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lnönü lstanbula döndü ve Ankoraya hareket etti Anlaşmaya doğru 

Suriye hududunda im
ha ettiğimiz çeteler lnönü, yollarda ve Istanbul 

da hararetle karşılandılar Diri olarak yakalanan şerirlerin üzerin
de mühim vesikalar bulundu 

lstanbul, 21 (,Hususi) - Türkige-Surige hudu
dunda faaliyete geçmeğe çalışan ve askerlerimiz 
tarafından imha edilen çeteler efradından bazıları 
diri olarak gaka/anmışlardır. Bu .şerirlerin üzerind? 
mühim vesikalar bulunmuştur. 

--
Biz,hiçbir muzmer fikir gütmiyerek, en samimi bir 
surette Balkan idealine bağlanmış bulunuyoruz. 

Başbakammız Belgradda 
Sofya, 21 (A.A.) - Ankaraya 

hareket ermiş olan füşvcldl G. 1 · 
met İnönü 1''ilibc istıı yonuocla mal· 
buat müme illerine lıeyanatta bu. 
lunmuş ve gerek kendi@ioin \'e ge· 
rek Türk heyeti erı.lnının Bulgn· 
ristaoda gördükleri tıamimi bil nü 
kabulden dolayı hararetli teşekkür· 
le,ini bildirdikten aonr ez.cümle 
demİ§lİr ki: 

- On senelik •İ)a&ctimiz eı· 
nasında Bulgarisranla do tluğa dai· 
ma humst bir ehemmiyet verdik. 
Terakkinin ve refahın billınS!a ni· 
sam 'fe eulha mütevakkıf olduğuna 
yakından kani olduşumuz için hiç· 
lıir muzmer fikir gilımi)erek en 
samimi surette Dalkıın idealine 
bağlandık. Ve biltün Balkan mil· 
Jetlerine kartı tam bir emniyetle 
hareket ettik. 

Bulgnristıın lıükfünetinio haki· 
mene si)n-etinin \·erimli, mü bet ve 
Dalkanlıırdaki müstakbel münase· 
betlcrlo dolu neticelerini kaydet· 
mekle çok bahtiyarız. 

tilletinin ıneofontlerine derin 
urette vakıf bulunan yüksek <lcv· 

Jet adamı Başvekil B. Köse h-anof 
H) nı zamanda Halkanlar sarası ıul· 

hunun da Liiyük müreV'\'icidir. 

Yugosla~ya bükOmeıinio de 
Bulgaristaoa kıır~ı çok iJ i hislerle 
mütehassis bulunduğunu müşııbede 
etmckliğinıe vc~ile teşkil eden Yugos
Ja, ya ey:ıhatimdcn 8\'delle Bulgar 
h _ kiinıeıilc ynptığım im tema ı me· 
eud bir lılhli e olarak telıikki:e _t· 
mekteyim. 

Şiiphe yoktur ki, Bulgıır-Yu· 
goslav iyi münascbetleriııden biz 

Türk-Mısır 

Mısır hükUmetile üç mu
ahede birden akdettik. ------·-------

Dostlukt tabiiyet ve ikamet muahedeleri, 
ik{ milleti biribirine ~bağ/ad~-

Ankara, 21 (A.A.) - Mısır 
krallığı ile aramızda akdolunan 
doatluk, ikamet muahedename ile 
tabiiyet mukavelcnamesi metinlerini 
ııraııile neşrediyoruz: 

Türkiye·Mısır do~thık mualıe· 

desi: Bir taraftan Tdrkiye Rcisicuru· 
burıı diğer taraftan Sa Majcıııc 

Mı11r kralı, Türldye ile Mısır ara· 
ııodaki an 'ancvi münasebetlere ve 
tabii yakınlıklara binaen mc,·cud 
dostluk ve kardeşlik bağlıırıoı kuv
vetlendirmck.)çin ııynı auıimi ar· 
zuda bulunduklarından bu nınkııada 
\'armak için Lir <lo thık muıılı<'tlesi 
akdmi kararla:tırnıışJar ve muralı· 
buları olarak. Türkiye Hei icuoılıu· 
ru, Harici}'e Vekili İzmir mebusu 
Ekıelaııs Bay J)r. Tc\ fik llii~ılıl 
Ara ı, Sa Majeste Mısır kralı, An· 
kara elçiai vo feV'kalade mıırahbaıu 

Ekse\Ans Muhammed El .Mofti El 

Gnzaerli Beyi tayin etmişler \'e 
milıarileyb murabba )ar usul ve 
kaideıioe uygun bulunan ıınlahiyet· 
naınelerini yekdiğerine tebliğ ettik· 
ten eoııra a~ağıdaki ahkamı karar· 
laıtırmıılardır: 

Madde 1 - Türkiye ile Mısır 
arasında bozulmaz sulh ve samimi 
ve daimi dostluk cari olacaktır. 

.ı\fadde 2 - Yüksek likitler· 
den her birinin diplomatik milmcı· 
eilleri ve kezalik heyetlerinin kor· 
diplomatikli!e daLil bilcümle me· 
murlan diğer tarafın iilkesinde mil· 
tekabiliyet şartile eair devletlerio 
diplomatik memurlarına tanınan 

aynı muafiyetlerden, hürmetlerden 
ve imtiyazlardan mftıtefid ola· 
taklardır. 

Mısır Kralı Faruk 
l\laclJe 3 - Yuksek fikirlerden 

her biri diğeri nczılinue ıııe !eklen 
ba:koneolo;ı, konsolos ve ınu:ıvin 

koncıolos tayin eıme" hakkını haiz 
olacak ve bunlar gerek hükumet 
merkezinde gerekse mümasil ccnelıi 
azalarının umumiyetle ilrnmctleri 
kabul edilen b:ıelı"a ~elıiı 1 nlc ika· 
met edeceklerdir . 

Bundan maada yükeek Cıkiıler· 
den her biri diğer tarafın evelce 
rızasını istihsal ellikten sonra mee· 
lek memurları haricinde fahri kon· 
solos ve muavin koneolo tııyin et· 
mek hakkını haiz olac..ak \'e bunlar 
yuk.anda anılan oehirlerde ikamet 
edeceklerdir. 

- Sonu 6 ıncı suhif ede -

lıütüıı Dulkanlılar sulh ideali eseri 
için çok kıymetli semereler olaca· 
ğız. Asıl Bulgar milleti nezdinde 
en ;;amimi temennilerime tercüman 
olmaeını ve 1'ürkiyenin en iyi do<ıt· 

Başı 5 nci sahifede 
·~-------~------------~ 

B.Eden 
Brüksele gidiyor 

Yakalananların üzerinde asker elbisesi vardır. 
Şakiler, mühim itirafatta bulunmuşlardır. 

\.------------------------~------J Dün akşam 

Halkevinde Hamid için 
ihtifal yapıldı 

Londra, 21 (Radyo) - Jngilte• 
re Hariciye Nazırı D. I:den, 25 
nisanda llürlikscli ziyaret ederek 
Belçika kralı Üçüncü 1..eopold ta· 
rafından kabul olunacak ve Ba~ba· 
kan B. Van Zelandın mi ııfid ola· 
cak, onun satosunda kalacaktır. Bu 
ziyarette ı~ran&>t ve İngilterece, Bel· 
çikaoın tamamiyeti rııülkiyesiuin 
temin edileceği hakkında D. Eden, 
Belçika hük<ımeti erkônile sürü~e· 
cektir. 

General Agaşi -------Tokyo, 21 (A.A.) - Sovyet 
elçi inin talebi üzerine Hariciye 
Tazın Sato ile elçi ara ında ikinci 

bir mülik11t daha vuk.ubulmuıtnr. 

BaJ'an Lüsyen Abdülhak Hamidden 
telgraf geldi Halkevimize bir ------

G. Göering 
Romaya hareket etti 

Domei Ajansının bildirdiğine 

göre, Soyyeı elçisi japonya ile Sov· 
yet birliği arasında muallakta hu· 
luuao meselelerde bir anlaoma clde 
etmege çalışmaktadır. 

japon bük.il.metinin kanaatine 
göre, meseleleri siyasi ve aıkeri 

olmak üzere enamdan göriltmek 
huausuoda henny Moıkovaca icıb 

edeo prenıib ıartlan tekevvün et· 
memiştir. 

Maamaf ih bir anlaşmaya var• 
mak pek ziyade arzu edilmektedir. 

Venedik 

Ebdiyete terkettikimiz şairi-
azam Abdülahak Hamid için 
dün akşam lzmir Halkevinde 
bir ihtifal yapılmıştır. Bu mü· 
nasebetle Halkevi salonları, 
görülmemiş derecede kalabalık 
bir münevver kütlesini sinesine 
toplamıştır. Yer bulamayarak 
ayakta kalanlar, hatta bahçe• 
deki pencerelerden ihtifali ta· 
kip etmeğe çalışanlar çoktu. 
Vali Bay Fazlı Güleç ve be· 

mülakatı 

Bay Şuşnig bugün Vene
diğe varmış bulunacak 

General Göering 
Roma, 21 (Radyo) - Genernl 

Göering, bu sabah ref ikasile lıir· 
Jikle Homaya hareket etmiştir. 

General, birkaç ı;ün için ·a· 
polide istirahat edecek ve ha ayıo 
yirmi be§İnde İtalya Başbakanı B. 
Mussolini ile görii~ecektir. Bog Mu.ssolini 

Almanya Propaganda i\'azırı B. Venedik, 21 (A.A.) - Doçe Matbuat ,.e Propaganda Nazın Al· 
doktor Göbelsin de lıugünlcnle yarın Venediğe gelecektir. Kcndi9i· firi refakat edecek.tir. 
Homaya gitlccegi öyleniyor. ne Hariciye Nazırı Kont Ciano ile Duçe beraberinde A\·usturya 

------__,.,___...===============----------- Hariciye Nazın B. Smil olduğu 
lngilterenin teslihat masrafı halde Şuşnigi kartılamak 'fizerc 

1 k Sanla Lucia istaeyyonuna gide· 

B. Ruzvelt, 1 tısadi şerai- cekti~ •. Suınig ile B. Smit \'e mııİ· 
tl•n ıslahına taraftar yetleri Danieli oteline inc:ıeklcrclir. 

.. 

Amerika Cumharreisi Bag Ruzvelt ' 
Va§iogtoo, 21 (A.A.) - Lambur-nitler müUkatı hakkında gazeteci· 

lere beyanatta bulunan l'eisicumbur B. Ruzvclt iktısadi §eraıtin ıslahına 
taraf tar oldu~u usulü tasrih etmemiotir. 

B. Çemberlaynm anın kamııraeında İngiltereoin teslihat maıırafına 
müteallik: olarak yapmış o?duğıı beyanattan bahseden Amerika reisicum· 
boru taarruz! mak.adlarla siUhlanan milletlerle sırf tedafüi ihtiyaçlar 
dolayuile maatteeHilf ıiUblanmak mecburiyetinde kalan milletler ara11a· 
da fark 16aetilmeıi lbım geldi&ini ıöylemittir. 

Gece Duı;e mieafirleri ~~rd ine 
Graod otelde bir ziyafet \'trecckıir. 

fülakatlara gt>lioc : Bunlar }a 
22 ni anda Vencdiğe gelecek olan 
hükfimet reisinin A urora ) atında 
yabud bükclınct sarayıııın büyük 
eıılonunda icra edilccı ktir. 

Görü~mclere 23 ni an cuma 
günü de devam eJilcccktir. 

, Arnsıurya Başvekili ile B. Smir 
aynı günde a:ıal 18 de inoo)o 
hareket edecektir. · 

Belgrad, 21 (Radyo) - Vene· 
elikte Bay Mu solini ve B. Şuşoig 
arasında ) opılacak müllikatta Bel· 
graclda İtalya. Yugoslavya ara ında 
akdedilen aolaoma ile Küçük ao· 
tant devletleri, lıalya ve A vustury·a 
hilk6metleri ara1ında iktuıadS: saha· 
da teşriki meHi meselesinin görü· 
tüleceği tahakkuk etmi~tir. B. Şu~ 
nigio, Tona memleketleri ara111nda 
iktıtıadl te~ki mesai meM'lui hak· 
kında Bay Mussoliniye mühim bir 
plAn vereceği kuvvetle öyleniyor. 

Ziyaret 
Şehrimiz lngiliz general kon

solosu, dün cğledcn evci be
lediyede reis Dr. Bay Behçeti 
ziyaret etmiştir. 

lediye reisi Bay Dr. Behçet 
Uz d& ihtifalde hazır bulunu
yorlardı. f zmir liselerile öğret· 
men okulu talebesi de ihtifal
de hazırdılar. 

Denilebilir ki, şair Abdül
hak Hamidin eserlerıni oku
yup da ruhlarındaki yüksek 
duyguları şahlanan her mü· 
münevverle onun büyüklüğünü, 
sonsuz kudretini duyan balk, 
tek kalp halinde bu büyük 
Türk şairine yapılan ihtifale 
candan iştiraki bir vazife bil· 
mişti. Halkevimizin samımı 
çatısı altında toplanan bu bü
yük kütle, Hamidin eşsiz bü· 
yüklüğünü konuşuyor, onun 
paha biçilmez eserlerini, ha· 
yatını düşünüyordu. 

ihtifale Halkc.vi müzik ko· 
lundaki ıençlerin çaldığt ma
tem havası He başlandı. De
rin bir huşule dinlenen ma
tem marşından sonra sahne 
önünde hazırlanan kürsüye çı· 
kan Kız Lisesi dir'!ktörü Bay 
Necmiddin Halil Onan tara· 
fından şairiazam Abdülhak 
Hamidin hayatı ve eserleri 
- Sona 5 inci sahifede -

-------
Mahküm oldular 
Fransayı dahili bir harbe 
sevketmek istiyorlardı 

Miralay Dölarok 
Paris, 21 (A.A) - Komüoilt 

Humanite gazetesinin ha muharriri 
ile birçok kömüni t mebuslar ve 
kömüni t e ki muharihler cemiyeti 
bOro mıun birçok aza ı ChateUera· 
ulde 50 ~er frank p:ıra cezanna 
ve l 000 frank da man~vi tumina• 
ta malıkt\m f'dilmişlerdir. 

Bu tazminatı Milli cıki mub .. 
ribleı· cemiyeti reisi Jean Goya Te• 

rec klerdir. Sebebi mezkOr mıota• 
kada ve civarında Jean Govu Te 

" Do La Rocgueu Franaayı dab' 
harbe eürüklemckle itham ed 
beyannameler yapı,tırmıı olmı 
landır. 



Cevab 
lr/a• Ha"' 

Birkaç cihetten beni tenvir edea doıtum Murad Çıaann yaaıanı 

alaka ile okudum. Muvaunmuz, ua'atklln yapan muhit ml yahud yara· 
tıhı mı keyfiyetidir. Değil yaloız san'atkıirlann, hepimisin maddt ve 
manevi ıahıiyetleri ilzerindo büyük rol oynıyao çocukluk hayatı, aile ve 
mekteb nüfuzu, ya,adığımuı yerdeki içtimai bava, oolann mQabet ve 
menfi tesirleri, elbette bugün inUA varh&ını anlamak.la en 6ne gelen 
eaaelardır. 

Son Alman, İngiliz terbiyeci aoııyologlan, yaratılıotaki iıtidad oaıa· 
riyesinin edebiyatçıur tarafından ıifirilmit bir eaboa k.6pqA olduğunu 

IÖylerler. İçtimat muhitle Ye terbiye ile her iıtidada nam:ıed adam ye· 
ti~tirmeoin mümkiln olduğunu iddia ederler. İnimat taklid bu mekteb
lerin uındeaidir. Bilhasaa Behaviyorizm listemi eon zamanlarda çok rağ· 
bet buluyor. 

Biııı iee, yaratıb11n ve istidadın hakkını daima kabul edenlerdeniz. 
Geçeoki yazımızda muhitin ve refahın da bu yaratıhp yan yanya his
met elliğini ve Lüyük ıairi meydana getirdiğini k.aydelmİflilt. 

Azizim Murad Çınar! Hugo Pariete, bir ilim ve ıao'at dünyaa içinde 
h er derdden azade yeti~meyib de fakir bir adada, fakir bir balıkçı aile· 
nin içinde yetİ§seydi a nn devi ve büyOk §&iri o!urmuydu dersiniz? Se·. 
faletiu her nevini görmü~ bClyilk aan'atkirlar bile, muvakkat da olsa ge· 
ne aeslerfoi duyurabilecek iyi bir muhite, elveriıli vasıtalara malik olmuı, 
eserlerini yazacak zaman bulmuı, karnı oldukça doymut iasanlardlr. 

Aradaki yüa yıllann ikbsadi 11rtlaru11 dilfClnmek prtile Fmalt dahi 
zamanının orta halli bir adamıydı. Bulunduğu tebir keıadisin.i eeviyordu. 
Devrinin en ağdalı killtilninü bumeden, ea yöklek dinıılar yazan, f .. 
tanbula kadar ününü uçuran adama, muhakkak li eefalet içindeydi 
diyemeyis. 

Nice tohumlar nrdır ki, çorak yerlerde ç6rilyfl1J gitmiılerdir. E~r 
büyük Blmid, memleketin en aapa köylcriııdeo birinde doA•ydı, gene 
büyük Ilıimid olurmuydu dersiniz. Düoününüz! Sabahtan akpma kadar 
gilnfJfİn altıuda çapa çapahyan, kıuayağıa, elleri aa11rlJ, yalıa ayak HA· 
midi! O, belki güzel köy türküleri uydıırabilirdi. Belki de, oalan curada 
yanık yanık çalardı. Fakat inci diıleri kuru kara ekmeği kemirirken 
Şekapirleri, Komeyleri yımi yük&ek .küllilril rüyada dahi göremezdi. Bu· 
günkü san 'atkAr herıeyden önce, geniı ve derin knltilrlfl adamdır. Mazi· 
nin tair telikkieioe çoktan veda ettik. Artık ıair gökten sembille iıoni· 
yor. Bir filesori yapıyor. Batta filozoftan daha çok okumak mecburi· 
tinde kalıyor. fıte Himid bu aeviden bir pirdi. Ve birinci yaamda 
eöylediğim prtlar olmadan büyük Rimid olamazdı. Bilmem birlqe
biliyor muyuz? 

