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13 ler komitesinde ital ya aleyhine 
kuvvetli bir hava • 

esıyor 

Komite, müsyü Madaryaganın Romaya gidip Mussoli
ni ile konuşmasına müsaade etmemiştir 

lıtanbul 9 (Özel) - Ce· bava esiyordu. 
nevre'den haber veriliyor: ltalyan baş delegesi Ba· 

13 ler komitesi, dün öğle- ron Alolzi, bugün komitenin 
den evvel ve sonra baş de- müzakerelerine iştirak ede· 
lege müsyü Madariyaga'nın cek ve müdafaada buluna· 
baıkanlı&"ında toplanmış ve caktır. 
ltalya·Habeşistan mes'elesini Komite baıkanı Müıyü 
uzun uzadıya konuımuştur. Madwriyaga, dün öileden 

lniilİz dış itleri bakanı sonraki celsede Mussolioi'n, 
Lord Eden, ltalya barbında kendisioi Romaya davet el· 
2ayri insani birçok hadise- tiğini komiteye beyan etmiş 
ler kaydedildiiioi söylemiş ve Mussolinin davet mektu · 
ve lngiltere'nin Adis-Ababa bunu okumuştur. Komite, 
ıefirinden kendisine gönde· M. Mfldariyaga'nın Romaya 
rileo raporu okumuştur. gitmesine müsaade etmemiş· 

Bu raporda, halyan'ların tir. Bu cihet, ltalya'ya karşı 
zehirli gaz. bombalar1 atmakta olan infialin derecesini 2ös· 
oldukları ve bunua, her ne termektedir. 
kadar sefir ve aefaret erkinı M· Madariyaga Muhariplerin mlltekabil şi· 

h d d FJanden'in, ltalyan'ları ilti 
tarafından mlita e e e il· d kiyetlerioi tetkik için düa zam e erek ıöylediii sözler, 
memiı ise de, deliille teıbit iyi kartılanmamııtır. Zira teıkil olunan komiıyoa ra· 
edildifi bildirilmekte idi. komitede bu sefer ltalyanlar poruau buill• komiteye ve-

Fraaıız dıı bakanı 1\1. aleyhine daha kuvvetli bir recektir. 

ispanya Comar başkanı 
evinden çıkmayor 

--·--.t\zana, kabinenin istifasını \1ermiş 

ise de kabul edilmemiştir 
Madrid 9 (Radyo) - Is· 

panya parllmentosunun ka· 
ran üzerine mevkiinden is· 
kat edilen cumur baıkanı 

imam Yahva .. 
Irak-Hicaz misakına 

girecek 

imam Yahya 
Iıtanbul, 9 (Öz.el) - Ye

men krala imam Y abya, Hi
caz.· Irak arasında ~aktedilen 
ademi tecavüz ve mlltekabil 
yardım misakın• iİrmeie 
karar veımiı ve Yemen baş
bakanı Muhammed Zeyyad'ın 
baıkanhiında bir delesıaıyon 
Mıaır yolile Baidad'a sıit· 
mek illere San'adan hareket 
etmiıtir. 

Alagala Zamora, evinden 
çıkmamaktadır. Yeni cumur 
baıkanı için kanun mucibin· 
ce beş hafta sonra seçim 
yapılacaktır. 

Zamora'nın isLata üzerine 
baıbakan Azana da kabine· 
nin iıtif asını ver mit ise de, 
muvakkaten riyaseti cumur 
vazifeaaai sıören parlimeto 
başkana Mariyetej Baryo ta· 
rafından kabul edilmemiıtir. 

---··---
1-Jukuk fakül

tesinde 
Dört sene ders 

görülecek 
Ankara 9 (Özel) - Kül· 

tür bakanhğı, hukuk, tarih, 
coğrafya, edebiyat vesaire 
fakültelerin tedrisatının d6rt 
yıla iblağma karar vermiş· 
tir. Tıbbiye, eskisi gibi alh 
senedir. --··· 1"'ersanelerimiz 
Gemi i11şaEJına salih 
bir şekle sokulacak 

Ankara, 9 (Özel) - H~
kftmet, mavcud tersane ve 
havuzların ıılihını ve bun
ların ıemi inıasına müaaid 
bir ıekle sokulmasını karar
laıtırmııtı. Dün :bu hususta 
Iktısad Vekileti He Krauze 
isminde bir Alman tersane 
mDtabı11ııı arasında bir mu· 
kıvele imzalaamııtar. 

Sinan 
Bugon yurdun her 
tarafında anılıyor 

Koca Sinan 
Ankara, 9 (Özel) - Bu· 

gün, biıylik TOrk mimarı 
Sinanın ölümünün yıldönli· 
mUdilr. Bu mlinaıebetle yur-

dun birçok yerlerinde Sinan 
ihtifali yapılacak ve konfe· 

ranslar verilecektir. Şehri· 
miz Halke•inde lzmir'deo 
çağrdmıı olaD kıymetli mi· 
marımız Necmeddin birken· 
feranı verecektir. 

- ...... .__ __ _ 
Hariçten 

Ham zeytinyağı ithal 
edilecek 

Istanbul, 9 (Özel) - Zey· 
tioyaiı rekoltesi noksan ol· 
duiundan hlikflmet, hariçten 
filtire edilmemiı ıeytinya;ı 
ithıliaı mUıaade etmittir, 

ltalyanlar Trakya ve Elazizde yeni 
Bir Polonyah d~ktora göçmen evleri yapılacak 
cebren sahte vesıkalar J 

imzalatmı~lar 
Iıtanbul 9 (Özel)- Polon· 

yah doktor Emmaim Mabay 
Habeı Kızılbaç teıkilatına 
şn mektubu aıöndermiıtir: 

"Şubatta 35 baatam11;, ar
kadaşım ve ben ltalyanlara 
esir düıtük, bizi Habeş usulü 
zincire vurdular. Aç bırak· 
tılar ve üç kere " kurşuna 
dizeriz" diye tehdit ettiler 
ve canilerJe birlikte hapse· 
derele, Dessiye bombardıma· 
uma dair sahte vesikalar im
zalathlar ... 

Habeş hükümeti bu mek· 
tubu Uluslar sosye~esine gön· 
derecektir . --·····----

Amerikada 
ı ehirler taştı. 20 bin 
kişi yurtsuz kaldı 
Iıtanbul 9 (Ôzol) - Şimali 

Amerikada Jorjiya havali· 

ıinde aebirler taımıı ve 20 
bia kiti yurtsuz kaJmııhr. 

Jogulanlar vardır. Son ka-
11rıalarda alenlerin sayısı 

450 den fazladır. 

