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Başvekili mi 
Bugün Atina 

Istanbula hare 
ediyorlar. 

San cali 
----------~--------~~-

M es' elesinde ihtilaf ıktı 
Sancak mes'elesinin dünkü müzake~·eaye-aıdvin-bug 

resinde bir ihtilaf daha çıktı · , istifasını veriyo 
Uiuslar Sosyetesi, dün ilk toplantısını yapmış ve geç 

vakte kadar Sancak 'işile meşgul olmuştur. -il 

( 1 .. ~ 
I(' 1 .... . -~· Assamble Yarın _Toplanacak 

- -- Mısır~Uluslar sosyetesine 
~~~ .-.ı•..-~~~4.,.._..'lil~,,... kayd ve kabulü icra edile-

llllll~l}ii~~ cektir. 
· llJt"'°' " ~i,."·~~,.i H • Uluslar sosyetesine dahil 

). \ n bütün devletler, Mısırın kabu-
k ı l• lünü candan temenni cttikle-

~tt~l~~~Mfj ··~-- ~ rini şimdiden izhar etmiş bu-

Uluslar sosgelesi binası 

lunuyorlad 
lstanbul 25 (Hususi)-Ulus· 

lar sosyetesi konseyinin dün· 
kü toplantısında, Sancak mes' · 
elesi müzakere edilmiş ve 

lstanbul 25 (Hususi) -Ce- 97 inci içtimaını akdediyor. ile Habeşistan ve 
fakat, dil mes' elesinde çıkan 

İspanya ihtilaf halledilemediğinden bu 
nevreden haber veriliyor: Alakadarların :verdiği malu- işleridir. 

Uluslar sosyetesi konseyi, mata göre, tetkik ve müza- Cenevre 25 (Hususi)-Ulus-
dün öğleden sonra saat 15 te kere edilecek olan meselelerin lar sosyetesi Asamblesi, yarın 
toplanmıştır. Konsey, bununla en mühimmi, Sancak mes'elesi toplanacaktır. Bu toplantıda ------.....-.··••-· ... 

mes' elenin, bugünkü toplan· 
tıda tekrar konuşulması kara
rile konsey, heç vakit dağıl-
mıştır. 

Yeni başvekilin, Cumartesi gantl 
_ Avam kamarasında beyanname. 
ı .-~ r sini okuyacağı •iJyleniyor 

Bay Baldvin saragtlan çıkarken 
Londra, 25 ( Radyo ) - göre, başbakan 

Başbakan B. Baldvin, bugün istifasını verdikten sonra, 
kral altıncı Jorj tarafından kabinenin teşkili için 
kabul edilecektir. Çemberlaynle bir müddet 

Başbakan, bu esnada krala zakerede bulunacaktır. 
istifasını verecek ve yerine, Yeni başvekil, kabin 

Takas işlerine ehem- Suriye 
Teşkilatı esa

sıyesı 

şimdiki kabinede (Nevil Çem- listesini bugün akşama 

An karada berlayn~ın geçmesini krala arz- hazırlamış olacak ve 
edecektır. ertesi günü Avamkam 

M .. h · • ,. Ö .. Alakadarlarm söylediklerine beyannamesini oılcov~ . ·ı· Dll}7 Ct ' 7 Ct•I l)7
0I
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• • • • 
Hü.kumet, muhtelif yerlerde yenı 

heyetler teşkil edecek 
Takas komisyonları hakkın

da Vekiller Heyeti y~ni bir 
karar almıştır. Bu karar, şeh· 
rimiz Türkofisine gelmiştir. 

Son zamanlarda takas mua
melelerinin genişlemesi sebe-

bile takas tetkik heyetlerinin 

yapılması gerekli işleri başar· 
mağa muvaffak olamadıkları 

anlaşıldığından, lstanbul, İzmir, 
Mersin ve Samsunda mevcut 

olan bu heyetlerin yerine Türk 
ofis müdürlüğünün reisliği al-

tında kambiyo müdürü (olmı

yan yerlerde ~ıa~~llin e.~ ~ü
yük maliye amırı), Turk1yc 
Cumhuriyeti Merkez bankası 
müdürü veya namına harekete 
salahiyettar bir memur, Tica
ret odası umumi veya başka
tibi ve ayrıca vaıife bakımın
dan İktısat Vekaletine bağlı 
olmak üzere bir katipten mü· 
rekkep yeni birer ·heyet teşkil 
edilecektir. Bu emir mucibince 
takas komisyonu 'muamelatı, 
yeni heyete devrolunacaktır. _______ .,_ ... ._.....,.. _____ _ 

Varşovada nehirler taş
tı, çok hasarat var -. ,... 

Peftede de, yağmurlar yüzünden tenvirat 
kesilmiş bir çok evleri su basmıştır 

Varşovada rigaseticunıhur saragı 
Varşöva 25 (Radyo)-Fazla dan çok zarar görmüştür. 

yağmurlardan nehirler taşmış, .~u?apeşte 25 ( Radyo) 
31 kişi ölmüştür. 120 ev yıkıl- Muthış lodos fırtınası ve .yağ-
mış, 300 ev mühim miktarda mur yüzünden Buda d~ bırçok 
buara uifamııtar. Ekinler, fe· evleri su basmış, şehrm umu-

k ·ımi tir. 

Cenevre, 25 ( Radyo ) -
Fransa Hariciye müştesarı B. 
Viycno, bugün milletler cemi-

yeti Suriye teşkilatı esasiye 

kanunu projesinin mazbata 

muharririni ziyaret ederckgö· 

rüşmüştür. 

----t•+----
' Prag maçını 
İtalyanlar kazandı 

Prag, 25 (Radyo) - İtalya 
milli takımı ile Çekoslovakya 
sporcuları arasında dün yapı

lan maçı, italyanlar kazanmış· 

lardır. 
Takımlar çok iyi oynamış

lardır. --······--Ruhani ayin 
Londra, 25 (Radyo) -Kral 

ve kraliçe Vesimnister kilise:--

sine giderek yapılan ruh ıni 

ayinde hazır bulunmuşlardır. 

ayine, imparatorluğun devam 

ve bekası için yapılmış ve 

handan azasından 20 prens 

ve prenses, bnşbakanB. Bald

vin, dominyonlar başbakan

ları ve bütÜıl elçiler bu ayine 

iştirak etmişlerdir. 

Japonkruvaüörü 
Kil limanına vasıl 

oldu 
B ·rlin 25 (Radyo) - Askari 

adındaki Japon kruvazörü, 
dün Kil' e vasıl olmuştur. 

Kruvazörde Japon donan· 
nrnsının beşiı~ci filo kuman· 
danı bulunuyor. 

Otuz sencdenberi 
olarak bir Japon kruvazörü 
Alman ıularını ziyaret ediyor. 

u ım sıyası g ruş- - IC ... -·-· --·-J.... ızmır r-uarına -r 
edecek • • 

Kont Ciyano 
Ankara 25 ( Hususi ) - 29 

Teşrinievvel Cumhuriyet bay· 
ramında Ankara' da mühim si
yasi müzakereler cereyan ede· 
cektir. Romanya Başvekili B. 