\ 
i 

Bazıları kazanç 
vergiaine tabi 
tatalacaklardır •.• 

•• 
239S numaralı kazanç ver· 

gisi kanununun üçüncü mad
desinin 14 üncü fıkrası muci-
bince vergiden muaf tutulması 
Jizımrelen mekteplerin tayi· 
ninde ba7.ı yerlerde tereddüde 
düşüldütü anlaşılmıştır. 

Maliye Vekaletinden vilayete 
gelen bir tamimde Maarif Ve-
kaletinin resmi tedris program· 
larını ve talimatnamelerini ay· 
nen kabul eyliyen sususi ana, 
ilk ve orta tedrisat mektep· 
lerile liseler ve meslek mek
teplerinin kazanç vergisinden 
muaf bulunmaları lazımgeldiği 
bildirilmiştir. 

Vilayetimizde Maarif Veka
letinin resmi programlarını 
tatbik eden hususi mektepler 
lzmir Ravzai irfan ana ve Öde
miş ana mekteplerile lzmir 
Yusuf Riza ille, Karşıyaka 
ana mektepleri ve Kültür lise-
sidir. Bunların haricinde kalan 
'hususi Türk mekteplerile ec
nebi ve ekalliyet mektepleri-
nin her birinin ayrı ayn pro
gram ve talimatları bulunduğu 
için resmi tedris program ve 
talimatnamelerini tatbik etme
dikleri anlaşılmıştır. Bu gibi 
hususi ve ekalliyet mekteple
rinin kaunç vergisine tabi tu· 
tulmaları lizımgeldiği bildiril
miştir. 

Şehir Meclisi --··-··· Kültürparkta yapı-
lacak tesisat 

Şehir Meclisi önümüzdeki 
Pazartesi günü öğleden sonra 
Belediye salonunda toplana· 
cak ve Belediyenin 937 mas
raf büdçesini müzakere ede
cektir. Geçen celsede Mecli· 
sin bugünkü Perşembe günü 
toplanması kararlaştırılmıştı. 
Halbuki bugün Ulusal Ege
menlik bayramı münasebetile 
daireler tatildir. 

Meclis reisi, toplantı günü
nü Pazartesiye tayin etmiştir. 

Kültürparkta bazı müesse
seler tarafından yaptırılacak 
eğlence vesaire tesisatının mu
ayyen müddetle intifaından 
sonra Belediyeye kalması hak
kında Fuar komitesine inşaat 
salahiyet verilmesi Şehir Mec
lisinin geçen günkü celsesinde 
teklif edilmiş ve bu teklifin 
Nizam Encümenine gönderil· 
mesi kararlaştırılmıştı. Nizam 
Encümeni, lazımgelen karan 
vermiş ve mazbatasını meclis 
riyasetine göndermiştir. Encü
men teklifi muvafık bulmuştur. 

Bin göçmen 
gelecek __ ...... 

Vilayetim~zde iskan 
edilecek, inekhane 
yaptırılmıyacak .. 

- --·••-+•---
Torbalı kazasının Kayas çift

liğinde Ziraat Vekaleti tara· 
fmdan modern ve büyük bir 
inekhane tesis edileceğini yaz· 
mıştık. 15 bin dönüm kadar 
arazisi bulunan bu çiftliğin 
inekhane iç.in elverişli olmadı
ğı anlaşılmış ve burada inek
hane tesisinden sarfınazar 
olunmuştur. 

Bu arazinin ileride vilaye· 
timizde yeni iskan edilecek 
göçmenlere tevzi edilmesi 
de muhtemeldir. Bu sene için· 
de Bulgaristandan lzmire bin 
göçmen ailesi getirilecek ve 
bu göçmenler muhtelif yerler· 
de iskan olunacaklardır. 

Balıkcılık • 
Vekalet, bazı ma

lumat istiyor 
lktısad Vekaletinden İzmir 

Bayanlardan Ticaret odasına gelen bir mek
tubta balıkçılık hakkında bazı 

mürekkep sualler sorulmuştur. istenen 
malumat, mmtakada kaç balı.c 

orkestra memuru, dalyan bulunduğu, 
senevi istihsal ve istihlak mik-

Ef lence mevzuları darı, en fazıa yetişen ve avıa
narı balık cinsleri, kaç balıkçı 

hazırlanıyor tayfası ve reisi bulunduğu, 
Fuar komitesi, dün Beledi- kullanılan avlama alat ve ede-

GUlmek yasak Pariste olgun, dolgu.1, göğüs Hava seferleri yede toplanmış ve ekspozan- vah, istibsalatın nerelerde sar-
Birleşik Amerikada Bibledon ve kalça modası başhyacalcbr. lar için şimdiden bazı hazır· fedildiği, bütün istihsalatın 

kasabasında bir adamcağız ev- May Vestin Pariste de kendi· Mayıatan itibaren lıklar yapılması hakkında mü· )amamımn satılıp satılmadığı, 
lenmiş, fakat doktorlar, zevce- sine taraftar bulacatını Ame- baılıyor zakerelerde bulunmuştur. mıntakadaki voli yerlerile bun-
sine gülmeği mucip olacak söz rikalılar pek ummuyorlardı. Bu yıl Fuar zamanında iz· lann mülkiyetleri, balıkçılann 

Ma)'1S ayı içinde Ankara, · d b' k x.ı k 
ve hareketlerden kat'i surette Mumafih icadın, yüz ıüzel- lstanbul ve lzmir arumda mır c ırço elS ence mevzu· şikayetleri, onserve ve tuzlu 
sakınmasını tavsiye etmişlerdir. li~ kadar çok zamanlar endam ları hazırlandıtını ve bu me- balık yapılıp yapılmadığı, bu 

a• muntazam bava postalan bq· yanda mühim fudbol, güreş, k'ld .. · l" h 
Bu tavsiyenin sebebi şudur: cnil!elli~ ile de erL-•-ı • ..: t-hı·r şe 1 e senevı ıma at, avyar, 

o- •• u:1t -· - byacaktır. Bu seferleri yapa- tenis müsabakaları ve Sonba-
Bu kadın·, gu-ldüX.ü anda -i•tir. lan l tarama, balık yumurtası ve 

lS _,, cak o yo cu ve polta tay- har at koşuları yapılacağını b b dd l b ı 
uykuya dalarmış. Çok fazla Mayonezin tarlhR yareleri j .. in Cumaovaıı istas- u gi i sair ma e er isti sa 

Y" yazmıştık. Bu eğlenceler mü· d l d ı · 
güldürülürse, bir daha uyan· Herşeyin bir tarihi oldufu yonu civannda büyük bir nasebetile lzmire fazla ziya- e enk muh·· essi esle er, al res erı, 
mamalc üzere uyuması da pek mbi Mayonezin de a. ... -=bı' ___ ..Jll'. .bava istasyonu inşa edilece- yıllı isti sa it arı soru muştur. 

o· ..... YUU retçi gelmesi muhtemel görül- A d 1 b 
muhtemelmiş. Yasakların en Mayonez bu.sene 87 inci se- ~ni yazmıştık. Hangarın inşası ym zaman a av anan ve a· lS' düğünden otellerde lazımge· ı '- · ·ı · · 
gariblerinden birisi de bu olsa nesı'nı· ı'drak eden bı'r yem-•....L!-. ve sahanın tanzimi geçikecek ll'aneye getırı emıyen yınme-

ICIWI" len tedbirler alınmaktadır. Fu-
gerektir. Mayonez kelimesi Maon lce- olursa şehrimizdeki istasyon· ğe yaramayan balıkların mik-

Raka müsaadesi Iimesinden doX.muştur. Maon·, lardan istifade edilmesi düşü- ar günlerine mahsus olmak darı, mıntakadaki balık istih-
lS -1 k ed' üzere istiyen aileler evlerine 1 k d l b l d k 

Raks için pek çok yerlerde ispanyanın Mitorka adasının nu me t ır. i e en yer er, ura ar a ara 
Pansiyoner alabileceklerdir. d · ki' · · b 

müsaade alınır, doğrudur. Fa- bir iskelesinin adıdır. 1850 de B ve enız na ıyat şeraıtı. u a'vram Brüksel Enternasyonal Fua- 1 h - · · 
kat raksın adının bile a~a bir Fransız filosu bu limanın 'J' yer ere er pn ıçın muntazam 

a- rında birinciliği kazanan ve 1c·ı · ı · · ı 
aı.nmaması ıaıım olan yerler dışında bir harb kazanını• ve Reamı" Jevaı·r ve me '-. na ı vasıtası ,, eyıp ıı eme-., u~ R meşhur san•atkar Viyanalı dok- d't" ki' .. · 
vardır. Meseli bir mabedde fiJoda bulunan maruf bı'r aşçı bl ı ı, na ıyat ucretı, mınta-

·
fe er kapalıdır tor Rozenfeldin idaresindeki k d k b h 1 

rakas alda bile relmez, bir bu zafer şerefine en guz-el ye- a a i uz isti sa ita, satış 
UI l r _ l'k lı: dokuz Bayandan mürekkep f. t "kd h'I k bapisanede de böyle. meklerini pic:irmic: ve bu ara· usa '-Kemen ı ve çocu I ıa ve mı arı, sa ı e ya m 

w • b - b t·l b ·· bir orkestra zmir Fuarının ı k d le k 1 
Yalnız Manş denizinde Ge- da da yeni bir yemek arzet- ayramı munase e ı e ugun yer ere a ar ar uyu arı 

-ğl d .. devamı müddetince Fuar ga- t ı 1 d x. b 1 k ranay .aduındalci bapisanede mi'ltir Pek beğenilen bu ye- o e en sonra ve yann, reamı mevcu o up o ma ılSı, a ı -
:r d • 1 le 'b' zinosunda vesair zamanlar Şe- lan d k 1 k mahpuslar raks ve dans için me,,e; bulundulclan limanın aıre er anun mucı ınce ta· çı n sene e aç ayça ıştı -
~ tildir. Mektebler ise '"'ne bu· bir gazinosunda çalışmak üze- ı b Ik b ı le müsaade istemişler ve bu mü- şerefin Maonez adı verilmiş ve •- an, a 10 a ıga arşı arzu 

saade lnoiliz hükumeti tara- gün öğleden sonra bqlamalc re angaje edilmiştir. Bu heyet derecesi hakkmda da mahi· 
e· gitgide bu iıim Mayonez ol- - 2 S - k al d sekiz Mayısta ıehfrnizde bu-

fından verilmiştir. muştur. uzere ' gun ap 1 ar. lunacakbr. mat istenmiştir. Oda, bu ma-
Nelsonun mektupları Savım baılatlı lumatı toplıyarak Vekalete 

30 hayvan kofacalı ,., re • b • k' .. d kt' Trafalkarda Napolyonun do· 937 Senesi aayım vel'O'iai r BCI lr Va a gQn erece _ı_r. __ 
1 Pazar günü yapılacak at ••· 

nanmuım mağlub eden ngiliz tabakkukatı için hayvanlann 3 y; J k k Durmıyan otobüsler 
Yarışlarına 30 at ve kısrak a•ınaa çocu 

Amiralı Nelsonun zenperest- yazılmasma bqlanmııhr. Bu r 
)iği meşhurdur. Napolyonu; girecektir. iı köylerde muhtarlar ve lca- bofaldu Otobüslerin durak yerlerin-
Laydi Hamiltonun koynunda ( zalarla lzmirde belediye me- Ödemiş kazasının Tekke de durmaları mecburidir. Bu 
nkit geçirirken Mısıra kaçıran Bug'Bn dofacak murlan tarafından yapılmakta- mahallesinde feci bir vak'a mecburiyete riayet etmiyen 
bu Amiralın mektup1anndan çocuklar.. dır. Nisan sonuırda sayım tah· olmuştur. Topbaşı mevkiinde iki otobüsün şoförü, dün be-
bir kısmı şimdi Londrada sa- riri bitece~ ve aayımdan gizli cambaz Velinin bahçe damın· lediyece beşer lira cezaya 
blığa çıkarılmıştır. Bugila yıldudana birçok m•· kalmış, vergiye tabi hayvanla· da oturan Ali kansı Hamide- çarptırılmışlardır. 

kda teairkri olmakla beraber ba- Öd • t 
Laydi Hamiltona yazılmış nn meydana çıkanlmuı için nin üç yqındaki kızı Dürriye, emış e yangm güa :iyi bıdiler de eklik olmıy• 

bir mektup 85, Laydi Hamil- cak.tır. Bugiln en myado gbel kontrol memurları faaliyete nasılsa bahçe kuyusuna düşe· Ödemiş kazasında Beşgöz 
tondan bahseden uzun bir UA'allar mCD1ublan için muvafık geçeceklerdir. rek boğulmuştur. mevkiinde yangın çıkmıştır. 
mektup 100 liraya satılmıştır. bir gnn o&.e.ktu. Beraat etti Cezalandırılanlar lsmail karısı Bayan Ayşenin 
Amiralın mektuplarından mü· Bugün '11o~ çocuklıır ıi· Menemen kazasının Zafer Sivrisinek mücadelesi için otlardan yaptığı çardağında 
-L•-- b' k il k · 2000 rin, aevimli Ye 1e(ere meraklı olıı· h 11 · d f 5 tD&ıKP ır o e sıyona ma a esan e oturan şo ör. a- evlerindeki kuyulara mazot çıkan bu yangın neticesinde 

caklardır. JçMriaden buı maruf 
ıı»--M.1111' ,.. teklif edilmiştir. mi kansı Zekiyenin e~uını döktürmiyen yedi ki•i ve Gü· çardak ile civarındaki Muha· f&D'atkar· ve ıaider yeıi,ecektiı. .,ı w 

Şl9manhk modası mı? Bugün doğan kızl•r, aile ha· pıbetmelde maznun Afyonlu zelyah s~mtinde denize süp· sebei hususiye muhasebecisi 
Moda mehafilinin verdiği yaunda meıud olabileceklerdir. Ahmed çavuşun ağırcezada rüntü döken beş kişi beledi- Bay Mustafamn bağ lculeıi ta· 

Urla yolunda 
cinayd 

Maznun laer oa 
•ildlı atarmıı 

Urla civanada ilkele yo 
üzerinde bir otomolli i .... 
sarlaoıluk yiiıüadin •fla 
Bay Mehmedi tabanca ile öl• 
düren Bay Alinia muhake.
ıine dün lzmir Atırcea m&· 
ke;.11esinde devam edftmiftlr. 
Bu celsede ilci müdafaa phidi 
dinlenmif, bu plaitler., muaml 
Alinin sarhoı olunca ıilalunı 
çekeıd havaya def ettiiİllİ 
gördüklerini söylemiılerdir. _ 

Çünkü maznunun ~ 
bundan evelki celaede bu ci· 
nayette hiçbir 1ebep mevcud 
olmadıtam, mGekkilinin arhot 
olunca plihma davnnmuauD 
bir icleti oldutunu IÖJlemifti, 
Diler baza tahitlerin dini_. 
meli itin •allakeme, bqb 
bir IÜlle baralaa...-. 

Narlıdere 
cinayeti 
M alaalcem• aona ertB 

Narlıdere köyünde muhtar 
B. Hiiaeyini öldürmekle mu· 
nun lbaan ve 1-iuaD ile ba
ları saça tepik etmekle mu
nun Bayan Zehranın mahalre
meleri dün ıehrimiz Atm:eza 
malıkemeainde devam edil· 
mittir. Bu cel1ede m11n11nlar· 
dan Bayan Zebranm gölter
diği iki müdafaa tahidi din· 
lenmiftir. Seyfeddin ve Hii· 
seyin adlannı taflpa bu ta· 
hidler, maktul muhtar 8. Hi
seyinin, kay iÇindıe eberiya 
sarhoş olup ıillh atbltm, 
ötekini, berikini dövdtlf6n6 
duyduklarını batta kamacı B. 
Metımed ile B. Samiyi döv· 
düğünü haber aldıkllll'ma IÔJ· 
lemitlerdir. 

Y.•b•keme, sona ermit ve 
karann tefhimi için önümiı· 
deki uh plıle bıuı.......-. 

Çoc 
denise atan 

Kadın ııwJaA•m oldu 
Kartıyaka iskelesinden ha· 

reket eden vapurdan kucaflll· 
daki bir aylık çocupnu denize 
atan ve öldürmek istiyen Sö· 
keli Anenin atarceza mahke· 
melinde mahakeaaesi ıou eı· 
mit ve IUÇU sabit görülerek 
altı mene, 1ekiı ay laapline 
karar verilmiftir. 
MahkOml1et ve beraet 
Torbalı · Datkmlca uhiyeli 

orman memuru Bay Ahmed 
Fevzi ile kömürcü Ali, O..an 
ve Mebmedin tthrimiz Atır
ceza mahkemeeinde cereyan 
etmekte olan muhakemeleri 
sona ermiftir. Bay Ahmed 
Fevzi ile diterlori orman çap 
ruhutiyeleri izerinc6e taluifat 
ve sahtelcirhk ,.,_aıa. .... 
nundular. Suçu sabit olan er• 
man memuru iki sene atır 
hapse mahkGm eclilmit. c:liier 
mununı. beraet etmiflerdir. 

lnebolu feci•• m•nunl•rı 
lnebolu fMiuı mamualan· 

mn mub.kemeleriDe cumarteai 
güni ötleclea evel tebrimi& 
ağırceza mahkemeaiade .__ 
edilecektir. Bu ctlsede, ine
bolu vapuru. batarken yolcq. 
larım kurtaran lstiklaal vapu
runun illilMıi kapt•ı ile mtır 
kinilti ,Uid 11fab ile 41r'n• 

1~11N1AI haberlere göre, buıene beraetine karar verilmittir. yece cezalandınlmıılardar. mamen yanmıftır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-=-~~~~-=-~--------.;._----llllİll-----
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-~w~ Muhalifler, 
hücum~ 

hükCimete 
ediyorlar - ~ 

Kont Ciano, teşrinde An- r 

karaya gelecektir 
ltalya Hariciye Nazırının Anka
ra seyahatine büyük bir ehem

miyet verilmektedir 

n Atatürkün 
' Kanımız 

Başvekilimfze çektik
~leri telgraf~ 

lstanbul, 21 (A.A.) - Re· 
isicumhur Atatürk tarafından 
Başvekil ismet Jnönüne Bel· 
graddan hareketi günii çeki
len ve müşarileyhin eline 
ancak lstanbulda değen tel· 
graJ sureti aşağıdAdır: 

ve petrolleri 
Suriye ceridelerinin yumurt

ladığı yeni bir marifeti du· 
yunca, gayri ihtiyari yere tü· 
kürdüm. Bu varakparelere gö· 
re, bize petrol verildiği tak· 
dirde Hataydan vazgeçecek· 
mişiz. Daha doğrusu bir eli· 
mize Hatay davasını almışız, 
diğerini de petrol istemek 
üzere açmışız. 

fstanbul, 21 (Hususi) - İtalya Hariciye Nazırı Kont Cia· 
nonun, Hariciye Vekilimiz B. Rüşdü Arasın Milano ziyaretini 
iade için fkinciteşrin ayında Ankarayı ziyaret edt:ceği Roma
dan gelen haberlerden anlaşılmıştır. Kont Cianonun, Türkiye 
seyahati hakkındaki haberler, bu suretle teeyyüd etmiştir. 