Panayırda 
Çahşanlardan ka~anç 

vergi al•nmıyacak 
Iıtanbul 9 (Özel) - Hü · 

kümet, lımir panayır1n1 zi· 
yaret için memleketimize ge • 

lecek olan ecnebilerden pa · 

saport vize parası alınma· 

masını ve panayırdaki mü· 

esse memur ve müstahde

menlerinin kazanç, iıtihlik 

edilen elektrikin muamele 

versıisinden muaf tutulması· 

nı kararlaıtırmıştır. 

~~~---------~-Riheutrob 
Loodra'dan ayrıldı 
lstacbul, 9 (Özel) - Al· 

man baı dele resi Fon Ri
bentrob, buıün tayyare ile 

fLondra'dan Berlin'e hareket 
etmiıtir. __ ,. .......... _ _..... 

Alman'Jar 
Ankara'ya ateşemiliter 

gönderiyorlar 
Ankara, 9 (Ôzel) - Al

manlar, mütarekeden beri 

ilk defa olarak kaymakam 

Radeyi Ankara ateıemiliteri 
olarak tayin etmiılerdir. 

Balık bank 
kurulacak 

Ankara, 9 (Özel) - lk
tıaad Vekileti, bahkçıhk 
kanununa hazırlamaktadır. 
Hazırlanmakta olan bu ka • 
auna ıöre, bir de ( Bahk 
baDkj kurulaçaktar. 

·-· ... ------llbin göçnıen kardeş,bir haftaya ka-
dar ana yurda ka,1 uşacaktır. 

rimizde bulunmakta olan Bük· 

reş sefirimiz Hamdullah Sup· 

hi Tanrı Över, Romanya'dan 
gelecek göçmenler için sağ

lık bakanhğile temaslarda 
bulunmaktadır. 

Bir haftaya kadar, geçen 

sene Pasaport muameJeJeri 

ikmal edilmiş oJan 11 bin 

göçmen, dört vnpurla ana 

yurda getirilecek ve bir kıs

mı Trakya'ya yerleştirilecek
tir . 

Trakya'da beş bin, Koca 

clide bin ve Elazizde döıtyDı 
göçmen evi daha inşası ka· 

Hamdullah Suphi rarlaıtırılmışhr. inşaata bu 

Ankara 9 (Özel) - Şea- ayın sonunda baılanacakhr. 
~--~~--... ·-·--4mll-~~~~~ 

Cenup cephesinde ltal-
yan ilerleyişi durdu 

·-·--Son seferberlik emri neticesi olarak NegOs 
ordusu bir misil fazlalaşacak 

ltalyan'lor, Hobeşistao dağlarında]yolJyaı>ıyorlar 
Istanbul 9 (Özel) - Ge- Röyter muhabiri bildiriyor: 

neral Graçyani cenub cep· Buraya gelen ve benUz te-
hesinde müşkülat çekmek· yid edilmiyen bazı haberlere 

tedir. Yağmurların başlama· 
sı, harekatın durmasına se
bep olmuştur. Ras Nasibu 
ileri kolları, çete halinde 
geceleri ini baskınlar yap· 
makta ve ltalyanlara zayiat 
verdirmektedirler. 

göre, en modern gaz mas

kelerine bile nüfuz eden 
yeni bir zehirli i•Z ltalyan
ların şimal cephesinde mu· 
zafferiyet kazanmasını çok 
fazla kolaylaştırmıştır. . Bu 
gazla zehirlenenlerin gözle· 

- Devamı diirdıltıdl Adis-Ababa, 8 ( A.A") sahifede -

( -- ( Ulusal Birlik ) e Göre -- 1 
~-----------------------------------' 
Bayrağımızın şerefini koruyalım . 
Bayrağın, bir miUet için ne demek olduiunu anlatmak, 

fazla birıey olur. Onun yolunda can vermeği bilmiş bir 
milJetin çocukJarayız. Bu kadarı, bayrak sevgimizi anlatmaia 
kifidir. 
Fakat sevgimizle, gördiiklerimiz arasında ne kadar fark var. 
Bir haftadanberi, her geçtiğim yerde Tilrk bayraklarına 

dikkat ediyorum ve ylizüm, bir bayrak gibi kızarıyor. 
Kimi koyu kırmızı, kimi pembe, kimi turuncu, kimi açık 

viıne rengi, kimi dumandan yarı kararmış, kimi kirli, kimi 
eıki ve lime lime !.. 

Bu, yalıaıı renge aittir. lşin birde şekil ciheti var: 
• Devamı 4 nca şahijede : 
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:-sahlfe2 (tlluaal Birlik) 

• Eşkiya ile çarpışma olmuş, bir jan· 
darma çavuşumuz ölmüştür 

9 Nisa 11 956 

Venizelistler 
Liderlerinin mezarı 

için para toplayorlar 

Nnkili: KAl\tf ORAL • 
-91- .. Antakya havalisinde üç otomobil soyan 

lirsi7' şakiler takib olunuyor 
be· 

Atina - Venizeliatler, li· 
derlerinin mezarını yapmak 

üzere aralarında bir iane Lili, dilsizle derhal yüzleştiril-
def teri açmıılar ve para 

• • 
mesını 

Fakat bu defa seni tatmin 
etmek lizımgeldiği için sar· 
rımı ifşa ediyorum. 

Lili tebessüm ederek şun· 
lan söyledi : 

- Halbuki sizin eski mes · 
leğioiz hakkında benim ma
lumatım vardı. 

ihtiyar Anri, mütehayyir 
bir halde: 

- Nereden haber almıştın 
diye sordu. 
Lüi cevap verdi : 
- Birgfin senin kağıtlarını 

karıştırırken içinde Polis me· 
murlarına mahsus bir kart 
buldum. Kartın üzerinde 
senin ismin yazılı idi. 

Müsyü Anri, oğlunun ver· 
miş olduğu bu haberden son 
derece müteessir olmuştu. 

Zira oğlu, evvelce eline bir 

hafiye kartı geçirmiş oldu

ğunu söylemiş ve bitişik 

odada bulunan emniyet di

rektörü de bunu işitmişti. 

Lüi'nin bu sözleri, emniyet 

direktörün kanaatını alt-üst 
eder diye baba Anri'oin 

yüregi atıyordu. Zira cina

yetin vukubulduiu eve gir· 

mek isteyen meçhul adamın 

bir hafiye kartı gösterdiğini 

Piyedoş söylemişti. 

Müsyü Anri, biraz düşün
dükten sonra tekrar sordu: 

- Böyle bir kart buldu· 
ğunu imdiye kadar bana 
söylememiştin ya? 

Lüi, önüne baktı ve sonra~ 

- Seni müteessir etmek 
istemedim. Zira eski mesle· 
ğin hakkında o vakte kadar 
bana hiçbir şey söylememiş 
