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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Salı - 4 Mayıs 1937 

Holivudda grev 
Filim paytahtı görülme. 
miş derecede şiddetli bir 
greve maruz kaldı. 

Fiati (100) Para 

lngiliz Kabinesinin Değişeceği Tahakkuk Ediyor 
--~~~~~~==============::ı::===========================================-============::::c:::::==~~~::::-~~~=~~~~~~--..-..~~~ 

Sancağın idare şekli ve ana- Bay Hitler Loııdrada grevler hirhi-... _ k General Frankoyu yasa projesi tetki ediliyor tebrik etti rini takip ediyor 
Berlin, 4 ( Radyo ) - Bay 

Hitler, dün general Frankoya 
bir telgraf çekmiş ve son 
muzafferiyetinden dolayı ihti· 

1 skenderundan bir görünüş 
İstanbul 4 (Hususi) - Ce- hada ve sükunetle ilerilemek-

nevre' de Sancağın idare şekli tcdir. 
snatosu ile uğraşmakta olan Hatayın ana yasası dün sa-
komitenin faaliyeti iyi bir saf- balı komiteye verilmiş ve tet-

kikine _ başlanmıştır. 
Bu ana yasa projesi Belçika 

murahhası ve bay Sandlerin 
hazır bulunduğu bir içtimada 
bay Numan Menemencioğlu 

ile Fransız eksperi bay de Ca· 
iks'in mütekabil projeleri üze· 
rine müstenit ve komitenin 
teklif ve kararı üzerine lngiliz 
eksperi sir Dunnet tarafından 

hazırlanmıştır . 
Sancağın idare şeklide Türk 

ve Fransız eksperlerinin yar
dımile Hollanda eksperi Bay 
Kolleyn tarafından tetkik edil
mektedir. 

Komite önümüzdeki haftada 
ayni meseleler üzerinde tetki-

lal liderini tebrik eylemiştir. --·· .. ··----Avusturalyalı 
tayyareci 

Süı·at rekorunu kırdı 
Londra 4 (Radyo) - Avus· 

turalyadan kalkan tayyareci 
B. Brotyer, dün buraya gelmiş 
ve sürat rekorunu kırmıştır. ---·· ... ·---Yunanistanda 
Kralın isim günü 

kutlu landı 
Atina, 4 (Radyo) - Yunan 

Kralı ikinci Jorjun isim günü, 
dün büyük meaasimle ve Yu· 
nanistanın her tarafından kut· 

" adam Sim P~ OD, Haz İ r a U ;~e~m~;ı:~ d()I~~~·~· kadın 
da eski kralla evleoiyor çocuk Bilbaodan çıkıyo'r 

bük Dovindso;;-dün Avustur· Ahaliyi taşıya;~;.~urlar, Kızıl. 
yadan Fra·nsaya hareket etti haç bayrağını çekeceklerdir 

Salnrburg 4 (Radyo) -Sa· Dük Dovindsor, gazete fo-
bık lngiltere kralı 8 inci Ed- toğrafç1larının karşısında iti
"•rd, bayan Simson hakkındaki razsız durmuş, yalnız filim 
talak kararının kesbi kat'iyet çektirtmemiştir. 
ettiğini anlar anlamaz, Parise .. • ·-----
rrıh üteveccihen derhal buradan Surive -Lübnan 
areket etmiştir. 'J 

Dük Dovindsor, tahttan müzakereleri 
lııaklaşdıktan sonra ilk defa 
olarak bayan Simsona mülaki başlıyor 
01acaktır. 

Dük Dovindsor, buradan Şam, 4 (Radyo) - Lübnan 
~areket ederken, çok sevinçli delegasyonu, dün buraya gel· 
ıd· miştir. Alakadarlar, Lübnanla ı. 

Düğün, Haziranın ilk hafta· Suriye arasında yeni bazı me-
•ında olacaktır. seleler konuşulacaktır. 

------~··· .. ~---"----

Bal dvi n ikim is-
tihl&f ediyor 

l lııgiliz kabinesinin taç giyme meresi
l minden sonra istifası"muhakkak 

"" 

Bag Baldvin saraydan çıkarken 
d f>aris, 4 ( Radyo ) - Lon· göre, Baldvinin istifası kabul 
~adan gelen haberlere göre, edilecek ve yeni kabine kuv
. ldvin kabinesinin kralın taç vetli bir ihtimal dahilinde 
r)ıne merasiminden sonra Sir Novil Çcmberlayn tarafın· 
~ti1'fa edeceği muhakkak gö- dan kurulacaktır. 

lllektedir. Ayni mahafil, yeni lngiliz 
ia,~Y Baldvin 28 Mayısta kabinesinin dahili ve harici 
~~ını krala verecektir. siyaseti, Baldvin kabinesinin 

mabafile /Devamı 4 iineii sa/ıi/ede) 

Madridin harap olmuş bir mahallesi 
Paris 4 (Radyo) - Bilbaodan 200 kişinin öldüğünü ve bir 

hareket etmek üzere bulunan çoklarının da yaralandığını 
halk arasında beş bin çocuk ilave etmiştir. 
ve kadın vardır. Bunları taşı- Esirlerin üzerinde çı-
yacak olan vapurlar, Kızılhaç kan evraktan askeri teşki· 
bayrağını çekeceklerdir. latın en ufak neferine ka-

Madrid, 4 (Radyo) - ihti- dar ltalyanlar tarafından 
lalciler, dün milislere ait bir yapıldığı anlaşılmıştır. iki ls-
tayyareyi düşürmüşlerdir, panyol esiri, ltalyan esirleri· 

San Sebastiyen 4 (Radyo)- nin beyanatını teyid etmişler· 
ihtilalciler, dün de ileri hare· dir. 
kata devam etmişlerdir. Gelen Dün sabah hükumet kıt'a· 
haberler, Bilbao şehri civa· 
rındaki mühim mevkilerden 
bazılarının ihtilalciler tarafın
dan zaptedildiğini bildirmek· 
tedir. 

Bilbao, 3 (A.A) - Ha~ 

ajansının muhabiri bildiriyor: 
Son muharebeler esnasında 

hükumet kuvvetleri geçen Şu
batın birinci günü Kadikse 
karaya çıkan altıncı ltalyan 
efradından bir haç neferi 
esir etmişlerdir. Bunlardan 
Angelos Peltises ismindeki 
nefer, ltalyan kuvvetlerine ge· 
neral Piassom tarafından ku· 
manda edildiğini söylemiş ve 
dün iki saat içinde ııilerin 

ları evvelki gün vukubulan 
muharebeler esnasında ölen ve 
yaralananları toplamakla meş
gul olmuşlardır. 

Bilbao 3 (A.A) - Biskay 
cephesinde Bermeo mıntaka
smda milisler ltalyanların dün 
perişan edilerek dağılmış olan 
Siyahok adındaki müfrezele
rinin bakiyesinide imha etmiş· 
lerdir . 

