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lımirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

Rusyu'ya bir nota vermiş ve 

Rus-l\1ongol muahedesini ta· 

uımadığını bildirmiştir. 

Fiab (100) Para 

13 ler lioınitesi bugün toplanıyor 
-

Fransa l 3 ler koii°iitiSf hllgün Ce
nevrede toplanıyor 

ispanya cumur baş 
Kur'a efradını hı- k • •f •? 

rakmıyor anı ıstı a mı ettı. 
Lort Eden, M. Flanden ve M. ( Brados ) Cenevreye Paıis. 7 (A.A) - Kabine, 

bu geceki toplantısında 1 S 
Nisanda terhisi icap eden 
bilumum efradı yeni bir 
emre kaaar ıilib altında 

vardılar. Fransauın Londraya ,,erdiği proje 
lıtaabul 8 (Özel) - 13 ler 

komitesi bugün ispanya baı 
delegesi M. Madaryaga'nm 
baıkanhiında top' anacaktır. 
Ingiliı dış işleri bakanı Lord 

Ed~n ile Fransız dış işleri 
bakanı M. Flinden ve kon
sey baıkanı M. Bravnı, Ce
neneye i'elmiılerdir. Lord 
Eden, Pariı'ten M. Flinden 
ile bera'-er gelmittir. M. 
FJiadeu; Fransa'aın Loadra 
sefiri •a11tasile lngiltere Dıı 
itleri bakanı muavini Vanıi
tar'e terdiii müıtcrek em-

Sulh 
için boynk bir 
konferans top· 

lanacak 
lstanbul; 8 ( Özel ) 

Buıene, yaz tatilinden bil
iıtif ade, bütiln Avrupa dev
letlerinin iıtirakile ya Pa · 
riate ve yahut ta Loodra
da büyük bir sulh konfe
raa11 toplanacağı hakkında 
ki haberler, salahiyettar 
kaynaklarca teyid edilmek· 
tedir. Toplanacak olan bu 
konferansa, Amerika da ela· 
hil olduj'u halde biitün 
devletler tlelere g6ndere
celderdir. Konferanı, cihan 
ıallaunun muhafazasını te-
mio edecek metocllar ara· 
yacak ve baıka hiçbir mes· 
ele ile meıgul olmıyacaktar. 

\.. ~ 

Yunanistan 
Balkan paktına 

sadıktır 

~I. Fl4nıleo 

niyet hakkındaki projeden 
Lord Edeni balterdar eyJe
miıtir. 

Fraaaa'aıa, ltalya - Habeı 
mea' eJeıinde lariltere' den 
ayrılmıyacaiı ı6yleniyor. 

latan bul, 8 (Özel) - On 
üçler komitesinin bugünkü 
topJantJıında Türkiye'yi tem-

sil edecek olan Paris elçimiz 
Suad, dün akıam Cenevre'ye 
varmııtır. 

Loadra, 7 (A.A) - ltal
yan sulh ıartlarının ldgilte
re"' deki ltalyan aleybdarı ce
reyanları arhracağı siyasi 
mabfellerde beyan edilmek· 
tedir. 

mevcud zecri tedbirlerin ar
tırılmasını istemesi muhte
meldir. 

Cenevre 7 ( Radyo ) -
Royter ajansından : 

Son Fransız planı; Cenev
re siyasal mabfeJlcrinde ar
sıulusal siyasa için muvafik 

- /)P.ı ·umı dördünrü suhi/e'1"-

tutmağa karar vermiıtir. 
Bu efradın yekünu 175,000 

kiıi, yani Fransa'nın hazari 
ordusu mevcudunun takriben 
yarısı kadardar. Kararan se· 
bebi; Majino müdafaa hattına 
muallim efrad verilmesi za
ruretidir. ---------.. ·~~------

PoJon yada Yahudi mağa· 
zaları yağma edildi 

(Loç) ve(KarJiot) kasabalarında teca
vüzler oldu yağmacılar ıevkif edildi 

M. Ed~o'in perşembe günü Varşova'da Riyaıeti cumur sarayı 
milletler cemiyeti kon1eyinde 

Varıova 8 (Radyo)- Leh diler için boykotaj ilin edil-

G rev milliyetperverleri, dün gürül- miı (Karkof) ta bütün Ya· 

Barslon, 8 (Radyo) - Ma- Uilü bir nümayiş yapmıılar hudi maiaıaları yağma edil -
den amelesi ile patronlar ve Yahudilere muhtelif şe· mittir. Hükümet, şiddetli 
arasındaki ibtilif, henüz zail killerde tecavüzatta bulun· tedbirler almııtır. Nlimayiı· 
olmamııtır. Maamıfib, ame- muılanlır. çiler)e yağmacılardan birçok 
leden bazıları it tutmuıtur. Loç kasabasındaki Yahu· kimaeler tevkif edilmiıtir. 

--~------~------.... ·~-~IHl~••4 .... ------~----------
Italya, insaniyete aykırı harp vasıta
ları kullanmıyacağını söylemişti .. 

Habeş imparatorunun (Röyter) muhabirine gön· 
derdiği.: 1 mektup intişar etti 

İstanbul, 8 (Özel) - Ko-
ranın cenubunda ltalyan-

diyor ki: 
.. ltalya, medeniyet ve in· 

saniyete aykırı harp vasıta

·-M. Zamora, riyaseti cumuı· sara
yından kendi evine taşındı 

Zamora halk arasında 

lstanbul, 8 (Özel) - Mad- Zamora'nın istifa ettiği şayi-
rid'den haber verildiğine göre ası çıkmıştır . lıpanya'da va
cumur baıkanı Askala Za-
mora, cumur reislerine mah- ziyet tehlikeli görülmekte, 
auı olan saraydan dün gece yeni hadiselerin zuburundaa 
kendi evine çekilmiıtir. M. endişe edilmektedir. ______ .._. ... _.. .• ._.M•------

Fazlı Güleç 
ödemiş'e gitti 

Hbay Fazh Güleç dün 
akşam beraberinde vilayet 

umumi meclisi azasand .. n 
Hasan ve 11hbiye müdürü 

Cevdet olduğu halde oto

mobille Ödemiş'e gitmiştir. 
ilbay Ödemiş köylerini ve 

Bayındır, Tire, Torbalı ka

zalarına teftiş edecektir. ---···----Bir tı·en hattan 
çıktı 

Dün akşam Bayrakh'da bir 
trea kazası olmuş, saat 16 da 
Alaıehir postasını yapan ka
tar, Salhane ile Bayrakla ara
sında tamirat arllbasına çar
parak yoldan çıkmııtır. Kaza 
aeticesinde nüfusça zayiat 
olmamış ve tren Bayraklı is · 
tasyoauna yaklaştıiından ve 
sür'atini azalttıiındaa devrli· 
memiıtir. Lokomotif kısa 
bir müddet zarfında batta: 
konmuş ve Alaşehire git
miıtir . 