Kont Cianonurı Ankara seyahatine büyük ehemmiyet veril· 
mektedir. 

Romanya.Lehistan ...... _.. ........ aöD ......... -=ı ____ __ 

B. Be ·n Bükreş seyaha
ti etrafında tahminler 

Aziz dost ve müttefikimiz 
Yugoslavyanın millet ve or· 
dus.unun intizam ve kudreti 
hakkında vukubulan tebşira
tınıza derin memnuniyetle· 
rimle beraber teşekkür eder 
sizin ve Arasın gözlerinizden 

Şeref ve haysiyet satmakta 
tereddüdleri olmıyan milletler, 
bunu belki yapabilirler.. Fa· 
kat biz, dünyanın bütün pet
rol defineleri ile Türk Hatay
daki kanımızı değişmek zille

öperim. .) tini gösterecek bir millet de· 
..._...__________ ğiliı:.. Bir damla kanımız, bil· 

Fahir İpi mem nereden nereye akan 

1 bir petrol haznesinden çok 
Halkı ngiltere aley. kıymetlidir. Biz o kanla tarih-

-----------~~~ Bay Bek ve Bay Antonesko aynı zaman. hine tahrik ediyor ler yaptık. Biz o kanı, namus 
d •kt d" [ / d t d k/ Londra, 20 (A.A.) _ Yeni ve istiklalimiz uğrunda kul· 

a ı ısa ı mese e ere e emas e ece er Delh'd b'I 1. ·ıd·v. .. lanmışızdır. O kan, hiçbir 
B k 

ı en ı c ırı ıgıne gore, 
Ü reş, 21 (A.A.) - Bükreşe hareket edecek olan Lehis· ipi fakiri cami cami dolaşa· menfaat mübadelesine sığmı-

tan Hariciye Nazırı B. Bekin ziyareti Avrupa meseleleri hak· rak lngiltere aleyhinde mukad- yan, en şerefli kandır. 
kında noktai nazar teatilerine medar olacaktır. Ancak Lehis· d Komşu memleket gazetele· es cihad için vnızda bulun-
tan ile Romanya esasen iki memleketin hududlarını mütcka· maktadır. rinin bu çirkin yavesi karşı· 
bilen zaman nltına alan bir ittifak muahedesi ile biribirine sıkı A 1 sında bütün asabiyetimizin şah· rsolkotta hır kaç ngiliz 
surette bağlı olduklarından yapılacak görüşmeler Leh - Rumen müfrezesi hücuma uğramıştır. landığını duyuyoruz. Çünkü 
ittifakının hayatiyetinin teyidinden başka bir manayı haiz ola- Hatay, benim telakkimce kan, 
maz. B. Bek ile B. Antenesko aynı zamanda iktısadi mesele· Uzak şark toprak ve tarih kardeşliğinin 
lerle turizm meselelerine de temas edeceklerdir. • • icabı olarak ele alınmış bir 

Yugoslavya, Türkiye 
elele vermiştir 

•
1 

işlerinde lngiltere- davadır. Ounu petrolle, altın 
1 enin bitaraflığı hayre- rnadc!lleri ile, demir, kömiir, 

---------
Sulhun muhafazası için ne yapılmak la
zımgelditini her devlet iyi takdir eder 
Belgrad, 21 (Radyo) - Valeva şehrinde halka bir nutuk 

irad eden Yugoslavya Orman ve Maadin Nazırı B. Joura Yan· 
koviç, Türkiye Başbakanı General ismet İnönü ile Hariciye 
Vekili Bay Rüşdü Arasa yapılan büyük istikbalden dolayı te
şekkür etmiş ve nutkunun sonunda şu sözleri söylemiştir: 

- Türkiye; Anadolu ·• Balkan seddinin takviyesi hususun· 

l 
gümüş, hatta hazırlop işlen· 

te şayan görü üyor miş, kotarılmış, sonu hiç gel· 
Tokyo, 21 (Radyo) - Ja- miyccek definelerle mübadele 

pon matbuatı, komitern pro- etmemize haysiyetimiz manidir. 
pagandasından şikayet etmekte Suriye matbuatının, büyük 
ve .. Japonya bunun içın her Türk mHleti aleyhine savur-
ihtimale karşı hazır ve mü· duğu bu hezeyana, ağır, müs-
sellah bulunmalıdır. lngiltere· bet ve inkar kabul etmez ba-
nin Uzak şarktaki büyük ala- kikatlerlc mukabelede bulun· 
kasına rağmen bitaraf vazi· mak istemiyoruz. Çünkü bü-
yette kalması hayrete şayan· tün bu yave ve hezeyanlann, 
dır.,, demektedir. iki memleket arasındaki mü· 

da Yugoslavya ve diğer Balkan devletlerile elele vermiştir. r 
Gerek Türkiye ve gerek biz Yugoslavlar, Sulhun takviyesi RUSYA 

) nasebetleri bozmak istiyen ba
zı satılmış zümreler tarafından 
uydurulduğunu da biliyoruz. için ne yapmak lazımgeldiğini gayet iyi takdir ediyoruz. 

İngiliz takımı 
Mayısta İstanbula 

geliyor 
lstanbul, 21 (Hususi) -

İngiliz Valverhem fudbol ta· 
kımı, mayısın otuzunda lstan
bula gelerek maç yapacaktır. 

ltalya 
Kral ve kraliçesinin 

Peşte seyahati 

• 
Iran 

• 
lktısad Neza .. 
re ti teessüs ediyor .. 

Tahran, 21 (A.A.) - Hüku· 
met bir Ekonomi Nezareti 
ihdasına karar vermiştir. Zi
raat ve Endüstri Nezaretleri 
teşkilatı olduğu gibi muhafaza 
edilecektir. 

Sanıldığına göre, Ekonomi 
Nazırlığına Iranın sabık Lon
dra elçisi tayin olunacaktır. 

. ..__ __ 
ŞARK_ MiSAK/NA 1 

GiRECEK 
lstanbul, 21 (Hususi)

Hariciye Vekilimiz Bay 
Tevfik Rüşdü Aras, Tah
ran seyahatinden sonra 
Moskovaya gidecektir. 

Bay Tevfik Rüşdü Aras, 
Moskovada iki memleketi 
alakadar eden mühim me
seleler etrafında Rus ri
cali ile görüşecektir. 

Ancak, unutmamalıdır ki, 
biz hiç satılmadık. Bizim şe
refimiz, hakkımız, paha biçil· 
miyecek bir seviye ve kıymet· 
tedir. Ne ferdimiz, ne hakkı
mız, ne davamız pazara düşe· 
bilecek bir mal değildir .. Biz, 
kendi toprağımızda petrol da 
bulacağız ve kanımızın damar· 
ları da, onun yanı başında 
işliyecektir. Fakat Hatay da· 
vasından asla ve kat'iyyen vaz· 
geçmiyeceğizl 

Orhan Rahmi Gökçe Söylendiğine göre, Şark 
misakına Ruslar da gire
ceklerdir. 

-----------Roma, 21 (Radyo) - ltal
ya kral ve kraliçesinin Peşte 
seyahati müddeti kat'i olarak 
tesbit edilmiştir. Bu ziyaret 
18-23 Mayısta yapılacaktır. 

Kral ve graliçeye Kont Cia· 
no da refaknt edecektir. 