İtalyanlar 400 ölü bırakmış
lardır. İtalyanlar ayni zamanda 
4 kamyon dolduracak kadar 
malzeme terketmişlerdir. 

Gerniko ve Doranko mın· 
takasında asilerin yapmış ol· 
( Dnamı 4iincii aalai/ede ) 

Taç giyme merasimi, otobüs
ler grevinden taliki muhtemel 

Londradan bir görünüş 
Londra 4 (Radyo)- Otobüs saat iş görmek istedik1eri hal· 

şoför ve müstahdemlerinin ilan de otobüs kumpanyaları , bunu 
ettikleri umumi grev, devam kabul etmemektedirler. 
ediyor. Vaziyet gittikçe nezaket 

Midley Vest şoförleri de dün kesbeylemektedir. 
grev yapmışlardır. Greve se· Holivut 4 (Radyo) - Sinema 
bebiyet veren, mesai saatidir. stodyolarında çalışan gençler-
Şoför ve müstahdemler, yedi (Devamı 4 üncü salıi/lllle) 

------~-----~~~·~··•~··~•M•~--~~~~ 

B. Mikliis, Amiral Horti 
ile bir pakt imzahyacak 

Bu muahedenin, büyük bir mahiyeti 
haiz olduğu rivayet ediliyor 

Budapeşte 4 (Radyo)- Avus· Macar naibi amiral Horti ara· 
turya reisicumhuru B. Miklasın sında bir muahede imzalana· 
Budapeşte seyahati çok mü- cağı ve bu muahedenin, ga· 
himdir. yet büyük ehemmiyeti haiz 