rak edecekler ıc;ı --Hükumet, bütün kolaylıkları gtJaterec 
yüz bin liralık döviz verecektir 

Fuar komitesinin teşebbüsü döviz tahsisini kabul e • 
ile Vekiller Heyeti, busene Fu· Döviz, geçen sene oldup 
ara dışardan getiril~cek muh- komite tarafından muhtelif 
telif eşyanın satışına kolaylık malar aruında taksim 
olmak üzere 100 bin liralık cektir. 

Tataresko, Bulgaristan Başve- Türk. Yunan tecim 
kili B. Köse lvanof ve İtalya teşebbüsü ile Fuar za 
Hariciye Nazırı Kont Ciyano, Yunanistandan lzmire bir 
o tarihte Ankara' da buluna· yabat tertib cdileceti 
caklar, devlet adamlarımızla alınmııbr. Bu seyahat m 
görüşeceklerdir . 

Ankara' da, İtalya ile; bazı betile lzmire birçok Yu 
anlaşmalar imza edeceğimiz lann geleccti Fuar komi 

söylenmektedir!. gelen malumattan anlaııl• ........ 
Bergamadaki Kermes !eğlenceleri 
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indistana elçil.kle giden 
Zülfikar ağanın aşkı 

- 14 - Yazan: FARUK ULUDAÔ 
böyle ruh farkları 

nca müteessir olmaz mısı· 
? 

- Hey gidi zamane genç
i hey; be yavrum bir musiki 

renk mes'eles~nden kıza
ıe darılacak .derecede çıtkı· 
dım bir insan laıım, Benim 
:>İ harplerde yetişmiş dağ· 

·da kavrulmuş bir adamın 
tyle şeylere ehemmiyet ve· 

mi? Sen bunları bir yana 
rak ta bana söz ver. 
Dilber, Allahın emrile seni 
mak istiyorum. Bana merdce 
•vap ver .. Bana varır mısın? 
vet veya hayır demeniz kafi 
emen yapılacak işleri konu· 
•hm., Şu kahrolası Hindistan 
çisi Seyyidi hacı Mehmedi 
özüm • tutmuyor. Başımıza 
irşey gelmeden kurtaralım. 
iaydi ben gidiyorum, düşün, 
aşın. Akşam Curi ile bana 
aber gönder. Unutma ki Dil· 
ıer dağların oğlu Zülfikar 
ııerddir. Merdce sever. 

Diyerek sür'atle Dilberi terk 
:tmişti. Yalınız kalan Dilber, 
>iraz sonra yerinden kalktı, 
falgın dalgın yürürken arka· 
~aşlarına rastladı .. Herkes bir 
;ey soruyor. 

- Ağa ile ne konuştun •. 
- Kız Dilber bu Zülfikar 

arca el altından birşeyler çevi· 
Fakat Dilber bunlara cevap 
\.erecek halde değil o düfü
nüyor. Hayatında yeni bir 
dönüm noktası var. Seneler
denberi gözlerini çerçiveliyen 
hüzün dalgası çoğalmış.. Bu 
ani hadise ile büsbütün sar· 
sılmıştı. Zülfikar ağanın teklif 
kabul etmek veya etmemek .. 

Doğruluğuna biraz emin 
olduğu bu teklif onu istediği 
hürriyete kavuşturacakmı idi. 
Yoksa, bir cariye olarak Hin
distandan kurtaracak tekrar 
lstanbu)a mı düşecekti. İstan
buJada nasıl düşülür. Hediye 
olarak yola çıkmışlar her 
hareketleri kontrol altında .. 
Maamafih minareyi çalan kılı
fını hazırlar, herhalde Zülfikar 
ağa bunları düşünmüştür. 

Geriye teklifi r .: ddetmek 
kalıyor.. Bu takdirde.. Hin· 
distan gitmek bilmediği insan· 
lar içinde bir Zülfikar ağa 
bulmak imkanı yoktu. Ma· 
damki; Allahın emrile kendi
sinden bir hayat arkadaşlığı 
isteniyordu. 

Ve gene madamki! Baba· 
sının ölümüyle annesinin acı 
akibetile feleğin sillei kahrına 

uğramıştı. Zülfikar ağanın tek· 
lifi bir lütUf değil mi idi. 
Neden tereddüt etmeli .. 

Dilberde bu muhakemeler
den sonra kararını verdi. Evet 
Zülfikar ağanın her sözü doğ· 
rudur. Kim bilir belkide .. ha
yatımın ıstırap faslı bu suretle 
kapanıyor. 

Ertesi gün hava hafif poy· 
raz)a denizi kabatmaya baş· 
lamış bu yüzden vapurda 
içinden kaynayan bu küçük 
dalgaların ahengine uyarak 
sallanarak ilerliyordu. Zülfikar 
ağa ile Curi.. kamaralarında 
oturmuş.. Elçilikle elde edil
mesi kararlaştırılan aşkın en 

Zülfikar ağa Curiye diyor
duki: 

-=..;Bu Seyyid Hacı Mehmed 
'başından beni savmak için 
mutlak Yemene uğrıya.cak .. 

O zaman iş sana kalıyor. 

Dilberi vapurdan kaçırmak. 
- Ağam bu gavur İngiliz· 

ler başımızda oldukça bu iş 
biraz güç. 

- Güç olduğunu ben de 
biliyorum oğlum. Kolay ışı 
herkes yapar maksat güç işle· 
ri başarmaktadır. 

- Ağa burası harp mey· 
danı değil ki, kolumuzun kuv· 
vetile, palamızın zorule iş gö· 
relim burada yapılacak her 
şey bunların gözünden kaç· 
maz. 

- Sabırlı ol Curi. Zülfika· 
rın oyununu Seyyit hacı Meh
metle beraber gemideki ga
vurlar da anlamıyacaklar. 

Sen git Dılberi gör ona 
söyle eşyasınt hazırlasın Ye
mene varınca bir hastalık 
bahanesile kamarasından çık
masın ve sık, sık abdesthane· 
ye gitsin. 

- Ağa vallahı ben bun· 
dan birşey anlamadım. 

- Alıyamazsın Curi senin 
saman dolu kafan Arapca 
Farisice bir sürü kelimelerle 
dolu. Böyle şeylere ermez.Ye· 
veririm o zaman ·ar'lıars\n.L.~~ 

- Pekala amma.. Bu ab
desthaneye gidiş ne oluyor. 

- Cahil kafa.. Minareyi 

çalmak için kılıf hazırlamak 

icap etmez mi? 

- Demek oluyor ki; Dil
berin kılıfıda orası? 

- Fazla gevezelik yapma .. 

Koş dediklerimi yap: 

Curi anlamadığı bu planı 

söylemek üzere aşağı koştuğu 

zaman ansızın salonda Seyyid 
Hacı Mehmedle karşı karşıya 
geldi .. Herifte öyle sinsi bir 
hiddet vardı ki; zavallı Curi 
korktu, ne yazık ki: Korkunun 
ölüme faydası yok.. Herif 
Curinin bileğine yapışarak 
aralık salona sürükledi. Kar· 
şısına geçerek bağırmağa baş

ladı .. 
