma
sını istemektedirler. 

Kamışlı, Hasirce havalisin
de çıkan karışıklıplar da Asu
rilerin parmağı olduğu aöylen
di. Fakat bunların yerleri 
uzak olduğundan ve öyle iş· 
lerle alakaları olmadığından 

bahsedilerek bunun doğru ol
madığına hükmedildi. 

Kamışlıdan Halep hastaha
nesine gelen bir yaralı bu iş

lerde Halepli bir tüccarın eli 
olduğunu söyledi ve bunun 
üzerine tahkikat yapılmağa 
başlandı. 

Elcezire karışıklıkları hak
kında henüz kafi tahkikat yapıl
mamış ise de bunun sebebi 
bir değil birkaç tane olduğu 
kanaatini verecek emmareler 
vardır. 

Bir defa Elceziıenin mer-
kezi olan Deyrizorda muta
sarrıfın belediye reisini azlet
mesiyle ve mülhakatta buna 
benzer hükumet icraatiyle baş
layan bir hoşnutsuzluk vardır. 

Ondan sonra muhtelif ana-
sır yerleştirilmiş olan Elcezi
rede bulanık suda balık av-
lamak istiyenler vardır. 

Elcezire çölleri zaten sey
yar aşair şahsı olup tamamile 
zaptırabt altına alınmamış bir 
yerdir. 

Medeniyetin seviyesi orada 
iyi ticaret yapan ve sonradan 
gelen unsurlar istisna edilince 
geridir. 

Siyaseti san'at edinen bir 
çokları buralarda liderlik yap
mak hevesine düşmüş ve Ce
belidüruz ve Lazkıyaya tevsii 
mezuniyet idaresi verilirken 
Elcezirede de buna benzer 
nizamlar elde etmek bahane
sile dellallık yapmağa başla
mışlardır. 

Tüccarlara gelince; bunlar 

hudutlar sahasında kaçakçılığa 

hizmet etmeyi karlı bir san'at 
bulduklarından oralardaki me· 

morlara ve çöllerdeki aşiretlere 
varıncaya kadar bir şebege 
kurup nizamı bozacak hare
ketleri de sermayelerine ilave 
etmişlerdir . 

Çarpışmalar hususi menfa· 
atlardan doğmuştur. 

Karışıklıklara sebebiyet ve
ren bir şey de Şimali Suriye
de açlık meselesidir. Frangın 
sukutiyle başlayan pahalılık 

ve ihtikar bütün Suriye ve 
Lübnanda aksi tesir . yaptığı 
gibi şimalde bunun neticesi 
daha vahim olmuştur. 

tutturdu: 

- Bunca günlerdir üzülen, 
dili bir karış dışarıda sokak 
sokak sürten, yorgunluktan he· 
lak olma raddelerine gelen 
anacığına münasip bir harçlık 
lütfetmiyecek misin?. Ayol da
mat parası uğurludur, kese 
bereketidir. 

Beşlik banknotu koynuna 
sokunca yukarı kata bağırtıyı 

- Haydi Nergisciğim, geç 
kalacağız. Çabuk feraceni giy, 

gidiyoruz çarşıya!. 

· Arkası var -

Yalnız Halep şehrinde yüz 
elli bin kişi açlığın tehdidi 
altın dadır. 

işte ticaretin ve hususi me
nafiin Şimali Suriye karışık
lıklarına tesiri buradan ge-
liyor. 
Şama gelip başvezir ile 

görüşen ve Elcezire fitnelerinin 
sebepleri, manevraları, esrrarı 
hakkında izahat veren Kamışlı 
kaymakamı Zafer Rifaı ya
kında bu esrarın açılacağını 

ve fitneyi çıkaran eşhasın mey
dana çıkarılacağını söylemiştir. 

* * * Antakya ve İskenderun meb-
uslarının Hatay yasası ilan 
edildikten sonra artık Suriye 
parlamentosiyle alakaları kal
madığından bunların istifa ede
cekleri söyleniyordu. 

Kendileri de Şama gelerek 
hükumetle temas etmişlerdir. 
Sancak mebuslarının Şam par
lamentosunda artık yerleri 
boştur. Fakat Lazkiye ve Ce
belidüruz intihapları da hala 
müşkilata uğradığından onla
rın mebuslarının da gelecek 
içtimaa yetişip yetişemiyeceği 

henüz malum değildir. 
Suriyenin parlamento işleri 

de şu suretle düzgün değildir 
Mısıra ,S?"İtmiş olan doktor 
Şehbender şehitler gününde 
büyük bir hitabede bulunmak 
Üzere Suriyeye dönmüştür. 

Menfiler arasında şehbende
rin dönmesi de şimdiki kabi
nenin, Vatanilerin mevkiini 
- kendisini onlar getirmiş ol
makla beraber- sarsmış olduğu 

zannolunur . 
Birkaç gün evvel Şamda 

erkekli kadınlı büyük bir alay 
frangın sukutu sebebile ekmek 
pahalılığını protesto için Şe
hitler sahasında toplanıp gü
rültü çıkarmışlardır. Hükumet 
konağı ve belediye önünde de 
nümayişler yaparak polis ve 
bekçilerin müdahalesi sırasında 
bir maktul ve birkaç yaralı 
düşmüştür; 

Bu hadisede Vatanilere karşı 
muhaliflerin tahrikatından bir 
eser olduğu anlaşılmaktadır. 