olduğun için, bunu benden 
.sakladığını anlamıştım. 

Lüi bu sözleri söyledikten 
sonra başını kaldırdı ve ba· 
basının boynuna sarılarak 
devam etti: 

- Eski mesleğine vakıf 
olduktan sonra seni daha az 
sevdiğime zabip olma ba
bacığım! Baba Anri, oğlunun 
bu muamelesinden ve söy· 
lediği sözlerden çok müte· 
hassis olmuştu. Lüi'nio 
yüzüne baktı ve tekrar 
sordu: 

- Benim bundan evvel 
hafiye olduğumu anlayah çok 
oldu mu? 

- Hayır, ancak birkaç 
gün evvel. Fakat size 
doğrusuun söyJeyeyim mi? 

isminizin öyle bir kart 
üzerinde bulunma11 hoşuma 
gitmediğinden, bu kartı der· 
hal yaktım. 

Baba Anri telaşla sordu: 
Bulduğun ande mi 

yaktm? 
- Evet, bulduğum aDda 

yazıhanedeki odanın ocağı· 
na attım. Yoksa fena bir 
harekette mi bulundum? 

Baba Anri, oğJunun bu 
sözleri üzerine üstündeki 
ağırlığın biraz hafifleşmiş 
olduiunu hissederek: 

- Hayır, hayır, ben esa• 
sen merak saikasile= intisab 
ederek senelerce namuska
rane bir surette bulunduğum 
ve muvaffakiyet gösterdiğim 
bir meslekten uzaklaşalı 

istiyordu Antakya, (Öıel aytarımız· Fuad çavuş aslan lslAhi· . hudi varlığma en büyllk dar· 
dan) - Geçen Pazar ınnü ye'li idi. beyi vuracaiını tahmin "ey· 

toplam ağa başlamıılardır. 

Bu it için (Eleftron Vima) 

gazetesi de bir defter açmıt 

ve Venizelos'un ölümünden 

şimdiye kadar iki milyon 

ikiyüz bin drahmi toplamıı· 

hayli zaman olmuştur. 
Ben bu mesleiin hatıra· 

larını, senin için, intisab 
edeceğin familya için mahvet· 
mek iıtemiyordum. Maamafih, 
şimdi seninle görüıebilmek
liiim de, ancak emniyet di
rektörü ile eskiden beri olan 
muarefem aayeainde olmuıtur. 

akıamı saat 17 de Halirem Şam - Kudüı'ten Şam !emektedir. 
makaıile Yenişehir araaıoda gazetelerine yazıhyor: Bunu• için doktor V ayiz· 
mavzerle müselllh bir takım Yahudi liderlerinden dok- man Paris'te bütün vaaıtaya 
şakiler tarafından bir soy· tor Vayizman, Paris'te baı vurarak Suriye • Fransa 
guocuJuk olmuf ve üç oto- mühim entrikal r çevir· muahedesinin akim kalma· 
mobil ıoyulmuıtur. mektedir. sına çahımaktadar . .............. -441------tır. 

Emniyet direktörü, senin 
kurtulduğunu istiyor. Zira 
burada beni herkes sever. 
Seni tevkif eden memur da· 
hi bundan evvel benim em
rimde çalışmış bir adamdır. 
Demin senden bahsederken, 
teessilründen ağladı. 

Bütün bunlara söylemek· 
ten maksadım, meyus olma
maklıiın içindir. 

lntaUah yakın bir zaman
da aeni kurtarmağa muvaf
fak olurum. Senin işinden 
çok daha muğlak, daha zor 
birçok cinayet işlerini hal
Jetme&"e ve hakikati meyda· 
na çıkarmağa muvaffak ol
muş bir adamım. 

Şimdi nereden iıe baıh
yacığımı öi'renmek ister 
misin 1 Bir sandık içinde bu
lunan cesed hikiyeaini gaze
tel 3rde okumuşsundur. Bu 
sandıi'ı bir dilsiz taııyordu 
ki, kendisi yakalandığı za
man, ya malumat vermek 
istememiş veyahud da vere· 

memiştir. Bu dilsiz, tevkif 

edildiği sokakta kendisinden 

beı altı adım ileride giden 

katili behemehal tanırdı .. 

Lüi, heyecanla baba11nın 

lafını keserek: 

- Tamam, beni bu 
sizle yilzleştirsinler. 

Baba Anri ıordu: 

dil-

- Demek ki, sen bu he

rifle yüzleştirilmek iıtiyor

ıun öyle mi? 

- istiyorum. Hem de bil· 

yük bir arzu ile.. Bunu şim

diye kadar müıtantike söy

lememiş olmaklığım, ne zı· 

man olsa adliyenin böyle 

bir tedbire lüzum göreceğ'ni 
tahmin ettiğimden ileri gel
miştir. 

M. Anri, biraz dütündü 
ve sonra: 

- Arkası m11 -

Soygunculuk esnasında di· 
ğer bir otomobille Suphaoi
ye'den gelmekte olan Ri
hanya karakolu kumandanı 

Fuad çavuı ile bir nefer, 
eıkiyayı rörünce otomobil
den atlamıılar ve ıilihlarına 
sarılmıılardır. 

Bu adam; Suriye • Fransa 
muahedesi akdedildiği tak-

dirde bunun " bOyük Arap 
birliği 11 programının ilk ka · 

demesi olacağını ve b&yle bir 
muahedenin Filistindeki Ya· 

Katil koca 
Eıkiya ile Fuad Çavuş ve 

Jandarma neferi arasında Bir batında 3 ~ocuk 
bir çarpııma olmuş, Fuad Balıkesir (Özel aytarımız-
çavuı aldıjı kurıun yarasile dan) - Aktarma köyünden 
derhal ölmiiıtür. Sefer kızı Ayte ile kocaaı 

Neferin ıillhı iılemez ol· Yakup otlu Hamidin arala-
dutundan eıkiya eline dü· rında geçimsizlik yüzünden 
ıerek silihı ahnmıtbr. bir kavga çıkmış; Hamit, 

Yolculardan takriben 25 Ayşeyi kama ile vücudunun 
Suriye lira11 kadar bir pa- muhtelif yerlerinden •iar ıu· 
rayı gaabeden eıkiya, vak· rette yaralamııtır. 
ad•n sonra durmadan Hul· Kadın haıtahaaeye g~tiri· 
rem dağlarına doğru kaçmış lirken yolda ölmUıtilr. Hamit 
Antakya, Hulrem ve Reyha· vak'adan •onra hemen kaç· 
oiyeden jandarma ve milliı mıştır. Kendiıi Jandarma ta-
müfrezeleri kendilerini ta· rafından aranmaktadır . 
kibe koyulmuıtur. Kamunun Mecidiye köyün· 

Eşkiyanın, bozuk bir Türk· den Mehmet Ali otlu Os-