- Bre zebellah nedir ağan 

olacak şu cahil serseri ile 
salonlarda .. Ona, buna çatıyor 
kendinize aid olmıyan işlere 
burnunuzu sokuyorsunuz? 

Söyle bakalım. Osmanlı Pa· 
dişahı bu cariyeleri bize hedi· 
ye olarak verdi. Arkadan da 
koşun yarı yolda onlarla eğ
lenceler yapın mı dedi. 

Bu kadar hakarete Hindis
tan Padişahı tahammül eder 
mi zannediyorsunuz ? 

- Sultanım vallahı affeder· 
siniz böyle bir kasdımız yok· 
tur. Efendimiz bize böyle bir 
şey söylemez ve biz de yap
mayız. Salona girişi11i sırf Türk 
kızlarını eskidenberi tanıdığı
mız için yurtlarından uzakla· 
şan bu zavallılara bir teseHi 
vermek için de ne gizli bir 
kast ve ne de başka bir gaye 
vardır. Nafile hiddet buyuru
yorsunuz. 

- Ağanız da, siz de birer 
belayı azimsiniz. Sizinle arka· 

.... iıllllıli ............... 

Merih yıldızı arza 
yaklaşıyor mu ? 

lngilizler - Italyan reka.· 
beti gittikçe artıyor 

Ayın yirmi sekizinde seyya- /ngilizler, Filistini Araplarla Yahudiler· 
reyi geçen seneden 17 milyon arası~da ta~sim edere~ ka~lı ha.diselere, 

k•ı k d •• v • nıhayet vermek nıyetındedırler 

-·-

l Ometre ya ID an gorecegız K'ıdüs - Mussoliniuin Af- Emir Abdullah, Kudüs müftü-. 
Bari, Mayıs - Küremize en yük bir kuraklıkla ünsiyet et· rika ziyaretinde Islam alemi· sünün müthiş bir düşman ve 

yakın olan yıldız, Merih yıl- miş fidelik olduklarını kabul nin müdafii sıfatile söylediği rakibidir. Filistin Araplarından 
dızı, bu ayın içinde bize daha etmek mecburiyetindeyiz. Bel· sözler, Arap alemi üzerine birçoklarıda Emir Abdullah 
yaklaşmak şerefini verecektir. ki de yer altından geçen su tesirini göstermekte gecikme· taraftarıdırlar. 
Hadise heyetçileri pek ziyade damları bu ağaçlatı beslemek- miştir. Filisttinde bir derece İngiltere müstemlekat neza· 
sevindirmekte ve çabuk geçe· tedir. yatışmış olan sinirler tekrar reti bu esaslara istinat ede-
cek bu yaklaşma arasında Merihin sathının hiçbir ta- gergiııleşmiş bulunuyor. Arap· rek Filistini Araplarla yahu-
Merih için bilmediğimiz çok rafında su bulunduğunu şim- larla Yahudiler arasındaki mü· diler arasında ikiye taksim 
şeylerin öğrenileceği ümit edil· diye kadar gören olmamıştır. naferet Filistinde yeniden bir ve bu suretle kanlı hadiselere 
mektedir. Heyetçilerin deniz ve göl tes· kaç kişinin ölümüne s-;bep nihayet verdirmek istemekte· 

Medareyni saniyede 24 ki· 
lometre süratle bitirerek· arzın 
sürati saniyede 29 kilometre 
oiduğu için Merih daha az 
bir süratle hareket etmekte· 
dir - Mayısın 27 si ile 28 i 
arasında dünyamızdan yalnız 

76 milyon kilometre mesafede 
yani 1935 den 17 milyon ki
lometre daha yakın bir mesa
fede bulunacak ve sonra ye
niden yavaş yavaş boşluk içine 
dalıp gidecektir. 

Hakkında bir hayli şeyler 

bildiğimiz halde bu meşhur 
yıldız henüz meçhuliyetini mu
hafaza etmektedir. Kutru kü· 

... 
miyeleri Ancak bir kinayeden olmuştur. Şimdi Filiştin Arap dir. İngiliz projesine göre. 
ibarettir. Bununla beraber ku· istiklalcileri bit yılJ yakın Filistin sahillerinde kurulacak 
tup tarafları kalın buz taba· zamandanbeıi devam etmek~e olan yahudi devletinin geniş-
kalarile örtülmekte ve yaz oldukları mücadeleyi, Yahudi- \!~i 13,260 kilometre murab-
mevsiminde kısmen buzlar lerden başka lngilizler üzerine iJaı ve umum nüfusu 535 bin 
erimektedir. Kış mevsiminde de tevcih etmiş bulunmakta· kişiden ibaret olacaktır. Bu 
göı ülen karlarla örtülü vasi dırlar. lngiltere Krallık tahk1; hüfusun 309 bini yahudi 207 
sahalar yaz zamanında azal- kat komisyonunun Filistinde bini de Araptır. Arap devlet 
makta ve kış gelince tekrar yaptığı tetkiklerden sonra, Fi- idahilinde 57 köyde 18,580 
eski halini almaktadır. listinin Arnplarla Yahudiler kişi kalacaktır. Doğrudan doğ· 

Susuz arazileri sulamak arasında taksimi için Londra· ruya İngiliz himayesi altında 
için Merihli mühendislerin in- da hazırladığı proje, Arapları kalacak olan Kudüs himayesi 
şa ettikleri zannedilen kanal olduğu gibi Yahudileri de altında ve Yafa gibi şehirler· 
hikayesi sadece gözün aldan- memnun etmemiştir. de ise 262 bin nüfus buluna· 
masından ibarettir. Keza yük- Balfor beyannamesinde va· caktır ki, bunların yüz bini 
sek dağlar da yoktur. Yanar· ad olunan müstakil Yahudi yahudidir. Bu proje tatbik 
dağlara dair de şimdiye ka- devleti planı bu proje ile su· sahasına konulacak olursa, 

remizin kutrunun nısfına mü- dar hiçbir iz bulunmamıştır. ya düştüğü için, dünya yüzün· İngiltere Filistin topraklarına 
En çok enteresan olan cihet · deki bütün Yahudiler lngiliz· mücavir,Arap milliyetperverleri savi, hacmi arzın hacminden 

on defa daha hafif olduğu 
tesbit edilmiştir. Arzda yaşı· 

yan bizlerden 70 kilo ağırlı· 
ğında birisi orada ya\nız 26 
kilo gelir. Senesinin günleri 
687 dir; ve günler de 24 saat 
fö7arelu'tF.!3 up ?~ ı::aniveden 

Merihin sathının genişliğini 
de biliyoruz. Teferruatlı hari
talar elimizdedir. Sanki pek 
aşikar bir şeyden bahsedili
yormuş gibi heyetler Merih· 
teki cenup denizinden, güneş 
gölünden bahsederler. 