Alakadarlar, B. Miklasla olacağı söyleniyor. 
~~~-------~~--· .... ~~~--~--~-

Buda peş ted e haşlıyan 
siyasal müzakereler 

----~----~-----r--M ü kaleme I er, dün başladı 
bugün de devam edecek 

Budapeşteden 
Budapeşte 4 (Radyo)-Ma

car diplomatlarile Avusturya 
ricali arasındaki mükalemeler, 
dün saat 18 de başlamıştır. 

Bu mükilemeler, bugünde de· 
vam edecektir. 

bir görünüş 
B. Mitlas, J 8,30 da Macar 

Başbakanı B. Daraniyi kabul 
etmiştir. 

Amiral Horti, dün gece 
Mitlas şerefine mükellef bir 
ziyafet vermittir, 
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- 2 - Yazan: FARUK ULUDAG 
Şair Nef'i saray salonunda celladın boynunu saran 
yağlı ipi altında ölüm teri dökerken 4 üncü Murad gür 
sesile (bre cellad söyletme bu mel'unu) diye bağırıyordu 

- Ölümüne susayan adam 
Öyleya hünkarın yazdığı 

şiire göz gezdirir gezdirmez 
hiç tazmin edilir mi? Aradan 
haftalar günler geçmeli. Ve 
neticede eseri padişahiyi taz
min bu naçizlere ne gerek 
yalnız iradeyi şahanelerini ye
rine getirmek üzere gece 
gündüz uğraştık bu kıymetsiz 
kelimeleri bulduk diyerek hün
kara vermeli ve başımızı kur
tarmalı değilmiydik. O öyle 
yapmadı. Damdan düşer gibi 
şımartılmış veliahtlar gibi pa
dişahın eserini yüzüne çarpar 
gibi bir saniye bile sürmeden 
tazmin edilen bu eser için mi 
bizi çağırdınız der gibi kağıdı 
uzattı. Nef'i olacak bu adam 
bilmiyorum ki Yavuz Selim 
kadar celadet gösteren 4 üncü 
Murad onun kadar ilme ve 
ülemaya hürmet hissi besle
mez. 

Nef'i bu dağların serd ha· 
vasile büyümüş bu serd şair 
de bakışların ifadesini anla
mıştı. Ve anladığı için de 
padişah oku dediği zaman: 

- Hayır padişahım şairleri 
göstererek, bu söz bilmezler 
gözden sürmeyi çalan hırsız
lara benzerler. korkarım ki 
ağzımdan çıkanları da çalar 
orada burada hindi gibi gu· 
rurlanırlar. 

Dalkavuk şairlere vurulan 
hu tarihi sille ne müthişti. 
Şimdi nerde ise hünkarın 
önünde Nef'inin üzerine hü
cum edecekler onu dışarı ata
caklardı. Lakin onlar can kay
gusuna düşmüşlerdi. Pis pis 
sustular ve padişah ta bu 
hali anlamış olmalı ki: 

- Hakkın var Nefi. On
lar taşra çıksınlar sen kal 
dedi. 

Beş şair bellerini eğerek 
azarlanmış çocuklar gibi sa
lonu terketmişlerdi. Nefi ile 
baş başa kalan padişah: 

- Bire oku görelim. dedi. 
- Nef'i kendine has usu· 

liyle tazmin ettiği şiiri oku
mağa başladı. 
Drahşan olmuş gördüm pen· 

çihilal üstünde bir hurşid 
Meğerkim pençei siminine meh

pare yaslanmış 
Zavallı Nefi; neye uğradı

ğını, niçin öldürüldüğünü bil
meden zalim celladın yağlı 

I 

kemendine boynunu teslim 

ederken yalvarıyor, bağırıyordu 
Lakin kara yüzlü.. Kara ke
mendli Celladın bu gibi yay· 
garalara kulağı ezelden sağır 
idi. Alışmıştı, günlük eğlencesi 
idi. İşte bugün de Padişahlara 
paşalara hicviyeler yazan, ona 
buna kafa tutuan zamanın en 
büyük şairini boğacaktı. Nef'i 
ölüm terleri dökerken içeride 
Padişahta derin bir düşünceye 
dalmıştı . 

Ben, cariye Mehpareyi bu 
gece gördüm ve gördüğümü 
de hiç kimseye söylemedim. 
Acaba Nef'i, benim bu mıs
raları Mehpare i'çin yazdığımı 
nereden öğrendi? Bu . şüpheyi 
öğrenmek için henüz öldürü· 
lmeden Nef'iden sormak sev
dasına üştü ve cellda bağır-

- Getirin bu mel'unu ya· 
nıma t.. 

Emir, Derhal yerini buldu, 
Nef'inin boğazını yavaş yavaş 
kaplıyan meş'um kemend alın
di. Yaşıyan ölü gibi Nef'i de 
renk, kan kalmamıştı. Hünka
rın karşısına çıkardılar! Dör
düncü Murad bütün avazile 
bağırdı: 

- Ulan mel' un herif, söyle 
hain herif !. Sen hafiyeler mi 
koydun ki sarayımda cariye
lerime varıncaya kadar isimle
rini biliyorsunuz? Söyle nabe
gar, başka daha neler biliyor
sun? Hafiyelerin isimleri ne
lerdir. 

Nefi, şaşkın, şaşkın Hünka
rın sözlerini dinledi. Sersem
leşmişti, birşeyler anlamadı, 
yalvarıyordu . 

- Aman Hünkarım, tövbe
ler olsun, benim gibi aciz bir 
insanın haddine mi düşmüş, 
ekmek yediği kapıya hiyanet 

etsin. Efendimizin esrarına va

kıf olmak maazallah aklıma 

gelmemiştir. 

Fakat Nef'i, bu sözleri söy

lerken ansızın tazmin ettiği 

şiirle bir cariye ismi müşabe

heti olduğunu hissetmişti. He· 
men sözüne ilave etti ; 

- Efendimiz, olm1ya ki bil· 

miyerek tazmin ederken hak· 

kımda şüphe edilen ismi kul

lanmış olayım. 

Dördüncü Murad düşünceye 

dalmıştı. Bu herifin hakkı da 

var ya.. Dün gece geç vakit 

gördüğüm bir kızın ismini ne

reden ve kimden öğrenebilecek 

haydi diyelim ki; cariyenin is
mini işitti. Ya btnim gördü
ğümü ve onuu manzarasından 
ilham alarak bu mısraı yazdı
ğımı kim söyliyebilir? 

Dördüncü Murad : 
- Hakkın var Nefi,· bu iş· 

de senın suçun büyük üstat 

oluşundur. Yaptığın tazmin 

muvafıktır. Sana ezyet ettik 

bu gece sarayda kal. Beraber 

bezmedelim. 
Demiş ve arkasından lala

sına şu emri vermişti : 
- Çağırın dışardaki şair -

leri .. 
Ellerine kağıtları alıp Hün

karın mısraına tazmin arıyan 

şairler içeri girmişler, Padişah 
hepsinin yazdığına ayrı ayrı 

bakmış ve bir takım ihsanlar 
dağıttıktan sonra onlara yol 
göstermiş, kağıtlarını da yırt
mış idi . 

Esasen Dördüncü Murzd, 

Nefiyi çok severdi. En büyük 
eğlence günlerinde bile !az 
seslerini susturur. Nef'inin yaz
dığı şatafatlı küfürleri, muaz· 
zam hicviyeleri okuttururdu. 
Bugün, eserlerini severek oku· 
duğu bu adamı bir şüphe üze
rine öldürtmediği için içinde 
ilk olarak bir neş'e vardı. 
Nef'i ile bezm aleminde ona 
döktürdüğü göz yaşlarını unut
turacaktı. Halbuki Nef'i bu 
ölüm fırtınasından sonra der
hal kaçmak uzaklaşmak isti
yordu .. 

Barları kapanmak teh- 740 Buca paradiso kızılçullu c. 1ı.13 tailı 932 M. 
barakalı arsa. 

200 00 

Iikesine maruz bıraktı 
Pariste bütün otellerin, kah

velerin, lokantaların ve barla
lrın beynelmilel büyük serginin 
açılması arifesinde, kapanma 
tehlikesi başlamıştır. Bu su
retle, sergi için ümid edilen 
seyyahlardan mahrum kalmak 
pek muhtemeldir. 

İngiliz ve diğer seyyahlar 
daha şimdiden pılıyı pırtıyı 

toplayıp başka yerlere gidi
yorlar. Çünkü patronları, işçi
leri ve hükumeti karıştıran bu 
ihtilaf, kan dökülmesine, hatta 

Blum hükumetinin düşmesine 
sebep olabilecek mahiyette
dir. 

Mesele cidden büyüktür. 

Otel, lokanta, kahve ve bar 

sahipleri, İ§çilerin haftada 40 

liklerinin hepsi, azalarına, her 
hangi dakikada greve hazır 
olmak için talimat vermişler· 

dir. 
Eğer grev olursa, mesela 

barların içerısıne kapanıp 
mes;}le hallolununcaya kadar 
dışarı çıkmamak usulünü ta
kip edeceklerdir. Hükumet 
bu usule kuvvet istimalile mu
kabele edeceğini anlatmakta 
ise de dinliyen olmuyor. Her 
iki tarafta da vaziyet gayet 
ehemmiyetli bir surette telak
ki edilmektedir. Er - geç 
bir çarpışma olacağı, zaten 
bir zamandanberi anlaşılmakta 
idi. Fakat bunun nihayet, 
Paris sergısının kapanması 
tarihine kadar gecikebileceği 
sanılıyordu. 

saat çalışması hususunu tayin Şimdi her iki taraf da, ser-
eden yeni kanunun tatbikine ginin kapanmasından ziyade, 
ve bütün İşçilerin bilmecburiye açılmasından evvel, daha kuv

tam iki gün tatil yapmalarına vetli mevkide bulunmağa gay-
muarızdırlar. ret ediyor. 

Kanunun tatbik edildiği da- Hükumet, herhangi bir ha-
kikada dükkanlarını kapaya- dise, çıkarıldığı takdirde fev
caklarını hükumete ihtar et- kaladeden bir kanun çıkarılıp 
etmişlerdir. mecburi hakem usulünün tat-

Ayni zamanda garsonlar ve bik edileceğini sezdiriyor. 
diğer işçiler. daha yüksek üc- Dükkan sahipleri ise, hiç 
ret istemekte ve bahşişin kal- bir kanunun kendilerini dük
dırılmasını talep etmektedirler. kanlarını açmağa mecbur ede-

Hükiimet, bahşişin lağve- miyeceğini ve ancak kendi 
dilmesi hususunda bir kanunu şartları dahilinde hareket ede
alelacele hazırlamakta ise de bileceklerini söylemektedirler. 
dükkan sahipleri bunu kabul Bu sahada bir kanunu tatbik 
etmemişlerdir. etmeğe teşebbüs eylemenin 

İşçiler, eğer talepleri yerle- büiün Fransada bir buhranı 
rine getirilmezse, grev yapa· teşvik edeceği muhakkak 
caklarını söylüyorlar. işçi bir- gorunuyor. 

~~~~--------~--· ........ ··-· .. ·----~~~~-
Tamimler ve emirler 
Cürmümeşhud kanunu tat

bikatı hakkında adliye Veka· 
letinden 18 numaralı ve 7 / 4/937 
tarihli şu tamim dairelere 
verilmiştir: 
"Bazı mahal C. müddeiumu

miliklerince otopsi ve muaye
neye gidecek doktorlara nakil 
vasıtası tedarik edilmediği ve 
nakil vasıtası tedarik edildiği 
takdirde cürme gideceğini 
bildiren doktorlar hakkında 
Ceza M. U. K. nun 70 nci 
maddesine istinaden mezkur 
maddeni istilzam ettiği sun'i 
unsurları mevcud olmadığı 

halde takibat yaapıldığı anla
şılmış olduğundan bundan 
sonra otopsi ve muayene için 
ahar mahalle gitmesi icap 
eden doktorlara işin ehemmi
yet ve müstaceliyeti göz 
önünde tutularak derhal nakil 
vasıtası temini ve vasıta temin 
edilmedikçe mevzuata ve tem
yiz içtihadına muhalif olarak 
ehlihibre vazifesini yapmaktan 
imtina ettiklerinden bahisle 
haklarında takibata geçilme
mesi lüzumunun kazanız dahi
lindeki bilumum C. müddeiu
mumiliklerine tebliği istenir." 