çe ile konuımuı olmalarından man karıaı Haticenin dün 
bunların Kllrd dağı yahud gece üç çocuiu dünyaya 
Harem civarındaki Araplar· gelmiştir. Gerek annenin ge· 
dan olduiu zannını vermek· rekse ilç çocuğun 11hhatları 
tedir. yerindedir . 

lzmir milli emlik müdftrlüğünden: 
No. 
155 Bornova mersinli sulu hancı ı. no. 28.28· 1 eski 2 

taj bir ev ve iki ahır ve bir tabakhane yeri 

Lira 

ve tapu kaydında 15214 metre arazi iltı birlikte 1500 
156 Tepecik kiiıthane c.186eski 192taj no.lu dttkkin 150 
159 ikinci ıüleymaniye mahallesinin çorak ı. 11 kapu 

~ no.lu ve 35 taj no.lu ev 
164 Kahramanlar alicenap s. 72· 7 taj no.Ju iki oda 

ltir mutbah ve avluyu mütlemil 66 metre mu· 

93,75 

rabbaı ev 286 
163 Karşıyaka alayhey gfindoğdu s. 5 eski 6 taj 

ne.lu ve 128 metre murabbaı zemin katı üze· 
rine iki oda bir sofa ve bir miktar avluyu 

mOıtemil ev 210 
162 Karfıyaka bayraklı baliliye s. 12-14 no.lu 134,SO 

metre murabbaı ev 
169 Kııılçullu güneıdere timendifer c. 1 yeni 15 taj 

50 

no. S oda 1 mutbab 1 ahırı milştemil ev 400 

Yukarıda yazılı emHlin mülkiyetleri peşin para veya ikinci 
tertip tasfiye vesikasile tediye edilmek üzere onbeş gün 
müddetle artırmaya konulmuştur. ihalesi 20· 4-936 pazartesi 
günü saat 16 dadır. Alıcıların milli emllk müdüriyetine 
müracaatları 863 

Teıe ıoa Tayyare 
3l51 

Sineması Te1•1!!! 
mı 

BlYlgün 
HER SEANSTA 

.ASK 

80.tnn İzmir Halkının sabırtıızlıkla bekledikleri seoe· 
nıo eo gOzel eo kahkahalı en zarif filmi 

BANDOSU. 
' FERNAND GRAVEY'fN temsil ettiği bu film seyircilerini kahkahadan kırıp 

geçirecek, hatırası yıllarca unutulmayacaktır 

Dikkat: "A~~. B~NDOSU" çok uz.un bir film olduğundan seans saatlarında 
degışıkhk yapmak zaruretıode kalınmıştır. Seanslar şu saatlardadır. 

Seans saatları 
Hergüıı• 14,30 - 16,25 • 18,45 - 21,5 Cumartesi günleri 12,10 da başlar 12,10 

• ve 14,30 seanslarında talebeye tenzilatlı bilet verilir. Pazar gilnleri 
12,10 da baılıyacaktır. 

AYRICA: Tflrkçe sözlO FOKS dünya haberleri 

Y RIN: Anua Bella ·ve jean Murat'in bOyOk filmleri 

.......... s o ırıı u ~ş ......... . 

üzüm kongresi için şim
diden hazırlığa başlandı 
lzmir'den kongreye iştirak edecek

leri ticaı·et odası tesbit edecektir 
Mahıullerimizin dış ülke

lerde daha fazla rağbet bul· 
ması için hükumetçe alınan 
tedbirler, günden güne ço-
jalmaktadır. 

Ekonomi bakanlığının bu 
ay içinde Ankara'da topla· 
nacak olan üzümclller kon· 
gresi etrafında başladığı ha· 
zarlıklar devam ediyor. 
Üzümcüler kongresine lzmir· 

den kimlerin gideceğini tica· 
ret odası tesbit edecektir. 

' Haber aldıiımıza göre bu 
kongre, üzümlerimizin, dıı 
ülkelerde daha fazla sürül· 
meıi ve rakip memleketlerin 
mahsulüne tefevvuk edebil· 
mesi için ne yapmak lazım 
geleceii hakkında konuıma· 
lar yapılacak ve koagrenin 
temenniyah bir raporla 
ekonomi bakanlığına bildiri· 
lecektir. Ekonomi bakanlığı, 
kongrenin lüzumlu göreceği 

hususat mümkün olduğu ka
dar seri bir ıurette temine 
çahıacaktır. 

Toton 
Busene milsaid 

görftnilyor 
Bu seneki tütlin mahsulü 

hakkında yapılan tahminler 
~&yledir: 

Trakya: Bu mıntakada Ul-
tün ürllnü ııeçen yıllara 
nazaran çok fazladır. 

Samsun: Burada da tilttin 
vaziyeti normaldir. 

lzmit: Yeni ürün 1 milyon 
üçyüz bin kilo kestiriliyor. 

Buraa: Buradaki mabsalün 
geçen yıldakinden daha iyi 
olacaiı zanediliyor. Buraa'da 
1935 mahsulünden IE bir 
miktar kalmııtır. Bu mahıul 
60·65 kuruşa kadar aatılmak· 
tadır. 

C. O. P. lşçi·Esnat kurumları birliği baş-

kanlığından: 
Birliğe kayıdlı bilümum üyelere. 
Kurumunuzun yıllık toplantı günü aşağıda götterilmittir. 
Tayin edilen gün ve saatta birlik merkezinde yapılacak 

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

görüşülüp' bir karara bağlanacağından toplantılarınıza önem 
vermenizi rica ederiz. 

RUZNAME 

1 
2 
3 

Geçen yıl faaliyeti hakkındı izahat. 
Dileklerin teabiti. 
idare heyeti seçimi. 

Kurumların iıimleri --------Berberler 
Gümrük hamalları 
Güzel san'atlar 
Eczacı kalfaları 
Kutucular 
Tütün işçileri 
Binek arabacıları ve ıürilcüleri 
Ekmekçiler 
Lokantacılar 

Fırın işçileri 

Bakkallar 
Balıkçılar 

Kasaplar 
Matbaa işçileri 
Kolonyacılar 
Ticarethane memurini 
Sütçüler 
Küçük sanatlar 
Sanayi iıçileri 

Sandalcılar, salapuryacılar 
Şoförler 

Yapıcılar 

Yük arabacıları ve sürücüleri 
İmtiyazla ıirketler 
Çarşı hamalları 

Garaonlar 
Müzayede bedesteni 
Deniz işçileri 

Mötörlü vesait 
Terziler 
Kahveciler ve gazinocular 
Ayakkabıcılar 

Tarih Gün Saat -
10 Nisan 936 Cuma 20 
13 Nisan 936 Pazartesi 17 
14 Nisan 936 Sah 13 
14 Nisan 936 Salı 18,30 
15 Nisan 936 Çarıamba 19 
16 Nisan 936 Perıembe 18,30 
17 Nisan 936 Cuma 19 
20 Nisan 936 Pazartesi 16 
