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Sancak meselesind aklı olduğu- Valimiz Ş 
muz, franSIZlarCa a İ İraf Olunuyor Halkevindeki sergi. 

-Şe yortuları 
te geçirecek 

-· 
Türkiye cumhuriyeti,sancak;,işinde blöf yapmıya
rak Türk ulusunun arzusuna tercuman olmaktadır 

lenmesi ' keyfiyeti, emrivaki 
haline gelmiştir. 

Alakadar mehafilimiz; san
cak işinde hükumeliınizin her 
hangi bir bloktan daima çe
kindiği ve hakikatın bütün 
ç!plak[ığını üzerine koyarak, 

Türk ulusunun ~ arzusuna)er

cüman olduğunu beyan edi· 
yorlar. 

Paris'ten alınan haberlere 
göre, Fransız mehafili dahi, 
sancak mes' elesin de itiraf 
etmeğe başlamışlardır. 

Şirin lskenderun'dan bir manzara Paris matbuatı, Fransa'mn 

Sancak mes'elesinin, milli ar- muhtariyet tek:ifini haricinde geçinmesi Iazımgeldiğini ileri 
Ankara, 24 ( Hususi ) - ı ve Fransa'nın yapmış olduğu hükumetimizle daima dost 

turnuz dahilinde halledilmesi tam bir istiklaliyetle netice- sürmektedirler. 

Niyazi 
l>an akşam adliye· 

ye verildi 

. . • • . . .. 1 

yi gezdi 
Valimiz Fazlı Güleç, dün 

akşam Halkevine giderek Hal
kevinde açılmış olan el ve ev 
işleri sergisini ·ziyaret etmiştir. 

Bundan evel Ankara' da 
açılmış olan el ve ev işleri 

sergısıne izmir' den işti rak 
eden küçük san'atkarlar tara· 
fından 120 sandık içinde mü· 
him miktarda eşya Ankara'ya 
gönderilmiş ve sergide teşhir 
edilmişti. O vakit takdirlerle 
seyredilmiş olan lzmir'li san· 
atkarlarm eserleri, son zaman
da Halkevinde vücuda geti
rilen bir sergide teşhir edil
meğe başlanmıştır. Valimiz 
Fazlı Güleç; dün bu eserleri 
görmüş ve san'atkarlarımızı 
çok takdir etmiştir. İzmir'liler, 
sergiyi büyük bir alaka ile 
ziyaret etmektedirler. 

Asi genera ın, derhal çir.a top
rak arını terk etmesi isteniyor 

Çin Tayyarecileri 
Paris, 24 (1Radyo ) - Çin henüz belli değildi r. Nankin 

isyanı hakkında birbirini nak- delegeleri, uzlaşma için der· 

zeden haberler gelmektedir. meyan ettikleri teklifler ara
sında, asi general derhal Çin 

Çin reisicumhuru Mareşal 
toprakları terketmesi teklifi de 

Şan-Kay-Şek'in, Miladıisa yor· vardır . 
tularını esaret altında geçire· Son gelen haberlere göre, 

ceği söyleniyor. isyan merkezi olan (Syango) 
Asi general Şan·Şolyan'ın şehri, muhasara edilmek üze-

isted iği iki milyon İngiliz lira· redir. Bu şehirle olan bütün 
sının verilip verilmiyeceği muhabere vasıtaları kesilmiştir. 

~-----------·--····· ....... Cumaovası nahiyesinde; bir 
tlh.a tehd;t mektubu gönde
tcrek yüz lira para jstiyen 
~llybuıd'lu Niyazi adında biri 
~rıdarmalarımız tarafından ya-

ispanya hudutları daimi bir 
kontrol alt na alınıyor Diplomatlar Bükreş civa 

Reisicumhur Azana, kaçmağa muvaffak oldu, nnda . ava çıkacaklar 
ademi müdahale komitesinin son kararı R y - 1 b lanarak Adliyeye verilmiştir . 

. Niyazi; Cumaovası ve Sey
~1köy' de dolaşıyor ve ötekine 
Ctikine Antalya'lı Samsun'lu 

0~duğunu söylüyor, hüviyeti~i 
~ız.liyordu. Üzerinde hüviyetini 

~bata yarayacak vesika olma· 
ığı için jandarmalar tarafın-

dan tutulmuş, Adliyeye veril· 

lllişti . ikametgaha bağlanarak 
•erbest bırakılan Niyazi, Cu
llıaovası'nın (Güvendik) köyü
~e gitmiş, orada bir köylü 

~~Ctığu dövmüştür. Bunun üze· 
kne toplanan köylüler, hem 
l erıdisini dövmüşler, hem de 
&hkir etmişlerd ir. 
~ 1' ~hdid vak' ası, Cumaovası 
1 artı başkanı lbrahim Bay
ı:u • 
~İi ş.~ yazdığı tehdid mektubu 
l Zunden olmuştur. Bu mek
\<~bta l 00 l'ra para istiyor ve 
i ~trnediği takdırde kendisi 
~'( fena olacağı bildiriliyordu. 
~b brahim Baykuş, tehdid mek
'll Unu alanca derhal jandar· 
~ karakol komutanına vu
ış ve yapılan tahkikatta teh· 
ıt mektubunu yazanın Niyazi 

~ ~Uğu an laşılarak kendisi ya
il arınuştır. 
Nıyazi, dün akşam Mücldei-

'llıurn·1·ğ ·1 ' · ı ı e verı mıştır. 

v.......... •• 
eremle mücadele 

Veremle mücadele cemiyeti 
~tafından hazırlanmış olan 
'ad konferansları devamda-
1 t. Üçüncü konferans dün, 
rı~ktor Kemal Şakir tarafından 
~~huriyet Kız enstitüsünde 
, 1lrniştir. Dördüncü konfe· 
tıkla Cuma günü Kız Muallim 
t tebinde verilecektir. 

Londra, 24 (Radyo) - Is- Omanya Ve UgOS avya aş• 
panya işlerine ademi müda- vekilleri bir arada avlanacak 
hale komitesinin bugünkü 
toplantısında, Rus delegesi, 
general Franko'nun lngiltereye 
verdiği cevabi notayı tenkid 
etmiş ve şiddetli beyanatta 
beyanatta bulunmuştur. ltalya 
delegesi, komitede yalnız ge· 
ncral Franko'nun cevabi no· 
tası mevcud olduğunu ve hü· 

kumetçilerin cevabı gelme
dikçe yapılacak te;1kidlerin 
doğru olamıyacağını söyle· 

miştir. Almanya delegesi de 

sulh teklifinin beyhude oldu· 

Kar ol 
Fakirler icin mühim , 
miktarda para verdi 

Bükreş, 

24 (Rad· 
yo) - Ro
manya kra
lı Sa Ma: 
jest e Ka
ro!, yortu
la rd a fı k ı

ra 'a '"a tevzi 
ed ılmek ü
zere. mühim 
bir meb lağ 
teberrü ey-

lemiştir. 
Bükreş 

belediyesi Rral Karol 
bu paraları yortulardan evvel 
fakirlere dağıtacaktır. 

sirayet ve korunma şekille-;:C 
herkesin riayete mecbur olduğu 
şartlar esaslı bir surette izah 
edilmekte, bu meyanda levha-