· lbnisuud 
lrak'la ademi tecavilz 

misakı akdetti 

Jbnissuud 

lstanbul 8 (Özel) - lbni· 

suud ve Irak bükümetleri 

arasında bir ademi tecavUz 

ve mütekabil yardım miıa

kı imzalanmııtır. Buna röre, 

iki hükümete aid araziyi is
tilaya teşebbüs edecek bir 
kuvvete müştereken karıı 
durulacaktır. llarla Habeı'Jer arasında vu·& 

kuagden kanlı bir savaıta, 
Habeı imparatorunun gös
terdiği cesaret ve celadet, 
Habeş orduıu üzerinde bü
yük bir tesir yıpmıştır. lm· 
parator, ba11i ordusunun 
başında f olduiu halde ltal-

ları kullanmıyacatına dair ( 

verdiği sıszn tutmamıı ve -- ( UJusal Birlik ) e Göre ,--
epey bir zamandanberi si- '------------------------
libıız ve cepheden çok uzak 

Kral l 'orgi 
lıtanbul, 7 (A.A)- Yuoa

oistan'ın, Balkan pakta kar
şısındaki vaziyetini tetkik 
~den Yunus Nadi, Cumhu· 
riyet ıaıetesiade ıon ıoa-1 
terde bu meı'ele etrafıadal 
- Dnamı 3 ncii sahifede-

yan kuvvetlerile saatlerce 
çarpışmış ve bizzat mitralyöz 
kullanmııtır. Bu muharebede 
Habeş zabitlerinin mühim 
bir k11mı maktul düşmüş ve 
fakat ltalyanlara da büyük 
zayiat verdirmiştir. 

lıtanbul, 8 (Özel) - Ha· 
be' imparatorunun, ·~(Röyter)I 
ajanııaın Adiı-Ababa muha
birine cepheden iÖnderdiji 
mektup, biHOa Avrupa ga
ıetıleriacle iatiıar etmittir · 

M. MuHolioi ;': 
imparator, bu aıktultuada 

şehir ve kasabalarımızı bom-
bardıman etmek ıuretile 
binlerce masum insanları 
öldiirmllıtür. 

Biz sulh istemiyoruz. Eme
limiz; topraklarımıza ıirea 
dtiımanı tardetmek Ozere 
bize hak veren devletlerin 
müzaheretini temin eyle
mektir. Uluslar sosyetesi, 
maaetteessüf çok bati hare· 
ket etmektedir. ltalyan'lar, 
bu betaetten iıtifade ederek 
ve bütün tabripkir v•sıta
larını kullanarak maaum kanı 

- Dewm.ı dlrdıınca uW(«l. = 
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Y onan, deniz ve kara kuvvetleri, bü-
yük manevralara başhyorlar 

'I 
1 tondra harh divanına 

verildi 

Cinui Roman 

Casus 

• Liii: 

Nakili: KAMI OHAI .1 lstanbul, 8 (Özel) - ln-
~ ailtere erkanı harbiyesinin -91- • • d "" .., bau mühim dosyalarını ça· 

'\' unan kı·ah diktatörlük istemivor. 1\.ral. zahitlerin .. , 

evın e bulunan oyun kagıtla• )an Ye lsmaiJiye'de yakaJa• 

• • d k f' . nan casus (Françesko Fatsini) 
.1 toplandıkları odaya ansızın nasıl gi .. dr! 

rına JSIJ na en a asıuı UÇllracakla- Londra harb divanına Yeril- Jurnal Dö Jen~v 

ni,tan hakkında 

Yuna

yazdığı 

bir makalede, Yunan Kralı bildirmekle iktifa etmişlerdi. 
ikinci Yorgi'oin kat'iyen dik- Kral, son zamanlarda Yu· 

rına ihtimal verıııİ)'Oı·du miştir. 
tatörlfik istemediğini ve bunu naoistan'ın dış siyasasile de 
anhyan Yunan ricalile dik· yakından alakadar olmaıa -------·--· ·-----

Nasılsa budalaca bir 
lecesaüs hissi beni oraya ka
dar sürükJedi. KaJabahk ara· 
aıada kendimi tanıtmak iste
mediğim için bililtizam eski 
bir elbise giydim!. 

- Pek iyi, bu ifaden ka
bul olabilir diyelim. Ya ika
metgahında ıizli bir oda 
içinde bir masa üzerine sıra· 
lanmış olan oyun kağıtla;ına 
ne diyelim ? 
Lni, biraz tereddüt ettik· 

ten sonra cevap verdi : 
- O da bir yadigardır • 

Bir yadigir mı? O ne 
demek? 

- Ne demek olacak, Al
manya'da bulunduğum za· 
mandan kalma bir yadigar 
(Haydelnberg) de talebe iken 
ilmikelim fakültesi meıun· 
farından birisinin kızkarde
ıini sevmiştim. Bunu siz de 
bilirsiniz. Ben bu kızla he
men her gün saatlerce bera
ber bulunuyordum. Kız, 
teehbil edip etmiyeceğimizi 
anlamak üzere bir kağıtla 
faJ açb. 

Fransa'ya dönmek mecbu· 
riyetinde olduğumu kendi· 
sine haber vermeğe gittiğim 
gün de onun bu kiğıtlarla 
metgul bulunduiunu gör
dfim. Bu kağıtlar, kendisinin 
zevcem olacağını o giin ona 
bildirmiş imif. Bu kız, m6s· 
takbel saadetimizin bir ga
ribi nişanesi olan bu kiğıt· 
ları saklamaklığımı benden 
istedi ve Paris'te oturacağım 
evde bu kiğıtları bir masa 
&zerinde tertib ederek izdi-

vacımız. için sizin tarafınız· 

dan müsaade edilinceye ka· 
dar sakhyacağıma dair bana 
yemin ettirdi. Beni Almaa
ya'dan buraya celbettiğiniz 
zaman kıza olan aşk ve ali
kam, henüz baki idi. Ken· 
dim dahi pek te arzu etmez 
iken nasılsa öyle çocukça 
bir teklife muvafakat gös
terdim. 

Bu kiiıtlar, altı yıldanberi 

evimin gizli bir yerinde bir 
masa üzerinde duruyordu. 
Oğlunun söylediklerini dik· 

katle dinliyen baba Anri, 
heyecanla sordu: 

Bu hikayeyi müstantike 
naklettin mi? 

Lüi derin bir ah çektik· 
ten sonra: 

- Hayır, fakat nakletsem 
de ne faydası var ? Onlar, 

uydurulmuş bir yalan diye 
dinJiyeceklerdir. 