Vatani kabinesi işte bu gibi 

mükülat arasında çalışmakta

dır. 

Dahili karışıklıkların en mü· 

himi olan Elcezire hadisesinin 
bastırılması hakkında tedbirler 
alındığını ve ali komiserlikte 
hükumet arasında bu hususta 
anlaşma yapıldığı ve fitnenin 
yakında bastırılacağını Kont 
dö Martel Şamdan ayrılırken 
söylemiştir. 

ilan 
Buhar makinesinin tamiri 

dolayısile muvakkaten faaliye
tini tatil eden fabrikamız 2 
Ağustos 1937 Pazartesinden 
itibaren çalışmağa başlıya· 
caktır. 

Binaenaleyh işçilerimizle sair 
vazifedarlarının eskisi gibi o 
gün saat yedide iş başında bu
lunmaları lüzumu ilan olznur. 

lzmir Pamuk 
mensucatı 

T. A. Ş. 

-------
Yedi sahnede nasıl in-

kişaflar gösteriyor 
Bir yıl oldu, ispanyada F ran- Arapça, İtalyanca ve Alman· 

ko İspanyol kellesi kesmek cadan mürekkep babilini ta· 
için türlü türtü tedbirler dü- mamladı. Bu tarafta İspanyol· 
şünmekte ve türlü, türlü ka· cadan başka her dil konuşu· 
rarlar vermektedir, dünyanın lurdu. 
en hayret verici sahneleri bu- SAHNE: 5 

Ve du· rada insan kanı dökmek için Madrit dayanıyor. 
büyük bir zevkle hazırlanmak· varların ardında bir milletin 
tadır. kalbi :çarpıyor. 

SAHNE: 1 Ilık insan !kalpleri duvarlar 
ispanya neticeleri, hesap sökülmedikçe, parçalanmay~· 

edilmiyen reformlar içindedir. caktır. Tayyare, tank, milra -
Bir parlamento zaferi ile neş- yöz, zehirli gaz Madrit duvar-
elenen İspanyol (halk cephesi) ları önünde susuyor: f 
hakim olduğu ordunun asi ol- Kahraman Toreador, ve şe 
masına müsaade edecek kadaı bağırıyor: l 
hülyaya dalmıştır. Bir taraftan - Faslılar bilirim siz giiz~t 
arazi ıslahatı konuşulmaktadır. kadınları seversiniz. Madr• 
Beri tarafta büyük arazi sa- duvarlarının ardında dünyanıl1 
hipleri, Aristokrasi hala ordu- en güzel kadınları vardır. 
nun içinde şerefli kumanda SAHNE: 6 
mevkilerin dedir. Madrit dayanıyor· . 

H ·· "h disJerı ispanyanın fikri ile kudreti arp sanayıı mu en ... 
arasında tezat vardır. Bu bir keşifleri için en ilyi bir tecr:. 
inkılapcı bir mühendis gibi be yeri olmuştur. spanya P 

ı hareketlerini ~hesaba katmak, ligondur. ha 
kuvvetlerini tanımak, bilmek Hangi cins gaz insanı. da 

11
• 

mecburiyetindedir. çabuk boğuyor. Bunu Isp• i 
Sahne cehaletin, heyacanın yada tecrübe ediyorlar: Hao:ı. 

reaksiyoniyle kakanır. kurşun insanı nefes bıle 
SAHNE: 2 dırmadan öldürüyor. 
İspanya katolik, haçı, kral Bunu İspanyada biliy~rl~~; 

arması, ve büyük arazi sahibi- Hangi tayyare bir şehrı bı 
nin firması bir bloke halinde- anda yokedebilir. Bunun heS• 
dir. Ve halk cephesi ateşi al- ispanyada görülüyor. 
tındadır. Kilise, kral arması, SAHNE: 7 bir 
büyük arazi sahibi firması ispanyada bir senede 
portakal bahçelerinden dağ milyon insan ölmüştür. ı.ı 
eteklerine, dağ eteklerinden Avrupanın diplomatları şufl 
buğday tarlalarına, kadar rast- konuşuyorlar: ·ııi 
geldikleri mesafede insan kel- - İspanyollar biribirlerI 

. . . . kalalııtl• 
lesi uçurmakta. şehirler yık- yerken, bız seyırcı mı İl1' 
makta iş başına gelen hüku- biribirlerini rahat rahat yes ııı 
meti kanı hel,31 bir gibi vur- ler, yahut biz de mi yaın:a"e 
maya çalışmaktadırlar. sofrasına oturalım. insanlı .. 

11
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'b l d bırı Birinci Toreador, Franko- sulh namına un ar an 
d seçin! ur. 