Yalnız en mühim birşeyi bil
miyoruz Merihte yaşıyan mah
lukat var mı? Sathında bazısı 
yeşilimtrak, bazısı mavimtrak 
pek çok ta donuk ve kırmızı
mtrak renklerde muhtelif göl
geler görülen Merih yıldızın
da donuk kırmızımtrak yerler 
Sahra ve Libya çöllerinden 
10 kat büyüklükte ucu bucağı 
bulunmaz çölleri olduğuna şüp
he yoktur~. 

Bu çöllerin kurumuş saha· 
sını hafif bir kum tabakası 
örtmektedir. Mavimtrak ve ye· 
şilimtrak olarak görünen yer· 
lerin eskiden deniz olduğu 
zannediliyor. Bu lekelerden 
bazıları daima ayni manzarayı 
gösterdikleri halde diğerleri 
10 ikinci Kanundan 11 Tem· 
muza kadar süren yaz mevsi
minde arzın sahasındahi ne
batat rengi gibi renklerini de
ğiştirmektedir. Mevsime göre 
sadakatle renklerini değiştiren 
bu lekelerin ağaçlardan ibaret 
bulunduğu tahmin ediliyor. 
Binaenaleyh yeşilimtrak olan 
lekeler de çayırlık ve çimen
lik yerlerdir . 

Fakat bu ağaçlıklı manzara 
ne olsa gerek? Bunların bü-

başıma geldi. 
Diyerek daha bir şürü ha

karetler savurdu. Curi büzül· 
düğü yerde bu tehlikeyi nasıl 
atlatacağını düşünüyordu . 

Ne cevap veriyor. Ne de 
dinliyordu. Onun zihnini işgal 
eden Dilberi görüp görcmiye· 
ceği idi . 

Merihin havasıdır. Burada bizi Jerin bu projesi aleyhine fa· ile Arap aleminin memnuniye· 
acı bir nevmidi bekliyor. Bir aliyete geçmiş bulunmaktadır· tini kazanmış ve ltalyan pro· 
Amerikalı heyetşinas tarafın· lar. Yahudi alemi, 2000 pagandasına kalın bir duvar 
dan yapılan tahlilde ne oksi- yıldanberi müstakil Yahudi çekilmiş; bundan başka Musul 
jene ne de su buharına tesa· ocağı için beslediği hayalin petrolleri ile İran körfezi ve 
düf ediimiştir. Nebatatın mev- bu suretle akim bırakıldığını Hindistan yolları da emniyet 

gl!.t ... ol!!J,,,~~.1."'?~~L~~i_n __ ~u!~?.~~= görünce, her vasıtaya müra- altına alınmış olacaktır. Filis-
'"'"'M.'"W ... '"' '"'"' t'a "l""'uıu ..... -.\...tl.- t.lu\.l"' l.Cu\l Uıı.7 •••~"~u~no .loylı.. 

suyun da bulunmaması müm- konulmaması için elı'nden ge- ] 
k d tar o an muhalif Arap parti-

ün eğildir. Mademki kar len bu''tn .. n gayretlerı· sarfet· ı· l ) ngi iz erin bu planına taraf· 
var şüphesiz su da vardır. meğe karar vermı'ş g'ıbı'dı'r. d 1 1 k l tar ır ar. sti la cereyanı ta· 
Fakat hayat için en ziyade İngilizler, Filistindeki karışık- raftan olan müftü taraftarları 
lazım olan bu iki unsur o lıkların diğer Arap memle-
kadar az bulunuyor ki canlı ketlerine ve bilhassa Hin· 
mahlukatın mevcudiyetinden distan üzerine yapacağı kötü 
hakile şüphe edilrnektedir. Bir tesirlerden çekindikleri için, 
de Merihin atmosferi pek mutedil düşünen Filistin Arap· 
hafif ağırlık hissedilmiyecek farının taleplerine yerine ge-
derecede hafiftir. Hararet de· tirmeğe karar vermiş gibi 
recesi sıfırın etrafında dolaş- görünmektedirler. 
maktadır. Siberyada insanların Yahudilere de, cemiyeti ak-

vam müessesesine karşı alınan 
sıfırdan 72 dereceden aşağıya 

angajmanlar dahilinde bir ocak 
tahammül ettikleri tipinde ya

temin edilmekte ise de, bu, 
şıyan hemcinsimizin bizden 

Yahudilerce şayanı kabul gö· 
daha iyi hava aldıkları naza· 

rülmektedir. İngilizler, Mave
rıdikkate alınırsa insanın Me

rayı Erdün emiri Abdullah 
rihi görmekteki nikbinliğini Hüseyniyi kendilerine taraftar 
muhafaza etmesi mümkündür. 

bildikleri için Filistinin bir 
Merihte canlı mahlfıkat bu-
lunması da muhtemeldir. Bu kısmı ile Maverayı Erdün top

raklarını birleştirerek burasının 
günkü Merih dünyamızın İs· hükümdarlığına Emir Abdul-
tikbaldeki bir tasvirini bize 

lahı getirmek istemektedirler. 
vermektedir. Su yavaş yavaş 

ise İngilizlere karşı mücadeleye 
devam olunmasını istemekte· 
<lirler. Fakat mes' ele İngiliz 
krallığı müdafaa planlarını ve 
Hindistan yollarını alakadar 
ettiği için çok mühimdir. Bi
naenaleyh Arap ve Yahudi, 
her iki milletin isteğinden 

önce Britanya imparatorluğu· 
nun menfaatleri mevzuubahis· 
tir. Neticede bu menfaatlerin 
herşeyin fevkine çıkacakları 

gayet tabii telakki edilmekte·: 
dir. -.... 
Sovyet Rusyada 

Ne kadar gazete 
çıkıyor? 

1936 senesinde Sovyetler 
birliğinde 10 bine yakın ga· 

kaybolursa küremiz de ayni 
akıbete girebilir. 

Kimbilir belki Merih de bir 
zamanlar arzın hayat ve can· 
lılığını yaşamıştır. 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

Ol• • •• İkinciBeylerSokağı No. 68 

1 zete çıkmakta ve bunların gün 
delik tirajı 38 milyon nüshayı 
bulmakta idi. Demek oluyor 
ki gazetelerin adedi 1913 e 
nazaran 11 misli gazetelerin 
gündelik tirajı ise 13,5 misli 

IVler Ve ŞU• Telefon 3452 .......................... ,. 
rekası Limited racak Ve ayni zamanda LON

DRA ve HULL için yük ala
V&pUr acentası caktır. 

Birinci Kordon Rees binası "EGYPTIAN,, vapuru Ma-
Tel. 2443 yıs nihayetinde LIVERPOOL 

THE ELLERMAN LINES L TD. ve SWENSEAdan gelip yük 

"ALGERIAN,, vapuru 5 çıkaracak ve ayni zamanda 
Mayısta LONDRA, HULL ve yük alacaktır. 

ANVERSten gelip yük çıka- THE GENERAL STEAM NA-

racak ve 15 Mayısta avdet VIGATION Co. L TD. 
edip LONDRA ve HULL için "ADJUTANT,, vapuru 5 
yük alacaktır. Mayısta gelip LONDRA için 

yük alacaktır. 