Türkkuşu 
Edirne şubesi .. ~---------------J 

Bareme göre 
iki terfi müddetince 

kalanlar 

ANADOLU 
-----
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Hcı )Crde 5 kuruştur -Günü g ı:mi~ nüshalar 25 kuruştur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
~~~1 ... m 

1 Edirne, 20 (A.A.) - Türk· 
kuşu komitesi bugün Trakya 
umumi müfettişi Kazım Diriğın 
başkanlığı altında toplanarak 
Türkku~uınm Edirne şubesinin 
açılış töreı i programını büyük 
bir sevinç. ve hararetle tcsbit 
etmiştir. 

Tören 23 Nisan Cuma günü 
saat 15 de Hadimağa yolu 
üzerinde Helvacıderesi yanın
daki tayyare alanında yapıla· 
caktır. 

Boğazlardan geçen 
vapurlar 

Roma, 21 (Radyof - Son 
on beş gün içinde Çanakkale 
boğazından 17 Sovyet ve 5 
lspanyol vapura ispanyaya 
geçmiştir. Bu müddet içinde 
gene boğazlardan Karadenize 
14 Sovyet ve 9 lspanyol va· 

Londra seyahati 
6 Mayısta .. 

İstanbul, 21 (Hususi muha· 
birimizden) - Başvekilimiz 
General f sın et in önü ile Hari· 
ciye Vekilimiz Bay Rüştü 
Aras, 6 Mayısta trenle Lon
draya hareket edecekler ve 
kralın taç giyme merasiminde 
hazır bulunacaklardır. 

• Akdeniz 
MUslUmanları için bir 
meclis tesis ediliyor 
Paris, 21 (Radyo) -. Fran

sa hükumeti, Akdeniz sahille· 
ri Müslümanları namına bir 
meclis tesisine karar vermiştir. 
Bu meclis istişari mahiyeti 
haiz olacaktır. 

Bu meclise hariciye, müs· 
temlekat ve dahiliye nazırları 
namına murahhaslar iştirak 

edecektir. 

fstanbul, 21 (Hususi muha
birimizden) - Bareme göre 
aynı der ecede iki terfi müd
detince kalmış olan memurla
rın, maaşlarının birer derece 
terfi ettirilme !eri hakkında 
bir kanun layihası hazırlan· 
mışfır. Yakında Büyük Millet 
Meclisine sevkedilecektir. 

B. Daladiye 
Londraya vardı 
Londra, 21 (Radyo) - Bay 

Daladiye Londraya tayyare 
ile vasıl olmuştur. Fransanın 
Londra sefiri tarafından şere· 
fine siyetsi bir ziyafet verilmiş 
ve bu ziyafete İngiliz Nazır· 
ları ve Bay Eden iştirak et
miştir. 

Bay Eden yarın Birikson 
otelinde Bay Daladiye şerefi

ne bir ziyafet verecektir. 

-------
/ngiltere hükumeti, Bilbao halkının ~Ç· 

l-ıktan ölmesine göz yumuyormqş 
Londra, 21 (A.A.) - Avam 

kamarasında muhalefet işçi 
meb'usu Aleksandr Bilbao 
mrıelesini tekrar mevzubahı 
ederek f ngiliz hüküm etini ti· 
caret gemilerine müessir yar
dımda bulunmamak ve Bask 
sahillerinin ablukasını kabul 
etmek ve bu suretle kadın ve 
;ocukların açlıktan ölmelerine 
müsaade etmekle itham eylemiş 
ve: Bilbao önünde Frankonun 
bilfiil ablukasının mevcut ol
madığını iddia eylemiştir. 

Yine mualefet liberal meb
uslardan Acland İngiliz harb 
gemilerinin ticaret vapurlarını 
kara sularına kadar himaye 
etmeleri Jazımgeldiğini ileri 
sürmüştür. 

Hükumet namına söz alan 
Bahriye Bakanı Sir Samuel 
Hoare demiştir ki: 

- Vaziyeti tetkik edeceğiz 
ve eğer ablukanın müessir ol· 
madığı kanaatine varırsak her
kesten önce biz yeni vaziyeti 
derpiş edeceğiz. 

Hoare, lngilterenin deniz 
siyasetini izah ederek demiş
tir ki:j 

-Bu siyaset açık denizlerde 
bütün lngiliz ticaret gemilerini 
hjmaye etmektir. Kara sula
rına harp gemileri göndereme· 
yiz. Bunu oralarda tehlike 
olduğundan dolayı değil fakat 
münhasıran böyle bir hareketin 
ademi müdahaleyi ihlal edece· 
ğindendir. 

Ademi müdahale siyasetinde 
yeni bir fasıl açtık. Binaen· 
aleyh esasen kafi derecede 
infilake müheyya maddeler 
arasına ateşli hiçbir şey at· 
mamak hayati ehemmiyeti 
haizdir. 

Hoare tafsil at vererek hü· 
kumete gelen malumata isti· 
naden demiştir ki: 

- Bilbao önünde fili ve 
hakiki bir abluka vaıdır. Asi
lerin Bilbao açıklarında bir 
zırhlısı, bir kruvnzörü, bir tor· 
pidosu ve birçok ta müsdlah 
ticaret gemileri vardır. Buna 
mukabil lspanyol hükumetinin 
ancak bir torpidosu ve bir de 
müsellah balıkçı gemisi var· 
dır. Mayinler meselesi bir 
müeyyideden başka birşey 
değildir. 

beklemekte olan üç ln~iliz va-: 
puru Bilbaoya hareket eder. 
ve keyfiyetten de lngiliı do-: 
nanmasını haberdar eylerse 
donanma bunları himaye içiq 
tedbirler alacak mıdır? 

Hoarc buna karşı: 
- Açık denizlerde elbette, 

cevabını vermiştir: 
Loyd Corç devamla de· 

miştir ki: 
- Ben öyle zannediyorum• 

ki lngiliz siyaseti bır ademi 
müdahale olmaktan çok uzak· 
tır. Bu siyaset Fraııkoyu Is • 
panya hükumeti tarafından 
dayak yidiği bir sırada takviye 
eylemektedir. 

Son olarak Eden söz almış; 
- lngiliz hükumetinin Bask 

hükumetine karşı hiç bir mu· 
habbetsizliği yoktur. Bilakis 
ispanyada tercih edecek olsak 
bizim idare şeklimizi Katalon-
ya veya Franko hükumetlerin
den daha yakın bir tarzda 
temsil eden Bask hükumetini 
tercih ederim. 

Demiş ve 4 Nisandaki be
yanatına telmih ederek mez· 
kur beyanatla lngiliz donan· 
masının ticaret gemilerine re· 
fakat edecekleri intibamı ver· 
mek istememiş olduğunu kay· 
dettikten sonra şunları şöyle

miştir: 

- Hükumet bilha~sa Bask 
kara sularında seyrisef er için 
tehlike gördüğünden ve tica· 
ret gemilerine bu bapta ihtar· 
larda bulunmuş olduğundan 
dolayı muaheze edilmektedir. 
Bu yapmış olduğumuz ihtarat 
muhik olsun olmasın bizim 
istihbaratımıza ve hüsnüniye· 
timize istinat etmektedir. Fa· 
kat bu tedbirimiz layetcgay-
yer değildir. Günün hadisa· 
tına ve bize gelecek malumata 
tabidir. Bu akşam Santander· 
deki konsolosumuzdan aldı· 

ğım bir telgraf ta mayn topla· 
ma ameliyatı yapıldığı ve bir· 
çok mayo kalc.lırıldığı bildiril· 
~mektedir. 

Eden sözlerini şöyle bi" • 
miştir: 

- Vaziyeti bize ~her gün 
gelen malumata ve mesuliyet· 
lerimizc göre 'arasıra gözden 
geçirmeliyiz. Mesuliyetlerimizi 
bitaraflık göstererek elimizden 
geldi~i kadar iyi bir • şekilde 
yerine getirmeğe çalışacağız. 

Avam kamarasının müzake-
Bilbao açıklarında iki veya 

üç mayin tarama gemisi tor· 
pile çarparak bundan altı 
haft-ı kadar evel batmıştır. 
Franko son günlerde mayin 
dökmeğe devam etmiştir. ls
panyol ihtilafında ilk defadır 

"rclerini tehir etmesi hakkın· 

daki hükumet teklifi 49 • mu· 
halife karşı 119 reyle ~kabul 
edilmiş ve celse kapatılmıştır. 

ki muharip taraflardan biri 
f spanyol topraklarından bir 
kısmını tamaınile tecrid ve 
denizden ve karadan muha
sara etmeğe muvaffak olmuş· 
tur. Sonra gene haber aldık 
ki asi harp gemileri üç mil 
kara sularına da girerek istih· 
kamları topa tutmuşlar ve is
tihkamlar kat'iyyen mukabele 
etmemiştir. lngiliz hükumeti 
kendi malumatına göre, hare· 
ket etmcktedır. Frankonun 
herhangi bir tehdidi ile de· 
ğildir. 

Hoareden sonra söz alan 
Loyd Corç şunu sormuştur: 

- Bilbaoda açlıktan ölmek
te olan kadın ve çocuklar için 
yiyecek dolu ve Jean De Luzda 

Alman parti/erile 
uzlaşmışlar 

Prağ, 21 (Radyo)- Çekos 
lovakya hükumeti dört Alman 
partisi ile uzlaşmağa karar 
vermiştir. 
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Paris sergisi münase
betile spor bayramı 

Şenlikler adeta olimpiyad oyunlarını 
andıracak sekifde olacak! .. 

:Paristen bir manzaral 
Paris, (Hususi muhabirimiz· 

den)-Fransızlar gece ve gün
düz hummalı bir faaliyet ile 
sergiyi bitirmeğe çalışıyorlar, 
seylabın ve arasını yapılan 
grevlerin acısını çıkarmak için 
geceleri de üç ekip amele ile 
durmadan, dinlenmeden sergi 
binalarını eğlence yerlerini, 
spor mahallerini yapmakla 
meşguller. 

işten anlıyanların ifadele· 
rine göre serginin açık olduğu 
müddetçe burada büyük spor 
şenlikleri yapılacak, hatta ri· 
vayetlere bakılırsa adeta olim· 
piyad oyunlan şeklini ala· 
caktır. 

Halkın son zamanlarda 
spora gösterdiği alakayı na· 
zarı itibara alan sergi komi· 
tesi, Parise daha fazla ziya
retçi celbedebilmek için mu· 
azzam bir spor programı ha
zırlamıştır. Salahiyettar kim
selerden aldığım malumatı 
Türk sporcularına bildirmek 
ıçın bu program mucibince 
yapılacak sporları kısaca bil
direyim. 

Mayıs ayı zarfında: 
l - Jean-Bouin stadyo· 

munda çimen üstünde Hokey. 
Bu maçlar beynelmilel turno· 
va şeklinde olacaktır. 2- 8 
Mayıs arasındadı ... 

2 - Roland-Garros stad
yomunda Davis kupası için 
Fransa ve Norveç arasında 
tenis 8,9, 10 Mayısta. 

3 - Gene bu stadyomda 
lngi)iz ve F ransızlnr arasında 
büyük tenis müsabakaları, 
15· 16-17 Mayısta. 

.. - Büyük jimnastik şen
likleri 16-17-18 Mayısta. 

5 - Bisiklet yarışları 16 
Mayısta. 

6 - Bordeaux ile Paris 
arasında Fransa profesyonel 
şampiyonluğu ıçın bisiklet 

yarışları.~23 ~Mayısta. 
7 - Fransa, lsviçre ve Bel· 

çika ekipleri arasında golf 
23-24 Mayısta. 

8 - Paris içinde yaya· ko· 
şusu, 17 Mayısta. 

Haziran ayı içinde: 
9 - Marsilya, Havr ve 

Strazburg ekipleri arasında 
sergi büyük turnova fudbol 
maçları. Bu maçlar Colombes 
stadında 1-6 Haziran tarihin· 
de yapılacaktır. 

10 - Pare Sanit-Maur 
stadında büyük terbiyeibede· 
niye şenlikleri 5 Hazirandan 
12 Hazirana kadar sürecektir. 

11 - Tuilleries sarayı bah
çesinde spor şenlikleri 14 Ha
ziranda. 

12 - Saint·Cloudda golf 
müsabakaları 8-9 Haziran. 

13 - lngiltere-Fransa ara
sında golf müsabakası. 12 
Haziran. 

14 - Amatörler golf şanı· 
piyonası, 13 Haziran. 

15 - paume milli turnova 
müsabakaları 12-20-26-27 Ha· 
ziran (bu oyun tenise benzer 
bir oyundur). 

16 - Büyük kayık yarışları 
Sen nehri üzerinde 13 haziran 

17 - Beynelmilel atış mü· 
sabakalan, Fransız atış şam
piyonası, 500,000 frank mü· 
kafatlı herkes için serbest atış 
müsabakası, bu müsabakalar 
19 Haziran ve 4 Temmuzda 
yapılacaktır. 

18 - Motörlü vesaiti nak
liye yarışları, 20 Haziran 

19 - Sergi kupası ıçın 
Polu müsabakaları, 26 Ha· 
zıran. 

20 - Sergi patinaj müsa· 
bakalar, 26-27 Haziran 

21 - Paris ve vilayetler 
arasında bisiklet müsabakaları, 
22 haziran. 

J 22 - 15 kilometre üzerin· 

iAtiiia'nın Definesi 
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Tarihe mUstenid zabıta romanı 

61 
Yera tı yolu, artık oldukça 

genişlemişti. Blanden ile yüz· 
başı, Francın arkasından yan 
yana yürüyebiliyorlardı. 

Diyan başını çevirdi, ken
disinden biraz daha uzun 

toylu olan yüzbaşının yüzüne 
aktı. Yüzbaşının da kendisine 
aktıtını hissetti, elektrik zı

~asını yüzbaşının yüzüne tu
tarak: 

1 
- Mösyö, sizden bekledi· 

1tim liyakatler büyüktür. Ku· 
nandan Detro bize sizden 

.,;ok bahsetti, liyakatinizden 

..... inim. rakat burada sizden 

Nakleden: F.'Ş. Benliollu 

neler beklediğimi de biliyor· 
sunuz sanıyorum . 

Dedi. 
Yüzbaşı kıza dikkatle ha· 

karak: 
- Bana karşı teveccühünüz 

var. Görüyorum ve teşekkür 
ederim. Burada sizin arzunuz 
haricine çıkmıyacağıml 

Cevabını verdi. 
Genç kız bu sözler karşı· 

sında kızardı. Yüzbaşının bu 
sözleri, bir nevi ilanı aşk de· 
mekti. 

Bir müddet sonra 6-7 met· 
re genişlij'inde ve odaya ben· 

Çeşmede bir vak'a 
Çeşme kazasının Çiftlik kö

yünden Mehmet oğlu Şaban, 
iskambil oyunu yüzünden Ra
mazan oğlu Salibi bıçakla sol 
elinden yaraladığından yaka
lanmıştır. 

Sarhoşluk 
Değirmendağında Halil oğlu 

Eşref, sarhoş olarak sokakta 
bağırıp çağırdığından yaka· 
lanmıştır. 

Hırsızhk 

Hindliler 
Kanunuesaslyi ... beOen· 

miyorlar. 
Bombay, 21 (Radyo) 

Hind milliyetperver rüesasın~ 

dan Pando Neru, beyanatta 
bulunarak: 

- Bize verilen bu kanunu 
esasi, lngilizlerin ve Mısır Hi
divinin emrine bağlı birşeydir. 
Biz, tam ve istiklal veren bir 
kanunuesasi istiyoruz. Böyle 
nakıs bir kanunuesasinin geri 
a lınması bizi daha ziyade mem· 
nun edecektir. 

Hind milli kongresi bu ka· 
nunuesasiye muhalefetine de· 

Gazi bulvarında 6 sayılı vam edecektir.,, Demiştir. 
apartmanda Musa oğlu ibra· İta/yada iş bayı·amı 
him, Ahmed oğlu Fevzinin 
bir metre kadar kurşun bo · Roma, 21 (Radyo)- fş bay· 

k 1 raınının tesidi münascbetile rusunu çaldığından ya a an-
ltal}'ada birçok nafıa işlerinin 

mıştır. 
Söz atmış küşad resimleri yapılmıştır. 

ikiceşmelikte Olti mektebi Yeni Salerto·Reçyo· Kalabra 
sokağında Ahmed oğlu Haluk, hattı küşat resmi de yapıl· 
öğretmen Kamilin karısı Le- mıştır. 
zizeye söz attığından yaka· Bay Mussolini de Venedik 
lanmıştır. sarayı balkonundan iş erba· 

Ustura ile tehdid bına nişanlar dağıtmıştır. 
Fevzipaşa bulvarında Meh- Bay Mossolini bu münase· 

1 

betle bir nutuk irad ederek med kızı Emine, Mehmed kı· 
faşizmin halk idaresi demek 

zı Hanifeyi ustura çekmek 
suretile tehdid ettiğinden Y.!t· olduğunu söylemiştir. 
kalanmıştır. Grevler 

Sarkmflhk Paris, 21 (Radyo) - Ti· 
Leblebici hanında Ali oğlu yatro ve sinemacılar gTevi ni· 

Kemal, Abdullah kızı Hatice· hayet bulmuş ve müstahde· 
ye sarkıntılık etmiş ve bunu miıı dün akşamdan itibaren 
menetmek istiyen Yaşar oğlu işe başlamıştır. 

Hasana da hakaret ettiğinden Diğer cihetten, kahve, otel 
yakalanmıştır. ve tokantalarda da bir grev 

Dövüşmek hazıdandığı söylenmektedir. 
Karşıyakada Hengam so- Maden amelesi sendikası umu-

kağında Hasan oğlu Halil, mi bir grr.ve meydan verilme· 
Hüseyin oğlu Ahmedin anası· mesini tavsiye etmiştir. To· 
na sarkıntılıkta bulunduğundan }onda kahveciler grevi devam 
aralarında çıkan kavgada biri- etmektedir. 
birlerini dövmüş ve Halıl us- Dün bir nümayiş te yapıl· 
tura çektiğinden yakalanmıştır. mış fakat hadise olmamıştır. .................. _ 
de otomobil yarışları, 24-30 Temmuzda 
Haziran. 30 - lskrim dünya şampi· 

Temmuz ayı içinde: yonluğu 31 Temmuz ve 2 
23 - En mükemmel atleti Ağustos 

seçebilmek için terbiyei bede· 31 - 50 Kilometre yaya 
niye şenlikleri, 3 Temmuz yürüyüş Avrupa şampiyonluğu 

24 - Fransa otomobil ku- ve sağır dilsizler arasında at· 
lübü büyük mükafatı için oto- letizm müsabakası 24-31 A· 
mobil yarışı, 4 Temmuzda ve ğustos 

Montlheryde yapılacaktır. Ağustos ayı içinde: 
25 - Paris büyük mükafatı 31 - Berlin Olimpiyadlar 

için bisiklet sürat müsabaka· usulünde • merika - Fransa at· 
ları. 4 Temmuzda ve Vincen- letizm müsabakaları, 1 Ağustos 
nesde yapılacaktır. 32 - Fransa, Belçika ara-

26 - Pom oyunu müsaba· sında deniz yarışları, 1 Ağustos 
kalan. 4 ve 11 Temmuzda 33 - Fudbol, atletizm ve 
Luksınbourg bahçelerinde ya- salon sporları 4·8 Ağustos 
pılacaktır. 34 - Beynelmilel diinya 

27 - Beynelmilel golf mü· şampiyonluğu için ok atma 
sabakaları (kadınlar arasında) müsabakaları. Çok ehemmiyet 
10 Temmuz atfodilen bu müsabakalar 9· 

28 - Muazzam jimnastik 15 Ağustosta Jean·Bouin sta 
şenlikleri, 10-11 Temmuzda dında icra edilecektir. 

29 - (Greko Rumen) ama- 35 - Jimnastik şenlikleri 
tör güreş şampiyonası 13-18 14-15 Ağustos . 

• 
ziyen bir yere geldiler, yerler 
parke taşlarile döşeli idi. Bu· 
rada mobilye namına hiçbir 
şey yoktu; sade iki kapu!göze 
çarpıyordu. Geldikleri kapıyı 
da Franç dikkatle kapamıştı. 

Franç, burada: 
- Hiçbir ses çıkarmayınız 

ve bekleyiniz. Bir saat ve 
belki de iki saat bekliyecek· 
siniz. Maamafih beş on daki-
ka olması da çok mümkündür. 
Yalnız şimdiden tahmin ede-
mem, işler umduğum gibi iyi 
giderse ben geleceğim, yahud 
annem veya babam gelecektir. 
Onları six tanımazsınız. Parola 