SAHNE: 3 ~--• .... ·••·~·-----

Mısır Kralı Kaldırımlar kanlı, asfaltlar
dan oluk oluk taze insan 
kanı akmakta her akelli başın 
elinde taze bir insan kellesi, 
bahçeden yeni koparılmış bir 
portakal tanesi gibidir. 

SAHNE: 4 
Frankonun radyoları bağı

rıyor: 15 Ağustosta Madritte· 
yız .. 

Aylar geçiyor.. Madrit du· 
varları önünde Toreador ba
ğırıyor: 

"- Ben nasyonalistim! Ey 
dünyanın nasyonalistleri, gelin, 
bana yardım edin .. 

İtalya markalı tayyareler, 
Alman markalı mitralyözler 
yerden, gökten, denizden yü
rüyerek, uçarak, koşarak gel
diler. 

Taburlar, alaylar, fırkalar 
yanyana dizildi. Akelli Faslı, 

sarı Alman, esmer İtalyan 
profilleri nasyonalist cephenin 

Antika ve spor 
meraklısıdır ., 

Mısır kralı Majeste F~ru~~r· 
annesi ve kız kardeşlerıle ol· 
likte Avrupada seyhatte 

dukları malumdur. vel 
Majeste bir hafta ~~rıe· 

Fransamn meşhur su şe 1 el· 
rinden biri olan Vişiye g 
miştir. gı· 

Bu münasebetle Fransız şıı 
zeteleri Majeste hakkında 
malumatı vermektedirler: ba· 

Majeste Faruğun en ya· 
yük zevki mütenekkiren se 

111
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hat etmek ve kimseye t•11e~· 
madan yalnız başına gez~çitı 
tir. Fransada bunu yaptığı 1 

çok memnundur. ti~' 
Majeste kral çok an d9 

meraklısıdır ve antikadan 18 
da bihakkın anlamakts/a~fı1~JeJ 
( Devamı 4 üncü sa 1 

lzmir Pamuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınard_adı:~ 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değır:eıi 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot 

5
u

imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip men 

cT~i:f ~n No. 2211 ve 306~ 
Telgraf adresi: Bayrak iz~ 

d 

&j 



Sabite 3 (Ulusal Birlik) 
~----~--~~~~---------------

31 Temmuz 937 

' 

Fratelli Sperco !* ______________ , 
lzmir Yün Mensucatı 

~----!mll ............................... , t llilcdge 1 Kurnaz bir aktris J N. V. 
W.F. H. Van 

- Müsyü Labol, sizden 
büyük bir ricam var! 

- Biliyorum! 
Muharririn böyle kısa kes· 

lllek istemesine karşı, aktris, 
iiilümsedi: 

- Zannetmiyorum; bu, bü-
Yülc bir sır sırdır: 

- Buyurun .. Söyleyiniz! 
- Ben, sizin eserinizde baş 

tolij oynamak üzere bir mu
kavele imzalamakla acele et
tinıt 

- Acele mi? Bu rol için 
kendinize güvenemiyor musu· 
ıııız? 

Aktris, güldü: 
- Bir aktrise böyle bir 

ıua1 tevcih etmek! 
Muharrir, alnını kırıştırdı : 
- Şu halde, (acele) tabirile 

~e murad ediyorsunuz? 
- Mahrem olarak söylüyo

t\ıhl; büyük bir şansım var 
~enim; Garnonun yeni ese
~nde oynayacağım! 

Labol, dudaklarını ısırdı. Bu 
~uharrir, kendisinin en belli 
başı. rakibi sayılırdı. Duruk
&uyarak, sordu: 

- Heki, neden onun ese
tindeki rolü bir şans telakki 
tdiyorsunuz? 
k - Evvela, mukavele muci· 
•nce, 100 akşam üst üste 

temsile iştirak edeceğimi Bu 
•ııretle, külliyetli bir kazanç 
ıaranti edildi! · 

- 100 akşam mı? Eserin 
0 kadar müddet tutunabilece
!i, evvelden nasıl kestirilebi· 
Qtiz? 

~ - Ah, o eser, bir şaheser! 
"<>nra da Mösyö Garno, be
~irn başarı göstereceğimden 
tıenkes emini 
Labol, yerinden fırladı ve 

b~ada, heyecanla bir aşağı, 
1t yukarı dolaşmağa koyul

~u: Fakat Nuşet, onun söz· 
Ctınin tesirini farketmemiş 
~Otünüyordu. Gayet sakin bir 
qalde, devam etti: 

- Ve sonra, mösyö Garno 
~cşhur yıldızlara lüzumundan 
•ıJa gövenildiği ve bunlardan 
~Yircilerin bıktığı kanaatinde
~ır. Seyirciler, artık yeni yeni 
~llı•lar görmek arzusundalar. 
'tte böyle düşündüğünden ba
tla : 

d - Garno, böyle söylüyor, 
ChJek? 
- Evet, benim için muaz

~ın bir reklam tertip fediyor. 