20 Nisan 936 Pazartesi 18 
21 Nisan 936 Salı 17 
22 Nisan 936 Çarşamba 19 
23 Nisan 936 Perşembe 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 Salı l 9 
29 Nisan 936 Çarşamba 17 
29 Nisan 936 Çaı şamba 13,30 
30 Nisan 936 Perıembe 15 

' 

1 Mayıs 936 Cuma 21 
4 Mayıs 936 Pazarteıi 18 
5 Mayıs 936 Sah 19 
6 Mayıı 936 Çarıımba 18,30 
7 Mayıs 936 Pertembe 17 
8 Mayıs 936 Cuma 15 
8 Mayıs 936 Cuma 18 

1 l Mayıs 936 Pazartesi 19 
12 Mayıs 936 Sah 18,30 
13 Mayıs 936 Çarşamba 18,30 
14 Mayıs 936 Perşembe 17 
1 S Mayıs 936 Cuma ) 7 

• 



Fr~i Sperco 
Vapur Acentaıı 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"SATURNUS" vapuru el· 
yevm limanımızda olup 28· 
3-36 da ANVERS, ROT

l TERDAM , AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanlara 

~için yllk alacaklar. 
"HERCULES" vapuru 6· 

: 4-36:da ,.. gelip 11-4-36 da 
AN°VERS, ROTTERDAM,I 
AMSTERDAM ve HAM
BURG limanlara için yük 
alacaktır. 

"GANYMEDES " vapuru 
8-4-36 da beklenmekte olup 

yük6nU tahliyeden ıonra BUR· 
GAS, VARNA ve KÔS· 
TENCE limanlara için yDk 

alacaktır. 

.. GANYMEDES " vapuru 
20-4-36 tarihinde gelip 
25-4 36 tarihine kadar 
ANVERS, ROTTERDAM 
AMSTERDAM ve HAM· 
BURG limanlara için yilk 

•1··;~~~ SKA o RIENT .dlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~!'~"""ıııııııııııınıııııııııııııııııııı~_ 
LINIEN ~ 

.. ROLAND" mot&ril 29· ~'fu·~Lrk Hava Kurumu! 
3·36 tarihinde bekleamekte = :e 
olup yllkünil tahliyeden soma! § B k p = 
ROTTERDAM.HAMBURG, ss üyü iyangosu I_ 
COPENHAGE, DATZIG, ~ 
GDYNIA, GOTEBURG, § Ş d• k d b• ) k• • • 1 
OSLO ve ISKANDINAVYA ~ im 1ye 8 ar 10 erce IŞIYI _ 

§ 1 limanlar1 için ylk alacakhr. 
"ALGERIA" vapuru 14.4. 

36 da beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBUR8, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA , GOTEBURG , 
OSLO ve ISKANDINAVY A 
limanlan için yl\k alacakhr. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

u ARDEAL" vapuru 3·4·36 
da KuSTENCE, GALAZ, 

BRAILA •e SULINA hare
ket edecektir. 

"ALBA JUL YA,, vapuru 

16·4-36 da gelip 17-4-36 da 
MALTA, MARSIL YA ve 
BARSELONE hareket ede· 
cektir. 

.,PELES" vapuru 21 ·5-36 
da gelip 13-5-36 da PiRE, 
MALTA, MARSILYA ve 
BARSELONE hareket ede· 
cektir. 

"ALBA JUL YA., vapuru 
7-6·36 da beklenmekte olup 
8-6·36 da PiRE, MAL TA, 
MARSIL YA ve BARSELO· 
NE içi• yük alacaktır. 

Yolcu kabul eder. 
llindaki hareket tarihle· 

rile navlonlardaki d~titiklik· 
lerden acente mesuliyet 
kabul etmez. Fazla tafaillt 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tabliye ıirketi binası 
arkasıntla FRATELLI SPER· 
CO vapur acentaaına mira· 
caat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004 - 2005 -12663 

Otomobil sahip· 
leri okusıın 

(Zinet) 
Otomobil garajı açılmııtır. 
lımetpaıa ve Fevzipaı• 

bulvarlara tızerindedir. 
Rahatbk, emniyet, temi&lik, 

bol ıu mükemmel karaatha· 
nesi. Makinelerin benzin; yağ 
veaair içeriden tedarik edilir. 
Garaj geceli gilndBzlü açık· 
tar. G6riiıaiek arıu edenler 
müdilr lbrahim•e mOracaat 
etlialer. 

5 zen"in etmi~tir. e 
i 6 ini keşide 11 Nisan 936 dadir. ~ 
!Bnyok ikramiye: 200,000 Liradır! 
- -
~ Ayrıca: 30,ooo, 20,ooo, 15,ooo, 12,ooo, ~ 
§ lo,ooo liralık ikramiyelerle (50,ooo) ~ 
i liralık iki mftklUat vardır. ~ 

\J11UllltllHHllHlllllllllllllllllUlltllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllll1IHlllllJ 

. ----- .. ----~-------
BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz "·e ucuz ilAç ve tu• 

valeı çetilleri Balar. 

Bağcılara ilan 
Ege bağ mıntakalarındaki satıı acentalarımızın isimleri 

ve acentalaran bağcılardan talep edebilecekleri en yüksek 

perakende fiatler ıunlardır: Perakende satıı fiatleri 

Sataı mıntıkası Acente beher torba için 
lzmir Eınaf ve Ahali bankası lzmir 330 kurut 
lımir Memurlar kooperatifi .. 330 ,, 
Manisa Kadı oğlu Ahmet , ,, 341 .. 
Alaıehir Eınaf ve Ahali bankası .. 350 " 
Turgutlu ,, .. ,, .. 342 " 
Salihli ,, .. .. ., 347 ,, 
Urla Cezayirli Hüseyin Avni 

ve Fuat Urla 345 .. 
Çeşme ,, ,, .. ,. 355 ,. 
Seferihisar ,. " .. .. 355 .. 
Kemalpaıa Avni Muerretci , lımir 348 ,. 
Soma .. .. .. .. 349 ., 
Karkağaç ,, ,, .. ,, 349 " 
Bahkeıir " .. .. , " 358 ., 
Bergama Hilmi ve Namık biraderler, Bergama 360 " 
Meneme Salih Nuri , lzmir 336 " 
Akhisar M. Fahrettia Mısarcı , Akhisar 348 .. 

Kükürtlerimiz kurşun milhilrlü (50) ellişer kiloluk torba· 
larda sahhğa çıkanlmııtar. Beynelmilel töbreti haiz Lond· 
rada (Daniel Grafftb) laboratuvarında yaptmlan tahlilde, 

kükürtlerimizin, 
yüzde 99,51 Hfiyette 

olduğu anlaşılmııhr. 
Kükürtlerimiz bağcıhk için son derece faydalı ba11aları 

haiz muzır maddelerden tamamile iri ve en yükıek ecnebi 