"LESBIAN,, vapuru 27 Ma· 

Tarih ve navlunlardaki deği-
yısta LONDRA, HULL ve şikliklerdcn mes'uliyet kabul 

fazlalaşmıştır. 
Sovyet gazeteleri, bilhassa 

son senelerde seri inkişaf 
hamleleri kaydetmiş ve gaze· 
teler, yalnız büyük mmtakavi 
merkezlerde değil fakat ayni 
zamanda ta sevkhozlarda trak· 
tör istasyonlarında bile intişar• 
başlamıştır . 

Gündelik umumi tirajın dörtte 
biri, merkez gazetelerine ait· 
tir ve bu gazetelerin tirajları 
dünyanın en büyük gazetele· 
rinin tirajlarına yaklaşmakta 
ve hatta bunları geçmektedir· 
Mesela geçen sene zarfında 
Pravda gazetesinin gündelik 
delik vasati tirajı 1.900. 



W~r•gü~.~~~ti~k~B~~~b~k~,~~~N~.~vT.~ hakW~e~ I 
..._ ____ .... _____ , W. F. H. Van vapur acentası 

.tyhanenin saatiqe göre, deq bıktıtmu yjjzüne h~ykır· Der Zee ROY AL NEDERLAND VA-
e gn v~r<tı. fqttc:J ıney- dım~ & c PUR KUMPANYASI 
Ye: - Peki, o ne söyledi? O. "HERGULES,, vapuru 29· 

~ Bir ııtne d1tha doldur, - Hiçı .. fırsat vermedim DEUTSCHE LEVANTE LINIE 5.37 de gelip tahliyeden sonra 

~~h d h ki.. y D G. M, B. H. BURGAS, VARNA ve KÖS-
-, ~negi bir tııne ~ ~ - ok canım. evam et Hamburg TENCE içini yük alacaktır. 

,, lltdu ı Allah aşkmal SVENSKA ORIENT LINIEN r "AKKA,, vapuru 15 Mayısta 
llaı! onu da çelçti. Ve - Sonra barometreyi kır· beklenilmektedir, ANVERS, "SAIMA,, vapuru 28 Ma· 
"'4ının dumanlarınct bakr dım. ROTTERDAM ve HAMBURG yısta gelip ANVERS, ROT-
~ başladı. ,,,_. Hani şu, tavsiye üzerine için yük kabul eder. TERDAM, HAMBURG, Ji. 

(Ulual BlrUk) 

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınllrdadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarım havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ~yni tip mcmsu. 
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

ıırada kapı açıldı , içe• aldığın barometreyi, öyle mi? "MOREA,, vapuru halen manian için yük alacaktır. 
~Necdet girdi, - Evet. Seneler var ki, bir limanımızda olup HAMBMRG, " VIKINCLAND ., motörü #~l9-!JllW•--• 
tcdet Fuadın masasına gu .. n iniyor, bir gün çıkıyor ve BREME R 216137 d ı· ( J ) 

~du. bizim hiçbir lcarar üzerinde yük çıka~ma~~adı~NVE Sten GDYNIA eve ıe~~zıd'a ~~;n iz mi ı· y Ü 1) M n s ll ca t l 
... . . ~, ... ·.· .......... :ı:t·~.. . 

t Fuat, Necdete ikram durmıyan aile hayatımızın yük alacaktır. 
remzi gibi cansıkıcı birşey AMERICAN EXPORT LINES "AASNE,, motörü 14·6·37 T •• ı A • ~ • I ~ • 

' Ne içersin Necdet, diye olmuştu. Bu sabah aldım ye· THE EXPORT STEAMSHIP tarihinde limanımıza gelip U r { n 0n10] ~ J r K ef J 
11

• rinden; paramparça ettim. CORPORATION HAMBURG, ROTTERDAM, 
Bir lcadeh konyak Fuat· - Fuat, sen yaman şey· Pireden aktarmalı seri seferler HAMBURG, GDYNIA, GO-

mişsin be! Beni hayrette bıra· "EXCAMBION,, vapuru 7 TEBURG ve SKANDINAVIA 
' Getir bir kadeh Baya.. kıyorsun. Mayısta PIREden BOSTON limanları için yük alacaktır. 
~e bana. - Kendim de hayret için· ve NEVYORK limanlarına "GDYNlA,, motörü 29·6·37 

L_ Fuada, bir de Necpete deyim... Sonra, dıvarda çer• hareket edecektir. de g~le-cek ROTTERDAM, 
tt~~eh konyak geldi. çeveli bir sahil resmi vardı. "EXCHORDA,, vapuru 21 HAMBURG, GOTEBURG ve 
'"Cet Onu da kırdım. Mayısta PIREden hareket ede- SKANDINA VY A limanları 
'[)et: _ Yok canım? rek BOSTON ve NEVYORK için yük alacaktır. 
>b.t: ışarııı soğuk, dedi. SERViCE MARITIME ROU-... - inanmazsın. Onsekiz yıl- limanları için yolcu ve yük 
' ı:.o d d dır o yeknesak manzara sini· kabul eder. MAiN KUMPANYASI 

1:.vct, iye cevap ver i. "ALBA JUL y A" vapuru 
lltt b' J"h · · d .. - rime dokunmağa baıı.lamıştı. Seyahat müddeti: ır a za ıçm e onune " 16-6-37 de gelip MALTA, 

•- ğ d 1 d Onu da kırdım. iki parr.111 PiRE BOSTON 16 gu .. n M . Konya ı a yuvar a ı. Y- • ARSILYA limanları için yük 
lcrine balnştılar. ethm. PIRE-NEVYORK 18 gün ve yolcu kabul eder. 

lltt d - Fuat, bir efsane söylü- I 
'8 sor u: yor gibisin 1 AMERICAN EXPORT LINES landaki hareket tarihlerile 

İr tane daha içer misin - Sonra tuttum, onun an· THE EXPORT STEAMSHIP navlunlardaki değişikliklerin· 
'tt? nesi, kız kardeşi, kız kardeşi- CORPORATION OF den acenta mesuliyet kabul 
... Aoıa çok sık içiyoruz. etmez . ..... 8 nin kocası hakkında ne düşü· NEVYORK 

U bir şey değil Nec· A Daha fazla tafsila"t 'ıçı'n fk'ın-8 nüyorsam soyledim. ttım, .. EXHIBITOR. vapuru 25 
ll, benim on birinci tuttum. Ne kadar hırsım varsa ci kordonda Tahmil ve Tahliye bi d Sa b Mayısta beklenilmektedir . 

lb ir. at on iri vu· hepsinı' aldım. k k b 1 binası arkasında FRA TELLi 
k NEVYORK için yü a u 

' adar bunu düzineye _ Beni hayretten hayrete eder. SPERCO vapur acentalığına 
t ğım. düşürüyorsun Fakat. Ce söyli· müracaat edilmesi rica olunur. 