Nüfus kanununun 9 ncu 
maddesi hakkında da Dahiliye 
Vekaleti 4343/1327 numara 
ve 14/ 41931 tarihli şu tamimi 
vilayetlere göndermiştir: 

1 - Bazı nüfus idareleri, 
vaktinde haber verilmiş olan 
doğum vak'alarına aid ilmü· 
haberleri, 2576 sayılı kanun 

tabi tutmakta, bazıları da nü
fusa yazılmıyarak gizli kalmış 
olan kimseler için muhtarlık
larla belediyelerden verilmekte 
olan yeniden kayıd ilmüha-
berlerine pul ilsak ettirme
mekte oldukları geçmekte olan 
mu haber attan anlaşılmaktadır. 
2576 sayılı kanunun üçüncü 
maddesinin son fıkrası doğum, 
ölüm, evlenme vak'alarına aid 
ilmühaberlere pul yapıştırıl
mamasını sarahatle emretmiş 

olduğundan bu gibi ilmüha
berlere pul yapıştırılmaması 

lazımgeleceği tabiidir. 
Ancak nüfus kanununun bi

rinci faslının 19 uncu maddesi 
doğum suretile tescil edilecek 
çocukların sicilli nüfusa ne 
şekilde ve kimler tarafından 
tescil ettirileceğini göstermekte 
bulunduğu gibi 9 uncu mad
dede gizli kalmış bir nüfusun 
tescili şeklini tayin etmekte ve 
bu iki kısım tescil işi ayrı 
ayrı mütalaa edilmekte bulun
duğundan ve halbuki 2576 
sayılı kanunun puldan istisna 
ettiği muamele Nüfus Kanunu
nun 19 uncu maddesi muci
bince yapılacak doğum tescil
leri olduğundan bu iki kısım 
tescilin puldan istisna edilmek 
bakımından birbirine karıştı

rılmaması icap eder. 
Binaenaleyh nüfus kanunu

nun on dokuzuncu maddesi 
mucibince yapılacak doğum 

tesciline ait ilmühaberlere pul 
yapıştırılmaması ve fakat 

741 Hasan hoca osmaniye c. mirkelam hanı içinde 200 00 
üst katta 12121 eski No. lı oda. 

742 il il " " " il 
200 00 

12/22 No. lı oda. 
743 il il " " il il 200 00 

12/20 No. lı oda. 
744 Suvari M. kiremithane s. 8121 taj No. lı 38 13 00 

metre arsa. 
746 İsmetpaşa makara s. çıkmazı 5711 No. lı 23 M. arsa 8 05 
747 Burnava Kürt Ömer s. 12 eski 14 taj No. lı 80 00 

19, 14 metre zeminli dükkan. 
748 İsmetpaşa makara çıkmazı 57 taj 54 M. arsa 15 00 

zemini mukataalı alıcıya ait. 
749 Burnava taksim sokak 25 taj No.lı 157,97 metre arsa 39 50 
750 11 ,, 11 25 ,, müfrez 25/1 No. lı 15 00 

58 M. arsa. 
751 Burnava Türkmen sokak 2 eski ve taj No. lı 

77,50 M. arsa. 
752 Bayraklı Burnava c. 20 eski 16 taj No. lı dükkan 
753 Mersinli Burnava 9 yeni 3 taj No. lı ev 
754 Burnavada merkez s. 89 eski 91 taj No. lı 

233 M. arsa. 
755 Birinci gazile-r sinekli c. 41,41/1.43 tajlı 156 

M. arsa. 
756 Şehitler azim s. dan 2.4 eski 4 taj No. alan 

ve savlet s. dan 19 kapı No. lı 92 metre arsa. 
757 1. ci gaziler sinekli c. 3731,90 metre tarla. 
758 Şehitler hucum s. 21 eski ve taj No. lı ev 
759 Şehitler eski mızraklı yeni ikinci altın peraken-

desi s. 9 eski ve taj No. lı ev. 
760 Şehitler azim s. 11 eski 15 taj No. lı 47,25 

metre arsa. 
761 Şehitler eski urlalı yeni 2. ci altın s. No. 1 tajlı ev 
762 ,, hucum s. 20 eski 18 tajlı 98,25 M. arsa. 
763 Tepecik leyli s. 12 eski 14 taj No. lı dükkan 
764 Köprü kayatepe bayır s. 27 eski 19 yeni 14 

taj No. lı 120 M. zeminli ev. 
772 1. ci gaziler sinekli c. 62 taj No. lı 40,80 met

re arsa. 
77 4 Altındağ çam dibi yıkık eski jandarma kara

kol yeri olan 4 dıvarlı 1 kapu No. lı 190,50 
metre arsa Nakit ile. 

777 Alaybey şimendifer c. 77 eski 81 taj No. lı 
82 M. arsa. 

778 Karşıyaka bahariye yeni s. 34 eski 36 taj No.lı ev 
779 11 eski çakır oğlu yeni dilaver s. 61 taj 

No. lı ev. 
780 Karşiyaka selimiye s. 43 eski 39 taj No.lı ev. 
781 Suvari M. çukur sokak 15 eski ve taj No. lı 

32 M. arsanın 4 de 3 hissesi nakit ile. 
782 Karşıyaka osman zade M. 103 adanın 2,3,4,6,7 

ve 96 adanın 19,25,26 parsellerinde 22158,50 
M. M. arsa beher M. M. 7 ,5 kuruştan. 

785 Keten çarşısında demir hanı içinde 259 ada 
17parslinde 33 M. zeminli mağaza. 

786 Hasan hoca M. bakır bedesteninde ve bedes
ten içinde 100 No. lı mağaza. 

789 Darağaç şehitler c. 111/ l ve 113 No. lı 4425,55 
M. M. arsa. 

787 l. ci gaziler sinekli c. 126 taj No. lı 174,90 
M. M. arsa. 