kükürtleriae muadildir. Keçiborlu kftkftrtleri Tftrk 

Anonim tirketi 

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Yeni Kavatlar çarşısı 

No. 34 

DOKTOR 
Ali Agôh 

Çocuk Haıtabkları 
Mütebaaaıaı 

1binci Beyler Sokağı N. 68 
Telefon 3452 

....... llİllll ......... 

Satılık motör 
12 beygirkuvetinde (Dizel) 

markah az kullanılmıı bir 

""ot6r ıahbkhr. Taliplerin 

idarehanemiıe milracaatlan 

illn olunur. 

btırenlert Mut· 

laka (Okam~otol) 

öklftrftk tekerle ~ 
rini ıecrftbe edi ~ 

N. \'. 

\ 'V. F. H. \ ' an 
l)er Zet· 

9 Naıan 9.16 

Olivier ve ş0reki1 
sı l_Jmited vapur 

acentası 

& Co. Ceadeli Han. Birinci kor· 
OEUTSCHE LEVANTE LıNIE don. Tel . 2443 

.. AGUILA,. vapuru balen 

limanımızda olup ANVERS, 
ROTTERDAM,HAMBURG 
ve BREMEN için yük ala· 
caktır. 

u ANGORA " vapuru 
HAMBURG, BREMEN ve 
ANVERS'ten yük çıkar· 

mııtır. 
.. DELOS ,, vapuru 13 ni· 

sanda bekleniyor, 18 nisana 
kadar ANVERS, ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN limanlarına yük ala· 
caktır. 

AMERICAN EXPORT LINE 
"EXMORE" vapuru 12 ni· 

sanda bekleniyor, NEV • 
YORK için hamule alacaktır. 
S. A . ROY ALE HONG
ROISE DE NAVIGATION 
FLUVIALE ET MARITIME 

.. DUNA .. vapuru 10 ni
sanda bekleniyor, GALA TZ, 
BELGRAD, BUDAPEŞT, 
BRATISLAVA ve VIY ANA 

için yük alacaklar. 
SPANSKELINJE • OSLO 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
" MARDINIAN " vapuru 

mart nihayetinde LIVER· 

POOL ve SVENSEA'dan 
gelip tahliyede bulunacak. 

"THURSO., vapuru nisan 
iptidasında LIVERPOOL ve 
SVVENSEA'dan gelip tab· 
liyetle bulunacak. 

"GRODNO" yapuru mart 
nihayetinde LONDRA, HULL 
ve ANVERS'ten gelip tahli
yede bulunacak ve ayni 
zamanda HULL itin yük 
alacaklar. 

Not: V urut tarihleri Te 
vapurların laimleri &zerine 
değişikliklerden meı'uliyet 
kabul edilmez. 

nisanda bekleniyor. HAYFA 
ISKENDERIYE, DllPPE ve 
NOR VEÇ limanlaraaa yftk 
alacaktar. 

uvapurJaran iıimleriJ gel· 
me tarihleri ve navlun tari· 
feleri hakkında bir taabbDde 
giriıilmeı." 

Birinci Kordon. telefon 
No. 2007 - 2008 ~ .. BA YARD " mot6ril 11 

~ fızmir Yün mensucatı 
1İz •• 

~ ı Türk A. Şirketinin 
C HALKAPINAR KUMAŞ 
~ FABRIKASI 
~ 

~ 
'f arafmda&n mevsim dolayıeile yeni çıkardı&• 

kumaşlar: 

SAGLAM Ve Pftrjen ~abapm 

en ftıUln bir mfte• 

bil tekeri olduin 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mftıhil 

ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaphracal1Dız elbiseler için bu mamulih 
tercih edioiı;. 

istiyeoler Ş.ahap SA 1,JŞ \ 'ERLER J 
Sıhhat eGrgCln ~ 
haplarını Maruf 

~ Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş . 
ecza depolarından Mimar Kemalettin Cadddeainde FAHRi KANDE· 
ve eczanelerden MIR otLU 
arıuunlar. _________ , _____ ., ............ _. ................ ., 

-.... ·'-:-:ta ~ ' • 

~-//~ 

_N~A 
~Kuru/ <\ o ll ıu ıı-: 

\ 

( Z.lrac.l 
> 
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Japon kumandanları Tokyoda şura halinde 
toplanarak askeri durumu konuştular 

ankin hokômeıi, Rusyaıııo verece~i cevabı bekliyor. Cevab tatminkar 

olmazsa dostluk muahedesini derhal fesbedecektir 
lstanbul 9 (Özel)- ankinden alınan haberlere göre lstanbul 9 (Özel)- Tokyodan alınan ıon haberlere 

Çin hdkumeti, Rusya'ya vermiş olduğu notanın ceva- göre, Japony'nın bntnn ordu, kolordu ve fırka "o· 
hım sabırsızlıkla beklemektedir. Şayet tatmiok4r eevap muta oları bir Şilra halinde toplaomıtlar ve aıkeri du
alma7.Ba, derhal Çin· Rus dostluk muahedesinin hn- rumu tetkik eylemitlerdir. Bu toplantıya bOyQk Gnem 
kOm Qz olduğunu ililn edecektir. veriliyor. 

-------· .......... 1 
enupcephesiııde Meksika zecri tedbirJerin Fransızlar 

it 1 ·ı leyı·şı· Alman muhtıraıına 
ayanı er .dd l b·k• . . . 

durdu şı et e tat l illi ıslıyor eevap verdiler 
----•• lıtanbul 9 (Özel) - Fransa 

- B~ıaraft 1 inci sahif edc-
lrinin kör oldu;u, başlarsam 

son derece şiştiği ve yin;f 
dakika can çekiıtikten ıonra 
öldnkleri ıiSylenmektedir. 

Zecri tedbirleri tesiı·siz bırakan ve kollektif Alman muhtırasına cevap 
olarak 24 maddelik bir me· 

emniyeti ihlal eden kararlardan çıkacak me· muraadum bazırlamıı ve Uluı 
suliyeti, vazitesini müdrik Meksika tarih lar ıoıyetesine vermiıtir. 

Bunda dünyanın düzelmesi 
latanbul 9 (Özel) - Röy· 

ter ajansı bildiriliyor: Ne· 
gUs, yurdunu düıman iıtill · 

öoflnde kabul etmek istemez için alı•maaı lizım relen tcd· 
Cenevre 8 (A.A) - Mek · lerini tama mile müdrik olan birler göıterilmektedir. 

srndan ıon bir hamle ile 
ıika 'nın uluslar ıoıyctesi de· Meksika h6kümeti, zecri ted· ( gi f tere 
leıesi, 18 ler komitesi rei· birleri tesirsiz bırakan ve D 

kurtarmak için ordusunu 
toplamağa çalııarken, ltalyan 
kolları timalden cenuba cloi· 