Maa baza, evimde bulun
muş olan böyle bir kitıda 
ehemmiyet verip tahkikat· 
larını buna istinad ettirecek· 
Jeriae ve bu kiğıtf ardan 
bir maça kızı eksik diye bir 
adamın başını uçurmak isti· 
yecelderine hiç ihtimal ver
mıyorum. 

Baba Anri sualJerine de
vam ve oğlunu söyletmek 
istediğinden dedi ki: 

- Ya, emniyet , direktörü 
senin sesini ve asayiş me
muru da elbiselerini ve sima· 
mtanımıf .bunlara ne derein? 

Lüi hemen ~evap verdi: 
- Aldanıyorlar. 

Delikanlı, babasının sor
duğu suallere derhal cevap 
veriyor ve bu hususta biç 
sıkıntı çekmiyordu. 

Antakya'da çıkan bayrak 
meselesi etrafında 

~-~--.-.-----~~~ 

Müsyü Anri, oğlunun yan
lışlıkla tevkif edildiği hak
kındaki kanaatinden hiçbir 
şey kaybetmemiş olduğu 
halde dedi ki: 

Suriye'nin idaresi ne olursa olsun, 
Iskenderun ve Antakya'ya habşolu· 

nan haklar ihlal edilemez 
- Şimdiye kadar toplan· 

mış olan bütün deliller, se· 
ni suçlu gösteriyor oğlum. 
Hakikati hal anlaşılıncaya 
kadar vakit geçecektir.Bun
dan sonra seninle bir daha 
görüşmek mümktin olmıya
cakhr. Yalnız batına kala
caksın. Kendini müdafaada 
devam et ve cesaretini sakın 
kaybetme. Senin aleyhinde 
tahkikat yaparlarken ben de 
boş durmıyacağım ve aenin 
masumiyetini isbat için de· 
Jiller aramakla meş2'ul ola
cağım. Çok eminim ki bu 
hususta muvaffak olacağım, 
bu gibi bidiıelerde birçok 
gizli noktaları meydana çı
karmak san'atamdar. Ben bun· 
dan evvel, hep adli tahkik
Jerle ömrümü yıpratmış bir 
adamım. Buau şimdiye kadar 
senden saldı tutuyordum. 

-Arka.~war -

• Antakya' daki Arap lisesi 
talebesinin çıkardığı bayrak 
hldisesi münasebetile An
takye'de intişar eden (Yeni 
Gün) gazetesi, fU yazıları 
yazmaktadır: 

Antakya Arap lisesi tale
besinin kopardığı (Bayrak) 
gürültüsü dallı, budaklı bir 
yayğara lıalinde devam edip 
gidiyor. 

Arap talebe, Suriye mek· 
lerinde olduiu gibi her per· 

fembe fÜnÜ mektebi terke• 
derken ve her cumartesi 

sabah& mektebe gelirken 
mektep avlusunda bayrak 
meraaimi yapılmasını, Suri· 
ye bayratınıa selimlanmaaı· 
na iıin verilmesini istiyor. 

Fakat lisenin Türk-Arap 
iki kısımdan mütetekkil bu
lundutudu nazarıdikkate 
alan lise idaresi Arap tale· 
benin bu istejine mtiaa•de 

lzmir milli emlik müdürlütlnden: 
Satır 
Sıra numarası 

119 ikinci karantina mahıllesiain mısırlı caddesinde 
eski 6·3 timdi 190 taj no.lu evvelce boyahane 

ıimcli ev 
120 Karataş salhane şetaret s. 3·6 eski 18 tıj tahriri 

nüfusta 13 taj no. konan ev 
131 Karantina mıs1rlı caddesinde 296 eski ve şimdi 

180 taj ao.lu fırın 
122 Asansör üstünde üçüncl karataı maballeıiaia ku

yumcuyan nam diğer komiser lımail a. 34 eıki 14 
taj no.lu 51,50 metre murabbaı bir oda bir ba

yatı müıtemil ey 
2 3 Reşadiye mahallesinin yeai çay nam diğer teced-

Lira 

175 

65 

120 

90 

70 

etmekle iki kısım talebe 
arasında berbaDgi bir bidi
ıeye yol verilebileceğini dü· 
şilnerek bu isteği reddediyor. 

Arap talebe ise buna 
ratmen lisede m6saade edil
miyea merasimi mektep ha· 
ricincle yapmağa teşebbüs 
ettikten baıka Şam vezirleri 
nezdinde Şam gazetelerinde 
=ateklerini tekrar haykırıyor 
bu haksız isteğe .. Peki" de
miyen sancak memurlarını 
şikiyet ediyor, tecziyelerini, 
azillerini istiyor! 

Biz; m~kteplerde yapıl
maıu istenen bu (bayrak 
meraaimi) oin milli terbiye 
üzerindeki faydaları inkir 
edecek değiliz.. Ancak ne 
oldum delisine dönerek: 

11Suriye'de ittihaz olunacak 
herhangi bir şekil idare An· 
kara itilifnamesinin yedinci 
maddeıile Jskenderun ve 
Antakya mıntakasına bah· 
şettiği hukuka iblil edemez 
olduğunu bir muahede ile 
tesbit edilmiş olduğunu bili 
bilmiyen ve mtiıtakil sanca
iın her hakkını topyekün 
inkira kalkııan Arap lisesi 
talebesinin bir hakikatı bu
rada gözleri ön6ne koymai! 
faydalı buluyor ve aynı 

zamanda sancağın hakları 
namına imzalanmış bulunan 
mühim bir vadı da bu vesile 
ile ve Suriye ile anlaşılmak 
üzere bulunduğu fU günlerde 
bir kere daha Mandater 
hükümete hatırlatmak isti-
yoruz. 