(788 Karantina M. iskele namidiğer Mitat paşa c. 
(790 5711,57 /2,57 /3,57/4,5715 kapı No. lı ve kadas

troca 766 adanın 1 parselinde 1790,25 M. 
M. den kilise müştemilatı olan odaların 670 
metre M. mahallin (700 lira) ve kilise mahal
linin 1120 M. olarak (1000 lira) .. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri hizalarında 
yazılı olanlardan gayrisi bedeli ikinci tertip tasfiye 
ödenmek üzere 15 gün müddetle açık arttırmaya 
tur. İhalesi 13/5/937 perşembe günü saat 15 dir. 
Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 

30 00 

120 00 
100 00 

46 60 

45 oo 

40 oo 

315 oo 
60 oo 

200 oo 

15 oo 

200 oO 
40 oo 
80 oo 
40 ()() 

15 oo 

35 00 

82 (){) 

80 oo 
170 oO 

2300 oO 
19 20 

1661 89 
-

200 oO 

200 oO 

2655 33 

35 oO 

·ıe nakit 1 

·ıe vesikası 
~

konulın'" 
AlıcılB!1~ 
130~ 

kayıd harici kalm1ş bulunan
ların tescili için kanunuu do
kuzuncu maddesine göre tan
zim edilecek ilmühaberlerin 
on beşer kuruşluk damga pu
luna tabi olduğunun göz önü
ne alınması tamimen tebliğ 
olunur. 

den anlaşılmaktadır. . cı 
Damga kanununun 58 ıtl 1 

maddesinde (bilumum reSıJl 
•ve hususi daire ve müessese' 
lerle sair biiumum mahallde~· 

2 - Vilayetlere, umumi 
müfettişliklere ve teftiş heyeti 
reisliğine yazılmıştır. 

Pul tetkikleri hakkında 
Pul tetkikatı yapmak için 

mahkeme ve icra dairelerine 
müracaat eden pul müfettiş 
ve memurlarına bazı adliye 
dairelerince müsaade edilme· 

I' 
de pul tetkikatına memur e t· 
lecek zevatın vakit vakit te 1, 
kikat icrasına salahiyetli 

0 
9 

dukları) ~yazılı bulunınB51~, 
ve resmi devair tabirin~ ıtl9de 
kemelerle icra dairelerı t1l 
dahil bulunmasına göre ~ıtl' 

"tetkikine memur edilen ~~~i· 
selerin bu yerlerde de t~·JıJ' 
kat yapabileceklerinin d ~re' 

hk 
. ııı 

mum ma eme ve ıcra . . js· 
tebli~1111 



__ Sah_if_e_3 __________________________ ..:_(Uluaal Birlü:) ----~~~~------------4 __ M_a~yı_ı_9_3_7 __ 

Ceza Olivier ve şü- N. V. Fratelli Sperco 
Gören Esnaf rekası Limited W • F • H. Van vapur acentası 

Belediye tenbihatına riayet t Der Zee ROY AL NEDERLAND 
etmiyenlerden bazı esnaf, be- Vapur aCeD aSI KUMPANYASI 
lediye encümenine verilen Birinci Kordon Rees binası & Co S/S "GANYMEDES "vapuru 

l · k · Tel. 2443 • rapor ar üzerıne na tı çeza- 20 Mayıs 1937 de beklenmekte 
lara çarptırılmıştır. THE GENERAL STEAM NA- DEUTSCHE LEVANTE LINIE olup AMSTERDAM, ROT _ 

VIGATION Co. LTD. GH~~b~·rgH. TERDAM ve HAMBURG li-
Karaburun asliye hukuk ha- "ADJUT ANT" vapuru ni- ı · · k ı k 

k 
"LARISSA" vapuru 12 Ma- man arı ıçın yü a aca tır. 

imliğinden: san nihayetinde gelip LON- yısta bekleniyor. ROTTER- SVENSKA ORlENT LlNI· 
Karaburunun Çatalkaya kö· DRA için yük alacaktır. DAM, BREMEN ve HAM- EN KUMPANYASININ: 

yünden Hasan çavuş oğlu Ali Tarih ve navlunlardaki deği- BURG için yük alacaktır. S/S "GUNBORG,. vapuru 
Yılmaz tarafından Çatalkayada şikliklerden mes'uliyet kabul 30 Nisan 937 de limanımıza 
Süleyman kızı Nimet aleyhine edilmez. AMERICAN EXPORT LINES gelerek ROTTERDAM, HAM-

------- THE EXPORT STEAMSHlP BURG, GDYNIA ve SKAN-
açtığı boşanma davasının mu- Nimetin 20/5/937 pcrscmbc CORPORATION h · DINA VY A limanlarına yükli-

akemesinde müddealeyh Ni- saat 9 zda mahkememizde "EXMINSTER,. vapuru 29 yecek. 
metin ikametgahının meçhul hazır bulunması veya bir ve· Nisana doğru bekleniyor. M/S "ERLAND,. motörü 28 
bulunması hasebile ilanen teb· kil göndermesi aksi takdi,de NEVYORK için yük kabul Mayıs 937 de beklenmekte 

ligat yapıldığı halde gclmed.i- mahkemeye kabul edilmiyerek ed~EXTAVIA" vapuru lO Ma· olup ROTTERDAM, HAM-
ğinden hakkında gıyap kararı duruşmanın gıyabında cereyan yısa doğru bekleniliyor. NEY- BURG, GDYNIA ve SKAN-
ittihazile tebliğine karar veril- edeceğini mübeyyin gıyap ka· YORK için yük alacaktır. DINA VIA limanları için yük 
lllİş olduğundan müddeaaleyh rarı ilanen tebliğ olunur. PiRE AKTARMASI alacaktır. 

- _.,. ____________ , SE.RI SEFERLER SERViCE MARITIME ROU-

lzm i r Yün Mensucatı "EXCAMBION" vapuru 7 MAiN KUMPANYASININ 
Mayısta NEVYORK ve BOS- S/S "SUÇEA VA,. vapuru 

Tu .. rk Anonı4m sı·rk eıı· TON için PIREden hareket 19 mayıs 937 tarihine doğru 
edecektir. beklenmekte olup MALTA, 

' "EXCHORDA" vapuru 21 MARSILYA ve CENOVA 
Halkapınar kums. c fabrikası Mayısta NEVYORK ve BOS- limanları için yolcu ve yük 

-Y TON için PIREden hareket kabul eder. 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar edecektir. Yük kabul eder. 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur SERViCE MARITIME ilandaki hareket tarihlerile Zengin Bir Servetin Anahtarı Olan Yeni Pilin Başladı 
navlunlardaki değişikliklerin· l•-----.. ·----..... 

:!_eni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

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

Yakında 
rı .. ~mir gazetele
"""e çalıtan be~ 

lllııtı.rrir arkada· 
flll a.-rla .. kta 
01duğo bo mil· 
~ınmel eserde 
lienin tarihi, c..oğ· 
tan malumatını , 

~lıaalit, ihracat, 
ı!ltür, bayındır· 
h hareketlerini 

ol resimli olarak. 
hıılacalmnız. 
'türkçe

Fransızca 
Bu kadar mü

;~ınrnel bir eser, 
"'ıSedc ilk defa 
Çakıyor. Egedeki 
1&arıatika, bara· 
~ler, me~bur şe-

atler hakkında 
~•nılan malümal 

11 eserde kolay
~ bulnoacağı gi
h· Yerli ve ecoe· 

1 hO.tüo milesse· 
itlerin, hatta kil-

~ CQıafın dahi 
esleri bulun11-

~lttır. 