Milis topçuları iş başında 
ğunu beyan e~.m!ştir. Fransız ı mani Aolma.~ olmak ise,_ an.c~k 
sefiri ise, büt.un aza dt"vlet· ademı mudahale komıtesının 
lerin müttehiden hareket et- tasvibile ispanya hududların-
melerini tavsiye eylemiştir: da ve denize ihdas olunacak 

Paris, 24 (Radyo) - Lon- sıkı bir kontrolla mümkün· 
dra' dan haber veriliyor: dür. Binaenaleyh, bu kontro-

fspanya işlerine ademi mü- lun derhal tesis edilmesi ve 
dahale komite~i. dün umumi her iki muharip tarafa birer 
bir şekilde toplanmış ve Is- nota verilerek, bu husustaki 
panya işl erini uzun uzadıya muvaffak iyetlerinin, ikinci ka-
tet kik ettikten sonra, tali ko· nunun dördüne kadar alınma

sı iktiza eder. misyonun vermiş olduğu mii· 
teaddid raporları okumuştur. 
Komite, umumi vaziyeti mü-
zakereden sonra, Fransız d e
legesinin, ispanya hudutlarında 
kontrol t eşkilat ihdas edilmesi 
hakkındaki projeyi de gözden 
geçirmiş ve bu projeyi muvaf· 
fak bularak büyük bir ekseri· 
yetle kabul eyle miştir. Bu 
projeye, yalnız Portekiz dele-
gesi rey vermiyerek müstenkif 
kalmıştır. · 

Projede deniliyor ki: 
İspanya hadiselerinin biran 

evvel sona ermesi için, lı er 
iki tarafa hariçten yardım 

Komite , kontrol teşkilatı 

için ihbar olunacak mas. afla· 

rı, ikinci kanunun birinci haf
tasına kadar tesbit etmiş ola
cak ve alakadar aza. devletle
re bildirecektir. 

G erek ispanya hükumeti ve 
gerekse general Frango tara· 
fın veriledek cevapların tetki· 
ki için yoıtulardan sonra bir 
toplantı yapılacaktır. 

Paris 24 (Radyo) - ispan-
ya cümhur reisi M. Azana, 
ispanyadan kaçmağa muvaf
fak olmuştur. Azananın ne 
vasıta ile ve nereye gittiği 

Bükreş, 24 (Radyo) - Bu bakanı doktot Milan Stoya• 
ayın 26 ıncı ve 27 inci günü dinoviç ile Romanya başba· 
Bükres civarında bir av tertip kanı M. Tataresko ve her ı ki 
edilecektir. memleketin diplomatları i~ti· 

Bu ava; Yugoslavya baş- rak edeceklerdir: 

---~-------....... ~~.-. 
Siyasi konuşma 

Paris 24 (Radyo)- Fransız 
Hariciye Nazırı M. lvon Del
bos, dün Almanyanın bura se
firi Kont Dövelşep1 i kabul ede-

rek kendisile uzun müddet 
konuşmuştur. ___ __.. _____ _ 

VonPapen 
Sar'da mühim bir 

söylev verecek 

Von Paper. 
Viyana, 24 (Radyo) - Al

manya'nın bura büyük elçisi 
Von Papen, Miladıisa yortu· 
lan münasebetile Sar' a ide-

' 

Habeşistan 
Meselesi biran evvel 

halledilmeli imiş! 
Paris. 24 (Radyo) - Tan 

gazetesi, yazd ığı bir başma-

kalede, uluslar sosyetesinin 
bir an evvel Habeşistan me-

selesini halletmesi lazımgel

diğini kaydetmekte bu mese· 
lenin, artık muallakta kalma-

sından hiçbir faide has:I ol
madığını ilave eylemektedir. 

---··---
Tütünleri 

Aldı, fakat para yok 
Urla kazasının Yelke köyü 

tütün müstahsillerinden bir 
grup, Vılayete verdikleri bir 

istida ile köylerindeki tütünleri 

tamamen satın alan ve mer
kezi lstanbul' da bulunan bir 
tüccarın, kendilerine avans pa-

ı a verınediği gibi tütünlerini de 

tesellüm etmediğini ve müş

kül vaziyette kaldıklarını bil
dirmişlerdir. Vilfıyet; bu şika· 

yet uzerine tetkiklere başla
mıştır. 

dönümü münasebetile yapıla

cak törende kazır bulunarak 

-
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~- Esir Müteahhidi '~ 

TAMANCO~ 
-1-

Kaptan Lödu, iyi bir de· 
nizci idi. Evvelce, dümenci 
yardımcılığı yapan basit bir 
tayfa imiş; Trafalga muahre
besinde bir mızrak darbesile 
eli sakatlanmış. Tedavi neti· 
cesinde kesilmiş ve bunun 
üzerine kendisi iyi bir tasdik· 
name ile işten çıkarılmış. 

Boş durmayı kendisine mü
nasip görmiyen Lödu, zuhur 
eden ilk fırsattan istifade 
ederek, bir korsan gemisinde 
ikinci kaptan olarak çalışmağa 
başladı. Bu arada eline geçen 
bir miktar para ile tedarik 
ettiği kitaplardan, ameliyesini 
çok iyi bildiği denizciliğin 

nazari kısmmı da öğrendi. 
Bir müddet sonra, üç toplu, 
ve her biri vuruşmayı gayet 
iyi bilen 60 tayfalı "Jersey,, e 
süvari oldu. 

Jersey, kiiçük bir korsan 
gemisidi. Harp müddetince 
iyi vurgun yaptılar. Sulh za· 
manı işler durdu. Artık kor· 
sanlık, yapılamaz bir hale 
gelmişti. Muharebe kargaşalı

ğından istifade ederek yaptığı 
vurgunlarda topladığı küçük 
bir serveti, şimdi lngiliz'lerin 
aleyhine çalışarak çoğaltaca
ğını umuyordu. Bu sıralarda 

esir tüccarları müracaatta bu
lunarak, kendisile iş yapmayı 
teklif ettiler. Kıymetli ve tec
rübeli bir adam olduğu için, 
ona bir gemiyi tereddütsüz 
emniyet ettiler. 

Fakat esir ticareti menedi
lince, zorluklar baş gösterdi. 
iş yalnız, atlatılması pek güç 
olmıyan Fransız gümrükcüle· 
rinden kurtulmakla bitmiyor, 
denizi eler gibi tarıyanın İn
giliz kruvazörlerindeo de kaç
mak icap ediyordu. Bu da, 
şansı bağlı denilebilecek ka
dar tehlikeli bir işti. Bu vazi
yet karşısında, eski bir deniz 
kurdu olan kaptan Lödu, esir 
tacirleri •için kıymetli bir 
adam olmuştu. 

ikinci derece postalarda onun 
gibi uzun zaman yıpranmış bü
tün denizcilerden daha anla· 
yışlıydı ve su istiap ve muha· 
fazası için (1) "armatörüne bü· 

-yük demir kadalar kullanılma:
sını tavsiye edenlerin birinci
siydi . 