- Ne diye mi? Çünküt 

kendilerini lüzumundan fazla 

naza çeken yıldızlardan usan· 

dım. Seyirçiler, yeni yeni si

malar görmek isteğindeler. 

Biz de sizin için muazzam 

propaganda yapacağız. Labol 

tarafından keşfedilen yeni bir 
yıldıy diye! Bu, öteki reklam· 

dan daha enteresandır, zira ... 

Hayır, fikrimi değiştirmek için 

boşuna yorulmayınız! Ben si· 

zinlr işe Garno b11rnun sok-

mazdan önce mukavele imza

lamış bulunuyorum ve siz, be-

nim eserimde oynayacaksınız; 

onun eserinde değili 
Ayni saatte başka bir tiyat· 

roda, direktörle Mösyö Garno 

arasında başka türlli bir ko· 

nuşma geçiyordu. Bu arada, 

şu sözler: 

- Ben, eserimdeki baş ro· 

lün bir yıldıza verilmesi hu-

susunda israrla duruyorum! 

Mösyö Garno, böyle söy· 
lüyordu, işte! 

Bitti 

Deniz suyunda 
Gümüş, altın, alo -
minyum ve bakır 

vardır 
Amerikalı kimyagerler, atlas 

denizi ve Okyanus suyunda 

gümüş, altın, alominyum, ba

kır bulunduğunu müteaddit 

tahlillerle anlamışlardır. 

Mühendisler bunun üzerine 

deniz suyunu tahlil ederek 

içideki madenleri ayıracak bir 

makine icadı için uğraşmıya 
başlamışlardır. Nihayet yapı· 
lan makine yavaş yavaş çalış· 

mıya başlamış ve müsbet ne· 
tice vermiştir. Ancak mskine
ler yavaş işlediğinden bunun 
sür'ati üzerinde çalışılmış, bun· 
da da muvaffak olunmuştur. 
Bu makine sanayide 568 bin 
litre suyu işlemektedir. Şim
diye kadar 7,559,680 tou su 
üzerinde tahlil yapılmış ve 4 
ton gümüş, 360 ton alomin
yum, 377 ton bakır ve bir o 
kadar da demir çıkarılmıştır. 

Amerikalılar bu yeni çalış· 

mıya (Deniz suyu sanayii) ismi 
vermişlerdir. 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 
HAMBURG 

"CHlOS" vapuru 16 Tem
muzda bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük ala
caktır. 

"KONYA ., vapuru 7 Ağus· 
tosta bekleniyor. ANVERS ve 
HAMBURG limanlarından yiik 

çıkaracak. ---
AMERlCAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 

" EXT AVIA " vapuru 7 
Ağustosta bekleniyor. NEV
YORK ve BAL TIMOR liman-
lan için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMALI SEYRi 
SEFERLER 

"EXCALIBUR.. vapuru 30 
Temmuzda PlREden BOS
TON ve NEVYORK için ha
reket edecektir. 

"EXETER,, vapuru 13 Ağus· 
tosta PlREDEN BOSTON ve 

NE.VYORK için hareket ede· 

cektir. 
Seyahat müddeti: 

PIRE-BOSTON 16 gün 
PlRE-NEVYORK 18 gün 

ARMEMENT MABRO 

"GEORGES MABRO" va
puru 23 Temmuzda ISKEN-

DERIYE ve PORT·SAID li-

manlarından mal çıkaracak ve 

ayni gün KOSTENCE GA

LA TZ ve IBRAIL limanlarına 
hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KÔS· 

TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TU-

NA limanları için yük ala
caktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED · LIVERPOOL 
" JESMORE " vapuru ; 

Ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla-
rından yük çıkaracak ve BUR- , 
GAS, VARNA, KÖSTENCE, 

SULINA, GALA TZ ve IBRAIL 
limanları için yük alacaktır. 

f topagandada " Garno tara· · 

~tıdan keşfedilen yeni bir yıl· Olivier ve şü DEN NORSKE MIDELHAVS-
ıı1 .. cümlesi çok para kaza· • LINJE • OSLO 

ban ve şımarıklıklarile de ta- rekisı Limited "BAALBEK" .motörü 24 
~1."rnış olan yıldızların şöhretli Temmuzda beklenıyor. ISKEN-
~tnlerinden daha çok mües· Vapur aCeDtBSI DERiYE, DÜNKERK ve NOR-
aı, olacaktır. VEÇ limanları için yük ala-

B d l G Birinci Kordon Rees binası caktır. 
rı - unu a söy iyen ar- Tel. 2443 0 mu? "Vapurların isimleri, gelme 
. - Eveti Ve bunun ıçın, THE ELLERMAN LINES LTD. tarihleri ve navlun tarifeleri 
:~tden pek rica ederim. Ese- "DRAGO" vapuru 10 ağus· hakkında hiçbir taahhüde giri-
~tlİzde oynamak üzere imza· tosta LIVERPOOL ve SWEN- şilmez. • 
ttı dı~ım mukaveleyi geriye ver- SEAdan gelip yük çıkaracak. Birinci 