"lskenderua mıotakası için 
bir usulft idare mahsusa 

tatörlük taraftarı askeri ma· başlamış ve Balkan ittifakı 
hafilin, Krala daha fazla yak Balkanlar için son derece 

kuvvetli ve sulha yararlı bir 
laımağa başlachklarını yaz- pakt olduiu için, Yunaniı· 
maktadır. tan'ın bu siyasadaa vaz ge· 

Ayni gazete diyor ki : çilmemesini iltizam eylemiıtir. 
"Birgün, askeri kulübünde * • • aizli bir toplantı yapılmııtı. Bu ayın 15 inde Yunan 

Bu toplantı, Demirci& kabi· deniz ve kara kuvvetleri bü-
nesinin devrilmesi için yapıl- yük manevralara başhyacak· 
mışh. Bunu haber alan Kral lardır. Bu manevraları bizzat 
hiçbir şeyden ba beri yokmuı Kral takip edecek ve sonra 
gibi har ket ederek ansızın umumi bir kretik yapacaktır. 

ve kimseye haber vermiye- Kö O İSlİhsalô-
rek askeri kulübüne gitti ve m r 
.zabitanın toplanmış olduk· 
ları odaya girince zabitan 
şaşa kaldılar ve derhal .. Ya· 
ıa:., diye batırdılar. Kral, 
zabitanın niçin toplandıkla

rını bildiii halde bilmemez
likten gelerek: 

- Memleket işlerile olan 
alikaaızdan defayı memnu· 
aum. 
Demiı ve hemen salonu 

terk eylemiştir. ı Bunan üze
rin~ orada toplanan zabitan 
hükümeti devirmek hususun· 
daki tcıebbüılerinden kendi 
kendilerine vaz geçmiıler ve 
düıüncelerini Krala tahriren 

tımız 
Ereili kömür bavzamıı· 

dan geçen sene istihsal 
olunan kömür miktarı, 2 
milyon 340 bin 491 tondur. 
Bu miktarın yüzde 32 sini, 
Ereili ıirketi ocaklan yetiı-
tirmiıtir. 

istihsalin Türk limanlarına 
verilen miktarı, 893 bin 976 
tondur. Bu limanlara ıön
derilen k6mürün mühim bir 
kısmı, yakacak elarak ecnebi 
vapurlarına verilmiştir. 

lstanbul limanı 50 bin 143 
ve lzmir limanı da 1443 ton 
vermiıtir. 

lzmir vilayeti def terdarhğından: 
Is11sının vergi borcundan ötürü tahsil emval yaaasıaa 

fÖre haczediJea ikinci süleymaniye mahallesinde mısırh 
caddt!sinde kiin 55 saydı hane tarihi ilandan itibaren yirmi bir 
güo müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin 
defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 4-8·11·15 867 

(:. H. P. Işçi-Esıiat kurumları birliği baş· 

kanhğından.: 
Birlire kayıdlı bilümum üyelere. 
Kurumunuzun yıllık toplantı günü aşağıda iÖ•terilmiıtir. 
Tayin edilen gün ve saatta birlik merkezinde yapılacak 

toplanhya gelmeniz kendi faydanıza olacaktır. 
Kurumunuza aid ne gibi dilekleriniz varsa bu toplantıda 

görütülüp bir karara ba(lanacağından toplantılarınıza önem 
vermenizi rica ederiz. 

1 
2 
3 

RUZNAME 
Geçen yıl faaliyeti hakkında izahat. 
Dileklerin teabiti. 
idare heyeti seçimi. 

Kurumların isimleri Tarih Gün Saat -
Berberler 10 Nisan 936 Cuma 20 
Gümrük hamalları 13 Nisan 936 Pazartesi 17 

düt s. 21 no. tajh 89 metre murabbaı bir oda bir 

bayat ve bir avluyu müştemil ev 
124 Üçüncli kuataş eski dikran timdi iman s. 23 no. 

tajh iki oda mutbab avluyu müıtemil ev 
153 Üçündi karataş çizmeci ali s. eski 10 taj 4 ev 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peıin para 

ikinci tertip tasfiye vesikaıile ödenmek üzere onbeş 
müddetle artırmaya konulmuştur. ihalesi 16-4-936 
şembe gfinü saat. 16 dadır. Alıcıların milli emlik 
yetine m&racaatları. 

40 
175 

veya 
gün 

tesis" olunacağını ve "tat· Güzel san'atlar 
bik edilecek usulli idarei Eczacı kalfaları 

14 ·Nisan 936 Sah 13 
14 Nisan 936 Sah 18,30 

mahsusa hakkında Türk Kutucular 
ekseriyetini ihtiva eden me- Tütnn işçileri 
natıkın umumiyttle Türk ır· Binek arabacıları ve sürücüleri 

~ahifıde- Ekmekçiler 
\ 

Telefon Tayyare 
3151 Sineması~r 

BlYlgün 
DER SEANSTA 

Bfttftn fzmir Halkman sabırsızlıkla bekledikleri sene· 
nin en gllzel en kahkahalı en :ıarif filmi 

Aşk Bandosu 
FERN AND GRAVEY'IN temsil ettiği bu film seyirci~rini kah kabadan kırıp 

geçirecek, hatırası yıllarca unutulmayacaktır 
~~-~---~-~--~~-~~+-~-~ 

Dik kat• "AŞK BANDOSU,, çok uzun bir film olduğundan ıeans saatlarında 
• değiıiklik yapmak zaruretinde kalınmıştır. Seanslar şu ıaatlardadu. 

Seans saatları 
U erg ün. 14,30 • 16,25 - 18,45 • 21,5 Cumartesi günleri 12,10 da baılar 12,10 

• ve 14,30 seanslarında talebeye tenıilith bilet verilir. Pazar gitnleri 
12, 10 da başlayacaktır. 

AYRICA: TOrkçe 

Lokantacılar 
Fırın işçileri 

Bakkallar 
Balıkçılar 

Kasaplar 
Matbaa işçileri 
Kolonyacılar 

Ticarethane memurini 
Siitçüler 
Küçük sanatlar 
Sanayi işçileri 
Sandalcılar, salapuryacı lar 
Şoförler 
Yapıcılar 
Yllk arabacıları ve sürücüleri ' 
imtiyazlı şirketler 
Çarıı hamallan 
Garsonlar 
Müzayede bedesteni 
Deniz işçileri 

Mötirlil vesait 
Terziler 
Kahveciler ve. gazinocular 
Ayakk•bıcıl•r 

15 Nisan 936 Çarşamba 19 
16 Nisan 936 Perıembe 18,30 
17 Nisan 936 Cuma 19 
20 Nisan 9.36 Pazartesi 16 
20 Nisan 936 Pazartesi 18 
21 Nisan 936 Salı 17 
22 Nisan 936 Çarşamba 19 
23 Nisan 936 P..erşembe 10 
23 Nisan 936 Perşembe 18 
24 Nisan 936 Cuma 13 
24 Nisan 936 Cuma 19 
27 Nisan 936 Pazartesi 20,30 
28 Nisan 936 Sah 19 
29 Nisan 936 Çarşamba 17 
29 Nisan 936 Çaı şamba 18,30 
30 Nisan 936 Perşembe 15 

1 Mayıs 936 Cuma 21 
4 Mayıs 936 Pazartesi 18 
5 Mayıs 936 Sah 19 
6 Mayıs 936 Çarşamba 18,30 
7 Mayıs 936 Perşembe 17 
8 Mayıs 936 Cuma 15 
8 Mayıs 936 Cuma 18 