--t iki kadeh daha ıs· yeceğimi bilmiyorum. SERViCE MARITIME Telefon: 4142/4221 /2663 
i,dı. - Ben, ne söyliyeceğimi ROUMAIN 
"Cdet şaşkın: pekala becerdim amma .. BUCAREST 

Pekala Fuat, dedi. Bun- - Peki sonra ne oldu. "DUROSTOR,, vapuru 30 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur ·----Yenı yaptıracağınız eJbıseler ıçin bu m~ulatı tercih edıuiz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR oğlu -

- Satılık arsa -
Güzelyalıda Recaizade ve 

Selamet sokaklarile mahdut 
köşe başında 427.75 M.2 
bir arsa ehven fiatla satı· 
lıktır. 

• Birinci sınıf mutabaaaıı 

Dr. Demir Ali 
Kamçıotlu 

Cilt ve Tenasül lıastalılclar 

ve elektrik tedavisi 
İzmir · Birinci beyler sokağ-ı· 

Elhamra sineması arkasında 
No. : SS 

Telefon: 3479 

~roğlunun haberi var mı? - Ne olacak, işte böylece Mayısta beklenilmektedir . 
Evet. işin sonuna geldik. Evlendi· KôSTENCE, SULINA, GA-
l'ubaf şey. Yoksa fev· ;ğimiz gündenberi kendisine, LATZ ve GALATZta aktarma 

bir gece mi bu? zülumlerine, hakimiyetine ile umum TUNA limanları 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

... liayır. zor zoruna nasıl tahammül 
' t' G için yük kabul eder. ~· '°' nasıl oluyor. O. sa· ettimi söyledim. ünün birin· 
il' taneden fazla içmene de böyle nasıl taşabileceğimi JOHNSTON WARREN LINES 

, de etmemişti? anlattım. Bir çocuk gibi ida· L TD · LIVERPOOL 
, Evet. re olunmanın haysiyetimi na· "INCEMORE" vapuru 30 
~ Ôyleyse? sıl kırdığmı haykırdım yüzüne Mayısta beklenilmektedir. LI· 
.--t saate baktı. Necdet günde bir içkiden, saat do· VER POOL ve ANVERSten 
, devam ediyordu: kuz buçukta evde bulunmak· yük getirecek ve BURGAZ, 

1-fem seninki, sana do· tan, herşeyden bahsettim. VARNA, KÔSTENCE, SU-
~'1çuktan geçe kalmama· Sonra odanın ortasındaki ma· LINA, GALA TZ ve IBRAIL 
"Y~ınemiş miydi? saya bir tekme vurdum. Şap· limanları için yük kabul eder. 

Evet. kamı aldım. SOCIETE ROY ALE HONG-
~ Ôylcyse! - Hemen çıktın mı? ROISE DANUBE MARITIME 
~t bir kadeh daha yu- - Eh, çıktım sayılır. Ka· "DUNA,, vapuru 15 Ma· 

•ktan sonra: pının ardında ayakkaplarımı yısta beklenilmektedir. BEL-
.~e olduğundan onun giyinceye kadar biraz vakit GRAD, NOVISAD, BUDA. 

ti Yok Necdet, dedi. geçti. Sonra son defa olarak PEŞTE, BRATISLA VA, LINZ 
~ Şirndi kendisi nerede- bir çarpışma daha oldu. Ve ve ViYANA için yük kabul 

çıktım. eder. 
tvde. - Fuat yamansın dedim DEN NORSKE MIDELHAVS· 
Yok canım! ya. Bunu, günün birinde ya· LINJE • OSLO 
tvet. pabileceğini hiç aklım kes· "SARDINIA,, vapuru 21 
Neden? miyordu! Mayısta beklenilmektedir. IS· 
~er şey olup bitti mi - Benim de öyle... Ve KENDERIYE, DlYEP ve 

Fuat, söylesene, ne çıktım çıkalı işte orada bu· umum NORVEÇ limanları 
"? rada dolaş1yorum... Şu düzi· için yük kabul eder. 
[)Üşündüğün gibi?. neyi bir on üçe çıkaralım. •Vapurların isimleri, gelme 
inanmam vallahi. Çorbacı! tarihleri ve navlun tarifeleri 

. J.taalesef evet. Herşey Ve Fuat böylece, bir on hakkında hiçbir taahhüde giri· 
' ~ılc eve dönmiyece- üçüncü kadeh daha yuvarladı. 

Söyledim. Meyhanenin kapanma vakti 
iti Nasıl olur Fuat? Sen yaklaşıyordu. Fuat ayağa kalktı. 

nasıl yapabildin. Bu Necdet de silkinerek kalktı. 
~ nasıl gösterdin? Kolkola kapıdan çıktılar. Nec· 
~te öylesine... det: 

et yutkunarak, henüz - Pekala, dedi. Şimdi ne 
~ " 1 İçebildiği hadehe bak· olacak. 
t Yeniden: Fuat başını ümitsizce iki 
inanmam Fuat, dedi. yana salhyarak: 
bunu yapabilesin ha.. -. Necdet, kardeşim, dedi. 
~rrı. Ne müşkül bir vaziyet içinde 
ılctım Necdet. Ondan, olduğumu bilmiyorsun. 
den, tavandan, herşey· . - Müşkül vaziyet mi? Ne 

şilmez.,. 
Birinci 

gibi? 

Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

- Olan biten vak'aları an· 
lattım. işittin ya? 

- Eysi bul 
- Anlamıyorum Fuat!? 
- Görmiyor musun canım. 

Bütün bu anlattıklarımın olup 
bitmesinde sonra... Ah, anla
mıyorsun Necdet. Bütün bun· 
ları yaptıktan sonra .. Necdet.. 
Eve gitmekten korkuyorum! 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat Eczahclnesinde 
il bulunur 1 
·~~~~~~~~~~~~~-

. 
~t ~· ~ ~ ~uruf -y " J~ ' . .. : & c. 

[&lraetl ~~ac .. ,,J 

Tesiri tabii, epa bir miishildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalP. böbreld 



Sahife 4 (Ulusal' Birlik) 
• 

Tayyareciler 
Anoyi istasyonuna 

vardılar 
Paris 25 (Radyo)- Buradan 

Bugün bir resmi tebli*-.... ~eşredilecek ;~:y~~~k!~m::r~::;~i ev~:;~ 

Yunan l'E •aJ S M •k• •'y • B k•ı• • • k b J ve arkadaşı Mikeleti,dünsaat 
~' • • J JDCI orgı aşve } JmJZJ , 3 U 22 de Anoyi hava istasyonu· 

na vasıl olmuşlardır . 

etti. Atinada mühim müzakereler cereyan ediyor Sovyet"Rusyada 

Bugün Atinadan ayrılacak olan general ismet lnönü, 28 mayısta Ne kadar gazete 

b" ''k ·ıı l. · J "h · · ~ b · t k · J -' kt · cıkıyor ? uyu mı et mec ısınae mu ım sıyası ır nu u ıraaeaece ır fBaştaraİı 2 inci sahifede/ 
İstanbul, 25 (Hususi muhabirimizden) - Dün akşam Atinaya Yunan kralı Sa Majeste ikinci Yorgi, başbakanımızı kabul "İzvestiya,,nın 1.600.000 ve 

muvasalat eden başvekilimiz, istasyonda parlak merasimle etmiş, mühim meseleler üzerinde müzakerelerde bulunulmuştur. "Krestiyanskaya Gazeta,, nın 
istikbal edilmiştir. Başvekil, dün gece şerefine verilen ziyafette hazır bulunmuştur. da 1.750.000 idi. 