Birinci 

Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

• sınıf mutahassıs 

1 
Caı, hükümsüz sayması hu- "LESBIAN,, vapuru 20 ağus· 

~Unda direktör nezdinde te· tosta LONDRA, HULL ve 
q· biiste bulununuz. Kome- ANVERSten yük çıkaracak ve 
b~lli2 için mutlaka meşhur ayni zamanda LIVERPOOL 
_;t Yıldız istediğinizi ortaya ve GLASGOW için yük ala- Dr. Demir Ali 

•nı2J caktır. Kamçıoğlu 
lii labol, birkaç dakika dü- "LEGRIAN., vapuru 15 Cilt ve Tenasül hastalıklar 

lldii. Sonra kararını bildirdi: ağustasta LONDRA ve HULL ve elektrik tedavisi 
~;- Hayır, bunu yapmıya· için yük alacaktır. lzmir · Birinci beyler sokağı· 

•mı Tarih ve navlunlardaki deği- Elhamra sineması arkasında 
ta:- Benden bu lütfü ne diye şikliklerden mes'uliyet kabul No. : 55 
.....;rtcyorsunuz? edilmez. Telefon: 3479 

vapur acentası 
RoY~t::;~~~~pAıs Türk Anonim Şirketi 
"TRAJANUS,, vapurn 31 

Temmuzda limanımıza gelip 
yiikünü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 

"HERCULES,, vapuru 7 
Ağustosta limanımıza gelip yü
künü tahliyeden sonra BUR
GAS, VARNA ve KôSTEN
CE limanları için yük ala
caktır. 
SVENSKA ORIENT LINEN 

"BARDALAND,, motörü 10 
Ağustosta limanımızda bek· 
lenmekte olup ROTTERDAM, 
HAMBMRG ve ISKANDI-
NA VY A limanları için yük 
alacaktır. 
SERViCE MARITIME ROU-

MAIN KUMPANYASI 
"ALBA-JULUA,, vapuru 12 

Ağustosta limanımıza gelip 
MAL TA, MARSIL YA liman-

Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark hah Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR 02-lu -lan için yük alacaktır. il 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerin
den acenta mesuliyet kabul 

Doktor 
Ali Agih etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 

ikinci Kordonda FRA TELLi 

SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olu-
nur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

Çocuk Hastalıkl~rı 

mütehassısı 

1 
İkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 

....................... • ) . , -; . . . ~ ,' . . . 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdıırak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

" ... 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bulunur 1 
*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:• 

Kum,.., 

~ÜrJ• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekle1ı 
rahatsız •e tansıyonları yüksek ol0:nlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Ademimüdahale komitesi gene 
b · rşey ya mağa muvaffak olamadı 

Almanya murahhası, uzun beyanatta bulunmuş, Rus mu
rahhasının, Ingiliz planını torpillediğini söylemiştir 

Londra 31 (Radyo) - Ademimüdahale komitesi, dün öğleden sonra tali komisyon halinde toplanmıştır. 
Almanya murahhası Yon Ribentrop, uzun beyanatta bulunarak, dünkü toplantıda Rus murahhasının beyanatını tenkit etmiş 

ve bu beyanatın, İngiliz planını torpillediğini söyledikten sonra, Almanyanın da ona göre düşünmek mecburiyetile karşılaştığını 
söylemiş, general Franko ile Cumhuriyetçilere mutlak surette muharip hakkı verilmesi lazım geldiğini ilave eylemiştir. 

Von Ribentrop, sözüne devamla demiştir ki : . 
- Bizim kanaatimiz budur. Maahaza, buna muhalefet eden Rusya ile ltalya ve Almanyanın müşterek cephesi göz önünel 

getirilirse, şu anda bir karar vermek mümkün olmadığı taayyün eder. 
Komisyon, bundan sonra bazı müzakerelerde bulunmuş ve gelecek Cuma günü tekrar toplanmak üzere dağılmıştır. Bu bir 

hafta içinde, Rusya ile Almanya ve İtalya noktainazarları arasında bir itilaf çaresi düşünülecektir. 
-'!} ....... 

Avam ve Lord
lar kamaraları 

Son müzakerede yaz tati
line karar verdiler 

Londra, 30 (Radyo)-Avam 
kamarası, bugün öğleden sonra 
toplanmışt.r. 

İşçi partisi lideri Major 

(Etli) gerek İspanya ve gerekse 

Çin - Japon ihtilafı hakkında 
Loid Corçla birlikte bazı isti
zahlarda bulunmuştur. 

Bunun üzerine Hariciye Na

zırı B. Eden, istizahlara cevap 

vermiş ve İngilterenin, daha 

büyük tehlikelere mani olmak 

için, bu gibi ihtilaflarda da

ima bitaraf kalmağı tercih et
tiğini söylemiş ve demiştir ki: 

- Avam ve Lordlar kama· 
raları, yaz tatiHne başlıyorlar. 

General Franko ile Cumhu· 

riyetçi İspanyaya m·uharib hak

kı verilir ve vaziyet nezaket 
kesbederse, her iki kamarayı 
fevkalade toplantıya çağıra· 

cağız. 