11 Mayıs 936 Pazartesi 19 
12 Mayıs 936 Salı 18,30 
13 Mayıs 936 Çarşamba 1&30 
14 Mayıs 936 Perşembe 17 
15 Mayıs 936 Cuma 17 

ol 
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· N. v. ıolivier •.re şOrekô-
VV. F. H. Van sı Limited vapur 

F ratelli Sperco ~ K T O R • '-llWl!l!!ll~~ıııııııııı~!ıı~ııııııııııııı.ıııııı~ıı~ııııııııııCI\ 
Vapur Acentası Ali AgAh i'füfk~Hava Kurumui 

Der Zee acentası 
& Co. Cendeli Han. Birinci kor· 

DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE don. Tel . 2443 
.. AGUILA.. vapuru halen THE ELLERMAN LINES L TD. 

liaıanımızda olup ANVERS, •• MARDINIAN ., vapuru 
ROTTERDAM, HAMBURG mart nihayetinde LIVER· 
•e BREMEN için y&k ala- POOL ve SVENSEA'dan 
cıktır. gelip tahliyede bulunacak . 

.. ANGORA " vapuru .. THURSO., vapuru niıao 
HAMBUltG, BREMEN ve iptidasında LIVERPOOL •e 
ANVERS'ten ylk çıkar· SVVENSEA'dan gelip tah-
lllıtbr. liyetle bulunacak. 

.. DELOS " vapuru 13 ni· .. GRODNO., Yapurn mart 
knda bekleniyor, 18 niıana nihayetinde LONDRA, HULL 

adar ANVERS, ROTTER- ve ANVERS'ten geHp tabii· 
DAM, HAMBURG ve BRE- yede bulunacak Ye ayni 
MEN limaalanna yllk ala· ıamaada HULL ipa yGk 
caktar. 

AM alacakbr. 
ERICAN EXPORT LINE Not: Vurut tarillleri ve 
"'EXMORE .. vaparu J 2 •İ· nparlana illmleri i&eı'İlle 

.. ada bekleaiyor, NEV- detifildilderde• meluH,et 
YORK için llamale alacaktu. lıaln.I eclllma. 
S. A. ROYALE HONG
ROISE DE N'AVIGAnON 
FLUVIALE ET MAR~TIME 

.. DUNA ., vapura 10 ni· 
sanda bekleniyor, GALATZ, 
BELGRAD , BUDAPEŞT , 
BRATISLAVA ve ViYANA 
için yiik alacakhr. 
SPANSKELINJE - OSLO 

.. BAYARD " motlr& 11 

nlaanda bekleniyor. HAYFA 
ISKENDERIYE, DIBPPE Ye 
NOR VEÇ limanlanna yOk 
alacakbr. 

.. Vapurlann ilimleri, gel· 
me tarihleri ve aaylan tari
feleri hakkında bir tıahhtlde 
giriıilmez." 

Birinci Kordon, telefoa 
No. 2007 • 2008 

BAŞ DURAK 
HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız tat.e temiz ve ucuz iliç ve tn

valeı çqitleri ealar. 

Bağcılara ilan 
Ege bai mıatalralannclaki saht acentalarımızın isimleri 

te aceetalar1n baicılardın talep edebilecekleri en yi\k•e'k 
Perakencle fiatler ıualardır: PerakenCle ıatıı fiatleri 
Sıbı mıntaka•ı Acente beher torba için 
lı1air Eınaf n Aliali bankaıı , lzmir 330 kuruı 

ROY AL NEERLANDAIS Çocuk Haıtalıkları 5 _:E 
Mltehauı•ı - -

·SA~~:~~~~:.!~ru el· ·~inci :z;,. s;~ N.
68 g Büyük Piyangosu 1 

yevm limanımızda olup 28- liılı __ _.______ - -

3-36 da ANVERS, ROT- ~atılık motör ~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi 1 
= == ITERDAM , AMSTERDAM 12 beyairkuvetinde (Dizel) = • . t • == 

ve HAMBURG limanlan ~ ZeDJtlD etmış ır. 1 
markala az kullanılmıt bir -

~~çin yilk alac~ktır. ...ot6r satılıktır. Taliplerin ~ 6 ini keşide 11 Nisan 936 dadir. E 
"HERCULES" vapura 6- idarebanemize mlracaatları = 200 000 L • d rl 

4-36 dargelip 11-4-36 da illa olunur. ıeoyok ikramiye: ' ıra 1 1 
ANVERS, ROTTERDAM,t _5 Ayrıca: 30,ooo, 20,ooo, 15,ooo, 12,ooo, ii 
AMSTERDAM ve HAM- Grenler! Mut· - z: 
BURG limanlan için y&k laka (Okamr.ntol ~ lo,ooo liralık ikramiyelerle (50,ooo) 1 
alacaktır. lblrGk tekeri Jı-f 5 liralık iki mflkAtat vardır. J 

.. GANYMEDES .. vapuru C'U i...__ 
8·4·36 da beklea•ekte olap rini t"clilbe edi ,...... -4'JJlllUllllllHllllHHlllllllllllllHlllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllHllllll 

ylklnll tahliyeden 10nra BUlt- ık.. ~ 
GAS, V ARNA •• KÖS- C'U 
TENCE limanlar1 için ylk CQ 
alacaktır. 

• GANYMEDES " vaparu 
20-4-36 tarihinde relip 
25· 4 36 tuibine kadar 
ANVERS, ROTTERDAM 
AMSTERDAM ve HAM-
BURG limanları için yiik 
alacak tar. 

SVENSKA ORiENT 
LINIEN 

u ROLAND " mot6r6 29-
3·36 tarihi•de beklenmekte 
olap ylkhl tallHyeclea .oara 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE. DATZIG, 
GDYNIA , GOTEIURG , 
OSLO ve ISKANDINAVY A 
limanları için yOk alacakbr. 

.. ALGERIA .. vapuru 14·4· 
36 da &eklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG , 

e Paıjen ~hapın 

en httln bir mtl .. 

hil tekeri oldup 
au aaatmayınız. 

Iavveıli mftıhil 

iıtiyenler Ş;.ahap 

Sıhhaı ıftrgln 

haplarını Maruf 
eeza depolann 
ve eezanelerden 
aruınlar. 