General İnönü, Elen başvekili Bay Metaksasla iki saat devam Bu sabah Bay Metaksasla bir konferans daha akdedecek ve Milli cümhuriyetler merkez-
eden bir görüşmede bulunmuştur. Gazetelerin haber verdikle- öğleden sonra Güneysu vapurile lstanbula hareket edecektir. !erinde ve diğer mıntaka mer· 
rine göre, iki hükumet reisi, beynelmilel siyasi vaziyeti ve bu Bugün Atinada bir resmi tebliğ neşrolunacaktır. kezlerinde intişar eden gaze· 
vaziyet karşısında Balkan antantı devletlerinin durumun·J tetkik Büyük Millet meclisinin 28 Mayıs içtimaında hazır bulunacak telerin miktarı ve tirajları da 
etmişler, iki devleti alakadar eden siyasi iktısadı ve mali olan General İnönü, bütçe müzakereleri dolayısile, çok mü- mühim surette artmıştır. 936 
meseleler üzerinde görüşmelerde bulunmuşlardır. him, siyasi bir söylev verecektir. senesi bidayetinde ise bu ga-

• M • • t t • • M • zetelerin adedi 3400 e tiraj· 

Ihtiliilciler, dün de bazı Almanya razı.Fakat, Ital- 1··~~1~1 ~~ ••• 7;r~:· ;:;;::;,'ş~~: 
zeteler de seri surette inkişaf 

mühim yerler a]mışlar ya ve Porteli.İZ muarız etmektedir. 929 da Türkme· 
nistanda ceman 25000 nüsha ------ --Dünkü harbte, birçok Basklar Ademi müdahale tali komitesi, Faslıların 

teslim olmuşlardır. Mühimmat gönüllü sayılıp sa!ılamıyacağını 

h • v t• d•ıd· yakında tespıt edecek 
Ve Cep ane ıg IDam e 1 1 Londra 25 (Radyo) -Ade· mek için iki taraf arasında 

Salamanga, 25 (Radyo) - Dünkü harpte, birçok bask· mi müdahale tali komitesi, mütareke akdi hususunda ko· 
İhtilalciler, dün de ileri ha- lar ihtilalcilere teslim olmuş· Faslıların ecnebi gönüllü sa· mite tarafından muhtelif dev-
reketlerine devam etmişler ve lardır. yılıp sayılmıyacakları hakkında 

k d k k · B Jetler nezdinde bir anket yeni bazı müsallah noktalar İhtilalciler, ayni zamanda ya 1•0 . a arar verece tır. u 
B"lb .. h. 'k d h l teklıfı Sovyet Rusya murala- açılmıştı. Almanya, bu ankete 

dah~ aldıktan sonra 1 aoya mu ım mı tar a cep ane 8 • hası yapmıştır. müsbet ve İtalya ile Portekiz 
haylı yaklaşmışlardır. mışlardır. 1 h b" ·h t f · l d" 

------•ıtı•~•._..,.. _.. spanya ar ıne nı aye ver· men ı cevap vermış er ır. 

ödemişteki maç! Avrupa küğıdı-Varşovada 
Sporcuların otobii Norvecten beş yüz Muhalefet partisi li. 

ton daha gelecek deri tevkif edildi 

Su•• taşa tutuldu Ankara Türkofis merkezin· 
den şehrimiz şubesine bildi-
rildiğine göre, Norveçe A 
328 gümrük tarifesine giren 
kağıtlardan 500 ton munzam 

Varşova, 25 ( Radyo ) -
Muhalefet partisi lideri avukat 
Bay Kuvatski tevkif edilmiş
tir. Nasyonalist partisinin bir 
çok azasıda tevkif olunmuş, 
bir gazete kapatılmıştır. 

-·-Oyunculardan birinin başı ya
rıldı, birkaçı da yaralandı 

Pazar günü Ödemişte, çok 
müessif bir hadise olmuş, Öde 
mişte bir maç yapan Yaman
lar takımı, otobüs ile döner
ken yolda taşlanmıştır. 

kontenjan verilmiştir. 
Yabancı memleketletde ya· 

pılan ve kısım kısım neşredi
lip birleştirildiği vakit bir kül 
teşkil eden neşriyata mahsus 
kapların üzerinde bu hususa 
dair bir kayıd bulunmak şar· 
tile meşkur neşriyattan ayrı 

Müddeiu
mumiler 

tirajlı 5 gazete çıkmakta idi. 
936 da ise bu gazetelerin 

adedi 42 yetirajlan da 177 .000 e 
baliğ olmuştur. 

Bundan sekiz sene evvel 

Tacikistan da 68.000 tirajlı 2 
gazete çıkmakta 

ise 138.000 tirajlı 

çıkmaktadır. 

idi; bugün 
55 gazete 

Kırgızistan da gazetelerin 

adedi 3 den 36 ya, Özbekis
tanda 17 den 190 a, Bielorus· 

yada 17 den 205 e ve Gür
cistanda ise 20 den J 43 e 
çıkmıştır. 

928 Sovyetler birliğinde 47 
lisanda gazete intişar etmekte 
idi; bugün ise 68 lisanda in· 

tişar etmektedir. 
1936 senesinde, poliigraf 

müesseseleri ile matbaa ve 

saire inşaatına 53 milyon rub
leden fazla para tahsis edilmiş 
bulunmaktadır. 

1937 senesinde gazetelerin 
gündelik umumi tirajlarının 
bir milyon nüsha daha fazla-

25 Mayıs 931._; 
ikinci icra memurluğund• 
Bir borcu~ temini için fı~ 

istiklal mahaM.esinin: Günd 
sokağında numaralı 
Tapu kütüğünün 1895 inci 
hifesinde 385 adanın 97 pi 
selinde olup 93 M. 20 nıe 
mesahası bulunan 29 No· 
ev satılacaktır. Kıymeti nıu 
menesi 1200 lira olan et 
birinci artırması 28/6/937 
rihine müsadif Pazartesi gu 
saat 14 te dairemizde yapı 
caktır. Bu artırmada yiit 
yetmiş beş nisbetinde bed 
verilirse en çok arttırana İ 
edilecektir. Aksi halde eıı 
arttıranın taahhüdü baki k 
mak şartile ikinci artırııı 

13/7 /937 tarihine müsadif 
günü gene saat 14 te di 
mizde icra edilecektir. Bu 
tırmada imtiyazlı alacaklı 
miktarı tecavüz ettiği takdi. 
en çok arttırana ihale ed1 

cektir. Satış peşin para ile 
Arttırma şartnamesi 14/6/~ 
tarihinden itibaren her~e 
görebilmesi için açıktır. P 
kadarın gayrimenkul üıe 
deki haklarını ve hususile 
ve masrafa dair olan idd'.' 
rını, evrakı müsbitelerile Y1 

gün zarfında icra daire 
bildirmeleri, aksi halde hak 
tapu sicilli ile sabit olrll1) 
ların satış b~delinin payla, 
smdan hariç bırakılaca~ 
Arttırmaya iştirak ede~ 
arttırma şartnamesini got

1 
ve bunları kabul etmiş ao' 
lunurlar. Daha fazla ınal~ 
almak istiyenler memurİ), 
,mize müracaatla edinirletı ~ 
rine ihale olunan müşteri i 
bedelini vermediği tak0; 
icra ve iflas kanununuıı 

üncü maddesi tatbik rdil 
tir. işbu satışta yüzde i~i 
çuk dellaliye ve tapu 
müşteriye aittir. Muhaıı1 
kıymetin yüzde yedi btl 
nisbetinde pey akçesi .; 
milli bir banka, teminatı 1 

edenler müzayedeye jş 
edebilecekleri ilan olurııl;', 
!aşacağı muhakkak te 
edilmektedir. Bu suretle~ 
sene sonunda Sovyetier l 
ğinde intişar eden g~ıet~ 
gündelik nüzhaları mıkttl 
milyonu bulacaktır. 