Gemi, kelepçe~ ve zencirler 
• ki bir esir gemisinin en lü· 
zumlu eşyasıydı - yeni sistem 
bir fabrikada yapıldı. Zaman 
ile paslanmaması için, ihtimam 
ile boyanıyordu.! İnşaatın ba
~ında bulunarak yeni sistem 
bir gemi yaptırması, esir ta· 
cirleri arasında onun adını 
yükseltmişti. Bu, esir nakline 
mahsus hafif yelkenli,- dar bir 
harp gem işi gibi uzun, fakat 
gösterdiğinden fazla siyahi is
tiap edebilecek bir sefineydi. 
Ümit anlamında r Esperans,, 
ismini aldı, 

Ambarlar dar · ve basıktı. 
Üç ayak dört pus genişlik, 
zenci esirlerin ancak oturma· 
sına kafi geliyordu. Öyle ya, 
ayağa kalkmıya ne ihtiyaçları 
varaı?. Kaptan Lödu: 

- Hiç olmasa yolculukta 
otursunlar, ·diyordu-~çünkü gi
decekleri "yerde hep ayakta 
kalacaklar! 

Bütün diğer esir gemilerinde 
siyahiler sırtları geminin bor· 

•: 
Çeviren: Besim Akimsar 

dosuna dayanmış, iki saf• 
halinde bulunurlar ve ara
da kalan mesafe, gemıcı· 

)erin gelip geçmesi ıçın 

boş bırakılırdı. Lödu bu 
~çıklığı boş bırakmıyarak, 
oraya da esirleri yatık bir 
dnrumda sıralamayı düşündü. 
Bu vaziyette, gemisi, kendi 
tonajindaki diğer gemilerden 
daha fazla siyahi alacaktı. 

Biraz daha sıkıştıssa, belki 
daha ziyade de yerleştirebi l ir· 
di. Fakat onun insaniyeti var· 
dı; ve her esire rakatça do
laşabilmesi için (1), beş ayak 
uzunluk, iki ayak genişlığinde 
bir mesafe bırakıyordu ki, bu 
da altı hafta devam edecek 
kısa bir yolculuk için te az 
değildi. 

Lödu, bu bol mesafeyi ar
matörüne haklı göstermek için: 

- Çünkü nihayet -diyordu· 
siyahiler de beyazlar gibi in-
sandırlar. · 

Esperans, artık hareket ede
cekti. 

fci kelepçe ve zincirlerle 
dolu altı büyük su tankı ge
mide sıkı bir araştırma yapan 
müfettişlerin nazarıdikkatini 
cdbetınedi . 

Evrakında kereste ve fildişi 
ticareti yapmak üzere Senegal 
gideceği yazılı Esperans'ın; 
fazlaca su al mas·~ şaşılacak bir 
şey değildi. Yol uzun değildi 
bu doğru. Fakat nihayet ihti· 
yatlı davranmak ta bir zarar 
vermezdi. Gemi y,elkenliydi ve 
eğer ı üzgarsız • limanlik bir 
hava olursa, yolda susuz ne 
yaparlardıl?. 

Esperans, tam techizatla 
cuma günü Nant'tan hareket 
etti. Lödu, direklerin sağlam· 
lığından biraz şüphe ediyordu. 
Bununla beraber kumanda 
esnasında onlardan şikayet 
etmedi. Sefer iyi •geçti ve 
Afrıka sahillerine f muvaffaki
yetle ulaştı. lngiliz kruvazör
lerinin bu kısım sahilde bu· 
lunmadığı bir zamanda, "Joal., 
nehrine demirledi. Memleketin 
simsarları hemen gemiye gel
dile.t. Tam zamam idi. Meş· 
hur esir taciri ve muharip 
Tamango, büyük bir siyahi 
kafilesini sahile scvkederek 
geliyordu. Vaziyetten istifade 
ederek, yüksek bir fiatle sat· 
mayı düşünüyordu. Çünkü 
ticaretinin mataları, şimdi çok 
nadirdi. 

Kaptan Lödu, Tamango'yu 
ziyaret için sahile indi. Onu, 
birkaç tacir ve esir sürücüsüy
le iki karısının refakatinde, 
kendisi için çabucak yapılan 
bir saman kulübede buldu. 
Tamango, beyaz kaptanla gö· 
rüşmek üzere yalnız kaldı. 

- Bu, sırmalı bir onbaşı ünifor
masıydı. Her omzunda, ayni 
düğmeye raptedilmiş biri ön
de, diğeri arkada sallanan 
iki apolet asılıydı. Gömleği 
yoktu. Onun boyundaki bir 
adam için çok kısa olan on 
başı ceketiyle gene dokuma
sından mamum şalvarı arasın· 
dan görünen kuzguni - siyah 
derisi, belinde J halkalanmış 
geniş bir kuşağı andırıyordu. 
Sağ yanında, sicimle bağlı 
büyük bir süvari kılıcı salla· 
nıyordu. 

( Arkası var) 