OSLO ve ISKANDINAVYA , .. _______ _ 

limaal_arı için ylik alacakbr. 
SERViCE MARITIM 

ROUMAIN 
"ARDEAL., vapuru 3-4-36 

da KuSTENCE, GALAZ, 
BRAILA ve SULINA hare
ket edecektir. 

lzmir Yün mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

HALKAPINAR KUMAŞ 

FABRiKASI 
Tarafından mevıim dolay11ile yeni çıkanhlt 

kuma,ıar: 

-SAGLAM 
ZARiF 

VE UCUZDUR 
Yeni yaptıracatınız elbiseler i~n ha mamulAtı 

ıereib ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin Cadddeeinde FAHRi KANDE

MiR OCLU 

' , 

1•11tir Memarlar koopentifi ,. 330 " 
'taaiaa Kadı otla Ahmet " 341 
~latehir E•naf ve AbiH bankası , " 350 ,, 
l.,ıutlu " ,. .. " 342 " 

"ALBA JUL YA.. vapuru 
16-4-36 da gelip 17-4-36 da 
MALTA, MARSIL YA ve 
BARSELONE hareket ede-Salihli .. " " " 347 " 

lirta · Cezayirli Hilıeyin Avni cektir. 

" ve Fuat Urla 345 " 
"eıme " " " ., 355 " 
Seferihisar " ,. 355 " 
l\emalpap A•;İ Menr;etci , lzmir 348 " 

s,.... " " 349 " 
l\ırkaiaç : : " " 349 " 
9-Jıke•ir " ., " " 358 " 
Berıama Hilmi ve Namık biraderler , Berrama 360 " 
Ptteneme Salih Nuri lzmir 336 • 
~ldıiıar M. F abrettia Mıİırcı , Akbiıar 348 " 

K&kiirtJerimiz kartu• mDbOrlü (50) elliıer kiloluk torba-
1•rda ıatalığa çıkarılmııtır. Beynelmilel töhreti haiz L~nd· 
'•da (Daniel Grıfftb) laboratavar1nda yaptınlıa tahhlde, 
k&lr&rtlerimizin, 

y8zde 99,S 1 ıafiyette 
01duju anlaplmııtır. 

K&klrtlerimiz llajalık için ıon derece faydalı ha•aalar~ 
1'11iz IHllr mıcldelwdea tamamile ki •e eıa ylkaek ecnebı 
lrı1ca,tleri• DN8clldir. K~ihurfu ldlktlrderi Tlrk 

Anonim firketl 

.. PELES.. vapuru 21 ·5-36 
da relip 13-5-36 da PiRE, 
MALTA, MARSIL YA ve 
BARSELONE hareket ede
cektir. 

• ALBA JUL YA.. vapuru 
7-6 ·36 ela beklenmekte olup 
8-6-36 da PiRE, MALTA, 
MARSIL YA ve BARSELO
NE için yilk alacaktır. 

Yolcu kabul eder. 
Uiadaki hareket taribJe· 

rile oavlonlardald d~titiklik
lerden acente mualiyet 
kabul etmeı. Fada tafailit 
için ikinci Kordonda T alunU 
ve Tabli1* firkeü bhaaaa 
arkaıında FRA TELLi SPER· 
C() vapur acutaaana mlra
caat eclilme•i rica olunar. 
T elefoa: 2004 - 2005 - 2663 

t. 

N«A. 
:~~-·~~Kurur ·~ o 11 ıu r .-

p~// 
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Şimdi de Çiıi hükllmeti Sovyet Rus
yaya şiddetli _ _!>ir nota. verdi 

ovyetlerin Mongolistanla yaptığı muahede, Nankin bokOmetini 

koplere bindirmiştir. Notada neler var ? 
btaobul 8 (Özel)- Naokio'den gelen son baberle~e 

gGre, Çin hOkômeti, Sovyet Rusya'ya şiddetli bir nota 

de mGstakil olmadığına bildirmiştir • 
Nankio hOkômeti Dış işleri bcakaııhğı, Sovyet Rusya 

ile Moogoliıtao arasında akdoluoao muahededen do· 
vermiş ve Moogolistanla a kdettiii muahedeyi tanıma· layı Çin • Rus mOnaıebatının bozulmak tehlike.sine 
dağını ve çDnkO Moogolistao'ıo, Çin hOkômeti indin· dOtUlğOnO. ilaYe etmektedir. 

. 1 .......... ·-------

ltalya, iptidai maddeler- Sefirin raporu tayyare ile 
den sıkıntı çekiyor Londra'ya gönderildi 

~~~--------~~-
Belgrad gazeteleri, Yağmurlar baş· ltalyan'ların, Adis-Ababa bombardı· 
lamadan sulh olacağını yazıyorlar manında 7.ehirli gaz bombaları attık-

ıatanbaı, 8 (Özel) - Bel- ve çlinkll ze'cri tedbirler yO· )arı artık sabit olmuştur 
&rad gazeteleri, ya;marlar sünden iptidai •addeler o' . 
batlamadaa ev•el ltalya-Ha- bulamıyacak bir bale reldi- lataabuJ 8 ( zel) - Adıa Rapor, Burun Cevre'de eu· 
beıiıtan harbının bitmiı ola· iini, demir bulamamakta ve Ababa bombardımanıada luaacak olan dıt bankanı 
ca;ıaı haber vermektedirler. sonderece mlitkiilit çek· Italyanlarıa zehirli ıaz bom· Lord Edt:a'e gönderilecek 

A.,ai •azeteler, ltalya'aıa mekte oldutunu bildirmek· baları kullanllıklarını, laril· ı komı'teaı'nde 
• tere'ain Adiı - Ababa'daki ve oa iç er 

barbı ••atmak iıtemedijini teclirler. • okunacaktar. Bu raporun, ------•9i ... .,....•~•• elçiıi bir raporla teabit et· 

V d • f • ı A k miı ve bu raporu tayyare komitede ltiyllk bir tesir a p ur a 1 D 1 a ile Loadraya 16aclermi1!r;...Y!P:Cajı ı6yleaiyor. 
Pariı, 8 (Radyo) - Felemenk bandıralı Seataıe adıa· 

.laki ı•z vapuruada iofiJik olmuı ve tayfalarclaa 6 kişi 
parçalanrnıı 8 kiti de •iır surette yaralaamııtır. 

Tayyare faciası 
Nevyorlr, 8 (Radyo) - Peaailvanya'da bir yolcu tayya· 

reai llltmlt ve 12 yolcudan 9 kiti parçalanmıı, 3 kiti de 
aj1r aurette yaralaamııtır. Tayyarenin iki pilotu b11taneye 
Dakleclilirken yolda ölmtıılerdir. 

~~~~----...... ~·~~~---~~~ 
Tork·Alman 

Ticaret muahedesi 
mtlzakerelerine 

başlandı 
Aakara 8 (Ôzel) - Hükü

metimizle Alman laiikiimeti 
araııncla akdedilecek yeni 
ticaret muahedeai mllıake· 
relerine dün Dıı itleri Ba • 
kaalıiı aalonlaranda baılaa· 
mııtar. Saat 16,30 da celae 
açılmıı ve Alman deleıaıyo
auaa Almanyanın A•kara 
laByDk elçisi Fon Klark riya· 
set etmiıtir . 