olarak küçük parmaklsrını 

dudaklarına götürdü. Eğer 

ben veya annem ve babam 
gelmezse, buraya gelecek olan 
doğrudan doğruya Vikonttur. 
Onu görünce hemen gırtlağına 

sarılınız. Yoksa haliniz çok 
fena olur. 

Dedi ve karşıki kapıdan 
yürüdü, oradan kaybolub 
gitti. 

Diyan ve yüzbaşı biribirine 
bakıştılar. 

Zabit mırıldanarak: 
- ihtiyatlı hareket etmek 

lazımdır. Kapıyı solumuza 
alalım. Vikont kapıdan görü
nür ve merdivenleri inerken 
biz de onu alaşağı ederiz. 

Dedi. 
Taarruz veya baskın için 

en müsaid bir yeri seçtikten 
sonra, elektrik fenerlerini sön· 
dürdüler; karanlık içinde bek· 
lcıneğe başladılar. Vakıa, 
uzun müddet bekliyeceklerine 
emin idiler; buna rağmen bu 
karanlıkta beklemek onlar için 
e'! ıstırablı bir intizar teıkil 

Daranyinin söylevi 
Her tarafta tasvible 

karşılandı. 
Budapeşte, 20 (A.A.) -

B Daranyinin dün Szegedin· 
de söylediği nutuk her ta· 
rafta tasvil;>le karşılanmıştır. 
Sağ cenah gazeteleri Başve
kilin ilk defa olarak Yahudi 
meselesinden ve bunun mut
laka halledilmesi lazım geldi· 
ğinden bahsettiğini kaydedi· 
yorlar. 

Keza Bay Daranyinin Sağ 
cenah aleyhinde Betlen·Eckart 
grubunun tazyikine rağmen 
hiçbir şey söylemediği ve şim
diki siyasetin devam edeceği 

kaydedilmektedir. Şimdi her· 
kes Macaristanda bir Yahudi 
meselesinin mevcut olduğuna 
kanaat getirecektir. 

Liberal Peşli Kurjer gaze· 
tesi Bay Daranyi tarafından 
tesis edilen prensiplerin Ma
caristanın İcab ve menfaatle
rine uygun olduğunu yazıyor. 

Kont Betlenin gazetesi olan 
Achturhblatt, Başvekilin nut· 
kunu bütün aklıselim sahih
lerini tatmin edici mahiyette 
bulmaktadır. 

Yugoslavya 
Seyyahlardan neler 

kazanıyor 

Bclgrad, 21 (Radyo) - Tu-
rizm cemiyetinin yıllık toplantı· 
sı yapılmıştır. 936 senesinde 
Yugoslavyaya 257590 seyyah 
gelmiş ve Yugoslavyada, 342 
milyon Dinar sarfetmişlerdir. 

Deniz mahsulleri 
MUdürlüğU ihdas olunuyor 

İstanbul, 21 (Hususi) - ls
tanbul ve f zmir gibi balık is· 
tihsalatı mühim olan bazı vi
layetlerde lktısad Vekaletine 
bağlı olmak üzere (Deniz mah· 
sulleri müdürlükleri) ihdas edi· 
lecektir. 

36 - Üniversite gençleri 
arasında muhtelif spor müsa
bakaları, 1500 atletin iştirak 
edeceği bu müsabakalar 21 
ve 29 Ağustosta yapılacaktır. 

Eylul ayı içinde: 
37 - Motosiklet yarışları, 

5 Eylül 
38 - Gülle kaldırmak dün· 

ya şampiyonluğu, 10, 11, 12 
Eylul 

39 - Basketbol, Sergi bü
yük turnova müsabakaları 15, 
19 Eylıil 

Teşrinievel ayı içinde: 
40 - Parcdes Princes sta

dında Avrupa şampiyonluğu 
için Ruzby müsabakaları, 10-
17 ye kadar. Bunlardan maa
da ayrıca; 

7-12 Mayısta beynelmilel at 
yarışları 

27 Haziranda dünya şanıpi· 
yonluğu için profesyonel boks 
musareaları 28 Haziranda dün-

etti. 

Bu yeraltı odası çok ratıb 
idi, rutubetin yaptığı soğuk 
adeta kemiklerine işliyordu . 
Her ikisi de ayakta fakat yan 
yana idiler, erkeğin sol eli 
genç kızın sağ bileğine değdi; 
parmaklar karanlıkta biribirini 
buldular ve ısınmak için bir
leştiler, biribirini sıktılar; iki 
genç kalbin köşelerinden ge· 
len sıcaklık, bu soğuk ve ratıb 
muhitte çok tatlı oldu; artık 

vaktin uzaması onlara tesir 
yapmıyordu. 

Bu yeraltı mahzeninde, bu 
ratıb ve soğuk, karanlık yerde 
tehlikeli sergüşetler peşinde 
koşan iki genç değil, fakat 
yeni doğan bir aşkın heye· 
canları altında bulunan iki 
sevdalı vardı. 

iki sevdalının 

u akşamki program 
lstanbul radyosu 

Gündüz Neşriyatı: Saat 12· 
30·14 Halk türküleri, hava· 
disler, hafif musiki. 
Akşam neşriyatı: Saat 18,30 

dans musikisi, 19,30 konferans, 
20 Türk mm,;iki heyeti, 20,30 
Bay Ômer Rıza tarafından 
Arabça söylev, 20,45 Türk 
musiki heyeti, 21,15 Stüdyo 
orkestrası, 22,15 Ajans ve 
borsa haberleri, 22,30 seçil· 
miş musiki parçaları, 23 son. 
--------- --
Zogonun hemşiresi 

Viyanaya gitti 
Belgrad, 21 (Radyo) - Ar

navudluk kralı Ahmed Zogo· 
nun hemşiresi, beraberinde 
krallık fahri yaveri olduğu 
halde Viyanaya muvasalat et· 
miştir. 

Şirket kurmuşlar 
Paris, 21 (Radyo) - Eko 

dö Pari gazetesi, ispanyaya 
kontrol konmasına rağmen 

Barselondan bir İspanyol va
puru ile birçok İspanyol gel· 
miş ve Marsilyada bir lngiliz 
şirketi kurmuşlardır. Bu şir· 

ket balıkçı vapurları ile is
panyaya sevkiyat yapacak
lardır. 

Atina üniversitesi 
Fahri doktorluk unvam 

Köprülüye ve Ali lbrahime 
verildi 

Atina, 21 ';. A.) - Atina 
üniversitesi fah ri doktorluk 
unvanını verdiği birçok Avrupa 
ve Amerika üniversitesi alim· 
leri meyanında Fuad Köprü
lüye felsefe, Dr. Muhtar ve 
Ali fbrahime de tıb doktoru 
unvanlarını tevcih etmiştir. 

ya şampiyonluğu içiıı Catch 
güreş musareaları, 30 Haziran· 
da akrobasi dünya şampiyon· 
luğu yapılacağı gibi henüz ta· 
rihleri teshil cdilmiyen ve bi
lahar<' neşredilecek resmi 
programda tarihleri ve mahal· 
)eri belli olacak olan, beynel
milel amatör boks, sergi ku· 
pası için Ping·Pong, İngiltere, 
Gal, Avustralya ve Fransn 
arasında Rugby, Polote bas
gue, Base·Boll, Ping-Bali mü
sabakalaıı yapılacaktır. 

Fransız gençliği, spor teşek
külleri ve idarecileri bu mü· 
sabakalarda iyi bir numara al· 
mak için şimdiden ve hatta 
daha evciden çalışmağa baş

lamışlardır. Kısmet olur da 
bu tarihlerde btırada buluna· 
cak olursam Anadolu karile
rine neticeleri tafsilatı ile bil· 
dirmeği vadediyorum. 

Şadan Yergök 

tchlıkeyi unuttukları bir anda 
kapı açıldı; evvela bir ışık 
sonra bir adam göründü. 

Bu adam, elindeki elektrik 
fenerini yukarı kaldırdı ve kü
çük parmağını ağızına götürdü. 

Yüzbaşı Ojiyc genç kızın 
kulağına: 

- Francın babası. 
Diye fısıldadı. 
Ve Arınand Ojiye gardiyana: 

doğru ilerledi. 
Biribirini ancak gıyaben bi· 

len iki erkek tam karşıkarşıya 
geldiler. Gardiyan Almanca: 

- Herşey yolundadır! 
Bedi. 
Gardiyan, elini yan cebine 

soktu; eline aldığı iki şeyden 
birisini Matmazele vererek: 

- Bunu siz alınız; 
Ve ikincisini de yüzbaşıya 

- Sonıı ""' -
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önü lstanbula döndü, 

Ankaraya hareket etti mı;·tıQ Halkevinde Hamid için 
ihtifal yaplf dı 

iplik buhranı 
Bir heyet:, vii(ıy,_et~.J 

müracaat etti ... . - Başı 7 nci sahi/ede -
.. k hissi) atına inanmasını Bulgar 
'-ııtbuatındnn dilerim. 

Edirne, 21 (A.A.) - Bel
ltad ve Sofyadan dönmekte 
Olan Başvekil ismet lnönü ve 
Jlnlarmdaki zevat gece saat 
12 yi 1 O geçe Karaağaç istas· 
tonuna gelmiş ve 15 dakika 
~ldıktan sonra lstanbula ha
reket etmiştir. 
Başvekil istasyonda Gene

ral Kazım Dirik ile refikası 
~e üçüncü umumi müfettış 
'l'ahsin Uzer, Kolordu kuman· 
danı Korgeneral Salih, Gene· 
tal Kemal, başmüşavir Sabri, 
Edirne ve Kırklareli valileri 
Ôsman ve Hasip, Edirne me· 
busu Şeref Aykut, hudud ku
ltıandanı ve Edirne belediye 
reisi Ferid, asker, jandarma, 
Polis müfrezeleri, askeri ban
do muzıka, köy eğitmenleri 
Ve havanın yağışlı olmasına 
rağmen kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından candan kar· 
şılanmıştır. 

Çok beşuş bir çehre ile 
trenden inen Başvekilimiz ken· 
dilerini karşılamağa çıkanların 
elJerini sıktıktan sonra (yaşa 
ve varol) seslerile kendisini 
alkışlayan halkın arasına karı· 
Şarak herkese ayrı ayrı ilti
fatta bulunmuştur. 

Başvekil çok memnun gö· 
rünüyordu. Nitekim bu mem· 
nuniyetini şu sözlerle izah 
etti: 

- Seyahatimden çok mem· 
nunum. Yugoslavya; ziyaretim 
münasebetile adeta bayram 
yaptı. Belgradda ve Yugos
lavyanın her tarafında içten 
gelen yüksek sevgi tezahürleri 
ile karşılandım. O derecede ki 

luzun müddet köyünden çıkmı
yan ihtiyar köylüler bile geç· 
tiğim ve ziyaret ettiğim şehir 

ve kasabalara kadar gelmek 
suretile büyük zahmetlere kat
lanmışlardır. Çok memnunum. 

Bulgaristanda da öyle. Ma· 
jeste Kral çok yüksek bir ala
ka ve samimiyet gösterdi. 

Başvekil bundan sonra yağ· .................... , 
Halkevi köşesi 

mur vaziyeti le alakadar oldu. 1 T l - Baıı 1 inci sayfada - mide bir taziyet telgrafı gön· 
Kazım Dirikten Trakya hak- v apar ar hakkında mühim bir konferans derilmişti. Bu telgrafa aşağı-
kında izahat aldı ve izahatten Bizim körfez vapurlarına bir verildi, kohferans bir saatten daki cevap gelmiştir: 
çok memnun oldu. Hele Ana· hal oldu .. Nereden nereye gi· fazla sürdü. Bayan Şehime Yunus 
doluda bereketli yağinurlarm deceklerini bilmiyorlar. Yolcu- Hamidin dehası, kudreti Halkevi başkam lzmir 
düştüğüne pek sevindi. lar meçhulat içinde, onlar da anlatıldı. Çok ala1ca1ı olan bu "Bu büyük matem içinde 

Başvekil bundan sonra kar- merhumenin acısından yaptık- konferansı müteakıb Karşıyaka ancak ulu milletin gösterdiği 
şılıyanlardan Korgeneral Salih larının farkmda değiller.. Ortaokulu Türkçe öğretmeni asil alakadan teselli bulabili-
ve Tahsin Uzer de refakatin· Sabahleyin saat sekizde Kar· Bay Sabaheddin Arıç tara- yot-um. Size ve Halkevi arlca-
de olduğu ve halkın çok can- şıyakadın kalkan bir vapur, fından Hamidin (Finten} inden daşlarımrza pekçok teşekkür 
dan sevgi ve tezahürleri ara· uzaktan Alsancak iskelesine bir parça okundu ve alkışlandı. ederim. 
sında lstanbula hareket etti. bir düdük selamı veriyor ve Programa göre, öğretmen Lüsyen Abdülha1c: Hamid" 

lstanbul, 21 (A.A.) - Baş- doğruca Pasaport... Bittabi Pa- Bay irfan Hazar tarafından Turgutlu, 21 (Anadolu) -
vekil ismet lnönü ve Bayan saparta gelincej vapurun Ko· okunan, gene Hamidin mü- Bugün Halkevimizde, <ilümile 
lnönü ile Hariciye Vekili Dr. nağa da uğrıyacağına hükme- hiın eserlerinden (Tarık) tan bütün memlekette derin tees· 
Bay Aras, bu sabah saat 7 ,50 dersiniz değil mi?.. bir parça ço.k takdir edildi. sürler uyandıran büyük Abdiil-
de beraberlerinde, Korgeneral Hayır, vapur burada bütün Bunu lise Türkçe öğretmeni hak Hamid için bir toplantı 
Salih olduğu halde maiyetleri yolcularım Kordona dökiiyor.. Bay A)~eddin E:aneviril} oku· yapılmıştır. 
erkanı ile birlikte Semplon Kazara, Alsancak veya hüku- duğu (Tezer)den ve istiklal Edebiyatımızın bu en yük-
ekspresile Belgrada yaptıkları met civarına gidecek olup ta ilkokulu başöğretmeni Bay $ek şahsiyetinin hatıratını ta-
seyahatten şehrimize dönmüş- bu vapura binmiş bulunanlar Arslanın okuduğu (Makber)den zim ve tazit için onun hayatı 
lerdir. Yol üzerinde istasyon- varsa, yay& olarak veya oto· bir parça takib etti. anlatılmış, eserlerinden muhte· 

Dün lzmirdeki dokuma t~z ... 
gahları sahipleri namına. üç : 
kişilik bir heyet vali Bay F~zlı 1 

Güleci ziyaret ederek tezgah· -
ları için lazım olan ipliği bu· . 
lamadıklarını, mecburen çşlı- . 
şamadıklarmı bildirmişler ve . 
iplik bulabilmeleri için kendi· . 
lerine kolaylık gösterilmesini 1 

rica etmişlerdir. iplik buhranı, , 
elan devam etmektedir. 

Haber aldığımıza göre, dün 
Adana fabrikalarından gelen ı 
bir miktar ipl ik, piyasada der
hal satılmış; tıeı:gih sahible-. 
rinden bir kısmı l<endilerine 
lazım o1a.n ipliği bulamamış
lardır. 

Buhrana çare bulmak için. 
vilayet bu mesele üzerinde
ehemmiyetle tetkiklere başl• 

larda Başvekili alkışlamak için büse atlıyarak ikinci bir ge- Şairiazam Abdülhak Ha- lif parçalar okunmuş ve mem· 
toplanan halkın tezahüratı zinti faslına çıkıyorlar.. midin eserlerinden seçilerek leket gP-nçleri ateşin hitabeler 1 "J d 

B d k.k sonra d'ğ b' irad etmişlerdı'r. ngı tere e 
dolayısile 15 dakika kadar ge· eş 8 1 a 1 er ır okunan bu şaheserlerdeki ve· -----------

mıştır. 

ciken tren Sirkeci garını vapur kalkıyor .. Evvela Alsan- ciz ve şahlanan ifade, dinle- Sefaret Yeni vergiler tarh adildi 
ve cıvarını dolduran halkın cağa uğruyor. Güzel ve tabii.. yicileri ürpertmiş ve heyecan Londra, 21 ( Radyo ) -
alkışları arasında istasyona var· Sonra tekrar yola düşüyor, içinde bırakmıştır. Daha son- müsteşarları Avam kamarasında B. Çem· 
mıştır. Mendirekten içeriye giriyor. ra gene Kız Lisesi direktörü SilAh ticareti yapmışlar.. berlayn beyanatta bulunarak: 

Milli Müdafaa Vekili Gene- Ne tahmin edersiniz: şair Bay Nccmeddin Halil Bağdat, 21 (A.A.) - Baş- -Silahlanmak zarureti önün· 
l K" Ô 1 Pasaport iskelesine uğraya· f vekil Bay Süleyman, Irak par- de yeni bazı vergi ve resim-

ra azım zalp ile stanbul Onan, ihti alde bulunanların lamentosunda şu beyanatta fer ihdası mecburiyeti hasıl 
valisi Üstündağ, ordu müfet· cak değil mi?. ricasile büyük şairin eserlerin- bulunmuştur: olmuştur. Rantler üzerine 5 
t . ı · O 1 F h t · Hayır, iskeleyi beş metre d b.lh (E b ) d ıs erı, rgenera a re tın en, ı assa ş er en en _ Ira kın Paris ve Ber1in· şilin, milli müdafaa için de 
Alt K.. O b h b solda bırakarak ve düdük ça· "h. h l"f 1 ay ve azım r ay, ar mu ım ve mu te 1 parça ar deki elçilik müsteşarları lspan- ikinci bir vergi konmuştur. 
akademisi kumandanı Korge- Jarak, dogru konağa!.. okumuş, alkışlanmıştır. Bu vergiler senede 15,000,000 

B k b. · · · k yaya .. yapılan silah ticaretine 
neral Ali Fuad, donanma ko- en, gere ınncısıne, gere Bu suretle ihtifal geç vakit iştirak eylediklerinden dolayı sterlin derecesinde bir irad 
mutam Amiral Şükıir Okan, ikincisine, yani biribirine sür- sona ermiştir. azledilmişlerdir. Bu iki memur temin edecektir, demiştir. 
vilayet, belediye erkanı, C. H. prizler yapan bu sekizci va- lzmir' Halkevi başkanlığı lraka avdetleri üzerine alaka- Londra, 21 (A.A.) - Maliye 
Partisi, vilayet, kaza, nahiye purlara bakıyor, bakıyor da, tarafından Bayan Lüsyen Ha- dar mahkeme tarafından mu· Bakanı Çembcrlayn dün avam 
ve ocak mümessilleri, matbu· her ne hikmet ve sebebe isti· hakeme edileceklerdir. kamarasında 1936·37 senesi 
at erkanı, Yugoslavya general nad eeerse etsin, birşey anla· - Yani -dedim· şöyle, ak· frak Hariciye Nazırı tahsilatı hakkında ilk defa 
konsolosu ve konsolosane mıyorum doğrusu... şamlarr kadeh kadeh çekiştir· beyanatta bulunmuştıır. Maliye 

k D . h f Pazar günü Ankaraya B k · h 0 37 memurları, muhtelif müessese· Daha geçenlerde de başka se .. enız ve me tap sa ası a anının ıza atına göre L -
ler direktörleri Başvekil ve birşey vardı: yapsak değil mi?. geliyor. 1938 senesi hasılatı 847,950 

S kl·z vapurla ından bı· ı· s' · Ya yal lstanbul, 21 (Hususi muha· bin lngiliz lı'rasına ve masraf Hariciye Vekilini kaşılamıştır. t:: r r ızı - ı ··• 
alır ve Alsancak iskelesinde - 1dare bunu düşünmüş- birimizden) - Pazar günü da 862,848,000 lngiliz lirasına 

Asker ve polis kıt'alarile I k H · · N B N · balı"gv olacaktır. Bı" naenaleyh 
b. b d k l" yüzüstü bırakırdı.. tür mutlak .. Fakat o takdirde ra arıcıye azın · acı, 
ır an ° muzı a se am res- B ğd A k J k ortada 14,898,000 lngı'lı"z lı"ra· · · 'f t · t' B k' I' · Kime kul olacağız, hangi vapurda bir karakolla bir de a attan n araya ge ece 

mını 1 a e mış ır. aşve ı ımız merasimle istikbal edilecektir. lık bir arık vardırr. 
( 1) 1 · • Ik ı vapurun, hangi tarifenin yol- otel kısmı, birkaç banyo dai· y 

yaşa ses en ve .a ış arı ara- Ankarapalasta mı"safı"r ed'l Çemberlayn bu açıx.ı lr.· pa· 