ru sarkmaktadırlar. 

ıine g6nderdiği bir mektupta kollektif emniyeti ihlal eden Bir de mavi kitap 
ltalyan • Habeş ihtilifında kararlardan çıkacak mes'u· ıı· 

liyeti tarih önünde kabul neşre 1 
takip edilmekte olan usul etmek iıtemeı. Milletler ce· lstanbul, 9 (Özel) - ln· 
hususunda hükümetinia te· miyeti mabafili, bu mektubu ıiltere hllk6meti diln bir ltalyan kaynaklarından ıe· 

len haberlere ıöre, timdi 
De siye'oin 125 kilometre 
uıaiıoda bulunan ltalyan or· 
duları, imparator orduıunun 
bakayaaıadan başka hiçbir 
mukav.emetJe karıllaıma· 
maktadır. Boşaltalmıt olan 
Deuiye'ain buıüaJerdo ltal· 

esıüslerini bildirdikten ıonra barıı için ıimdiye kadar ya· mavi kitap aeıret•ittir. 88 
diyor ki: palan teıebbüılerin akametini ıahife ve 59 faıaldan :ibaret 

- Geçen Martta aullaü te· mOıahede ve zecri tedbirle· olan kitapta, 1914 haziranı 
ıiı için umumi ıayretler sarf rin şiddetlendirilmeıi için bir ile 1936 Marh arasıadaki 
edildiği zaman, bu barek!:_ takrir ıeklinde telikki et· diplomatik vaziyet g6zdea 
tin milte,aviz memlekete aıektedir . ıeçirilmektedir. 

-~~~-----~· ..... ·~···-·~-----~~~-karı• zecri tedbirler tatbiki • k ' k • 
iı_i~in durdurulmaıı v~ya te· Atrı a ya sev ıya t 

yan'ların eline dDşeceii mu· hırı demek oJmıyacagı ıan· 

hakkak sayılmaktadır. nedilmiıti. Ayni zamanda Pa· lstaııbul, 9 (Özel) - ltalyan bandarah kolombo, Liforya ' 
Buradaki ordunun kuman· riı teıebbüılerİDin .daba ıür· •e ltalya vapurlarile dlia doiu Afrika'sına yenidea aıker, 

dasını derhude etmit olan atle muvaffakiyete iriımesi' zabit ve amele sevkedilmiştir. 

veliabd, babaaına iltihak ~ekLleoniykoardru.nBoütcüun tlaaabrbüt· Telef at mu· thı· ~ 
için şimale doiru ilerlemek· ' 
tedir. Necaıi, daiılmış ordu· 
sunu toplayacak ve taze 

kuvvetlerle birlikte ıon bir 
müdafaa ordusu vücude ge

tirecektir. Blltün eli ıilih 

tutanların cepheye koımaaı 
hakkında imraporun emirna
mesi, Adis-Ababa'da neşredi· 

lince çoluk çocuk ıarayın önlln· 
de toplanmıılar, nümayiş yap· 

mıılardır. Bugünlerde bu 
kuvvetler de ıimale gönderi· 
lecektir. Habeıiatan'da bu 
şekilde seferberliie, ancak 
vatan tehlikeye düştüiü ıa· 

Bugfto Cenevre'de 
toplanıyorlar 

lıtanbul, 9 (Özel) - Lo· 
karno muahedesini imzalamıı 
olan devletler bat ve dış 
bakanları buılln Ceaeyre'de 
bir toplanb yapacaklardır. 
Belçika başbakanı Van Zel· 
lind, dün akıam Brilkıel'den 
Cenevre'ye hareket etmiıtir. 
Bu toplantıda Fran11z memo· 
randumu üzerinde görUtille
cektir. --····· Bartın'de 

manlar ve mDıteaaa ahvalde Atatllrk glloil kut· 
miiracaat edilir. 

Habeıiıtan'ın Londra el- lulaoıyor 
çiliii erkinından biri, Roy- Barba, 8 (A.A) - Bele· 
ter ajansına beyanatta bulu· diye şehrin elektirik tesisatı 
narak, yeni seferberlik emri için eksiltme açmııtır. Kesif 
neticesi olarak Neııı. ordu· bedeli 354 J 9 lir adar. Atatürk 
lar1nın bir miıil fazlalaıaca· glinü mllnasebetile tehir 
iını ıöylemiıtir. bayraklarla donatılmıştır. 

-----H• + Gecede fener alayı yapılmııhr. 
Kam il tay Halk evinde ıenel bir top· 

lanh yapılacaktır. Program 
Toplandı ve dağıldı çok ıenıiodir. 
Ankara 8 (A.A) - Ka· madde buluamadıtından da· 

mutay buıün Fikret Silay'ın ğılmııtır. Kamutay gelec:ek 
başkanlığında toplanmış ise toplanh11nı cuma gilnil ya· 
de, ruznamede görüıülecek caktar. 

----~----~·~•1•-.~--~~~--

Gönüllü tayyareciler 
Pariı 8 (Radyo)- Fransa Harbiye Nezareti, 17 • 20 ya· 

şında bulunan rençleria, gönülln olarak tayyareci yazılabil· 
melerine mG1aade etmiıtir. GönOlliUen bulundukları yerler· 
den baıka bir tarafa r6aderilmiyeceklerdir. 

Adiı-Ababa 8 ( Radyo )- ltalyan tayyarelerinin mütevali 
bombardımanları, silih11z ahali &zerinde bliyOk bir tesir 
bırakmaktadır. Telefat, ıkla hayret verecek derecededir. 

M. Lebrun'un taltifi 
Btikreş 8 (Radyo) - Fransı'nıo bura elçiıi, Durmeaon, 

Fransız Cumur baıkanı müıyD Lebruaun gönderdiii niıan· 
ları, buılln Rumen zabitanına vermiıtir. Bu zabitan, ıon 
manevralarda bulunanlardır. 

Bayrağımızın şerefini koruyalım 
- Baştarafı 1 ci say/ ada -

Murabba ıekliode bayraklar •ar. Bilyllk bir bayrağın or· 
ta11nda kilçücilk muterize şeklinde bir yarım hilil ve çar· 
pık bir yıldız.. Bakıyorsunuz ki ay ve yıldız bayraiın ya 
direk sapı dibinde veya karııki kaımında . . Diğer bazı ltay· 
raklara tesadüf ediliyor ay ve yaldızın istikameti, direk ci· 
betinde ! 

Hilllaa, renk bakımından, ıekil bakımından 6yle bir il· 
übalilik ki, yabancılaı ın bile i6ıline çarpıyor. Geçenlerde 
bir ecnebi dostum bana bunu batırlatb. Yutkundum; 

- TOrk milleti ıekil llıtOnde pek durmaz, siı, onun kal· 
bindeki bayrak ıevıiıine bakın! 

Dedim.. Dedim amma, bir de bana sorun .. 
• • • 

Geçenlerde Cumhuriyet refikimiıde, Tnrkiye' de bayrak 