(Ulusal Birlik) 24 Birinci kanun 936 ~ 

Kral Edvard ahttan çekilince Kemalpaşa icra memurlu· 

~undan: 
~~~-----...---~-""'!--~~~ 

ic r t'"nde birka~ mil 
Armutludan Ali Baş oğlu 

Osmana 270 liraya borçlu 
Turgutluda mukim bekçi tah:. 
";ilda~~ Hasan Tahsin il; kıı 
kardeşi Zebranın hacız altına 
alınan aşağı Kızılcalı köyünde 1 zarar husule geldi. 

--·-· Kralın taç giyme merasimi için hazırlanan hediyelerin kıy. 
meli kalmadı. Madam Simpson'un bulunduğu şehre 

mechul bir ebe doktoru gitmiş .. , 

~-;aki sağı yol, solu Arapla 
Ayşe, arkası Isa oğlu Halil, 
önü yol ile mahdut 27-10-936 
tarjhlC71-n~marah tapu sene· 
dile mutasarrıf bulundukları 
fevkani, iki oda bir hayat, 

tahtani bir ahır, bir kilar ve 

ufak avluyu müştemil 150 lira 

muhammen kıymetli bir bap 

hane satışa çıkarılmış olup 

27· 1-937 tarihine müsadif çar· 

şamba günü saat 11, 12 de 
yapılacak birinci artırmada 
teklif edilecek bedeli muhaı:n· 
men kıymetin yüzde yetmiş 
beşi bulduğu takdirde ihale 

edileceği noksan bir bedel 

teklifi halinde artırma : 5 gün 

uzatılarak 11·2·937 tarihine 

müsadif perşembe günü aynı 
saatta yapılacak ikinci artır 

masında en son ve en fazla 

teklif edilecek bedel mulrabi· 

linde ihale edileceği cihetle 

almak istiyenlerin ihale vakit· 
larında Kemalpaşa icra daire· 
sinde yüzde yedi buçuk nis• 
betinde teminat akçesile hazır 
bulunmaları ve fazla iz.ab•t 
istiyenlerin bugünden itibar~P 
açık bulunan şartnameyi gö~~~ 
tetkik eylemeleri ve bu ınul 
üzerinde bir guna hak "e 
ala~~k iddiasmda bulunanların 
20 gün zarfında icra dairesine 
şikayet ve haklarını bildirfl1~ 
leri aksi halde tapuda ııııı; 
seccel oJmıyan bu gibi b•. 
sahiplerinin paylaşmadan b• 
riç kalacakları ilan olunııf · 
Dosya numarası 36/7 dir. 

" kendi çehresinin de sola bak· 
i masını istemiş .. 

Sabık kral Sekizinci Edvard . 
Kral Edvar' dm tahttan çe

kilme hadisesinin bir başka 
cephesi daha var: Bu yüzden 
dünya ticnretinde birkaç mil
yarlık bir zarar husule geldi
ğini söylüyorlar. 

Hakikaten, lngiltere'de ve 
lngiltere'nin bütün müstemle· 
kelerinde kralın taç giyme 
merasimi için büyük bir ha
zırlık yapılıyordu. 12 Mayıs 
1937 olarak tesbit olunan bu 
tarihte, bütün İngiliz toprak· 
ları büyük bir merasim yapa
cak, her yer bayraklarla kra
lın resimleri ve heykelleri ile 
süslenecekti. Aylardan beri 
dünyanın dört bir tarafındaki 
lngili~ topraklarında Vlll inci 
Edvard'ın heykelleri, rozetleri 
hazırlanıyor, gayet kıymetli 
taşlar onun resimlerile işle
niyordu. 

Bundan başka, kralın taç 
giyme gününde kendisine gön· 
derilecek olan hediyeler de 
büyük bir yekun tutmakta, 
taç giyme tarihine ancak 5-6 
ay kaldığı için de bu hazır· 

lıklar oldukça ilerlemiş bulun· 
makta idi. 

Diğer taraftan, yalnız İngil-

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül lıastalıklar 

ve elektrik tedavisi 

İzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

terede değil, dünyanın bütün 
memleketlerinde de Kralın 
giyme merasimi münasebetiyle 
onun resimini taşıyan mücev
herler hazırlanıyordu. Fakat, 
kral tahtan çekilince bütün 
bu kıymetli taş, altın ve el
mas yığını birdenbire yıkıldı. 

Bu yüzden on binlerce 
franklık zarara giren bir Fran
sız mücevherci şöyle dert 

~anıyor: 

. - Sekiz ay boşuna çalış
mışız! Bütün servetimiz de bu 
boşuna çalışma arasında kay
nadı gitti. Sekiz ay gfce'i 
gündüzlü bir çalışma hem de 
ne güç, ne müşkülatlı bir ça
lışma! 

Kral Edvard'ın resmını 
taşıyan :gümüş madalyonlar 
yapacaktım. Fakat kralın yüzü 
ne ta .. afa bakacak? Bu, büyük 
bir mes'ele idi. Düşündüm: 
Kralın sağ tarafa bakması 
lazımdı. Çünkü, babası kral 

Jorge (Corc)un yüzü sola ba

kardı. Malumdur ki, lngiliz 

krallarının yandan alınmış re
simlerinde sıra ile, biri sağa 

· bakar, biri sola .• Kral Jorgeu 
sola baktığına göre oğlunun 
sağa bakması lazımdı. " Bu 
düşünce ile madlyon kalıpla
rını hazırladım. Fakat, tam 
o sırada birdenbire hatırıma 
g-eldi. Bunu bir kere resmen 
sorup öğreneyim, dedim. Se· 
faretlere biribiri arkasına 
mektup yazdım. Cevaplar gel
mekte gecikiyordu. Tekrctr 
mektuplar yağdırdım. Niha· 
yet cevaplar gdmeğe başladı: 

Hayreti Kralın çehresi sola 
bakacakmış! Çünkü VIII inci 
Edvard, bu ananeyi bozarak, 

--- ----
Sıhhat Balıkyağ-ı , 
. Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi üzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Başdurak: ~!~ş~;.nd~alepçioğlu hanı 

··~~~==~===-============ -

Mister Simpson'un bulun
duğu şehire doktor niçin 
gitti? 

Sabık İngiliz kralı sekizinci 
Edvart ile evlenmesi mevzuu 
bahsolan Madam Simpsonun 
Londradan ayrılarak Frans 1ya 
geçtiği ve orada Cannes da
ki villasında oturduğu malum· 
dur. Birkaç gün evvel Lon· 
dradan hareket eden bir ln
giliz tayyaresile Cannesa üç 
yolcunun gelmiş olnıası Fran
sız gazeteciler aleminde bü
yük bir hadise şeklini al
mıştır. 

Zira bu üç yolcudan ikisi 

Madam Simpson'un hususi 
avukatlarıdır. Fakat üçüncü 
yolcunun Londra' da Charlotte 
Oueen doğumhanr>sinin direk
törü olan bir ebe doktor ol
duğu şayi olmuştur. ismi 
(Kirkvood) olan bu zatın Ma
dam Simpsonu muayene ede
ceği veyahut ettiği havadisi 
Fransız gazetelerini o kadar 
heyecana getirmiştir ki gece 
yarısından sonra bir düzine
den fazla muhbir Madam 
Simpson'un villasına koşmuş, 
bu hususta malumat almak 
istemişlerdir. 

• 

Neden dolayı iki avukat ile 
birlikte! olarak bir operatör 
geliyor ?.. İşte gazetecilerin 
merak ettiklerı nokta hep bu· 
dur. Gazetecilerin karşısına 
madam Simpson'un villasında 
karşı çıkan sabık Kralın ma
beyi"ı'icisi Lord Brovnlov bu 

sual karşısında hayretler içinde 
kalmş, gazetecilere : 

Mücellit 
Ali RIZA ' 

- Doktor Kirkvood bir ebe 
doktor değildir. Bu zat sade
~ Londra' da operitörlük;den 
bir doktordur. Bu doktorun 

madam Simpson'un avukatına 