d · d k cusu olacağız yahu?.. resi inşa etmek lazımgelir ve 1 e· x 

sın a ıstasyon an çı mış ve 1 d cek olan komşu ve dost Ha- mak. için kazanç vergı'sı' rıı'n 
k • • • belki de, çoluk çocuk a aire 
endisini alkışlıyan halk ara· riciye Nazırı şerefine Hariciye arttırılmasını teklif etmi .. tır. 

· k h l Evelki akşam, bir dostum, kapısına dayanıp: y 

sına gırere atır arını sor- _ Nerede bı'z'ım bal>aları- Vekilimiz Bay Rüşdü Aras Bu 13 milyon liralık bir varı·· 
B hafif bir içki neşesi içinde: 

muştur. u ara tezahürat ve t f d b' · f t 'l dat tem·ın edecektı'r. lk ı 1 - Yahu -dedi· ne olurdu, mız, oğul veya ağabeylerimiz. ara ın an ır zıya e ven e· 
a ış ar görü memiş bir dere- b cektir. Çemberlayn keza iki bin 
ceye varmıştır. Bavekil ve re- şu vapurlarda birer üfe yap· Diye bağırır düşüncesile vaz 

1 · f ç· d'k Uydurma bir haber lirayı aşan kazançlar üzerinden 
fakatlerindekiler Perapalasa sa ar... geçmış ır.. ım ı de önümüzdeki sene zarfında 
g·t · l d' Moskova, 21 (A.A.) - Tas 1 mış er ır. hazır bulunmuşlardır. 23 Ni- İstanbul, 21 (Hususi muha- hususi bir vergi tahsilini teklif: 
B b k A k Ajansı Berlinden verilen ve 
aş a ammız n araya sanda A lkara sergi evinde birimizden ) - Sofyadan bu- etmiştir. 

h k t t ·ı Moskovada Bay Stalinin ha· 
are e e il er açılacak beynelmilel kömür raya gelen haberlere göre, Bu yeni vergiye milli mü· 

1 yatına karşı suikasd teşebbü-
stanbul, 21 (Hususi mu ha- sergisini açacak olan Başba· Bulgar gazeteleri, Türkiye Baş· k f d l'b · d h k dalaa vergisi namı verilecek· 

Bugün saat 16 da Köycü- b' . . d ) y 1 1 1 sü eş e i ı tıyatro a ü u· ırımız en - ugos avya ve kanımız, akşam trenile An· bakanı General smet nönü- met locasının altında bomba- tir. Mezkfir vergi şirketlerden 
lük ve 16,30 da da Kitapsa- Bulgaristan seyahatlerinden dö- k h k H nün Sofya seyahatinin fevkal- b karları yüzde altıyı ve tüccar· 

k araya are et etmiş, ay· lar bulunduğunu ildiren ha-
ray ve yayım omiteleri top· nen Başvekilimi~ general ismet d · 1 ade mühim olduğunu ve çok !ardan da yüzde sekizi geçtial.i 
lantısı vardır. arpaşa ıstasyonunda meresim ~ berleri kat'i surette yalanla- 5 

lnönü ile Hariciye Vekili Bay mühim neticeler vereceğini ya- takdirde alınacaktır. teşyi olunmuştur. Başbaka· maktadır. 
Bugün saat 18 de çocuk Rüşdü Aras ve maiyetleri, bu- zıyorlar. Nasyonalistler tev. 

hastalıkları mütehassısı doktor gün Edirne den Semplon eks- nımız, gazetecilere beyanatında lstanbul, 21 (Hususi) - Mi lan o fuarı 
Bay Ali Agah Dinel tarafın· presile lstanbula gelmişler, demi$tir ki: Başbakanımız ismet İnönü, Milano, 21 (Radyo) - Mi- kif edi/Ji 
dan Halkevinde çocuk velile- Sirkeci istasyonunda şimdiye - Yugoslavya ve Buly,aris- Ankaraya hareketinden eve) lana fuarına tehacüm fevka· Viyana, 21 (Radyo) - Bay 
rile okul öğretmenlerini ala- kadar görülmemiş derecede tan seyahatlerimden çok mem· gazetecileri kabul ederek ken· ladedir. Şimdiye kadar fuarı Hitlerin doğum yıldönümü 
kadar edecek (spor ve çocuk) parlak tezahürat ve merasimle nununı. Yugoslavyada içten gelen dilerile konuştu. Ve bilahare 1,225,000 kişi ziyaret etmiştir. münasebetile zabıta nümayiş 
mevzulu bir konferans verile- karşılanmışlardır. Merasimde sevgi tezahürleri1e karşılaştım. Yedek Subay okulunu teftiş Bugün de Brezilya bahriye yapmak istiyen 90 Nasyonal 
cektir. Halkevi herkese açıktır. sefirler ve bir çok saylavlar Bu1garistanda da öyle. etti. heyeti fuarı ziyaret etmiştir. sosyalisti tevkif etmiştir . ................................................................ ~ .................................................................. . 
r-"'·*···· ·' .. c .... cı ........... e .. e....-...... 

Fırtına Ali 
zezr: ..... Büyük Korsan Romam ;ı;~-·· ... 
-124- Yazan: M. Aghan, Faik Şemseddin 

Nihayet işte onunla, bu açık 
denizlerde gene karşı karşıya 
kalmıştı .. 

Aliyi seviyordu. Fakat ona 
karşı içinde bir nevi hınç ve 
kin vardı. O, kalbini yıkmıştı. 
Bütün bahtiyarlığını, saadetini 
öldürmüştü. H&yatını zehir eden 
ve onu bir~ daha doğrulmıya
cak şekilde çiğneyip, yıkıp 
geçen ' fırtınadan, intikamını 
almak istiyordu. 

Korsanlık tarihine, sevdiği 
en güzel, en kahraman erkeği, 
gene denizler ortasında boğ· 

bir lcadua olarak ıörmek 

istiyordu. Ondan sonra ölse de 
gam yimiyecekti .. 

Mavi gözlerinin bütün dik
kati ile karşı gemiye baktı: 

- Evet -dedi· Marko ya
nılmamış, ta kendisi!. Zaten 
geminin manevrasından belli .. 

Mesafeler, dakikalarla mu
vazi olarak kısalıyordu. 

Geminin ta dibine düşen 

bir dalga, koskoca gemiyi sal
lamış ve o da sendelemişti .. 
Bir an için düşümlü: 

- Onunla karşı karşıya dö
vüşebilir miyim? 

Kendinde o kuvveti, o m•· 

bareti fazlası fazlasına bulu· duran birini gördü. Bütün ka- dan tutup hançerimi kalbine 
yordu .. Ona hiç olmazsa, ha· nı yüzüne hücum etti. Kalbi, saplıyacağım ... 
yatta ancak bir defa bağrında tasavvur edilmez bir heyacanla Gemiler, suları bıçak gibi 
sıktığı kadının, bir kahraman çırpınır, sızlar gibi oldu.. yararak ve iki taraflarından 
olduğunu anlatacaktı.. - O.! birer köpük dalgası savurarak 

Sonra: Diye mırıldandı. Garib bir artık, son hesaplaşmayı yap· 
- Acaba elim varacak ve • tesadüf, aynı saniye içinde, mak üzere biri birine yaklaşı· 

fırsat bulursam, onun kalbine Fırtına Ali de, düşman gemisi yorlardı. 
· · d k. "l l d Ma Fırtına Alı'·. veya gırtlağına hançerimi veya ıçın e ı go ge er arasın a • 

kılıcımı saplıyabilecek miyim? riyayı aramış ve onu derhal - Heeey, heyi.. -diye ba-
Düşündü .. Birdenbire ken· seçmeğe muvaffak olmuştu: ğırdı- dayanın!. 

d. · l d O! Mar'ıyal Bunu, Alinin tayfalarının mı topor a ı: - ··· ... 
- Mariya, aklını başına Her nedense, kalbinde kü- naraları takib etti. Ali, her za· 

topla!.. Bundan daha tabii ne çük bir titreme hissetmişti: manki gibi meydan okuyordu. 
var?. Sevdiğin erkek, senin - Fakat -diye mırıldandı- Mariyanın korsanları da nara· 
en büyük düşmanındı. Her ci· Rüzgar Ahmed gibi en sevdi- !arla mukabele etmiş ve gemi· 
hetçe düşman .. Sen onu vur· ğim bir kahramanı öldürdüğü nin sancak tarafında toplan· 
mazsan o seni öldürecektir.. için onu affetmiyeceğim, kaç· mışlardı. 

Artık, her iki gemidekilerin masına da imkan bırakmıya· Mariya, her zaman harbe 
gölgeleri gözükmeğe başladı. cağım. Sular yarılsa dibine girerken, kamarasında bir da-
Mariya, bunlar arasında elle- geçmeğe kalksa ben de ge- kika aua eder, istavroz çıka-
rını kalçalarına dayamış, hey- mimi batırıp onun peşinden rırdı .. Alinin d~ bir sure oku· 
kel g~bi hiç kımıldamadan gidec~ğim. Kahpeyi saçların· mak adeti idi .. 

Mıriya derhal kamarasına 
indi .. Tayfalar da durdukları 
yerde birer istavroz çıkardılar. 
Ali, gözlerini kapamış ve çar
çabuk bir sure okumuştu .. 

Gözlerini açlığı vakit, Ma· 
riyayı gene kendi yerinde, elin· 
de yalın kılıcı ile dururken 
gördii: 

- Mariyal ·diye bağırdı
gene görüştük .. 

Mariye, boğuk bir sesle ce• 
vap verdi: 

- Gene konuştuk Ali!.. Fa
kat bu son olacak! 

- Kabul M.uiya!. Kabul!.. 
Bu son konuşmamızdır.. Ya 
sen, ya beni. Fakat bana kıı
lırsa bu denizde yalnız Fırtına 
Alinin bayrağı dalgalanacaktır. 
Hazırol!.. 

Mariya bu hakim, bu kuv• 
vetli ses karşısında cevap vere• 
memişti. -Sonıı fltu-
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=- Başı 1 nci sahifede -
Bu mf!murlar hiçbir halde 

ikamet ettikleri memleket te
baası meyanından intihap edil
miyeceklerdir. Her iki sımf 

memurlar Ekseguaturu hamil 
olacaklar ve tnm bir müteka
biliyet şartile beynelmilel hu· 
kuku ammcce muayyen sala
hiyetlerden, imtiyazlardan ve 
haklardan her iki taraf ta isti· 
fade edeceklerdir. 

Madde 4 - işbu muahede 
tasdık edilecek ve tasdikna· 
meler mümkün olduğu kadaı 
tezlikle Kahirede teati edile· 
cektir. 

işbu muahede tasdikname· 
lerin teatisini takiben 15 inci 
günü meriyet ınevkiine gire
cektir. 

Yukarıdaki ahkamı tasdik 
etmek üzere tarafeyn murah· 
hasları işbu muahedeyi imza
lamışlar ve mühürlemişlerdir. 

Ankarada 7 Nisan 1937 ta· 
rihinde iki nüsha olarak tan· 
zim edilmiştir. 

Dr. T. R. Aras 
Muhammed El Mof ti 

El Gazaerli 
ikamet muahedesi 

Bir taraftan Türkiye 
reisicumhuru diğer taraftan 
Majeste Mısır kralı, dostane 
münasebetlerinin iki memleket 
arasında bir ikamet muahedesi 
akdi suretile inkişafı husu· 
sunda aynı arzu ile mütehas· 
sis olarak bu maksada varmak 
için murahhasları olarak Tür· 
kiye reisicumhuru Hariciye Ve· 
kili f zmir mebusu Ekselans 
Dr. Tevfik Rüştü Arası, Ma· 
jeste Mısır kralı Ankara elçi 
ve fevkalade murahhası Ekse
lans Muhammed El Mofti El 
Gazaerli beyi tayin etmişler 
müşarileyh murahhaslar usul 
ve kadesine uygun bulunan 
salahiyetnamelerini }'ekdiğeri
ne tebliğ ettikten sonra aşa· 
ğıdaki hükümleri kararlaşlır· 
mışlardır: 

Madde l - Yüksek akit 
taraflardan her birinin tebaası 
diğer tarafın ülkesinde memnu 
yerler ve mıntakalar müstesna 
olmak ve meri veya meriyete 
konubcak kanunlar, niznmna· 
meler ve talimatnamelerle bil
hassa bunların ale1ıtlnk ecne· 
bilerin girmesine, seyrüsefaine 
ve ikametine müteallik · hü-• 
kümleri mahfuz kalmak kay. 
dile girmek, iknmet etmek, 
yerleşmek ve seyahat etmek 
haklarına malik olacaklardır. 

Yüksek akit taraflardan her 
biri ister kanuni bir ilamın in· 
fazı zımnında, ister ahlak za· 
bıtosına, sağlık zabıtasına ve
ya dilenciliğe müteallık kanun· 
Iar ve niznmlar hükmüne isti· 
naden, isler devletin iç veya 
dış emniyetine dokunur sebeb· 
lere dayanarak diğer tarafın 
tebaasından bulunan ferdlcri 
ülkesinde yerleşmekten veya 
ikRmet etmekten meni veyahut 
memleketten teb'id hakkıııı 
muhafaza eyler. 

Madde 2 - işbu mukavele 
yüksek akit taraflardan her 

birinin miiracaatı meni ve ecnebi 
işçiler ile ücretlilerin girmesi 
ve kullanılması hakkında hu
susi tedbirler ittihaz etmek 
hakkma halel getirmiyecektir. 

Madde 3 - Yüksek akit 
taraflardan birinin tebaası di
ğer tarafın ülkesindt memleke· 

e 
' 

i milleti · ribir · n ag 
tin kanun ve nizamlarına tevfi· 
kan menkul veya gayri menkul 
emvalin tasarruf ve ihrazı ve 
bunlardan herhangi bir surette 
intifa hususunda en ziyade 
müsaadeye mazhar millet mu· 
amelesinden müstefit olacak
tır. Ancak şurası mukarrerdir 
ki bunlar yalnız memleketin 
kanunları mucibince ecnebiler 
tarafından ibrazı kabul edilen 
emva'i ihraz edebileceklerdir. 

hakim huzuruna serbestçe çı· 
kabileceklerdir. Ve bu mem
leket kanunlarına göre, bu 
yolda çalışmağa mezun kim
selerden her türlü davaları 
için mezuniyeti haiz dava ve· 
kili, avukat ve ajanlarını inti· 
hap serbestisine malik ola
caklardır. Mütekabiliyet şar· 
tile her iki memleket tebaası 
ecnebi vasfını haiz olmaların· 
dan dolayı ne nam alında 
olursa olsun hiçbir kefalet 
akçesi veya depozito yatır· 
mak mecburiyeti tahmil edil
miyecektir. 

Madde 4 - Yüksek akit 
taraflardan her birinin tebaası 
diğer tarafın ülkesinde mem· 
leketin kanun ve nizamlarına 
tevfikan her nevi san'at ve 
ticareti ve memleketin kanunu 
mucibince yerli tebaaya has· 
rcdilmiş veya edilecek olan
lardan maada her nevi hirfet 
ve ticaret icra edebileceklerdir. 

Madde 5 - Yüksek akit 
taraflnrdan her birinin tebaası 
diğerinin ülkesinde ticaretleri, 
san'atları, hirfctleri, meslekleri 
dahil olmak üzere şahısları, 
malları ve menfeatleri için her 
ne mahiyette olursa olsun yerli 
tebaadan cibayet olunanlardan 
başka veya daha çok mikdar
da vergi, harç veya tekalifi 
tediye ile mükellef olmıyacak· 
lardır. 

Ecnebilerin ikameti veya 
yerleşmesi için öder.mesi la
zım gelen resimler ve harçlar 
hususunda ise iki taraf teba· 
ası en ziyade müsaadey"! maz
har millet ınuc:.melesinden is· 
tifadc edeceklerdir. işbu tebaa 
mallarının sahşında nlacaklnrı 
esmanı ve bu mallar memle· 
kette mer'i bulunan kanuni 
ahkam mahfuz kalmak kay· 
dile serbestçe çıkarabilecek 
ve bu yüzden ecnebi olmak 
sıfotı ile yerli tebaanın öde· 
miş olacağından daha çok 
miktarda vergi harç ve teka
life tabi tutulmıyacaktır. 

Madde 6 - Yüksek akit 
taraflardan her birinin tebaası 
diğer tarafın ülkesinde ordu, 
donanma veya hava kuvvetle
r inde olsun milli korunma teş: 
kilatlarındn yahud milisle ol· 
sun her nevi askeri hizmetten 
ve askeri hizmet yerine kaim 
olan mükellefiyPt veya mec· 
buriyctten muaf bulunacaktır. 
Bu tebaa diğer askeri vecibe
lere ve müsaadelere de ancak 
yerli tebaa ile aynı nisbet ve 
aynı tarzlar dahilinde tabi tu
tulacaktır. 

Madde 7 - Yüksek akit 
taraflardan birinin tebaasına 
aid mallar diğer tnrafın ülke
sinde umumi menfaatten ol
duğu kanunen tanınan bir se· 
bep olmadıkça istimlak edil
miyecektir. Bu tebaanın mü
tekabilcn her iki taraf ülke· 
sinde mer'i kanun ile yerli 
tebaaya bahşolunan tazminatı 
almıya hakkı olacaktır. Taz· 
minat verilmedikçe veya usu· 
len depo edilmedikçe hiçbir 
istimlak muamelesi yapılamı· 
yacakhr. 

Madde 8 - Yüksek akit 
l!raflardan her birinin diğer 
taraf arazisinde şahısları ve 
malları bakımından kanunla
rın, mahkemelerin ve diğer 
makamatın tam bir himayesi
ne o tarafın kendi tebaası 
ayarında mazhar olacaktır. 

Bunlar mahalli tebaa misillu 
haklarını talebe veya müda
faa için bütün derecatı me· 

Madde 9 - Yüksek akit 
taraflardan her birinin tebaası 
diğer taraf arazisinde hukuku 
düvelin umumi prensiplerine 
tevfikan veya yerli tebaa ile 
aynı şerait dahilinde yerlilere 
hasrolunmuş ahkam dahi da· 
hil olmak lizere ınali, idari, 
ticari, medeni ve cezai ma
hiyetteki kanun, emirname, 
kararname ve nizamnnmclere 
ve mahalli mevzuata tabi ola· 
caklardır. Ahkamı şahsiye hu
susunda yüksek akit taraflar· 
dan her birinin mahkemeleri 
nizami ammeye ınüteaJlik ka
vaid kaydı ihtirazisi tnhtmda 
davadaki tarafların milli ka· 
nunlarının tatbikine mecburdur. 

Madde 10 - Merkezi ida
resi yüksek akit taraflardan 
birinin arazisi üzerinde ve bu 
taraf kanunlarına göre, usul 
ve nizamına tevfikan mevcud 
bulunan eshamlı şirketlerle sı· 
nai, mali şiı ketler ve sigorta 
nakliyat şirketleri dahi dahil 
olmak üzere ticari şirketler 
diğer tarafça usul ve kaidesi· 
ne uygun olarak mcvcud tanı
nacaklardır. Bu şirketler diğer 
tarafın mer'i olan veya olacak 
bulunan kavanin veya nizama
tına tebaiyet ederek ve bu 
ahkam bir müsaade almak 
mecburiyetini derpiş ediyorsa 
bu müsaadenin istihsalinden 
sonra bu memleket toprakla· 
rında yerleşebilecekler ve ora
da. filyaller, şubeler ve ajan· 
for tesis, mü<ldei ve müddei· 
aleyh sıfatile dava ikame ede
bileceklerdir. 

Yüksek iıkit taraflardan bi· 
rinin kavanin ve niıamatı da
iresinde teessüs etmiş olan bu 
şirketler diğer tarafın arazisi 
üzerinde icrayı faaliyet eylediği 
müddetcc bu tarafın kanun ve 

nizamlarına tabi olacaklardır. 
Faaliyetleri bakımından en zi· 
yade mazharı müsaade millet 
şirketlerinden daha az müsa
adekar muameleye tabi tutu
Jacaklardır. Mnllannın adli ve 
kanuni himayesine miitealJik 