-~merikan 
Gemilerinde yabancı 

unsur kullanılmıyacak 
lıtanbul, 8 (Özel) - Ame

rikan harp ve ticaret ıemi· 
leriade 11k ıık 16rlllen 
ıuikaad hicliseleriaden do
layı reiaic11mur M. Ruıvelt, 
deniz itlerinde yabancı un· 
sur kullanılmamaaını emret· 
mittir. 
13 ler komite~i bu-

gfln toplanıyor 
-B~ıarafı 1 inci suhi/ede
ıörülmekle beraber kabul 
için mfinaıib bir zamanda 
bulunulduiu sayılmayor. Bil
hassa kuvvetli bir bükümet 
imza11aı iakir ederek bir 
harekete kalkııtıiı taktirde 
diierlerinia harbe girmeleri 
maddesi; bayali telikki edi
liyor. Cemiyet mahfelleri, 
Fraaaız pliaınıa kabulU uzun 
ve mlıktU bir mea'ele ola· 
~•tlDı bUdirİJ•rlar. 

1 
Lord Edeıı 

) 
Boğazların tahkimi için 
resmen mflracaatta bu· 
luomadığımızı sfiyliyor 

latanbul ,8 (Özel) - Lon· 
dra'dan haber veriliyor: 

Avam kamarasının dünkü 
toplaatııında Lord Eden'e 
Çanakkale botazlarıaıa du· 
rumu b•kkında bir aual ao · 
rulmuı ve Eden de fll ce· 
vaba vermiıtir : 

- Çanakkale bojazlann· 
da yeaiden iıtibkimlar yap· 
mak için T&rkiye lallkCıme· 
tinden benllz reımi bir teb· 
lii gelmomittir. Tllrkiye dış 
itleri bakanı doktor Tevfik 
Rllıtü Araa; bu mea'eleyi 
milaasip bir zamanda bahse
deceiini bize ı6ylemiıtir. 

Yunanistan Bal-
kan paktına sadık 
-B~tarafı birinci sahif ede-1 
dönen ıayialara ve ıüya ltal· 
ya'aıa, Yaaanistan'a Yugoı· 
lavya ve Bulgaristan tarafın· 
elan bir taarruza uiradıiı 
takclircle Yunanistan 'ın ala· 
cajı •aziyetin ne olacaiını 
sordutu hakkındaki rivayet· 
leri kaydederek buaları fa
raziye ve nazariyeden ziyade 
birer hayal olarak tavaif 
ediyor ve diyor ki: 

•Bizim daha iyi bildiiimiı 
hakikata g6re; Yunan hllkii· 
meti kendi milli menfaatla · 
ran uygun olan Balkan pak· 
boa tamameD sadıktır. Türk 
Yunan doıtluiu iae iki mem· 
leketin hiçbir zaman bir·bi· 
rini aıli ihmal etmiyecekle
ri bir kuvvet dereceıiadetlir. 

Hiicum ediyorlar 
lataabal 8 (Özel) - Viyaaa ıaıeteleri, baıta Yuıoılavya 

olmak &zere kiçlik itilif devletleriae ıidtletli bilcumlarda 
ltuluauyorlar. VezlJlat razeteai, Yuroalavya ile Avuaturya 
araııada halledilecek birçok mea'eleler me•cut oldutuatlan 
bahaetmekte ve •iır bir Jiıan kuJlanmaktaclar. 

Viyana 7 (A.A)- Kiçük aataat clevletleriaia Avuıhar· 
ya'da mecburi aıkerlijia lnaruJmaıına karıı yaptaldarı pro· 
teato, iç de•letia keadi meafaatlarını korumak için ber 
tllrli tedbirleri almak hakluaı muhafaaa ettikleri•İ bildire· 
rek bitmektedir. 

işçimizin bak gftne~i doğuyor 
- Ba,ıarafı lci SG)fada -

metkAr clanaaar. Hakkı çliataiace, baba taaulıiı devletin 
kapııına kotar. yaba acı amele ribi, •İzam •e iDtiıam ı•. 
ileai çıkarmaz. Namuılu Tllrk işçiai, ayai zama•da makul· 
dur, kanaatklrdır, buna ıuiiatimal etmemek IAıamdır. Fakat 
ıu da bir bakiattir ki, ıimdiye kadar iıçiye karıı, o•un 
bu mGateana ve aail karakteri ile mllteaaıip ~areket edil· 
memiıtir. Ml1eHeıelerde r6r6yor•z: 
lıçiyi, ıaDki metafizik bir kuvvet İmit tibi, tllade oad6rt 

ıaat çalııbrayorlar. 
lıçiaia gOadeliklerini takdir etmek, patronun keyfine kal· 

mııtır. . 
lıçi, istikbalinden aarfınazar, halinden bile emin deiildir. 

Patrona lüzum yok, bir uıtabııı. bir yaram şef, onu kolun· 
da• tutup fırlatabilir. Ne aoran olur, ne arayan!.. . 

lıçi baatalaaır, g&adeliği kcıilir. Bakacak doktor da bu· 
luamaz. 

lıçileria çalııtıkları yerleri• çoiu, beı ltat, r•yriııhbi 
yerlerdir . 
Iıçi sakatlanır, üç, beı yevmiye verildikten sonra ıokaia 

fırlatılır. 
Iıçi kadın laamile kalır, doğurur. M&esaeae, kalak bile 

asmaz. yardımdan sarfınazar' gelmediği rllalerde ründe· 
lijini ke1er. 

lıçinin çocuiunu okutmak borçtur. Fakat mileaıeseleria 
buna yaaaıtakları 16rlllmemiıtir. 

Iıçilerc muayyen zaman bir mlesaeaede çalııhktan aonra 
bir ikramiye, batti bir tekaiidiye vermek llıımıelir. Bit· 
tabi böyle bir kuyruklu yıldız, bizim iıçiaia batına clej· 
mamııhr. 

ltçiye bayat siıortuı denilince, müeHeseJer derhal kaı
larını çatarlar. 

Iıçiye yardım aandıiı teıkil etmek, gfiya oalaraa biç 
vazifesi deiildir vesaire •esair!. 

Iıte, hilkiimetin çıkuacatı lı ka1aunu, Türk iıçiıinin bü· 
tiia ihtiyaçlarına, dileklerine cevap verecektir. 

Bu suretle sermaye ve müeaaeaelerle iıçiler araıında 
karııhkh bak ve meafaatlarıa tam bir muvaıeaeıi kurula
caklar. 