Çin-Japon ihtilafına gelince, 
bu iki devlet arasındaki zıd· 

diyet dolayısile vaziyet tehli
keli bir şekil almıştır. 

Amerika ile beraber bu ih • 
tilafm bertaraf edilmesi ve 
dünya sulhunun muhafazası 
için elden gelen gayreti sar· 
fediyoruz. 

B. Edenin bu izahatı kafi 
görülmüş ve Avam kamarası, 

Lordlar kamarasile 21 İlkteş
rinde tekrar toplanmek üzere 
yaz tatiline başlamıştır. 

Elektrik ve tram
vay ücretleri --yeni kararın tasdikinden son-

ra ucuzlayacaktır 
Elektrik tarife komisyonunun 

son toplantısında, şirketin he· 
sabatı tetkik ve kilovat ücret
leri yeniden tesbit edilmiştir. 

Yeni tarifeye göre, elektrik 

kilovatı 16,5 kuruştur. Bundan 
evelki devreye aid 17,5 ku
ruşluk tarife de, Vekaletçe tas· 
dik edildiği günden itibaren 

mer'iyete girmiş addolunacak ve 
elektrik şirketi, halktan 18,5 
kuruş olarak aldığı ücretin bir 
kuruşunu iade edecektir. 

Yeni tarife bir Temmuz 
937 den itibaren mer'iyete gi
recek, şirket halktan evelce 
fazla olarak aldığı parayı, sar· 
fedilecek elektriğin kilovatını 

15,5 kuruştan hesab ederek 
ödiyecektir. 
Tramvay ücretleri 

de indirildi .. 
Tarife komisyonu, elektrikli 

tramvay ücretlerini tetkik etmiş 
ve bunlar üzerinde de yeniden 
tenzilat yapmıştır. Ancak tram
vay bilet ücretlerinde yapılan 
bu tenzilat, Nafıa Vekaletinin 
yeni tarifeyi tasdikinden sonra 
mer'iyete girecektir. 

Yeni tarife şu suretle tesbit 
edilmiştir: 

Konaktan Reşadiyeye kadar 

birinci mevki 9,5 kuruş yerine 

7,5 kuruş, ikinci mevki 6,5 

kuruş yerine 5,5 kuruş, Konak· 

Karantina ve Karantina-Güzel

yalıya kadar da birinci mevk'i 

6,5 kuruş yerine 5,5 kuruş, 

ikinci mevki 4,5 kuruş yerine 
3, 7 5 kuruştur. ---···---İngiltere ve İtalya 

münasebetleri 
Başlara/ 1 nri sahifede 

etmiştir. 

Maamafih, siyasi hadiselerin 

seyri böyle bir ziyaretin ta

. savvur bile edilmediğini bil· 

fiil göstermiştir. 

Lord Pilimot, sulhperverlik 
iddiası altında Roma - Berlin 
mihverinin neler düşündüklerini 
göstermek üzere İtalyan tek· 
lifini kabul etmiştir. Almanya 
son hareketleri ile İngilterenin 
bu siyatetinin ne kadar yerinde 
olduğunu gö~termiştir. 

İngiliz siyasetinde ve bil
hassa ademi müdahale komi· 
tesi faaliyetinde bugünlerde 
bir yeniliğe intizar zaruridir. 

Paris şimendi
fer kazasında 

28 kişi öldü ve elli ki
şi de yaralandı 

Paris, 31 [Radyo) - Bu gece, 
Paris ile Senteniyen arasındaki 

tren hattının VHnof Senjorj mev

kiinde iki tren birihirine çarp· 
mıştır. 

Yan1ış sinyal verilmek yüzün· 
den vukua ge1en hu feci hadisede 

şi de ağır surette yaralanarak has
tanelere savkedilmiştir. 

Vak'a mahalline giden Dahili· 

ye Nazırı B. Maks Durmoa ile 

:Mesai Nazırı B. Kel, müddeiumu· 
minin yapmakta olduğu tahkikatm 
neticesini beklemektedirler. 

iki trenden biri L11ttan çıkmış ve Hadise, Pariste büyük bir te-
yolculardan 28 kişi ö]müş, elli ki- essür uyandırmıştır. 

----------~--.... -·-----------------
üzüm kurumunda 

Dün ihracatcılar tarafından bir 
' 

toplantı yapıldı 
İzmirdeki üzüm ihracatçıları, 

dün öğleden evel üzüm kuru
munda toplanmışlar, bu seneki 
üzüm satışları hakkında müza· 
kerede bulunmuşlardır. Bu~se· 
ne, üzüm ihracının murakabe 
ve kontroluna başlanacağı için 
ambalaj işleri etrafında gör• 
şülmüş, mahsulümüzün dış pi· 
yasalarda revacını arttırmak 

sene azdır. Ve nisbeten yük
sek fiat üzerinden yapılmıştır. 
Rekolte vaziyeti sebebile ce· 
saretsizlik yüzünden satış ya
pılamadığı gibi yüksek fiat 
üzerinden Avrupadaki idhalat 
firmalllrı da alivre için sipariş 
vermemektedirler. 