~ 'tsetio tertibi. 
J.ı l'icaret mat
... ~nda batlau
~tır. Tafsilat 

" •dolu matbaa
Fı 'da 2776 tele· 
~tı nuoıarasındaıı 

1rı.L·1· ı ır. 

~ıkıyor 
·-

zmirPamukMensucab 
Türk Anonim Şirketi 

ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 2 
Mayısa doğru bekleniliyor. 
KôSTENCE, SULINA, GA
LA TZ ve GALA TZ aktarması 
olarak TUNA limanları için 
yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
L TD - LIVERPOOL 

"JESSMORE,, vapuru 
Mayısta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla· 
nndan yük tahliye edecek ve 
BURGAS, V ARNA, KÔS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve IBRAIL limanlarına yük 
alacaktır. 

"INCEMORE" vapuru 30 
Mayısta bekleniyor. LIVER· 
POOL ve ANVERSj limanla· 
rından yük tahliye edecek ve 

BÜRGAZ, - V ARNA, KOS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve IBRAILe limanları için 
yük alacaktır. ---SOCIETE ROY ALE HONG-

ROISE DANUBE MARITIME 
,,.; . "DUNA" vapuru 12 Ma
.. yısta bekleniliyor. BELGRAD, 
! NOVlSAD, BUDAPEŞTE,Ş 
BRATISLA VA, LINZ ve Vl
y ANA limanları için yük 
alacaktır. --------DEN NORSKE MIDELHA VS

LINJE • OSLO 
"SARDINY A,, motörü 22 

Mayısta PiRE, ISKENDERl
YE, DIEPPE ve NORVEÇ 
limanlarına hareket edecektir. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 • 

Dr. Demir Ali '(Şir~etin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
eri~ pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen Kamçıoğlu 

~eyık ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi Cilt ve Tenasül hastalıklar 
llnal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu- 1 k "k d · · 
catına faiktır. ve e e trı le aoısı T J f N 

2 
lzmir · Birinci beyler sokağı· 

e e OD 0. • 211 Ve 306~ 1 Elhamra s~~~a~5 arkasında 
el af adresı: Bayrak lzmır Telefon: 3479 -

~:~e:.centa mesuliyet kabul Doktor 1 

Daha fazla tafsilat için ikin- Alı• Agih 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi Çocuk Hastalıkları 
SPERCO vapur acentalığına mütehassısı 
müracaat edilmesi rica olunur. lkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 
Telefon: 4142/4221 /2663 -----------• 

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAVAFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Baıdurak büyük Salepçioğlu hanı karıısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bufun~ 1 
·~~~~~~~~~~~~!!!!!-



Sahife 4 (Ulusal'Birlik) 4 Mayıs 937 
ı::. ' - • ~ .,. ' ;I,, .. 1 • 

Ali paşa ve kira Frosini 
Y anya gölünün kanlı f acıası 

Peşte mül3katının sebepleri arasında Çekos
lovakyanın mukadderatı da var mıdır? 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
ikinci Kısım: Kasırga 

-113-

Çete efradı yakalanarak Muh 
--------------------------~ -- -- -~~----------------------------Miklak ve Şuşning, Amiral Harti ve Dekabinaya merkezi 

tar paşanın huzuruna çıkarıldı 
Evet. 

Avrupada üçlü bir federasyon teklif edeceklerdir 
niz? 

Buraya niçin gönderildi-

Paris 4 (Radyo) - Avusturya Cumhurreisi Bay Miklas ile rupanın kalkınmasını temin için Avusturya • Macaristan ve Muhtar paşayı öldürmek 
Başvekil Bay Şuşningin Peşte s~yahatları, İtalyan, Avusturya Çekoslovakya hükumetlerinin federasyon şeklinde birleşmeleri ıçın. Fakat biz bu işi üzeri-
mahafilinin ilan ettikleri gibi basit bir iadei ziyaretten ibaret lüzumunu tebliğ edeceklerdir. Böyle bir harekete İtalyanın mize almış değiliz. Bahir 
degvildir. müzahir oldugv~ ve Almanyanın da müzaheretini İtalyanın temini çavuşun yanında süs gibi bu-

Macar matbuatı, misafirleri alkışlamakla beraber, seyahatin üzerine aldığı söylenmektedir. lunmak üzere buraya geldik. 
siyasi sebepleri üzerinde tahminlerde bulunmaktan bariz bir Paris mahafili, böyle bir teşebbüsün hayal sahasından ileri Maksadımız burada size il-
istinkaf göstermektedirler. geçemiyeceğini söylemektedir; Macar mahafili de bu hususta tica idi. 

Bazı siyasi mahafil, bu seyahatin Venedik görüşmelerinde derin bir sükut muhafaza etmektedirler. Muhtar paşa bu adamın ne 
ittihaz edilmiş gizli bir kararla alakadar olduğunda ısrar et· Kuvvetli bir ihtimale göre, Macarlar, hiç bir devletle bir- kadar alçak ve hain bir adam 
mektedirler. leşmek arzusunda değildirler, yalnız, Macaristanın tarihi olduğunu görmek ve anla-

Avusturya hükumet reisleri, Macar hükumetine merkezi Av· hududlarına göre hududlaştırılmasını istemektedirler. makla beraber: 

1 ... • ' t t • ' ... • - Çok ala! Dedi. Ne fikre 

Roma konoşmaları, dik- Japon yada hükômet par- :~z.:!~:;~·0;~~:;'.0izb.~::~: 
kate '1ayan gö~ülüyor tisi kaybetti fakat.. ~;;~!~rH~::tı~;:ı ~~~~r:~:~ 

~ lıyoruml Yalnız sizden vaziye-

••• 
Müzakereler, Kont Ciyanonun Berlinde 
imzaldığı paktın çerçivesi dahilindecf ir 
Paris, 4 (Radyo) - Havas Roma, 4 (Radyo) - Italya 

ajansı muhabirine. göre, Al- başbakanı Bay Mussolini, dün 

manya hariciye nazırı Von Almanya hariciye nazırı Von 

- • - tin sarih ve aşikar, yalansız 
General Ayaşi, bir beyanname neşrede. olarak bana bildirmenizi isti-

rek iktidar mekiinde kalacağını bildirdi yorum. 
Tokyo, 4 (Radyo) - Say- faz!adır. Haydutlar, Muhtar paşayı 

lav seçimi tamamen sona er- Son gelen haberlere göre, ihtiyar vezirin ne için katlet-
miştir. Hükumet taraftarları, general Ayaşi, dün bir beyan· tirmek istediğini bilmiyorlar-
yalnız kırk sandalya kazana- name neşretmiş ve iktidar dı. Bunun için dördü birden: 

tir. Bunu bilmiyoruz. · Fakat 
biz, zahiren evet :dedik, böy
le harekete mecbur idik, bu· 
rada ilk fırsatta size iltica 
edecek idik! 