Sür' at, zar af et 
Ve ehveniyet 

YENi KAVAFLAR Ça1115ı 

refakat etmesinin sebebi şu· 

(Devamı 4 üncü sahifede ) • 
--~~~----·.,_···~·--... --~~~~-

lzmir 
ğünden: 

vakıflar direktörlü-

Lira Vakfı Mevkii No. 
500 Natır zade camii vak. Çümez so. 8 
800 Hisar camii vak. Irgat pazarında 91/95 

Cinsi 

küçük e" 
dükkan 

400 Esnaf şeyhi vak. Hastahane arap fırını c. 62 küçük ev 
250 " ., " ,, ,, ,, 62/1 dükkaP 

250 " " " " .. " 6212 
1500 Bezmi alem vak. Sürmeli so. 4 
400 " " 41 

50 ,. Armutlu sokaiında 9 arsa 

50 " " 11 .. 
50 il " 13 il 

200 ,. Altay sokağında 25 dükkin 

150 .. " 23 " 
150 Kırım mescidi~vak. Debağ Ahmet ağa sok. 3 ev 

150 .. .. 5 ,, 
150 ,, ti 7 " 
300 " Kara kapı caddesinde 222/216 arsa "' 
250 Aziziye camii vale. ,; ,, 218~haraP,İ,e-

Yukanda mevkii vakfı numara ve cinslerile muhamıne~ re 
delleri yazılı ev dükkan ve arsalar paraya çevrilmek u~~ 
mülkiyetleri 20 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. r ]eri 
sayılı artırma eksiltme ihale kanunu dairesinde muaıne e .. 11a 
bitirilecek olan akaratın ihalesi \24-12-936 perşembe gıı r 
saat 15 de Kemeraltındaki evkaf direktörlüğü binasında Y'~· 
lacaktır. Satış peşin para iledir. istekli olanların hususi ~~,t 
larını öğrenmek üzere her gün evkaf direktörlüğü v~~"t' 
memurluğuna ve ihale günü de % 75 teminat akçelerile bırb 
toplanacak olan komisyona müracaatları ilan olunur. 

3 10 17 ~4 ı..00 



Sahife 3 (Ulusal Birlik) 
--~--~~~~~~~~...!.. ........ ~ ............................ . l Hik6ge 1 Röportaj 

Tahrir odasına giren yazı 
işleri müdürü, masama yak
laştı: 

- Yarın için - Dedi • gece 
kahvelerine dair bir röportaj 
hazırhyacaksın. 

Oldukça şişkin cüzdanından 
çıkardığı beş liralığı, gülüm· 
siyerek uzattı: 

- Parası peşini 
• .... 

Vakit gece yarısını geçiyor. 
Eşrefpaşadayım. 

- Gecenin bu vaktinde, 
buralarda ne anyorsu? Demiye 
hakkınız yok. Patronun sözle
rini işittiniz . Şaka değil , beş 

lira bul Hem de şu kağıt 
Parçasındaki sihire bakınız. Bu 
soğuk havada, beni bayağı 

ısıtıyor .. Külüstür bir sabahçı 
kahvesine yaklaşıyorum, Gıcır· 
tılarla açılan kapıdan içeriye 
girerken, masalarda yatan 
başlar doğruluyor; üç kol is
kambil oynıyan üç serseri, 
beni bet-bet süzdükten sonra, 
birbirlerine bakıyorlar. Ben, 
bir sandalyaya ilişirken, kah· 
Veci yanıma yaklaşıyor: 

- Burada şüpheli kimse· 
lcr yoktur bayım! 
Gözlüğümün altından, uyku 

•kan gözlerimi uğ'uşturdum: 
- Bana ne? 
Şişman kahveci, hayretle 

Yiizüme bakarak sordu: 
- Siz polis değil misiniz? 
- Ne polisi yahu? Ne mü-

nasebeti 
Herifin içi rahatlamıştı. De· 

tin bir nefes aldı. 
- Şey .. Ben, sizi sivil polis 

'tnnuştım da .. 

- Ne zararı var ? Çayla 
fena gitmez. 

Cevap vermeme vakit bırak· 
madan kibriti çaktı; 

- Şair misiniz bayım? 
- Hayır, neden sordunuz? 
- Dün gece biri geldi de .. 

Şaşırmış; gece kahveleri diye 
bir şiir yazacakmış. Buradan 
bir şey almıya gelmiş, hamlı 
bir şeyi İlhami mi dedi, yoksa .. 

- Anladım; ilham almnğa 
gelmiş. 

Muhtabım , esniyerck kafa· 
sını kaşıdı: 

- Biz böyleyiz işte. Her 
akşam burada geceleriz. 

- Ne iş yapıyorsun? 
- Amelilik! 
Herifte pek amele hali yok! 

G Özleri · fıldi"r":"fıld;-=--dÖnüy~ 
tam numara ~bir külhanbeyi! 

Bu sırada, iskambil oynı· 
yanların aras;~d;- bi;-a~JaŞ; 
mamzlık lçıktı: 

- Ulan hırt, kime~ yuttu· 

ruy~u;-bel •• Ka;şındi°ki en8-
yi mi senin? Zorla bağırsak
larını deŞtireceksi~- bana~.- -

- Yavaş gell Ciğerci dük· 
kanında işkembe mi doğru

yorsun? 
Kavgadan hiç hoşlanmam. 

Fazla durmıya gelmez. Aya
ğa kalkarak kahvecinin para· 
sını verdim. Sigara ikram 

t eden delikanlı, beni kapıya 
kadar uğurladı. 

- Güle güle bayım; gene 
buyurun! 

Bu iltifatın sebebini anlıya· 
mamİŞtiID."- Fakat evde, elimi 
cüzdanıma atıkım zaman, 
yerinde yeller estiğini gör
düm! 

'Acaba hangisine yanayım? 
Bir g~c~ uykusuz-· kaldığıf;a 
mı, yoksa patronun verdiği 
S lirayla beraber çarptırdığım 
cüzdana mı? Ne dersiniz?. 

F ratelli Sperco N. V. 
W.F. H. Van vapur acentası 

RO YAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

" BACCHUS " vapuru 14 
birinci kanundan 19 birinci 
kanundan 19 birinci kanuna 
kadar ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG Ji. 
manları için yük alacaktır. 

ORESTES,, vapuru 28 bi· 
rinci kanundan 3 ikinci ka-

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCt-IE LEVANTE LINIE 
G. m. b. H.-HAMBURG 

"CHIOS" vapuru 23 birinci 
kanunda bekleniyor. 26 sına 
kadar ROTTERDAM, HAM-
BURG ve BREMEN için yük 
alacakt ır. 

nuna kadar ROTTERDAM 
' AMERICAN EXPORT LINES 

AMSTERDAM ve HAMBURG THE EXPORT STEAMSAIP 
limanları için yük alacaktır. CORPORATION • NEVYORK 
SVENSKA ORIENT LINES "EXMOUTH" vapuru 19 

" SMALAND " motörü 10 birinci kanunda bekleniyor, 
birinci kanunda ROTTER- NEVYORK limanı için yükli-

yecektir. 
DAM, HAMBURG, GDYNIA .. EXECUTIV " vapuru 3 
ve SKANDINAVY A HmaQları ikinci kanunda bekleniyor, 
için yük .alacaktır. NEVYORK limanı için yük 

"ISA" motörü 21 birinci alacaktır. 
kanunda beklenmekte olup "EXMOOR,, vapuru 13 ikinci 
ROTTERDAM, HAMBURG kanunda bekleniyor, NEV-

SKANDINAVYA l
. I YORK için yük alac2ktır. 

ve ıman arı 

için yük alacaktır. 
"AASNE" vapuru 4 ikinci 

kanunda ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve SKANDNAVYA 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEA VA,, vapuru 16 
birinci kanunda MALTA, 
MARSIL YA ve CEZAIR' e ha-
reket edecektir. 

"PELEŞ., vapuru 24 birinci 
kanunda MALTA ve MAR· 
SILYA'ya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlonlardaki değişikliklerden 

acente mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için 1kinci 
Kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentası. 

Telefon: 2004/2005/2663 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BÜ KREŞ 