bilcümle hususatta 8 inci mad· 
denin hükümleri bu madde ile 
mevzuu bahsedilen şirketlere ... 
de aynen tatbik edilir. 

Yüksek akit taraflardan her 
birinin şirketleri ve bunların 
filyalleri, şubeleri ve ajanları 
diğer memleket arazisi üzerin
de tekalif, rüsum ve laarçlar 
bakımından en ziyade mazharı 
müsaade millet şirketlerinden 
daha yüksek bir mali mükel
lefiyete tabi tutulmıyacaklardır. 
Bu şirketlerin kanunun tayin 
ettiği kefald akçalarını yatır· 
malarınn ve ecnebi şirketler 
için muktezi müsaadeleri is
tihsallcrine ve ecnebi şirket· 
!erin tesciline müteallik harç· 
ları tediye etmeğe mecbur tu· 

tulacakları tekarrür etmiştir. 

Bu şirketler; ancak yerli şir· 
ketler için tayin edilmiş şerait 
ve nisbet dahilinJe aidatı as
keri ve tekalifi harbiyeye tabi 
tutulacaklardır. Kazanç, irad 
ve sermaye üzerinden hesap 
edilen vergiler hakkında yük
sek akit taı aflardan her birinin 
diğer tarafın şirketlerini, şube
lerini filyatlerini ve acentelik· 
!erini vergilerin mahiyetine na
zaran ancak bunların kendi 
arazısı üzerinde yatırdıkları 

sermaye hissesine sahip olduk· 
ları emvale ve orada tahakkuk 
ettirdikleri temettiilere yahut 
yaptıkları işlere nisbeten ver
giye tabi tutulacaklardır. Bu 
şirketler en ziyade mazharı 

müsaade millet şirketlerine tat· 
bik edilenlerin aynı şartlarla 
memleketin kanunlarına tabi 
olarak her nevi emvali men
kuleye tasarruf edebileceklerdir. 

Üçüncü madde mucibince 
şirketin faaliyeti için zaruri 
emvali gayri menkule iktisabı 
da aynı suretle olacaktır . ..Gayri 
menkul iktisabı şirketin esas 
gayesi olm ıyc.c:ığı da mukar· 
rerdir. 

Madde 11 - Yüksek akit 
taraf arasında işbu mukavele
nin tefsiri hakkında tehaddüs 
edecek ve diplomasi tarikiyle 
halledilemiyecek olan ihtilaf
lar müttefikan talıkimnaınc yo· 
lu ile hakeme arzolunacaktır. 

Madde 12 - işbu muka
vele tasdik edilecek ve tas
diknameler Kehirede teati edi· 
lecektir. Mukavele tasdikna· 
melerin teatisinden bir ay sonra 
mer'iyete girecek: ve üç sene 
vacibülicra olacaktır. 

Bu müddetin inkizasından 
altı ay evel mefsuhiyeti teb
liğ edilmediği halde zımni 
temdidi tarikiyle mer'iyeti te· 
·madi edecek ve bu takdirde 
yüksek akitlerden biri onu 
feshetmek niyetinde olduğunu 
diğer tarafa tebliğ ettikten 
altı ay sonraya kadar meriyül· 
icra kalacaktır. 

Yukarıdaki ahkamı ta:,dik 
etmek üzere tarafeyn murah
hasları işbu mukaveleyi imza· 
lamışlar ve mühiirlemişlerdir. 

Ankarada 7 Nisan 1937 
tarihinde iki nüsha olarak tan· 
zim edilmiştir. 

Dr. T·. R. Aras 
Muhammed El Mofti El 

Gazaerli 
Tabiiyet mukavelesi 

Bbir taraftan Tür
kiye reisicumhuru ve diğer 

taraftan Majeste Mısır kralı, 
eski Osmanlı tebaasının tabi
iyetine müteallik ve iki dev
leti alakadar eden bazı mese· 
leleri tesviye etmeği karşılıklı 
menfaatlerine uygıın telakki 
ederek ve bu hususta bir mu· 
kavele akdine karar vermişler 
ve murahhasları olmak üzere 
Türkiye reisicumhuru Hariciye 
Vekili izmir mebusu Ekselans 
Dr. Tevfik Rüştü Arası, Ma
jeste Mısır kralı Ankarada 
fevkalade murahhas ve orta 
elçisi Ekselans Muhammed El 
Mofti El Gazaerliyi tayin d
mişlerdir. Bu murahhaslar usul 
ve kaidesine uygun görülen 
salahiyetnamclerini yekdi•<'rinc 
tevdi ettikten sonra aşağıdaki 
hükümleri kar~rlaştırmışlarclır: 

Madde l - 5 Sonteşrin 
1914 tarihinde Mısırda yerleş· 
miş olup aslen Türk dovmu~ 

-0lan yahud babası Türkiyede, 
Mısırda, ecnebide veya 24 
Temmuz 1923 tarihli Lozan 
muahedesi mucibince Türkiye· 
den ayrılmış topraklarda doğ· 
muş bulunan eski Osmanlı 
tebaasından Mısır hükumetince 
Mısır tabiiyetini iktisab etmiş 
sayılanlar Türk tabiiyetini ih
tiyar etmek hakkını haiz ola· 
caklardır. Ancak şurası mu· 
karrerdir ki bu kimselerden 
Mısırda doğmuş olup babaları 
da Mısırda doğmuş bulunan· 
!arın böyle bir hakkı hiyarları 

olmıyacaktır. 

Madde 2 - 5 Sonteşrin 
1914 ta rihinden sonra Mısıra 
gitmiş olan eski Osmanlı te· 
baası Türk tabiiyetini muha
faza eder. Bununla beraber 
bunlardan aslen Tiirk olmıyan 
ve işbu mukavelenin meriyet 
mevkiine geçmesi tarihinden 
evci Mısır tabiiyetini ihraz 
etmiş bulunanlar Mısırlı sayı
lırlar. 

· Madde 3 - Mısır yerlili
ğinden istifade eden ve 5 Son· 
teşrin 1914 tnrihinde Türki· 
yede yerleşmiş bulunan eski 
Osmanlı tebaası Türk tabiiye· 
tini muhafaza etmiş sayılır. 
Ancak bunlardan Mısırda doğ
muş olup babaları da Mısırda 
doğmuş bulunanlar Mısır tabi
iyetini ihtiyar etmek hakkını 

haiz olacaklardır. 

Madde 4 - Mısır yerlili· 
ğinden istifade eden ve 5 Son· 
teşrin 1914 tarihinde' ecnebi 
memleketlerde yerl eşmiş fakat 
aslen Türk doğmuş olan ya· 
hut babaları Türkiyede, Mı
sırda yahut 24 Temmuz 1923 
tarihli Lozan muahedesi mu
cibince Türkiyeden ayrılmış 
topraklarda doğmuş bulunan 
eski Osmanlı tebaası Türk 
tabiiyetini muhafaza etmiş ol-
maları halinde Mısır hükume
tincP. Mısır tabiiyetini iktisab 
etmiş sayılmıyacaklardır. An· 
cak bunlardan Mısırda doğ-
muş olup babaları da Mısırda 
doğmuş bnlunanlar Mısır ta· 
biiyetini ihtiyar etm .. k hakkını 
haiz olacaklardır. 

Madde 5 - 1 inci, 3 üncü 
ve 4 üncü maddelerde derpiş 
olunan hiyar hakkı işbu nıu· 
kavelenin meriyet mevkiine 
girmesinden itibaren bir se
nelik müdd<!t içinde kullanıl
mış ol01alıdır. 1 inci maddeyi 
tatbikan yapılan tabiiyet ihti· 
yarı Türkiyede Dahiliye Ve
kaletine Mısırda Türkiye elçi· 
liğine ve ecnebi memleket· 
lerde Ttirkiye elçiliklerile kon
solosluklarına bildirilecektir. 

3 üncü ve 4 üncü madde· 
Ieri tatbikan yapılacak tabiiyet 
ihtiyarı Mısı rda Dahiliye Neza
retine, Tiirkiyedc Mısır elçili
ğine ve ecnebi memleketlerde 
Mısır elçiliklerine veya kon· 
solosluklarına bildirilecektir. 

Madde 6 - 1 inci, 2 inci, 
3 üiıcü ve dördüncü madde
ler mucibince tanınmış olan 
tabiiyet evli bıdına ve 18 
den aşağı yaştaki çocuklara 
bihal kın şan1ildir. 

Madde 7 - Türkiye elçi
liği 5 inci maddede derpiş 
olunan miid<lctin bitmesinden 
itibaren üç ay içinde birinci 
madde nrncibince Türk tabi· 
iyeti lehinde hiyar hnklannı 
kullanmış olanların listelerini 
Mısır Hariciye- Nnaretinc \ e· 
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1 Ç. 
67 

dınların ve sinni rüşte vasıl 41 
olmamış isimler de gösteri~ 29 
miş bulunacaktır. 24 

Yukarıda anılan listelerin 21 
verilmesinden sonra Mısır t-1,. 18 
riciye Nezareti bu listelerd~ 1 
yazılı kimselerin tabiiyet ihtr 11 
yarı şartlarını haiz olup olnı•· l 
dıklarına göre, listelerde bı,... 
kılmaları veya bunlardan çık,. 
rılmaları hakkında Türkiye el· 
çiliği ile anlaşacak ve elçilik 
ile bilitilaf kat'i bir liste tes· 
bit edecektir. 

Madde 8 - Mısır elçiliği 
5 inci maddede derpiş olunarı 
müddetin bitmesinden itıbarerı 
üç ay içinde 3 üncü ve 4 üncU 
maddeler mucibince Mısır ta· 4 

biiyeti lehinde hiyar haklarını 
kullanmış olanların listelerini 
Türkiye Hariciye Vekaletine 
verecektir. Bu listelerde evli 
kadınların ve sinni rüşte vasıl 
olmamış çocukların isimleri de 
gösterilmiş bulunacaktır. 

Yukarıda anılan listelerin 
verilmesinden sonra Türkiye 
Hariciye V ckalcti bu listeler· 
de yazılı kimselerin tabiiyet 
ihtiyarı şartlannı haiz olup 
olmadıklarına göre listelerde 
bırakılmaları veya bunlardan 
çıkarılmrıları hakkında Mısır 
elçili~i ile anlaşacak ve '!içilik 
ile bilitilaf kat'i bir liste tes· 
bit edecektir. 

Madde 9 - Hariciye Ne· 
zareti ikinci maddenin ikinci 
fıkrası ile derpiş olunan şart· 
lar dahilinde Mısır tabiiyetini 
iktisab edt·ıı şahısların liste· 
)erini işbu mukavelenin meri· 
yet mevkiine girmesinden iti· 
baren üç aylık bir müddet 
içinde Türki) ıin Kahire el· 
çi liğine verccel r. 

Bu listelerde evli kadınların 
ve sinni ı üşte \asıl olmamış 
oln a.rn ş çocukların isimleri 
de gösterilmiş bulunacaktır. 

Yukarıda anılan listelerin 
verilmesinden sonra Türkiye 
elçiliği bu listelerde yazılı 
kimselerin tabiiyet ihtiyarı 
şartlarını haiz olup olmadık· 

larına göre listelerde bırakıl
maları veya bunların çıkarıl· 

mnları hakkında Mısır Hari· 
ciye Nezareti ile anlaşacak 
ve vezaret ile bilitiliif kati 
bir liste tesbit edecektir. 

Madde 10 - Yukarıki mad 
delerde derpiş olunan kati 
listeler herhangi bir şahsın 
matlup şartları haiz olmadığı 
tebeyyün etmesi halinde kar· 
şılıklı bir anlaşma ile tashih 
edılebilecektir. 

Madde 11 - işbu muka· 
vele tasdik edilecek ve tasd!k· 
nameleri mümkün olan süratle 
Kahircde teati edilecektir. 

Mukavele tasdiknamelerin 
teatisinden bir ay sonra me· 
riyete girecektir. 

Ankarada 7 Nisan 1937 ta
rihinde iki nüsha olarak tan· 
zim edilmiştir. 

Dr. T. R. Aras 
Muhammed El Mofti El Gazaerli 

Nihai protokol: 
"Tüı kiye ile Mısır arasında 

bugünkü tarihte imzalanan 
tabiiyet mukavelcnamesi hü· 
kümlerine uyguu olaıak hakkı 
hiyarlarını kullanmış olan şa· 
hı:slar tabiiyetinden feragat 
ettikleri memleketi bu yüzden 
terke mecbur olmıyacaklar. 

Ve orada öbiir vatandaşlarına 
bah~olunan haklardan istifa· 
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lJ.., onc A ucuz tia!.:0P~~:~a1ıyoruz ':.!~~~~~ ~~!!~.r~~f.~1!1~d~:!~ •• 
Söke Belediyesinden; 

r\ ~~ İstanbul, 21 ( Hususi ) - işlek ve şerefli bir yerinde köşe başında evvelce Galatasaray 
Iranla imzaladığım1z mukavele 

1 - Yeni su tesisatımız için nümunesi belediyemizde mev· 
cut priz, Jağar, buşak1e ve taksim musluklarından yü
zer adet ve 12,24 kalmlıkta 450 kilo kurşun boru ile 
kalafat yapme teferruatı 8/4/937 perşembe gününden 
itibaren 21 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Ozum satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 
67 Alyoti bi. 11 25 14 
41 M. J. Taran. 10 13 375 
29 Ş. Rıza ha. 11 50 11 50 
24 inhisar ida. 8 50 8 50 
21 S. Ergin 10 50 11 25 
18 K. m. Ali 14 25 19 
13 Ki. Taner 13 14 50 
11 J. Taranto 11 15 
ıo Şınlak z. 10 10 
4 Leblebici Js. 14 50 14 50 

23a Yekun 
· 429070,5 Eski satış 

429308,5 U. satış 
Zahire sabşları 

Çu. Ginsi K. S. 
252 Buğday 6 50 
69 Ton Arpa 4 
52 ,, P. çekir. 3 25 
97 Ken. pala. 255 

~89 Kilo koyun d. 65 
Q99 Adet kuzu d. 100 

K. S. 
6 75 
4125 
3 25 

400 
65 

100 
---~------,--~~----~ 

lzmir 1 inci icra me. dan: 
Bay Veyselin Emlak ve eytam 
bankasından taksitle satın al· 
dığı gayri menkulden müte· 
vellit borç için bankaya ipotek 
eylediği lzmirde Karşıyakada 
Alaybey Hengam sokak 14 
e.tki 41 yeni ve 153 No. lı 
908,50 metre murabbaında ve 
40 ada, 3 parsel, 15 pafta 
No. da kayıtlı 635 lira 63 
kuruş kıymetli arsanın mül· 
kiyeti açık artırma suretile ve 
844 numaralı Emlak ve Eytam 
bankası kanunu mucibince bir 
defaya mahsus olmak şartile 
artırması 28 7 5 / 1937 cuma 
günü saat 11 ae icra dairemiz 
içinde yapılmak üzere 30 gün 
IDüddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten sonraya mü· 
sadif olması hasebile kıyme
tine bakılmıyarak en çok ar· 
tıranın üzerine ihalesi yapıla-
caktır, Satış 841 numaralı Em
lak ve Eytam bankası kanunu 
hükümlerine göre yapılacağın· 
dan ikinci artırma yoktur. Sa
tış peşin para ile olup mÜş· 
teriden yalnız. yüzde iki buçuk 
dcllaliye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alikadar1ann ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını husu· 
sile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev· 
rakı müsbitelerile birlikte me-
muriyetimize bildirmeleri İcab 
eder. 

Aksi halde hakları tapu 
sicilince malum olmadıkça 

paylaşmadan hariç kalırlar. 
17 /5/1937 tarihinden itibaren~ 
ıartname herkese açıktır. Ta-
lip olanların yüzde yedi buçuk 
teminat akçası veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 

• 37/4785 dosya numarasilc 
1zmir 1 inci icra memurluğuna. 
aıüracaatlan ilan olunur. 

H. iş. No. 908 

deye devam edeceklerdir. 
işbu • mukavelenamenin me· 

riyete girmesinden önce Tür-
kiycnin kendi tebaasından 
saydığı ve tabiiyetleri işbu 
mukavelename ile tayin olu
nan şahıslar ile malları hak-
kında Türkiyede tatbik edil
miş olan tedbirler, hükümler, 
kanuni, idari ve adli kararlar 
hüküm ve tefsirleri müktesep 
kalacaktır. : işbu şahıslara bu 
bu suretle tanınan:yeni tabii· 
yet hiçbir veçhile mevzubahs 
neticeleri değ;ştirmiyecektir. 

Dr. T. R. Araı 
Muhammed El Mofti 

mucibince !randan ucuz fiatle polis merkezi olarak kullanılan 277 numaralı kargir bina ile 
altındaki dükkanlar parası peşin ve sırf nakit verilmek şartilc 

petrol alacağız. Bu münase- 60000 altm1ş bin lira muhammen bedel üzerinden 3 /5/ 937 
beotle, piyasaya ucuz fiatle pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulile satılacaktır. Is
petrol çıkarılması için bir ka teklilerin 4500 liralık teminat mektuplarile teklifnamelerini sö-
nun layihası hazırlanıyor. Bu zü geçen günde saat 14 de kadar Defterdarlık binasında Milli 

2 - Bedeli muhammeni 68.0 lira olan 50 kuruştur. 

kanun, yakında meclise veri-
lecektir. Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyon başkanlığına ver-

mf!leri. 18 22 26 30 2096/1190 

3 - Talip olanlar ihale 9ü olan 29/4/937 perşembe gü· 
nü saat 14 e kadaF % 7.5 teminab olan 51 lirayı 
belediye veznesine yatırmış bulunacaklardır. 

4 - Nümuneler ve eksiltme şartnamesi her vakıt beledi-
Eksperler 

Resmi sal§hiyeti ~haizmiş 
Paris, 21 (Radyo)- Ticaret 

Nazırı Bay Pol Bastid, cihan 
iktısadiyatını ıslah için tetki
katta bulunan Belçika eksper
lerini kabul etmiş ve uzun 
müddet görüşmüştür. Bu mu· 
rahhas)ar resmi sıfat ve sala· 
hiyeti haizdirler. 

Paris sergisi 
Hakkmda hiçbir karar 

verilmedi .. 
Paris, 21 (Radyo) - Bugün 

toplanan kabine, 1937 sergi
sinin küşad tarihi hakkında 
hiçbir karar vermemiştir. ~~ 

Dahiliye Bakanı, zabıtanın 
ıslahı hakkında izahat vermiş· 
tir. Önümüzdeki Salı günü 
meclise bu hususta daha müs
bet malumat verecektir. 

lzmir 1 inci icra me. dan: 
ikbalin Emlak ve Eytam ban· 

kasından taksitle satın aldığı 
gayri menkulden mütevellit 
borç için bankaya ipotek ey
lediği lzmirde karşıyakada 
Alaybey meydan so1cak 17, 21 
No. lı eve kapıdan girilince 
tabanı toprak tavansız bir 
oda buradan bir kapı ile hah· 
çeye çıkılır, bahçeden bir 
merdivenle üst kata çıkılır, 

üst katta bir oda mevcuttur. 
Gene kapusu bahçeye bir 
odası vardır. Bahçe içinde tu· 
lumba ve helası ve bir ayva, 
bir asm~. bir incir, 3 akasya 
ağaçları vardır. 750 lira kıy· 
metinde olan bu evin mülkiyeti 
açık artırma suretile ve 844 
numaralı Emlak ve Eytam ban· 
kası kanunu mucibince bir 
defaya mahsus olmak şartile 
artırması 28 I 5 I 937 cuma 
günü saat 11 de icra daire· 
miz içinde yapılmak üzere 30 
gün müddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde sa
tış bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 

numaralı kanunun meriyete 
girdiği tarihten sonraya mü
sadif olması hasabile kıyme· 
tine bakılmıyarak en çok ar· 
tıranın üzerine ihalesi yapıla
caktır. Satış 844 numaralı 
Emlak ve Eytam bankası ka
nunu hükümlerine göre yap1-
lacağından ikinci artırma yok