Muhtar paşa, bu sözlere 
hiç inanmadı, fakat korkudan 
tir-tir titreyen bu dört adam 
aleyhinde hiçbir şey yapmağa 
niyeti yoktu. Selim de ayni 
fikirde idi. 

Her ikisi de, Yanyadaki fe· 
sad ocağına karşı ne suretle 
hareket lazım olduğunu düşü· 
nüyorlardı. 

- 14-
Bahir ve dört arkadaşının 

Yan yadan Edirneye hareketi 
gününden itibaren Tepedelenli 
Ali paşada büyük bir asa· 
biyet ve telaş var idi. Hemen 
her gür. Tabirden fikir sorar 
ve: 

- Acaba, bu adamlar bu 
işi becerebilecekler midir? Der 
idi. 
· Tahirin bu defa ümidi çok· 

d 

Noraht ile İtalya hariciye na

zırı Kont Ciyano ve B. Mus

solini arasında başlıyan mü-

zakereler, İtalya hariciye nazırı 
Kont Ciyanonun Berlinde im
zaladığı paktlar çerçivesi da

bilmişlerdir. Halbuki muhalif mevkiinde kalacağını, bu se- _ Bilmiyoruz. Diye cevap 
partilerin kazandıkları saylav- heple halkın yardımına muh· verdiler. 
lıkların mecmuu dörtyüzden taç olduğunu bildirmiştir. Haydutlardan birisi bir iki 

~~~~~~-----.,--.... --~~~~~-

Norahtın şerefine mükellef bir 
ziyafet vermjştir. 

v I• • B ilk k ( yutkunduktan sonra: 
ler yazarak, bu mükalemelerin a ımız ay me tep er - Paşam, dedi, Bahir Ta-

dikkate şayan oldugvunu ilave f J G••ı ""o .. yler.J J8 M hire bağlıdır; o belki katil 

Fransız gazeteleri, Von N o
rahtla Bay Mussolini mükale~ 
meleri etrafında uzun makale-

az ı u eç n.ı ue ayıs- . . . k b l . 
eylemektedirler. h . . fıkrını tamamen a u etmış-

tu; Bahirin verilen direktifi 
yerine gef receğine emin idi. 
Fakat günler geçtikçe Tabirde 
asabiyete düşmekten kendi· 
sini alamıyordu. Gidip gelme s 
müddetini hesapladıkca, Ba· 
hirin artık dönmesi lüzumunıı 

hilinde olacaktır. anlıyordu. ----••~..,_-..~~.-• ...,,.._____ KüçükMendereshav- ta şe ırlerde 7 hazı. Vı l dı l k 
ltalyan deleğesi,Arnavutluğun zasında bir tetkik randa tatil edilecek dapur ar koBu~lub a-

Vilayet köy mekteblerile rn, COCU l ao. 
da Montröya iştirakini istedi seyahati yaptı küçük kazalarımızdaki ilkmek- d~n cıkıyor 

Halbuki ne Bahir, nede 
Muhtar paşanın bir suikastta 
öldüğü ve yahud yaralandığı 
haberi de gelmiyordu! 

, • • " Valimiz Bay Fazlı Güleç, teblerde 18 Mayısta derslere ~ 
Baş tarafı 1 inci sahi{ ede 

Müzakereler devamda, Fransız
lar metalibatlarında ısrar ediyor 

Montrö, 4 (Radyo) - Mı
sır kapitülasyonlarının ilgası 
hakkındaki müzakereler devam 
ediyor. Son çıkan ihtilaf, he
nüz zail olmamıştır. Fransız 

delegasyonu, fikirterinde ısrar 

ediyorlar. 

Son gelen haberlere göre, 

İtalya delegesi, Arnavutluğun 
da konferansa delege gönder

mesini teklif eylemiştir. -·--Baldvini kim istih. 
laf ediyor 

( Baştaraf ı 1 inci sahi/ede) 
siyasetinin ayni olacaktır. 

Bazı ihtimallere göre, yeni 
kabint; harici siyasette daha 
azimkar ve şiddetli bir siyaset 
takip edecektir. 

Londra, 4 ( Radyo ) - İn
giltere başbakanı B. Baldvinin 
istifasından sonra başvekalete 
geçecek Novil Çemberlaynın, 
ayni zamanda şimdi olduğu 
gibi Maliye nezaretini de mu
hafaza etmesi kuvvetle muh
temeldir. 

Roma mahafilinin 
kanaati 

Roma 4 (Radyo) - İtalyan 
matbuatı, f ngiliz kabinesinin 
muhtemel istifasından alaka 
ile bahsetmektedir. 

İtalyan matbuat mahafiline 
göre, yeni kabine ağlebi ihti
mal Nevil Çemberlayn tara
fından kurulacak fakat siyaseti 
Baldvin ve bilhassa B. Eden 
siyasetinin tamamen zıddı ola
caktır. 

Londra 4 (Radyo)- Siyasi 
mahafilde, İngilterenin siyaseti 
üzerinde hariçte yapılan tah
minler arasında Roma - Berlin 
mihverinin Londra · Berlin -
Roma mihveri şeklini alacağı 

Fenerbah
çe galip 

İstanbul, 4 (Radyo) - Fe
nerbahçe Ankara Gençler 
birliği ile yaptığı maçta bire 
karşı iki ile galip gelmiştir. 

Oyunun heyecansız geçtiğini 
yazan sporcular vardır. 

Londrada grevler bir 
birini takip ediyor 
-Baştarafı 1 inci sahi/ede

den 6 hin kişi, dündenberi 
iş tutmamaktadırlar. 

Söylendiğine göre, sinema 
patronlarile artistleri, yarın 

umumi bir konferans akdede

rek stodyolarda çalışanların 

metalibatını tetkik edecekler
dir. 

Dündenberi 9 büyük stodyo 
kapalı bir haldedir . 

San Fransisko 4 (Radyo)
Otel müstahdemlerinden üç 
bin kişi, dün umumi grev ilan 
etmişlerdir. Otellerde, bizzat 
patronlar iş görmüşlerdir. 

hakkındaki kısımları çok ha
yalperverane addedilmektedir. 

İngiltere, silahlanmak siya
setini takip edecek ve Uluslar 
sosyetesi mihveri üzerinde daha 
fazla ısrar edecektir. 

Küçükmenderes havzasındaki son verilecek ve nüfusu on 
muhtelif kazalarımızı bütün beş binden yukarı yerlerle iz. 
köylerine varıncıya kadar tet- mirdeki ilkmekteblerde ? Ha-
kik etmiştir. Dün vilayet ma- ziranda tatil başlıyacaktır. Bu 