Yamanlar takımı, Ödemiş 
muhteliti ile oynamış, fakat 
hakemin attığı üç golü say
maması, bir de penaltı ver
memesi üzerine sahayı terket
meğe mecbur kalmış ve maçı 

yarıda bırakmıştır. Sporcular 
İzmir' e dönmek üzere otobüse 
binerlerken, bir taş yağmuru

dur başlamış, bu vaziyet (alı· 
nan tedbirlere rağmen) otobüs 
şehir haricine çıkıncaya kadar 
devam etmiştir. Otobüsün 
içine düşen taşlardan biri, 
oyunculardan Kemalın başını 

yarmış, birkaç kişiyi de yara· 
lam ıştır. 

olarak memlekete sokulabile· 
ceği bildirilmiştir. .. ···-Satış koope

ratifleri 

Harç pulları alıp 
vermiyecekler 

Cezaevlerile mahkeme bina· 
larının inşası karşıhğı olarak 
alınan harçlar hakkındaki 2548 
sayılı kanun mucibince kulla
nılmakta olan pullar, bu kan~
nun tatbiki suretine dair tali· 

lzmir vakıflar müdürlüğD~ 
den: 

--~-----•ıı--•~·~·--~--~-~~-

Hindistanda Rokf eller 
Mecusilerle Müslü. 

manlar arasında 
müsademe 

Londra, 25 ( Radyo ) 
Hindistanda Mecusi ve Müs
lümanlar arasında bir müsa· 
deme olmuş, 5 kişi maktul 
düşmüştür. 

• 
için Amerika gaze. 
teleri uzun makale

ler yazıyorlar 
Nevyork 25 ( Radyo ) -

Bütün matbuat, petrol kralı 

(Con Rokfeller)in ölümü mü

nasebetile uzun makaleler yaz· 

Memur harcırahları makta ve müteveffanın bütün 

Son yapılan ölçme netice
sinde Çapakçur • Palu arası· 
mn 57 kilometre üzerinden 
hesab edildiği anlaşılmıştıı" 

Maliye Vekaletinden Vila· 
yete gelen bir tamimde harcı· 

rah tahakkukuna esas olabile-
cek otomobil ve araba geç· 
mesine müsait yolun, Palu -
Karakoçan 42 kilometre, Ka· 
rakoçan-Çapakçur hududu 18, 
Çapakçur hududu · Çııpakçur 
arasında 32 kilometre olduğu 
bildirilmiştir. Mesafe harita· 
sında ona göre değişiklik ve 

n. .ıüzeltme yapılmaaı iş' ar edil· 
miştir. 

hayatını teşrih ederek, bu 

meşhur adamın, çok fakir bir 
aileye mensup olduğu halde 
zekası ve çalışkanlığı saye
sinde bu kadar mühim bir 
servet kazandığını ilave eyle· 

mektedirler. 
---- .•. ---

Romanyadan petrol 
ve kereste alacağız 

İstanbul, 25 (Hususi) -
Romanya hükumeti ile yapılan 
bir anlaşma mucibince, Ro· 
manyadan döviz vermeden 
petrol ve kereste alacağız. 

Mıntakadaki Üzüm ve incir 
satış kooperatifleri teşkilatı 

tamamlanmıştır. Üzüm satış 
kooperatiflerinin sonuncusu 
olan Kınık satış kooperatifi 
ortakları, dün Vali B. Fazlı 
Gülecin riyasetinde toplanarak 
kooperatifi kurmuşlardır. 

Manisadaki Bağcılar bankası 
kooperatifi de yeni teşkilata 
intibak kararı vermişti. Bu ka· 
rar İktısad Vekaletince tasdik 
edilmiş olduğundan Mabank 
kooperatifi üçe ayrılacak, (Ma·I 
nisa, Hacırahmanlı ve Çoban
isa) üzüm satış kooperatifleri 
r.amlarını alacaktır. 

Kooperatifler birliği namına 
üzüm kurumu tarafından güm· 
rük önündeki hangarlarda 
üzüm ve incir işletme tesisatına 
başlanmıştır. • itizar 

Yazımızın çokluğu dolayı· 
sile (Ali paşa kira F rosini ) 
adlı tefrikamızı koyamadık. 
Sayın okuyucularımızdan ozur 
dileriz. 

matnameye istinaden cezaev· 
leri amirlerine, mahkeme baş· 
katiplerine ve icra memurlarına 
malsandıkiarınca avans olarak 
verilmektedir. 

Bazı yerlerde bu pulların 
cumhuriyet müddeiumumilerine 
de verildiği anlaşılmıştır. Ma· 
!iye Vekaletinden vilayete ge· 
len bir emirde talimatnamenin 
dördüncü maddesi mucibince 
bu pulların müddeiumumilere 
verilmesi doğru olmadığı ve 
yalnız müddeiumumiliklerin ha
pishanelerin pul ihtiyaç mik-
tarının tesbitile meşgul ola· 
cakları bil~irilmiştir. 

-Zayi makbuz 
İzmir Esnaf ve Ahali ban: 

kası Alaşehir şubesinin 7789 
ve 7926 Def. sırasında yazılı 

bulunduğum 2436 sayılı 100 
liralık bir adet muvakkat his
se senedini kaybettim. Yeni· 
sini almak üzere gaip sene· 
din hükümsüzlüğü ilan olunur. 

Alaşehirin Karsala K. 
Süleyman oA-lu Halil 

Seneliği Vakfı 
Lira 
36 Salepcioğlu 
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Asmalı mescit ,, 
Büyük Salepci hanı içinde 16 od• ı 
Kestelli hastahane s. el/ 
Nizamiye 
Temaşalık Burç s. 
Balaban çıkmazı 

" 

ev 

" 
" ,, 

42 Hasta mescit Hasta s. ,, ,ıı 
Yukarıda yazılı kiralık akarat on gün müddetle açık 'vcf' 

çıkarılmıştır. İhalesi 7 /6/937 Pazartesi günü saat on 
Taliplerin vakıflar idaresine müracaatları 25 29 4 