tur. Satış peşin para ile olup 
müşteriden yalnız yüzde iki· 
buçuk dellaliye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 

hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını husu
sile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilin tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev
takı ınüsbitelerile birlikte me
muriyetimize bildirmeleri ica
beder. 

Aksi halde hakları tapu si
cilince malum olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. 17 /5/ 
1937 tarihinden itibaren şart· 
name herkese aç1kıır. Talip 
olanların yüzde yedibuçuk te· 
minat akçesi veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 
37/2733 dosya numarasile 
lzmir 1 inci icra memurluğuna 
müracaatları ilan olunur. 

o. 600 

Zengin bir servetin !nahları ola"=Y~plan bci'Şlad( 

lzmir :muhasebei hususiye
müdürlüğünden: 
Tıraşça Alman çiftliği,I Gölova, Sancaklı, (Karapınar, Çile-: 

me, Çamköy, Şaşal köylerinin arazi tahrir ve tahkikatı neti· 
celenmiş olduğundan 937 mali senesi vergilerinin yeni tahrir 
kıymetleri üzerinden tahakkuk :ettirileceği 2901 sayılı yasanını 
onuncu maddesine tevfikan ilan olunur. 1242 

Vilayet daimi encümeninden: 

yr.de görülebilir. 20 22 24 26 1222 

İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 Menemen garnizon kıt'atı ihtiyacı için 120 ton Un ka

palı:zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 Evsaf ve şeraiti Menemen sat. al. komisyonunda gö

rülebilir. 
3 ihalesi 4 Mayıs 937 salı günü saat 11 de Menemen 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Tahmin edilen bedeli 14100 lira olup muvakkat te
minat parası 1058 liradır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıdlı ol
maları:r şart olmakla Q.eraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 

vesikalarla birlikte teminat ve teklif mektuplannı ihale 
saatinden en geç bir saat evvel Menemen satın alma 
komisyonuna vermeleri. 18 22 27 2 1213 

lzmir Mst. Mv. Sat. Al. Ko. dan: 
1 - Kırkağaç kıtaat ihtiyacı için (72000) kilo un, kapalı 

zarf (36000) kilo arpa, (14000) kilo bulgur açık ok
siltme suretile alınacaktır. 

Muhammen Bedeli 2 Unun tahmin bedeli (9360) lira muvakkat teminaıı 
Lira K. Yeri Cinsi No. (702) lira, arpanın tahmin bedeli (1800) lira muvak· 

70 00 Keçeciler caddesinde ev 87 kat teminatı (135) lira, bulgurun tahmin bedeli (1680) 
25 00 Tilkilik " ,. 7 lira muvakkat teminat parası (126) liradır. 
50 00 Birinci Süleymaniye ,. 13 3 Unun ihalesi 12/5/ 937 çarşamba günü saat 16,30 da 
25 00 lkiçeşmelik caddesi " 202 kapalı zarf, arpa ve bulgurun ihalesi 12/5/937 çar-
50 00 Karşıyaka fktısat sok. ., 22 .şamba günü saat 16 da aç1k eksiltme suretile Knk-

100 00 ,, Celal bey " ,. 12 ağaç satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
50 00 " Bahariye ,, ., 31 4 - Şartnameleri her gün Kırkağaç satın alma komisyo-

450 00 Bahribaba caddesi ., 104 nunda görülebilir. 
257 00 " .. ., 106 5 Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma-
250 00 " " ., 108 lan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
256 00 " " ,, 110 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika-
256 00 " " .. 112 larla birlikte un için teminat ve teklif mektuplarım 
210 00 ,, " •. 114 arpa ve bulgur için teminat makbuzlarını ihale saa· 

60 00 Karşıyaka lktısat sok. ., .. 28 tından en geç bir saat evvel Kırkağaç satın alma ko· 
ldarei hususiye akaratından olup yukarıda mevkileri gösterilen misy::muna vermeleri. 22 27 1 7 1240 

evler 1-6·937 mali yılından itibaren bir sene müddetle kiraya ----~-----------------
-dd ti k k 

1 
lzmir Mst. Mv. Sat. Al. Ko. dan: 1247 

verilmek üzere 20 gün mu e c açı artırmaya çı arı mıştır. 
h 1 - Tayyare alay ihtiyacı için (40) adet bakır karavana 

Şartları öğrenmek istiyenlerin er gün hususi hesaplar müdü-
ve (30) adet bakır bakraç pazarlıkla alınacaktır. 

riyeti varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale 
günü olan 6-5-937 perşembe günü saat lO da depozito 2 - Hepisinin tahmin bedeli (337) lira (90) kuruş olup 
makbuzlarile birlikte vilayet dai1I1i encümeııine müracaatları muvakkat teminat parası (25) lira (35) kuruştur. 

3 Nümune ve şartnamesi her gün Mst. Mv. sat. al. ko. 
ilin olunur. 1152 

lstanbul jandarma satın alma komisyo. 
nundan: 

Cinsi Miktan Tahmin bedeli ilk teminat 

Kilo Lira Lira 

Kundura köselesi 10000 16200 1215 
Kundura vaketaaı 8000 16400 1230 

32600 2445 
1 - Parası vekiller heyeti kıırarile 937 hüdçesinden \'erilmek üzere 

dnei nıiktan tahmin bedeli ve ilk ıcminntı yuknndıı yazılı ve e\•safma 
uygun iki kalem kundura malzemesi 30·nisau-937 cuma günü saat 15 de 
İstanbul Gedikpaıa jandarma dikim evi))ina11ındaki j. satın alma komiı· 
yonuncla kapalı zarf eksiltmcsile saım ~lıuacaktır. 

2 - Şartname her gün komi )Onda görülebilir. Veya yüz alımıf 
üç kuru' bedelle adı geçen komisyondan alclınlabilir. 

3 - 1 teklilcrin 2490 sayılı kanunda yazılı enak ile tcklir mek
tublannı ve ilk teminat mokbuzlannı eksiltme günü saat 14 de kadar 
kom.İl ona vermeleri lhımdır. 2013-1139 14 18 22 27 

da görülebilır. 
4 ihalesi 26/4/ 937 pazartesi giinü saat 15,30 da Mst. 

Mv. sat. al. ko. da yapılacaktır. 
5 Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde ve şartna
melerinde yazılı vesikalarla birlikte teminat makbuz
larını ihale saatından evel komisyona vermeleri. 22-24 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Deniz Levazım Satın Alma Komisyonundan: Tahmin edilen 

bedeli 25200 lira olan 600 ton mazot 26/Nisan/937 tarihine 
rasthyan pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla alınacaktır. Mu
vakkat teminatı 1890 lira olup şartnamesi 126 kuruş muka
bilinde komisyondan her gün verilir. isteklilerin 2490 sayılı 
kanunda yazılı vesikalarla beraber ve belli gün ve saatte Ka-
sımpaşada bulunan komisyonumuza müracaatları. 1236 
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Vapur Acentas ~ Ucuz, taze ve ten1iz ilaç çeşidleri ~ A. Kemal Tonay 
ROYALL NERLANDAIS = Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında = Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın:hastalıkları 

KUMPANYASI ~ - Birinci Sınıf Mutahassısı 
Ni;·~n~:~~~~;:~v;~,~;·A~~ 1 H ©l m d Ü N lYı ~!hl ©t rF a ını ça ır - llaomahanc iotaayon~ y~~:ı.~i8Di~~~r!J.k baımda 30 .. ,.b 
1 ERDAM, ROTTERDAM ve e V = = ev ve muayenchııncsinde sahalı eaat 8 den akoam saat 6 r• 

1-fAMBURG limanları için yük 5 -.., hh E h • • llllllllll~lllllllllllllllllİIİi\ilııılıİıİİİIİıJiİİ1llHilllİI f!İeJon: 41151111111 
al~~~~tl~oN" vapuru 18 ni- ~ ... at eza an esı E ı-k t b k d 
sanda limanımıza gelip yükü- = J m a ve ey am an asın a 
nü tahliyeden sonra BURGAS, S - Depozito 
VARNA ve KÔSTENCE fi- § nde buf UDUt • C. No. Yeri No. su Nev'i T. 
manları için yük alacaktır. ı:::: - Y ~ni Taj 

SVENSKA ORIENT •lllllllllfllllllfllllllfllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• 13 Manisa Bölcek cedid mahallesi 85/8 29 Ev 

LINEIN KUMPANYASI 
14 ,, Çaprazıkebir M. cedid 50/33-163,165, Ev ve 

za~r. 161 dükkan 
"GUNBORG,, vapuru 26 15 ,, Alaybey M. hendek kahve S. 25 Ev 

nisanda ROTTERDAM, HAM· 27 ,, ,, Hüsrev ağa sokak. 12 ,, 
BURG, GDYNIA ve iSKAN- 28 ,, Çaprazı sağir M. çaprazı sa.2'ir S. 1 ,, 
DİNA VIA limanları için yük 29 ., Saray ~ah. üzüm pazarı so. Bila No. Mağaza 
alacaktır. 30 ,, ,, ,, 459 22 ,, 

SERViCE MARITlME RO· 
UMAIN 

31 ,, lbramim çelebi Mah. mahzar- 194 Ev 
başı S. 

32 ,, Saray mahallesi Saray sokak. 57 
" 33 ,, ,, ,, • Uzunyol ,, 7 / A. 7 /B. ,, 

43 ,, Çaprazı sağır mahallesinde 23 ,, 

11 ALBA JULIA,, vapuru 21 
nisanda gelip PiRE, MALTA 
ve MARSIL YA limanları için 
yük alacaktır. 

44 ,, ,, ,, ,, 25, 2511 ev ve dükkan 7 

11SUÇEAVA,, vapuru 19 
Mayısta gelip MALTA, CE
NOVA ve MARSfL YA liman· 
ilan için yolcu alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

nnvlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 
............. a_. ..... HWi ... 

Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
"GRODNO,, vapuru 8 ni

sanda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka-
racak ve ayni zamanda LON
DRA, HULL için yük ala· 
caktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION C. LTD. 
"AD JUT ANT" vapuru ni~ 

san nihayetinde gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de
ğişikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. ...................... 
"UMDAL,, Umu-

1<uruf 
. At-'(~ 

· ô .~ ıu-r 
- c 

45 " ,, " " 22 " 46 ,, Yarhasanlar Mah. kara mız· 153 ,, ,, 
rak so. Ada 189 parsel 5. 

59 ,, Mimarsinan mahallesi. Bili No. ,, 
59/l " ,, " " " ,, 
60 ,, Saray mah. Lise sokak. ,, ,, 

60/ 1 " " " " " " " 
" 
" 60/2 ,, Deveciyan Mah. Saraşhane S. ,, 11 Dükkan 

60/3 " " " " " " 
60/4 " " " " " " 
69 ,, f smetpaşa mah. cayferah So. ,, ,, 

Ada 227 par sel 6. 

Mağaza 
Dükkan 
Ev 

70 ,, Alaybey_Mah. hendekkahve ıo. ,, ,. ,, 
71 ,, Saray mahallesinde. ,, ,, ,, 
78 ,, Hüsrev ağa mah. ,, ,, ,, 

109 ,, Sultan Mah. lbrahim Çe- 36 
lehi S . " 

110 ,, Attarhoca Mah. kuyualan So. Bili No. ,, 
122 ,, Saıay Mah. istasyon cadde. 10 ,, 
123 ,, Çaprazı sağir mah. kolcubaşı S. ,, ,, 
124 ,, Dilşikar mah. Kasaba caddesi ,, ,, 
125 ,, Kavaflar çarşısı. 35 Dükkan 
126 ,, Alaybey mah. Hüsrev ağa S. 2 Ev 
127 ,, Saray Mahal. çayferah Sok. 34 ,, 
129 ,, Alaybey Mah. çömlek sokak 3 ,, 

~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 131 ,, lbrahim Çelebi mah. 53 '
1 

W F ff VAN 1 A 1 I k' 131/1,, ,, ,, ,, 53/l Dükkan 
• • • • Ce e S&tl 1 132 " Bölcek cedid mah. Veli 123 Ev 

D ZEE & Co oğlu cad. 
er • değirmen 133 ,, Kuyulalan M. iki lüleli 1 ,, 

v. N. Hali faaliyette yüz yirmi scokak. kAdba 142h parksel. 24 I I 1 
DEUTSCHE LEVAN- santimlik çift taşlı ve 27 134 " çık~~zı.e ir ma · yo uş 4•2.4 1•2 1 ki ev 

TE LINIE beygirlik İngiliz nasyonal 135 ,, Alaybey mah. Safa sokak 9 
HAMBURG markalı mazotla müteharrik 137 ,, Mimar Sinaa .. ·mahallesi. 6 ,. 

b .. kl X.I "kvadpuru 1R20MTaTyEısRta motoru ve bir tuz taşı ve Molin Adrians marka çayır 139 " Hüsrev ağa mah. yağhane S. 14 " 
e enı me te ir. · - •.bı'r arpa ezme makı·nesı' ve 141 B kt k b' h 1 · B'I" N D"kkl 

DAM HAMBURG BRE 
makineleri 50 liraya, çok sağ- ., e aş e ır ma a. yenı ı a o. u n 

, ve • muafiyet ruhsatnamesini ha- cami S. MEN için yük kabul eder. lam, garantili, yedekleri çok 141, 1 E 
iz değirmen acele ve ehven orak biçme tertibatı da takı- 12" " " ., :: D~kkin 

AMERICAN EXPORT Ll- fiatle satılıktır. labilir. 141 " " " " 
NES İzmirde Kestane pazarın- lbrahim KUl3hdaş 141/3" Ç " • ,, " Arsa 25.QO M2 . 

The EXPORT STEAMSHIP da 22 numarada makineci 142 11 aprazı sağir mah. Mimar ,, Ev 
CORPORATION Manisa Sinan sokak. 

ve tornacı Raşı"d ustaya 143 B k b h H H 14 
E 1 ,, ektaş e ir ma . acı a- ,, 

Ev 

400 
400 
750 
750 
200 
200 
2~ 
325 

100 
325 
400 
250 .. 

250 
250 
600 
125 
7~ 

300 
900 
ı.so 
375 

50 
200 

150 

400 

ıoo 
1so 
300 
150 

600 

200 mi Deniz Acenta
lığı Ltd. 

" A M NSTER,, vapuru 26 müracaat. · Birinci Sınıf Mutahassıs san sokak. 
Nisanda beklenilmektedir. NE- • 144 Gazipaşa mah. Muammerhey S. iki mağazayı müş- 1000 
VYORK için yük kabul eder. NA, KALAS ve IBRAIL li- Dr. Demir Ali " temi! otel. 

Hellenic Lines 
Limited 

SERİ SEFERLER manları için yük kabul eder. Kamçı oğlu 145 ,, Alaybey mahallesi. Es: 30/3-1 Kahve ve ev 125 
AMERICAN EXPORT LI- SOCIETE ROYALE HONG- Cilt ve Tenasül hastahk- 155 ,, ,, mah. Alaybey cad. 115 Ev 300 
NES PiRE AKTARMASI ROISE DANUBE MARI- 164 ., ,, ,, Hendek kahve S. 30/1 ,. 125 
"EXE.fER 23 N. TiME ları ve elektrik tedavisi 165 ,, Şehitler mah. Kasımefendi S. 6 200 

"BELGION,, vapuru 30 " vapuru ı- f B • " sanda PIREden BOSTON ve "SZEGED,, 19 nisanda bek- zmir · irinci beyler sokağı Ada 242 parsel 3. 
Nisan yahut 1 Mayıs bekle- NEVYORK a hareket ede- lcnilmektedir. BELGRAD, Elhamra Sineması arkasında 166 " Danişment Halil mah. Hacı 2 
nilmekte ROTTERDAM, HAM· cektir. NOVISAD, BUDAPEŞTE, Telefon : 3479 Şerif S. 
BURG ve ANVERS limanları SEYAHAT MÜDDETi: BRATISLAVA LINZ ve vf. 169 ,, Karayunus M. Yeni has· 120 
için yük alacaktır. PiRE - BOSTON 16 gün y ANA limanları için yük alır. - tane sokak. 

PHELPS LINE PiRE . NEVYORK l8 " 171 ,, Dere mah. Mehmet Ali tfen· 3 ,, 100 
PHELPS BROS & CO INC. ROMANYA SEYRÜSEFA- DEN N~fJsKLEINJMEIDDEL· 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 172 ,, Çdia çpı;a~ıa~a Aği~~~ı.parsel 34.Bila No. ,, 375 

NEV-YORK iN iDARESi BÜKREŞ 
"ARYLENSEN,, vapuru 21 "DUROSTOR 2 O S L O FOTO 1

1
7
7
3
4 

,, Sultan mah. Arif ağa sa~ak 18 ,, 200 
nisan beklenilmekte NEV- " vapuru "BOSPHORUS,, vapuru ,, Körhane mahallesi. Bili No. Ev ve dükkin 300 

Mayısta beklenilmektedir. 19 nisanda beklenilmektedir. 184 ,, Karahisar mah. Alibey S. 9/11 16 Ev 200 
YORK limanı için yük ala· KôSTENCE, SULINA, KA- Ada 66 parsel 9. 
caktır. ayni gün HAYFA, DIYEP, o R 

"JACOB CHRISTENSEN,, LAS, için yük kabul eder KA- ANVERS ve NORVEÇ in 185 ,, Karahisar mah. Alibey sokak - 18 ., 
vapuru 15 Mayıs beklenil- LAS aktarması olarak ta umum bütün limanları için yük ka- Ada 66 parsel 9. 

TUNA ). J • • ··k k b ı d 212 ,, Karaayıt timarı demiryolu. Bağ 38972 M2. 1000 mekte NEV-YORK limanı ıınan arı ıçın yu a· u e er. k 
b 1 d "SARDINIA 22 Refı·k lu .. tf. O 213 " " " ,. 9 He tar " 4980 " 1000 

ıçin yük alacaktır. u e ~r. 11 vapuru ı r 233 ,, lsmetpaşa mah. Derviş Ali S. 10 Ev 600 
Vapurların isimleri, gelme JOHNSTON WARREN mayısta beklenilmektedir ayni Zevkinizi okşayacak poz 234 ,, Alaybey mah. Dereyolu. Bili No. ,, 200 

tarihleri ve navlun tarifeleri LINIES L TD. gün PiRE, ISKENDERIYE, Dl izahatı yukarıda yazılı gayrimenkullerin peşin para ile satış-
hakkında bir taahhüde girişi- L I VER PO O L YEP ve NORVEÇ limanları Temiz işçilik farı 27/4/1937 Salı günü saat onda yapılmak üzere artırmaya 
lemez. ,,JESSMORE,, vapur..ı 9 için yük kabul eder. Hükumet civarı Kaymakam konulmuştur. 

B. . . k d d 'UMDAL Mayısta beklenilmektedir. LI· Vapurların isimleri gelme Nihadbey caddesi No. 20 istekli olanların yevmi mezkurde gayrimenkullerin hizala-
ırıncı or on a ' " VERPOOL ANVERS "hl · l "f l . 1 UMUMİ DENiZ ACENTA- .. ve ten tarı erı ve nav un tarı e erı rında yazılı depozitoyu Manisa ş Bankasına yatırarak mmtaka 

Ll ;ı.I LTD l yuk getirecektir. BURGAS, ı hakında bir taahhüde girişi· 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 memurumuzun Çayferah ve istasyon caddesinde .. 34 • No. lu 
u . vapuru acenta ı· VARNA KôSTENCE SU 1 ' ' ğ .. t d"I . . 1 , , L - · lcmez. Telefon No. 2007 2008 evinde artırmaya girmeleri ilan olunur. 11 22 1136 

0:::~~·~;:::nd: ~:::~6rıca IPürı·en Şahap Tesiri tabii, eş1_iz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6b-
Telcfon : 3171 . rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 

" 
., 

300 

300 

lSO 