Haber aldığımıza göre aliv· 
re satışlarda İzmirden bazı ih-

için ne suretle çalışılması la· racat firmalarının teklif ettik-
zımgeldiği hakkında kararlar 
alınmıştır. 

Bu seneki üzüm rekoltesi, ge
çen senekinden azdır. Onun 
için üzümlerimizin geçen sene· 
lere nazaran fiat itibarile ucuz 
sa tılmaması lazımdır. Hatta 
daha pahalı satılmalıdır ki, 
mahsul azlığından şikayet eden 
bağcılar, zarar etmesinler ve 
vaziyetlerini kurtarabilsinler. 

Bu sene, bazı ticari sebeb· 
ler yüzünden ihracatçılarımız· 
dan mühim bir kısmının alivre 
satış yapmadıkları söyleniyor. 
Bu itibarla alivre satışlar bu 

Kadın yüzünden 
Basmanede Şenbar kahve

sinde Hasan oğlu Selim 
ile Demir oğlu Şevki, es· 
kiden tanıdıkları Fethiye adın-
daki kadını Halil oğlu Ali ile 
otururken görmüş ve kıskanç· 
lık sebebile tehdidde bulun
duklarından tutulmuşlardır. 

Koşu müsabakası 
-Baştarafı 1 inci sahifede-

57 dakika 52 saniyede kazan· 
mıştır. 

İkinciliği Ali, üçüncülüğü Hü
seyin kazanmışlardır. Bu mü
sabakalar maranon yarışlarına 
hazırlık mahiyetinde olması ha· 
sebile ehemmiyeti haizdir. 

leri fiatler 9 numara üzüm için 

kilo başına 15-18 kuruştur. 

Bu seneki kuru üzüm fiatleri-

nin bu esastan ayrılmamak 
suretile devam ettirileceği tah
min ediliyor. 

Dün İzmir üzüm kurumunda 
yapılan ihracatçılar toplantı
sında bu seneki üzüm satış 
vaziyet ve fiatleri üzerinde de 
görüşmeler olmuştur. 

Sucanın Kangöl mevkiinde 
bir kaza olmuş, bir bağ bek
çisi yaralanmıştır. Hadise şöy
le olmuştur: 

Mısır Kralı 
Antika ve spor 
meraklısıdır 

(Baş tarafı 2 inci sahifede) 
yaşındaki bir hükümdarın bu 

derece mütehassıs olması ha
kikaten şaşılacak bir şeydir. 

Kral geçenlerde bir antikacı 
dükkadına uğramış, duvarda 
asılı bir saat görmüştür. Saatı 
eline alıp bakan kral, bu saat 
hakkında izahat istemiştir. 

Fakat antikacı bunun eski 
olduğunu söylemekle iktifa 
edince kral bu saatın 18 nci 
asra aid olduğunu söylemiş ve 

31 Temmuz 931 -· Cad Sultan 
- Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 

-5 
Mihrace, memleketin yüksek 

rütbeli ricali, ilim ve irfan 
sahipleri ile üst-üste müzake
reler yaptı; saltanat şı1raları 

kurdu, bu davanın eni ve 
boyu uzun uzadıya tedkik 
edildi ve nihayet, Mihracenin 
yeğitlerinden birisinin veliahd 
kabul ve ilani kararlaştırıldı. 
Bu prensin adı İbrahim idi. 

* * * Ölümün korkunç pençesin-
den kim kurtulmuş ki? 

Bizapur Mihraçesi de, prens 
İbrahimin veliahd olarak ka
bulünden ~biraz sonra öldü; 
ve tabiatı .ile prens İbrahim, 
uzun müddet rüyasında bile 
görmediği saltanat mevkiine 
kolayca çıktı .. 

Ve. Bu andan itibaren Cad 
sultanın hayatı birdenbire de
ğişmiş, evvelki mes'ud hayat 
yerine cehennemi bir hayat 
başlamıştır. 

İbrahim henüz genç idi; 
bu sebeple Cad Sultan ken
disine niyabet etmeğe başladı. 

Dikkat! 
Kalp para var 

Son günlerde İzmirde kalp 
gümüş liralar sürmek istiyen 
bazı kimseler hakkında zabı-

taca tahkikata başlandığını 

yazmıştık. Tütüncü Mustafa 
oğlu Mehmed, kalp bir gümüş 

parayı sürmek isterken tutul· 
muştur. Tahkikata devam edi
liyor. 

••• 
Zabıtada: 

Sol kolundan yara
lamış 

Tuzcu Hasan mahallesinde 
oturan Kemahlı Mehmed kızı 
65 yaşlarında Kamile, ihti
yarltk sebebile mescidin mer· 
diveninden düşerek sol kulun
dan yar _lanmış ve hasthneye 
kaldırılmıştır. 