GÖKÇE 

l\.adın l(ors.anlar 
Harikulade ve hakiki m;ıceralar 

'fefrika say m : 9 

Rokham, An'ın gebe olduğunu anla· 
yınca fena halde kızmıştı 

Elde edilen 1ıanimet mik· Bundan sonra, daba iyi 
tara azdı; bir miktar para, bir hayat sürmek çaresini 
zafraa, içki, bir miktarda elbet bulacaktı!. 
yiyeck bulclular. Korsan ge· Bundan üç gün aonra, bir 
miıi, birkaç saat ıoara lı· gece vakti, Rokham An'ı, 
panyol ıemisiai fora yelken emin farzettiji yere bir 
riizrirıo keyfine bıraktı. saadalla çıkardı. 
Fakat korsanlar ambarana da Rokham, yeni Providaos 
ateş koymaiı unutmadllar. yolunda arkadaılarına fikri· 

lıpanyol gemiai, denizlerin ni açb; onlar da bunu ka
ortaıında alev ve dumanlar bul ettiler; ıimdilik bu aftan 
içinde rüzgirıa ön6nde sil· iatifade rerektir, dedi ve, 
rlklenip riderken, An derin icap edene renidea koraan· 
bir yorgunluk içinde kendi- lıia baılamak için korkula· 
ıiai kaptan Rokham'ın oda- cak birıey de mani yoktur. 
sıada ıert kerevet üzerine - 9 -

attı. Karabayrak altında 
Fakat.. Epeyce zaman· 

danberi An kendisinde bns beyaz bir aşk! 
bütün baı~a bir bal biaae· Hidiaeler, bir kötülük ol-
diyordu. Bugün artak bunun madan geçti. Bu macera 
miaaıına anlamııh: Karnın· aylarında, Yali Vod Rojer, 
daki bebeiin deimak zama • yeni Providansa yerleımif, 
nı ıelmitli. azılı korsanların dehaletini 

Bu enditeaiai ••bti ıenç kayıd ve kabul etmelte idi. 
kadın, Rokbama da anlath. Bu tarihte lıpanya ile la-

Rokbam: giltere barb halinde idiler? 
- Bir çocuk mu?. Dedi. Vod Rojer, bu lıaıia ve 

Ve... Seaeler seneıi ıi1ren ceıur adamları harb için 
ke11aalak bayabnıa dima;ına lıuJJaamaiı dlltünm&ttli. Fa
takhiı k6fürlerin hepsini kat ba defa ber korsanın 
birdea, . ana ili•• patlamıı elinde bir aaker veaika11 bu· 
ıibi etrafa serpmeğe bış- hıaacık ve dliımaaa eıir 
ladı. Devamı var 

Roklaam bu haberdea lio· 
layı ıonderecede hiddet-
leamiıti. 

O kaclar ki, kamara11aa 
lıaitldetiallea ••tamadı; a•••r· 
teye çıktı. Alkolla ber biri 
bir yırın et ve kemik haline 
ıelmif, 111tmakta buluaan 
tayfalarıDı aiır çizmeıile tek· 
melemei• baıladı. En ziyade 
bayatana kar11an bu metres 
aleybine a6yleodi, durdu. Fa· 
kat biraz sonra ıuıtu, derin 
ltir dlıiinceye dalclı. 

Bu dlitllnce ile meselenin 
bal ~aresini buldu. Hasta 
oldataaa balaaoe ederek 
Aa'ı Kftba'yı biltliii bir 1ere 
bırak.ak, aonra, laiçbir kim· 
aeye haber vermeden ve 
henilı •akit varken Y eai 
ProvidaDI a riderek aftan 
istifade etmek karannı verdi. 

ltalya aykırt harb va· 
sıtalarnu kullaumıya· 

cağını s~ylemişti 
- Baştaraf 1 inci Mhif ede -
dökmekte devam ediyorlar. 
Habeı milleti, uluılar ıoı· 

yeteaiain ve Avrupa mede· 
aiyetiaia eaaı olarak kabul 
ve •idafaa ettiji m&ıterek 
emniyet mefhumuaua, kıy· 
metaiz ve manaaıı bir keli· 
medea ibaret kalmıyacatına 
inaamııtar. 

Londra. 7 (Radyo) - Deyli 
Telıraf ıazeteai, ltalyaa 
tayyarelerinin mubnik raz 
kullandıiıadan bahsederek 
bu hareketlerin vabıiyane 
hareketler oldujuau yaz
makta ye lnıiltere'aia bu 
hareketi takbih etmeaiai İı· 
temektedir. 

Niyllz Kruaikl: 
" ltalyaa tayyarelerinin 

vabtiyaae hareketlerinia 
CSnllne ıeçilmesi lizımclır, 

bunun için hemen petrol 
ambarıoıuau koymak mec· 
lturttlir.,, Demektıtl* 

Antakya'da çıkan bay· 
rak meselesi etrafında 
-~afi 2 inci aahi/ede
kıad11a olaa memurlar tara· 
fıodan idare edileceiiai taı· 
rib,, edea 1921 birinci teı· 
rin tarihli ve Fracıız mümea
ıili Haari Franklia Buyyoa 
Tllrk murabha11 Y uauf Ke
mal imzala Ankara itillfna · 
•••inde: 

.. Iıkeaderua ve Antakya 
mıntakaları içia Yuıuf Ke· 
•al orada miltemekkin aba
liye Türk laayraiıaı ibtiva 
edea lıuıuıi bir bayrak iati· 
.bap etaek ıeJihiyetiai ver- · 
mek lizımıeldiiini beyaa 
eder. 

Meaatıkı mezk6re abali
ıiae blyle bir aellbiyet ta· 
aıamasıadaki faideyi teslim 
edea Fransız mura~laaaı bu 
~aıuta hlk6meti nezdinde 
teıebbliıatı lizimede ltulu
aacatını vadeder" demektir. 

Bize 16re Hntaaya liae· 
ıiade çekilmesi iıtenen (Bay· 
rak) itte it• laayrak olabilir 

Bu meı'elede, lıaklara 
lalrmetklr, vaitleriae ıadık 
Fraaıa'dan bizi• iıtediiimiz 
de budar. 

İzmir sicilli ticaret 
memurluı?undan : 

lzmirde Açık yemiı çarıı· 
ıında 40 numarada yer ve-
rimi komisyon ve tecimioi 
yapan Hacı Mehmet zade 
Ali Nazmi bu kerre ıoyadile 
{Ali Nazmi Ôzpalamutçu) 
unvanını almıı olduiuadaD 
iıltu yeni ticaret unvanı ti" 
caret kanunu bükilmleriae 
aicilia 1596 n11maraaıaa ka· 
yıt ve teacil edildiii ilio 
olunur. 

lzmir aicilli ticaret me· 
murluju reımi mllarD F · 

TeDik imıaıı. 


