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lzmirde çıkar, akıamcı ıiyaaal gazetedir 

Araplar 
Filistin 'de yeni hadiseler 
çıkarmışlar ve KudOs'ten 
gelen hacı otomobiUerioi 
taşa tutmuşlar 
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.Uluslar Sosyetesi iflas Mı Ediyor? 
- < ... t .::ı - ,.........._- .,...,.. -

Adis-Ababa civarında çok kanlı Bulgarlar 
Akdenizde mab-

lngiliz-Mısı j. müzakt~~;le
ri mühim sathaya giriyor muhrebeler başlamıştır 

reç istiyorlar mış 
Habeşler, ltalyanlara ani bir baskın vermişler ve nö- Iıtanbul 22 (Özel) - Bul

gar hükumetinin naıiri ef
betçi J erİ imha ettikten sonra 17 tayyare yakmışlardır kirı olan (Mir) gazetesi, 

zaman telıiz mubaberalında (Nöyi) muahedesi aleyhine 
bulunduğu bildirilmektedir. tiddetli neşriyata başlamış 

bulunuyor. Ayni gazete. dev
Şehir halkının hemen hemen letlerin vadettikleri veçbile 
üçte biri son günlerde şe- Bulgaristana Akdenizden bir 
birden gitmittir. Ecnebiler mahreç verilmesini istemek· 

(Peti Parizyeu) gazetesinin Kahire 
muhabiri, Iogiliz askerlerinin 

geri alınacağını yazıyor 

- · kim ilen elçiliklerine iltica tedir. 

Bir Hah~ neferi top ba'ında 
lıtanbul 22 (Özel) - ltal- ıöyJeniyoraa da tafıilit yeril-

yan kaynaklarından çıkan memektedir . 
haberlere göre, Adiı-Ababa- Adiı-Ababa, 21 (A.A) -
nın 160 kilometre yakininde Adiı ·Ababa'da dıYarlara hü· 
ltalyan kuvvetlerile Habeşler kümet tarafından yapııtmlan 
araıında tiddetli bir harp tebliğlerde ltalyan'ların iıgal 
baılamııtır. Sela ve Nigay ettikleri iddiası hillfına ola
mevkileri arasında karıılaıan rak hükftmetin Siolame'de 
iki kuvveti 48 saattanberi Ankober, Pourrailu, Hauach, 
çarpıımaktadar. Her iki ta- Harrar, Afdem, Cicika ve 
raftan mühim zayiat olduiu Sasnabur ıehirlcrile munta· 

~~·~~-----.....-~----~--~~-

Yüzlerce: kaplan, Mançu-
ri köylerine hücum etti 

~~----------~~-Bir çok köylüler, kaplanların pen
çeleı·inde can vermişlerdir 

Harbin, 22 ( Radyo ) - kaplanlar tarafından parça-
Mançuri timalinde hüküm lanmııtır. Kençiyo köyünde 

altı kiıiden ibaret ' olan bir 
•üren tiddetli soğuklardan köylü ailesi. birkaç dakika 
yiyecek bulamıyan yüzlerce içinde kaplanların pençele
kaplan, köylere hücum et- rinde can vermiıtir. Hü"famtt, 
mitler ve raıt geldikleri halka silih tevzi etmiı v.: 
iaıaalarla hayvaııata ıaldJr- kaplanlarla milcadeleye bat· 
mıılardır. Yüzlerce köylü, lamııtır. 

------~·· .... ~------
Fransız harbiye nazırı 

orduyu teftiş etti 
General M9ren, ayni zamanda silah 
ve cebhane anbarlarıoı da tetkik etti 

Fransız 

lıtanbul 22 (Özel) - Paris· 
len haber veriliyor : 

Franıa Harbiye Nazm ge 
laeral Moren; refakatinde er· 

klaılaarpJer: olclutu bılde 

askerleri 
alelacele Şalon ve Mormelon 
havaliıindeki Franıız ordu-
larını ve b6t6n sillh ve cep
hane depolarını teftiı etmit 
ye akıam &zeri Pariı'e din· 
mittir. 

etmişlerdir. lngiliz elçi'liii Bu neıriyat derin akisler 
-Deı•amı 4 ünni sahifide- yapmaktadır . .. .. . .. ~-
Yunan hükômeti nota
mıza cevab verdi 

-·..-
~ isyana iştirak etmiş olan zabit-

ler tekrar orduya alınıyor 

Asi Yuoan·:z•bitleri mahkemeye giderken 
Iıtanbul 22 (Özel) - Ati· Cevabi nota, Atina elçimiz 

nı'dın haber verildiiine IRuıen Eıref'e verilmittir. 
g6re, geçen yıl iıyanında 

mahkum olan Veniıeliıt 
subaylarından betytlz kitinin 
orduya alınma11 taııvvur 

edilmektedir. Baıbakan ge· 
neral Metakıaı, Liberallarin 
memnuniyetini da•et edecek 
hareketlere itina etmekte 
ve bu hususta yeni bir yol 
tutmuı bulunmaktadır. Bu 
aayede Yunanistan'da siya· 
aal rical arasındaki ihtilif· 
ların zail olacağı zanedili
yor. 