kamında kendisini ziyaret eden mekt~blerin son sınıf talebe· 
bir muharririmize tetkik seya- leri 7 Hc.zirandan itibaren bir 
hatlerinin neticesi hakkında hafta içinde imtihan olacak 
şu beyanatta bulunmuştur: ve terfi edenler şehadetname-

- Gezdiğim yerlerde yol lerini alacaklardır. 
işlerini tetkik ettim ve inşaa-
tın iyi gittiğini gördüm. Zirai 
işler, huzur içinde ve iyi de
vam etmektedir. Parti ve Hü
kumet teşekkülleri her yerde 
elele vermiş olarak çalışmak-
tadırlar. Tirede Ortamektep 
işinin başarılması kuvveden fiile 
çıkmak üzeredir. 

Bayındır ve Ödemişte birer 
Halkevi binası İnşası için teş· 
vike şayan hayırlı teşebbüsler 

gördüm. Bu kazaların iktısadi 
ve asayiş vazıyetleri memnu
niyete değer derecededir. 

Şimendifer ten 
zilatı 

Devlet Dtmiryollarınm fzmir 
fuarı münasebetile kabul ettiği 
tenzilat, fuar komitesine bil
dirilmiştir. Devlet Demiryolları, 
Ankara, Aydın, Konya ve 
Bandırma ile İzmir arasındaki 
mesafeler için yüzde 75 ten
zilat kabul etmiştir. Ayrıca, 
geçen seneki gibi fuara gele
ceklere on beş günlük halk 
ticaret biletlerinde de yüzde 
50 tenzilat yapılacaktır. 

Türkiye hudutları dışından 
fuar için gelecek olanlara ve
rilecek bir aylık halk ticaret 
biletlerinde de gene bu mik
tarda tenzilat kabul olunmuştur. 

Fuarda teşhir edilecek eşya 
nakliyesinde de yüzde 7 S ten· 

Kasaplık 
Hayvan Kuşadasın. 
dan ihracat devam 

ediyor 
Kuşadası iskelesinden Mart 

ayı içinde 80 lira kıymetinde 
4 manda ineği, 15 lira kıyme
tinde bir dana, 28 lira kıyme-
tinde 2 düve ve 636 lira kıy
metinde 61 kuzu ecnebi mem
leketlere ihraç edilmiştir. 

Gene Kuşadası iskelesinden 
Türkiye dahilindeki liman ve 
iskelelere yapılan sevkiyat hak
kında da Kuşadası baytar mü
dürlüğünden şehrimiz baytar 
müdürlüğüne aşağıdaki malu
mat gelmiştir: 

Dikiliye 1183 lira kıyme· 
tinde 155 baş koyun ve keçi, 
İzmire 1735 lira kıymetinde 
347 baş kuzu, diğer liman ve 
iskelelere 1003 lira kıymetinde 
810 tane g~viş getiren hay
vanların kuru derisi, 471 lira 
kıymetinde 785 kilo yün, 54 
lira kıymetinde 300 tane tuzlu 
barsak ihraç edilmiştir. Umum 
ihracat kıymeti 4440 lira kıy
metindedir. 

zilat yapılacaktır. Bu tenzilat
tan istifade için her ekspoza
nın, Milli İktısad ve Tasarruf 
cemiyetinden vesika alması 
lazımdır. 

dukları taarruzlar tardedilmiş-
tir. 

Bozgun cephesinde cumhu
riyetçilerin bataryaların asile
rin mevkilerini bombardıman 
etmişlerdir. 

Laroşel, 3 (A.A) - Kan
tabrik sahillerindeki İngiliz 
filosuna kumanda eden Ami
ral, Satander civarında ve 
ve sahile beş millik bir me· 
safe dahilinde mayn tarlaları 
mevcud olması ihtirr a 1inin 
kuvvetle melhuz olduğunu hü· 
kumetine bildirmiştir. 

••• 
Cumhuriyet 
Meydanı asfalt. 

/anacak 
Belediyece cumhuriyet mey· 

danının genişletileceğini, me· 
rasim ve geçit resimleri için 
daha geniş bir yer hazırlana· 
cağını yazmıştık. Belediye, 
heykelin ön k ıs :nındaki geniş 

sahada bulunan çiçek ve ağaç
ları buradan kaldırmış, Kül
türparka naklettirmiştir. Boş 
kalan kısımlar beton veya 
asfalt döşenecektir. 

• •• 
Pehlivan güreşi 
Çocuk esirgeme Kurumu 

genel merkezinin, Türkiye baş 
pehlivan müsabakası bu sene 
21, 22, 23 Mayıs tarihlerinde 
Ankara stadyumunda yapıla· 

caktır. Baş pehlivana (500) 
lira mükafat ile bir madalya 
diğer pehlivanlara da (700) 
lira mükafat verilecektir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
genel merkezinde pehlivanla· 
rın kaydına başlanmıştır. 

Tahir, bu vaziyet karşısınds 
ne yapmak lazım geldiğini 
takdir edemiyor ve ayni za· 
manda ihtiyar ve zalim vezire 
nasıl söz anlatacağını da bil· 
miyordu. s 

Tepedelenli Ali paşa ds s 
Bahirin ademi muvaffakıyete 
artık inanıyordu, bunun içiıı 

de kabına sığmıyan bir adaJ11 
olmuştu. 

Bu Muhtar, artık onun ba· 
şına belanın belası olmuş 
demekti, kaç defa suikasd 
için vasıta koyduğu haldeı 
netice hep makus çıkmış idİ· 

T epedelenlinin sabrının eıı 
ziyade azaldığı bir anda mai 
yet çavuşlarından birisi yanın' 
girdi. 

Ali paşanın bugünlerde iyi 
kudurgan bir hal aldığını bİ' 
len çavuş, korkusundan adet' 
titriyordu. Ali paşa bu çavuŞıl 
görünce: 

- Ne istiyorsun? diye hO' 
murdandı . 

Çavuş, korkusundan dili tıJ' 
tulmuş gibi idi. Birkaç defi 
yutkunduğu ve öksürdüğü hıl· 
de, hiçbirşey söylemeğe mu~· 
tedir olamadı . 

(Arkası flllf J ...................... ~ 
Halkevi köşesi 

1 - Bugün saat 17 d~ 
müze ve sngi komiteleri toP 
lantısı vardır. . 

2 - Evelce ilan edildi~' 
halde, çocuk bayramı haıl~ 
lıkları münasebetile geri bı~ 
kılan (Spor ve çocuk) mevıtJ1S konferans, 6 Mayısta saat 

"te· 
de, çocuk hastalıkları ıno 1 

hassısı Bay Ali Agah Dine 
tarafından verilecektir. 