"DUROSTOR,, vapuru 23 

birinci kanunda bekleniyor, 
KOSTENCE, SULINA, GA
LATZ için yükliyecektir. G. '\· 
LATZ'a aktarma suretile BEL-
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE, BRA TISLA VA VI
y ANA ve LINZ için yük ka
bul edecektir. - --AMERICAN EXPORT LINES-

THE EXPORT STEAMS· 
HIP CORPORATION 

PİRE' den AKTARMALI 
•EXCALIBUR,, vapuru 18 

birinci kanun PiRE' den hare
ket edececektir. BOSTON ve 
NEVYORK limanları için yük 
alacaktır. 

"EXETER,, vapuru 1 ikinci 
kanun PiRE' den hareket ede· 
cektir. BOSTON ve NEV
YORK için kabul eder. 

Seyahat müddeti: 

~ Ismarladığım çayı getirmek 
"tere uzaklaşırken etrafıma 
töz gezdiriyorum. Dıvarlar ve 
~gah rengarenk kağıtlarla 
~lü.. Yerlerde sigara izma
~tlcri, sincr..a ilanları •. Tezga· 

n bir yanında Grcta Garbo· 
bun, diğer yanında biribirini 
y1Çaklıyan iki gansterin resmi! 
d lnımdaki masada oturanlar
ban biri bana yaklaştı; altı 

1 Doktor Olivier ve şü
Ali Agah rekası Limited 

PIRE-BOSTON 16 gündür 
PlRE-NEVYORK 18 gündür 

DEN NORSKE MlDDEL-
HAVSLINJE 

OSLO 
"BOSPHORUS,, vapuru 19 Uçukluk bir sigara uzattı : 

- Mersi, kullanmam. 
Israr etti: 

Çocuk Hastalıkları 

mütehassısı 1 vapur acentası 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

• Telefon 3452 Birinci Kordon Rees binası 

1937 
"- Tel. 2443 

LONDRA HATTI 
•AD JUT ANT,, vapuru 22 

ikinci kanunda gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

TÜRK HA VA KURUMU 

Yılbaşı piyangosu 
~DET L iR ·A 

"LESBIAN,, vapuru ikinci 
kanun iptidasında LONDRA, 
HULL'den gelip yük çıkarıp 
ve ayni zamanda LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

1 Mükafat 
1 " 
] ikramiye 

1 " 
1 u 

1 u 

1 " 
1 .. 
1 " 

1 " 
1 " 
1 " 

10 .. (10,000) 
20 .. (5,000) 
60 " (2,000) 

100 .. (1 ,000) 
400 " (500) 

8000 ....._ " (50) 

8600 
500 ....._ Mükafat 

9100 

400,000 
100,000 

500,000 
200,000 
150,000 
100,000 
70,000 
60,000 
50,000 
30,000 
20,000 
15,000 

100,000 
100,000 
120,030 
100,000 
200,000 

400,000 

2,715/)00 

1 -

"GRODNO,, vapuru 15 ikin· 
ci kanunda LONDRA, HULL 
ve ANVERS 'ten gelip yük 
çıkaracak ve f ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

LINERPOOL HATTI 
"EGYPTIAN,, vapuru 25 

birinci kanunda LIVERPOOL 
v e SWENSEA' dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

• ALGERIAN " vapuru 10 
ikinci kanunda gelip LIVER-
POOL ve SWENSEA' dan 
yük çıkaracaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"ANGORA,, vapuru lima· 

nımızda olup yüklerini çıkar

maktadır. 
Tarih ve navlunlardaki deği· 

şikliklerden me!'uliyet kabul 
edilmez. 

.. -
I . . 

24 Binnaı kanun 9~6 -
r-lzmi; Yün ' ucatı 

Türk A. tinin 
Halkapınar aş abrikası 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Za -t 

1 

e cuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satı rle i 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
M imar Kemalettin 

,KANDEMİR Oğlu 
caddesinde F AHRı 

, ............. amı~!lm!ltm11~D1111mmmmm 

IZM 
Pamuk ens catı 

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: Bayral_,,. lzmir -

birinci kanunda bekleniyor, 
ISKENDERIYE, HAYFA, Dl
YEP ve NORVEÇ liman ları 
için yük kabul eder. 

ARMEMENT H. :;CHULDT -
HAMBURG 

"TROYBURG,, vapuru 18 
ikinci kanunda bekleniyor. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük kabul 
eder. 

-

LTD.-LIVERPUL ._ 
"DROMOS,, vapuru 10 ikin

ci kanun, LINERPUL ve AN
VERS'ten bekleniyor, BUR
GAS, VARNA ve KÖSTENCE 
için yük kabul eder. 

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

Birinci 

.t 

1 

Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

oll ıu a·· 
1 l 

- «-

iirjenŞaha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahataız ve tansı o ları ük o · · 

• 
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• 

• 

1 

1 

--~leTı 
rler 
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Y anya gölünün 
Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

kısım: Sararmış, solmuş yaprak gibi ... 
- 34-

ş 

Cil 
me 

f ydall 
dir Ali paşa:· Bre bu ne haldır? Neler 

Başbakanımız, dün bizzat bu işle meşgul oldular. Köylülere veri
lecek benzin ve petrol f iatleri düşürülüyor 

Ankara 24 (Hususi)- Başbakanımız ismet lnönü, dün Ziraat Vekaletine giderek giderek vekil Muhlis ile konuşmuş ve bu 
sene alınacak zirai tedbirler hakkında izahat istediği gibi, kendisi de bu işle meşgul olmuştur. 

Haber nlındığına göre, benzin fiatı yüzde 22 nisbetinde indirilecek ve köylülere verilecek petrol de yüzde otuz ile. kırk -ara· 

sında düşürülecektir. 

duyor, neler görüyorum, böy
le? Diye bağırdı . ... 

Ah. Ah .. Ben Muhtar' dan 
böyle bir hal beklemezdim, 
hiç beklemezdim! Fakat ne 
çaredir .. Büyü büyü .. 

Tepedelenli Ali paşa, ge· 
lininin heyecanı ve ıstırabı 

- Bre bu ne haldır? Ne· 
ler duyor, neler görüyoruın. 

böyle? Diye bağırdı. 

Hüriye hanım korku ile: 
-· Paşa babacığım, ben 

Köylülerimiz ve müstahsillerimiz için daha bazı mühim ve faydalı tedbirler alınacağı, alakadarlarca temin olunmaktadır. Bu 

hususta yakında bir kanun çıkacaktır. 
--~~--~--ı:ııımııımll&t--1 ·~-+ 

a 34 Alman a 
...... 
Almanya, müstemleke-
lerine kavuşacak gibi 

1 karşısında çok müteessir oldu, 
bunun için Muhtarı gelininden 
ve kendisinden alan gavur 
karısınm kim olduğunu birden 
takdir ve tayin edemedi. 

hakikatı söylüyorum diye ke· 
keledi. 

Ali paşa birdenbire yumu· 
şadı ve gelınine: 

- Kızım gel yanıma, der· 
din nedir. Bana açık anlat, 
kocan seni incitmiş, kırmış· 

sa, ben onun bu hatasın• 

tamire hazırım! Muhtar'ı sen· 
den soğutan kadının şeytan 

yardımcısı olsun! Bu kadın 
Yanya'ya'ya değil bütün Ar· 
navutluğn da sığamıyacaktır. 
Söyle bana, sen bu uğursuz 
kadını biliyor musun? Ded · 

ı muha e
me edilecek 

---.::J·-----
Almanyanın Moskova sefirı M. 

olotofla b iş ~için konuştu 