Şeni bir hareket 
Halil oğlu Lütfi adında 

biri, Burnavada belediye par
kında rastladığı Yusuf kızı 

6 yaşında Nerimarıı para va
dederek kirletmiştir. Lütfi 
zabıtaca tutulmuş, adliyeye 
verilmiştir. 

Karşıyakada hır
sızlık 

Karşıyakada Selimiye soka
ğında öğretmen B. Osmanın 
evine hırsızlar girmiştir. Kapı· 
nın açık olduğunu gören bek
çiler ve polis, evin içini ted
kik etmişler, hırsızın evdeki 
eşyayı karıştırdığını anlamış
lardır. Fakat öğretmen B. Os
man İstanbulda olduğundan 
eşyasının çalınıp çalınmadığı 
anlaşılamamıştır. 

Hakaret 
Karşıyakada Banka soka

ğında oturan işçi Jozef Man
ger, belediye tahsildarı B. 
Süleymana hakaret ettiğinden 
tutulmuştur. 

antikacı da hayret içinde kal
mıştır. 

Majeste kral ayni zamanda 
kuvvetli bir sporcudur. Tenis, 
yüzmek, ata binmek, bilhassa 
boks en büyük zevkidir. Boks 
muallimi de bi Fransızdır. 

Bu vazifeyi Cad Sultandan 
daha iyi görecek yok gibi idi. 
Cad Sultan yirmi seneye yakın 
bir zaman devletin her işi ile 
yakından alakadar olmuş, bir 
çok müşkül mes' elelerde rey 
ve nasihatleri ile hareket edi· 
lerek muvaffakıyetler elde edil· 
miş idi. Bundan başka devlet 
erkanının kabiliyet, istidada· 
rını ve hususiyetlerini çok iyi 
bilir ve kendisin'! mahsus bir 
dırayetle ve programla bunlar 
arasında ahengi temin edebi· 
lirdi. 

Fakat sarayların usul ve 
adetleri çok fenadır; sarayla· 
rın da samiyet ve doğruluk 
para etmez ve geçmez; bunun 
için saraylarda ki insaların 
hepsi de yalancı, riyakar, 
menfaat peresttirler, Mihrace· 
nin ölümü üzerine, yeni Mih· 
race olan pren lbrahim, ilk 
iş olarak saray erkanının mü· 
him bir kısmını değiştirdi. Bu 
vaziyet, Cad sultanın mevkii 
ve iktidarını temelinden sarstı, 
bundan başka, saraylarda kıs· 
kandık, çekememizlik te fazla 
hüküm sürer. Cad sultanıo 
saadet ve muvaffakiyetlerine, 
dirayetine içten içe kıskanan· 
lar bu zamanda faaliyete geç
tiler. 

Cad Sultan bu şartlar al· 
tında çok buhranlı bir vaz· 
iyete düştü. Halbuki, müte· 
veffa kocasile birlikte senelerce 
tatbik ettikleri hüsnü idare 
sayesinde Mihraceliğin hudud· 
lan tam bir emniyet altına 
alınmış, halkında emniyet ve 
sevgisi azami derecede elde 
edilmişti. Bu içli ve dışlı erıı· 
niyet, nazik bir makaniznıa 
demekti; bu vaziyeti zerrece 
değiştirmek zararlı idi. s~· 
raydan başlıyan ve memleketın 
askeri ve idari bütün mües· 
sesatınada tatbik edilen de· 
ğişiklikler, evvela dahili ve 
harici emniyeti tehlikeye koY' 
makta idi. 

Cad sultanın halk gözünd~ 
milli bir kahraman vaziyetı 
vardı; Çünkü, Veyi harbı~I 
yalnız başına, harikulade .b1.~ 
kahramanlıkla kazanmış ıd•· 
Memleket idaresi üzerinde Cad 
sultanın nüfuzunu azaldıkca 
sarayın da halk gözünde kıt· 
met ve kuvveti küçülüyor, 
azalıyor ve halk ile saraY 
arasındaki mutad uçurum kerı· 
dini gösteriyordu. 

Bu diyar üzerine doğ911 

güneş, artık geçen yirmi sell~ 
gibi saadet ve neşve saçOl• 

;it (" 
yordu. Memleket havası, 80

1 

Jaşmış, insanlara mahiyet! rrıet: 
hul bir iç sıkıntısı arız 0 

muştu! 

* * * Sarayda idare ve intiz8 '?.' 
genç mihracenin şuursuz ııı~: 
dahaleleri ile tamamen botU 

muştu. . 
S b . · harıç· 
arayın u vazıyetı, bı 

te fakat sadece fesad erba P 
arasında dedi, kodulara sebde 
oluyordu; bu fesatcılar, per ..• 
arkasından hususi emeller go 

renler: .. z bit 
- Hükümdar henu .. .., 

çocuktur. Bunun için b~ttJı· 
idare, usulen bir hakk~ 0 

;,. 

yan bir kadın elindedır. ,. 
dm, saçı uzun fakat aklı kıS 

. vatan 
mahluktur. Bu vazıyet dıl 
namına zaruridir. Diyorlar r) 

(Ark.ısı f/lJ 