imalinin Hililiahmere verilmesi hakkında bir •atandaıın 
dlltllncesiai okumuıtum. 

Hakikaten ne doiru olurdu?. Hi~ olmazsa, bayraiın 
rengi, eb'adı ve şekli meselesi ortadan kalkardı. 

• • • 
Fakat it bununla da bitmiyor. Parçalanmıı, eskimiı, aaıl 

ıeklini, renrini ve evufını kaybetmiı bayraklar derhal kal· 
dırılmalıdır. Poliı ve belediye memurları, jandarma, deniz
ciler, bu gibi ahvalde vazifelerini yapmalıdırlar. Bu vazife, 
bir harıızı kovalamaktan, bir muhtekiri takib etmekten 
daha evvel relir .. Neye dikkat edilmiyor, neye likaayd ka· 
lınıyor anhyamam .. 
Unutmıyahm kt, bayratımız, numuıumuı ve ıerefimiıdir. 

GÖKÇE 

SON DAKiKA: 
................................ 
Italya - Habeş harbının 
müsebbibi lngiltere mi? 

Lord Halifak~, muhaliflere cevabın· 
da: Daha .ileri gideme7.dik. Zira 

o zaman Italya ile harhetmek 
lazım gelecekti diyor 

lıtanbul 9 (Özel) -Lon· 
dra'dan haber veriliyor: 

Avam kamarasının dünkü 
toplantısı çok ıürültülil ol· 
muıtur. Muhaliflerden Loç 
Nel, Baldvin kabinesine şid· 
detle hücum etmit ve şun· 
)arı ıöylemittir: 

- ltalya·Habet barbanın 
ıimdiye kadar ber taHf edil· 
memesinin ıebebi, Baldvin 
kabineıidir. Hükumet iıte· 
ıcydi bu mes' elede daha 
bajka türlü hareket ederdi. 
Bunu yapmadığından dolayı 
millet nazarında mes'uldür. 

Hatibin sözlerine dıı itler 
bakanı muavini Lord Hali· 
fakı cevab vererek demiş
tir ki: 

- Hükumet, İtalya· Habeş 
harbının önüne reçilmeai 
için bOyük rayretler sarfet
mittir ve ediyor. Biı, kendi 
baıımıza daha ileri ride· 
mezdik. Zira o takdirde ltal· 
ya ile barbetmek iktiza ede· 
cekti. Halbuki lnıiltero harb 
değil, sulh iıtiyor. 

Halifakı, (Ren) uıes'elesi 
hakkında kendisine aual so· 
ran bazı saylaYlara da: 

- Bir gece içinde emni . 
yetlerini kaybetmiı olan Bel· 
çika ile Franıa'ya hak 
veriyoruz, bu itin büsnll 
ıuretle laalli için elimizden 
ıeleni yapacaiız. Şayed mu· 
•affak olamazsak her iki 
devlete yardım etmek bor
cumuzdur. 

Demiıtir. 
Bundan ıonra Lord Çurçil 

de ıöz almıı ve: 
- Almanya'nın iıtediii 

mllıtemlekeleri iade etmeie 
mecbur muyuz?. 

Diye ıormuıtur. 
Lord Çurçil'in sualine iç 

itler bakanı Con Simon 
cevap vererek demiıtir ki: 

- Bu mesele hakkında 
size oevap verme(i mahzurlu 
glSrUyorum. 

lcra vekilleri 
hey'eti toplandı 

Ankara, 8 (A.A) - icra 
Vekilleri Heyeti bugnn Baı· 
•ekil lımet Iaanü'nilo reiı· 
liii albnda toplanarak muh-: 
telif iıler üzerinde görDşme· 
lerde bulanmut ve lau iılere 
aid kararlar vermiştir. 

b.mir birinci icra memur· 
lutundan: 

Bir borçtan dolaya lımir 
Eınaf Ye Ahali bankaıına 
merhun muhtelifilcinı elbi1e-
lik kumaıların aleluıul pa· 
raya çevrifmeaine liarar Ye· 
rilmittir. 13·4-936 tarihinde 
pazartesi günll saat 12 de 
eski Bat pazar1nda bilmBza· 
yede ıablacaktır. Bu artır
mada tahmin olunan kıy
meti• yüzde yetmiı beıini 
bulmadıiı takdirde ikinci 
arhrma11 17 ·4-936 tarihinde 
cuma g6nl ıaat 12 de yapı· 
lacaktır. Talip Yeya illıiii 
olaalarıa yevm ve vakti 
•ezkGrde hazar bulunmaları 
ilin olunur. 910 

Kapalı zart usulile eksiltme iliinı 
lstanbul evkaf başdirektörlüğilndeo: 

1 - lıtanbulda Heybeliadada yeniden yapılacak cami 
inıaatı ekıiltmeye çıkarılmıthr. Tahmin eclilen inıaat be· 
deli 17448 lira 39 kuruıtur. 

2 - Bu iıe ait eksiltme evrakı ıunlardır. 
A - Eksiltme ıartnameai. 
B - Projeler. 
C - Fenni ıartname. 
D - Mukavelename. 
lıtiyenler bu evrakı 90 kuruı bedel mukabilinde lıtan· 

bul evkaf direktörliljO mimarlığından alabilirler. 
3 - Ekıiltme 24 Nisan 936 cuma glln& ıaat 15 de Js. 

tanbul evkaf direktörl0f6 ihale komiıyonunda yapılacaktır. 
4 - Ekıiltme kapalı zarf uıulile olacaktır. 
S - isteklilerin 1312 lira muvakkat teminat Yerme1i 

li11mdır. 
6 - Ekıiltmeye ıireceklerin mlihendiı veya mimar olmaıı 

şarthr. Ayni zamanda aıgari 15 bin ' iralık llir binaya ıureti 
mllkemmelede inıa ve ikmal ettilllerini kabul kat'i rapor· 
larile teY1ik ederek ekıiltme giinOnden Uç glln evveline 
kadar lltanbul baımüdlirlcıtn mimarına ve bu vesikala11 
ibraz etmiye ve ayrıca eksiltmeye girmek için vesika al· 
mıya mecburdur. 

7 - Teklif mektupları yukarıda yazıldıjı ıün ve saattan 
bir ıaat evveline kadar ihale komisyonuna makbuz muka· 
bilinde verilecektir. 9-12-16-20 912 

Izmir inhisarlar toton fabrikası 
mttdorlüğOnden: 
Keıif bedeli (901) Ura (12) kuruıtan ibaret bulunan 

fabrikamız dahilindeki tamirat ve tadillt açık m6naka1aya 
konulmuıtur. ' 

llaale 24 Nisan 936 tarihinde nat (15) de fabrikada ya· 
pılacakhr. Talipler ıartname ve keıifnameyi tatil ıUnlerin
den maada her giin fabrikada ıörebilirler ve ihale 
gllnllae kadar yUıde 7,S mu•akkat teminat akçHini vezneye 
yatırabilirler. · 9·12-15-21 