~~~--t-~----

Taymis gazetesinin, bu mes-
ele hakkında yazdığı bir 
makale dikkate şayandır 

Moskova 24 (Radyo) - Ca· Almanya'nın bura sefiri dün Paris 24 (Radyo) - Tay· 
sus o\duklan ileri sürülerek M. Molotofu ziyaret etmiş ve mis gazetesi, A\manyanın 

ğer devletlere karşı aygırı bir 
bir vaziyet almaktan sakın
mak şartile müstemlekelerine 
kavuşabilir. Ancak bunun ıçın 
kuvvetli teminat vermesi la-

tevkif edilmiş olan 34 Alma- bu mes'ele etrafında uzun müd müstemlekeler hakkındaki ta· 
nın, yakında muhakeme edile· lehini ileri sürerek yazdığı 
cekleri söyleniyor. det konuşmuştur· bir makalede hulaseten di· 

~---~----.-•~•1e-eı .. --------
l ng ilterede mecburi as- yo~.l:~anya, ikide bir mes· zımr:;;;;isin bu makalesi dik· 

eleler ihdas etmemek ve di· katte şayan görülmektedir. 

kerlik için hazırlık 5 R - ..... 'd 20 -·- . . eneye omanya an 
Yakında bu mesele ıçın Avam . . • . 
kamarasında müzakere olacak bın goçmen ge~ıyor 

~---------~-..··-----~--'---
Londra, 24 (Radyo)- lngil· 

tere askeri mahafilinde söylen 
diğine göre, yortulardan sonra 

toplanacak olan Avam kama
rasında mühim Iayıhalar mü· 
zakerc edilecektir, Bu layıha· 

lar arasında, lngilterede as· 
kerliğin mecburi olarak kabu\ 
edilmesi hakkındaki laytlıa da 
vardır . 

Hükumet mahafili, bu ka· 
nunun zaruri olduğu kanaatin· 
dedirler. 

~-------------·---------------
Narlıdere 

Cinayoti davası 
Narlıdere muhtarı Hüseyin'i 

bıçakla yaralıyarak öldüemekle 
maznun Lisan ve Hasan ile 
bu iki maznunu cinayete teşvik 
etmekle suçlu Zi.ihre kadının 
muhakemelerine dün Ağırceza· 
da devam edilmiştir. 

Mahkeme salonu, Narlıdere 
köyü halkı ile dolup taşmıştı. 

Düı '<Ü celse, ögleden evel ve 
sonra devam etmiş ve 19 şa· 

hid dinlenmiştir. 

Bunların hepsi de hukuku 
amme şahidi idi. ifadelerinde 

cinayetin bir teşvik eseri ol
duğunu ve muhtarlığa intibah 

mcs' elesinden Zühre ile mak
tül Hüseyin arasında eski bir 
iğbirar bulunduğunu, Zührc'nin 
evelce birkaç defa Hüseyin'i 
tehdid edici sözler söylediğini 
ifade etmişlerdir. 

Gelmemiş olan bazı şahid
lerin celbi için muhakeme, 
başka güne bırakılmıştır. 

İlan 
Kemalpaşa icra memurlu· 

ğundan: 
Birlik gazete:;inin 10 Ka

nunuevvel 936 tarihli nüshası· 
nın ikinci sahifesinin 3 ncü ve 
4 neü sütunlarında satışı ilan 
edilen aşağı Kızılcalıdan hacı 
Mehmed oğlu .. Yusufa ait ba
ğın birinci satış gununun 
11-1-937 µazartesi ikinci satış 

gününün 26-1-937 salı günü 
saat 11-12 olduğu tashihen 
ilin olunur. 

! M. Vels . 
Gripten hastadır 
Londra 24 (Radyo)- Meş

hur lngiliz müellifi Vels, grip 
hastalığından yatağa düşmüş
tür. ------t·• ~---

urizm işleri 
Yoluna giriyor 

Dün akşam belediyede Vali 
Fazlı Güleç'in reisliği altında 
bir turizm toplantısı olmuştur. 
Toplantıda belediye reisi Dr. 
Behçet Uz ile Türkofis üst
raportörii Rahmi Zallak, bele
diye mühendis ve doktorları 
hazır bulunmuşlardır. 

Türkofis umumi mer~t:zi, 
lzmir'in turizm cihetinden olan 
ehemmiyetini nazarı dikkate 
alarak şimdiye kadar yapılan 
ve bundan sonra yapılmak 
istenen muhtelif işler hakkında 
malumat istemişti. Tiirkofise 
verilecek cevap iizerinde uzun 
uzadıya görüşülmüştür. 

Atide lzmir, Türkiye'nin bi
rinci derecede turizm merkezi 
olabilecektir. Fakat vilayet 
büdcesinden ayrılacak tahsi· 
satla bu işlerin tamamen ha· 
şarılması mümkün olamaz, 
onun icin hükumetin yardımı 
istenmesi birinci şarttır. Muh· 
telif yerlerdeki harabeleri, 
asarıatika ile dolu merkezleri 
birbirine bağlıyacak geniş ve 
mükemmel asfalt yollar yap· 
tırmak, muhtelif yerlerdeki 
asarıatika hafriyatı ilerletmek 
henüz toprak altında bulu· 
nan eser ve binaları mey· 
dana çıkarmak, buralarda 

•• Ü tel ve vasıtalar te-

Yeni göçmenlerin nerelerde iskan 
edilecekleri henüz belli değil 

Ankara, 24 ( Hususi ) - olan göçmen kardeşlerimizin 
Hükumetimiz, gelecek sene iskan mıntakaları henüz tesbit 
Romanya' dan yirmi bin göç- edilmemiş olmakla beraber bu 
m~n daha getirmeğe karar hususta şimdiden hazırlıklara 
vermi"$tir. Ana vatana gelecek başlanmıştır. 

~-----,.~----~·~·~•1.-. .. ~----~--
K r al Edvard tahttançekilince 

/ Baştaraf ı 2 inci sahifede J dam Simpsonu orada ziyaret 
dur: Avukat M. Goddard ilk etmemiştir. 
defa olarak hayatında tayya· Maceranın eski sa/yaları 
reye binmiştir. Bir ihtiyat yap· Madam Simpson etrafında 
mış olmak için yanıma dok; çıkan ve lngiltere tahtında 
tor almağı düşünmüştür. Mes- son tahavvülü mucip olan ha· 
elenin mahiyeti bundan iba- diseler iptida şu suretle baş· 
rettir. Doktor Kirkvood Ma- lamıştır. Sabık kral Sekizinci 
dpm Simpsonu ziyaret etme· Edvard 7o~Akdeniz-7eyah; 
diği, gibi ctmiyccektir. Bura- tinden-dön.düktensoma bir 
dan doğruca Monte Karloya gün Düşes d'York ( Şimdiki 
gidecektir. Orada birkaç gün kraliçe ) sarayda bir kabul 
kalacaktır. Demiştir. resmi tertip etmişti. Bu törene 

Bundan sonla Lord Brovn· davet edileceklerin listesi içine 
Jov matbuata bir tebliğ gön- Madam Simpsonun ismi de 
dermiştir. Bu tebliğde dahi Kral sekizinci Edvard'ın em· 
şöyle denmektir: rile ilave edilmişti. 

Mister Simpson burada hiç Fakat Düşes d'York Ma· 
bir vesikaya imza koymuş de- dam Simpson'un ismini cet-
ğildir. Avukatı M. Goddard velden sildi. Bu hadise kral 
sadece yanına hususi işlerini Edvard'ın canını sıktı, lher 
hal için gelmiştir. türlü nezaket usullerini bıra-

Bu malumatı veren Fransız karak açıkça ığbırarını ifade 
gazeteleri ilave ederek diyor· etti. Kraliçe ise kralın bu 
lar ki: Doktor Kirkvood gel- hareketini tasvip etmediğini 
diği günün estesi sabah erken· söyledi. 
den Marsilyaya gitmiş ve Ma- Bundan evvel şöyle bir ha· 

.min etmek, eski İzmir hafri· dise daha geçmişti: Kral 

yatını biran evel başararak 
yer altında şehrin muhtelif is
tikametlerine doğru uzanan 
tonozlarda elektirikle aydınlık 
temin ederek seyyahların bu
ralarda gezmelerini mümkün 
kılmak ve herşeyden evel de 
oteller inşa ettirmek gibi çok 
mühim para sarfını icabetti· 
ren mes' eleler üzerinde durul-
muştur. Kararlar, Türkofis 
umumi merkezine bildirile-
cektir. 

sekizinci Edvard'ın babası öl· 
düğü zaman Madam Simpson 
kraliçeye haber göndererek 
şahsan taziyet etmek istediğiııi 
bildirmişti. Kraliçe bu talebe 
karşı: 

- Ancak zevcinizle birlikte 
geldiğiniz takditde kabul ede
bilirim." Diye cevap vermişti. 
..Görülüyor ki mesele siyasi 

hadise olmazdan evvel saray 
içinde bir aile meselesi olarak 
meydana çıkmııtı. 

- Kızım, dedi. Bunlara 
nereden hükmeJıyorsun böyle? 

Huriye hanım, cebinden 
mahud yüzüğü çıkardı ve Te· 
pedelenli'ye gösterdi: 

- Paşa bnba.. Bunu tanı· 

yormusun? Diye sordu. 
- Evet, ' kızım. Muhtar'ın 

sana verdiği kıymetli hediye· 
lerden birisidir. Bunda bir 
fevkaladelik var mı? 

- Var babacağım, var. 
Muhtar paşa bunu bir gavur 
kansına hediye etmiştir. 

Bu son sözler, Ali paşada 
icap eden tesiri fazlasile hu
sule getirdi. ihtiyar vezir, 
dimağı içinde bir şimşek çak· 
tığını sandı ve yerinden 
fırladı. 

Tepedelenli (Ali paşa göz· 
terini yüzüğün üzerine dikti; 
bu gözlerden sanki ateş sa· 
çılıyordul Bazen de ayni şe-
kilde gelinine' ' bakıyordu. 

Ali paşanın bu halinden 
Hüriye hanım da korkmağa 

başladı. Kayın babasına ne 
oluyord!t, 8öyle1 
, Ali paşa: 

Buse ne 
Japonya'ya yüzbin 

ton tuz satacağız 
Geçen sene Japon'lar, Çam 

altı tazlasından 110,000 ton 
tuz almışlar ve vapurlarla bun
ları Japonya'ya götürmüşlerdi. 
Japonya'da, Türkiye tuzu çok 
beğenilmiş ve leızetli bulun· 
muştur. Onun için Japon'lar, 
busene de Çamaltı tuzlasın· 
dan 100,000 ton tuz satın al· 
mağı kararlaştırarak inhisarlar 
idaresile bir mukavele imzala· 
mışlardır. Yunan bandıralı 
Mina vapuru, dün Tuzla'ya 
gelerek Japonya için tuz yük· 
lcmiye başlamıştır. 

Vapur, onbin ton tuz yük
lüyecektir. Tuzla müdürlüğü 
tarafından alınan yerinde ted
birlerle günde 1000-1500 ton 
tuz tahmili mümkün olmak· 
tadır. 

Bu sene, tuzlarımıza diğer 
bazı ecnebi memleketlerdende 
müşteri bulunacağı kuvvetle 
sö !eniyor, Çünkü tuzlanmızı 
bir defa satın alan hükumetler, 
aıtık bırakmamakta Vt! çok 
lczzerli tuzlarımızı her sene 
mühim miktarda çekmektedir. 

lzmir vilayeti 
dan; 

- Paşa babacığım. Bu ka· 
dın Frosini isminde bir kavur 
kadınıdır, çok güzel bir ka· 
dındır. Çok güzel bir kadın· 
dır. Müthiş büyücü olduğu 
şüphesizdir! 

Huriye hanımın, kocasını~ 
sevdiği kadını ulu orta tesbitı 
üzerine Ali pa~a dudaklar1~1 

ısırdı. Bu hiddet, sade Hurı· 
ye'nin nam ve hesabına de· 
ğildi; daha ziyade kendi heS'' 
hına idi. 

- Huriye kızım sen rner•k 
etme Ben bu kafirenin ka111~~ 
içeceğim. Eğer Tepedele~ 1 

ölmezse, göreceksin.. sen•" 
rahatını ve saadetini bozan bil 
kadına neler yapacağım, sefl 
de göreceksin .. Bu dinsiz ka· 
d 

~e 
ının başına gelecekler 

Sa· belki de destan olacaktır. 
de ona değil.. Seni unudaP' 
da yapacaklarım çoktur, 

• Arkası var/ 

Tayyare Yılbaşı 
Piyangosu 

1937 Büyük ikramiye yarırtl 
milyon liradır. . Jı~ 

Ayrıca 400, 100 bin Jıra. 
mükafat ile 200, 150, 100 bıf1 
liralık büyük ikramiyeler de 
vardır. v· 

ı· 

Biletler lzmir Piyango . "'. rektörlüğü gişesinde ve bBı 
!erde satılmıya başlamıştır·. te 

1 •• ıı 

Yeni seneye yeni ta ııo 
. k . . b b" f rsattır· 

gırme ıçın u ır ı . iyi 
Şimdiye kadar binlerce k•Ş ys 
zengin eden bu piyango 
iştirak ediniz. O )İ· 

Bilet fiatleri : 2,5, 5, 1 
radır. ~ 

orJıı
Kemal paşa icra merfl 

ğundan: . . blş 
Borç için mahcuz ık• tesi 

devenin 28-12-936 pazııf 11şı 
günü saat 11 de KeınalPd1111 
icra dairesinde satılacağı!l f{e' 
almak istiyenler o vakit~e 

0
11111 

malpşada satış mahallı ·ti" 
çarşıda hazır bulı.ınınal•" 

1 

olunur. ./ 

defterdarlığıJI-' 
.. ddt 

936 Mali yılı kazanç vergisinin ikinci taksit tediye ınıı pef' 
tinin neticesine pckaz bir zaman kalmıştır. Ayın sonuncıı iıoı· 
şembe günü öğleden sonra yılbaşı tatili başlıyacağınd.sn did'ıl 
hamı mucib olmamak üzere mükelleflerin taksitlerini şırfl ı 
tetliye etmeleri menfaatlan icabından olduj'u ilin elunut· 