Iıtanbul, 22 (Özel) - Bo· 
iazların tahkimi hakkındaki 
notamıza Yunan la6k6meti 
bugiln cevab vermiıtir. 
Komıu devlet, Boiazların 
tahkimini muvafık ve hllkti· 
metimizin bu baptaki talebini 
haklı bulmaktadır. 

Fransa'da 
Saylav 8eçimi bitiyor 

Tehlike 
Gonden gone 
yaklaşıyor 

M. Avenol 
lstanbul 22 ( Özel ) -

Belıracl'da çıkan (Vereme) 
gazeteıi. Uluslar ıosyeteai 

Mısır'da Ehramlar 
lstanbul 22 ( Özel ) - Ayni muhabir, lngiltere'nin 

( Peti Parizen: ) gazetesinin Mııır'a göndermiş elduiu 
Kahire muhabiri, lngiliz·Mı· kuvvetleri geri çekmek iı
ıır mlizakerelerinin çok mü- temiyeceğiui yazmakta ve 
him bir 1afhaya girmek bu noktanın, büyük bir ib· 
li:ıere bulunduğunu :yazıyor. tilif doğuracağını yazıyor. ........ ~------

Alman'lar 
Yolcu tayyareleri için 

yeni vapurlar ya-
.: .. ~~~pıvorlar----
~~ .1 

Berlin, 22 (Radyo) - AJ-
man'Jar, (Lotfanca) tayyare 

tirketinin yolcu tayyareleri 

için Atlıatik ~eniıinde 

ıeyyar adacıklar şeklinde 

büyük •apurlar bulundura
caklardır. Bu vapurlar, yolcu 
tayyareleri için adeta bir 
iıtaıyon vazifesini görecek· 
lerdir. Dün, bu vapurlardan 

75 metre uzunlutunda ve 
(Oıtland) adında .bir danesi 
denize endirilmiıtir. Yakında 
ayni bOyüklilkte bir vapur 

daha inıı edilecektir. 

••• 
Vilayet meclisi 

BugDn iJğleden evvel 
toplanıyor 

Villyet mecliıi, bugtın öğ
leden evvel toplanacak ve 

biUçe mOzıkerelerile iıtia-al 

edecektir. Mecliıin cuma 

ıonn mtbakeratını bitirmesi 
muhtemeldir. 

Avrupa 
Zehirli gazlar 

aleyhinde 

Maskeli askerler 
Iıtanbul, 22 ( Özel ) -

ltalya'nın Habeıiıtan'da ze
hirli gaz bombaları kullan
ması, bütün Avrupa'dan de-

rin akiıler yapmııtar. S6y· 
lendiğine göre, uluslar soı
yeteai Hssamblesinia 12 ma
yısta Cenevre'de yapacatı 
toplantı da zehirli ıaılar 
için çok esash kayıtlar kon
maaını teklif edecektir. 

( --- ( Ulusal Birlik ) e Göre -- J 
QzOm işlerine bir bakış? 

Pariı 22 (Radyo)- Fran
ıa'da ıaylav seçiminin birinci 
turu öa&mlizdeki Pazar ıllali 
hitama eriyor. ikinci tar iae 
bir hafta aonra bitecek ve 
Parllmento Mayııın birinci 
haftasında açılacaktır. 

ıenel ıekreteri M. A•eno· 
lun ıon bir beyanatını neı· 
retmekt•dir. MDıyll Aveaol 
ezcümle diyor ki: Gazetelerde yaıllziim ihracatı hakkında y•Jlardan beri, 

- Vaziyetin arzetmekte haberler okuyorum. Hatti bu haberlerin bir kısmı, kendi 
olduiu ehemmiyet ve neıa- tetkikimden geçmiı veya kendi elimle yazılmııtır. 

Saylav ıeçimi her yerde 
büyiik bir hararetle devam 
ediyor. Soıyaliıtlerle So.sya
liıt Radikallerin bllyllk bir 
ıafer kazanmak tlıre oldak· 
lara ıl7Jıai1or. 

keti saklamak, ıayri mllm- Fakat ne çareki. hiçbir ıün rözierime veya kalemime; 
ldlndllr. Bedbin olmadıtımız - e. yıl fUraya fU kadar, buraya bu kadar yaıüzüm 
halde denilebilirki, b&tila sevkettikl 

dllnya. karanlık içiade yu- ı Şeklinde bir bıber naıib olmadı. Ne uz•n, ne bitmez 
varlaaıyor. Tehlike. ıü•dea tilkeaaaeı. ıoau ıelmez tetkiklerdir bunlar? .. •• ,.lda .. aktaw. . . o.an.. 4 n .. 
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'ICenuhtan yük.selipDışp·yasa ardakurumey 

.. 'Cinai P.oman Nakili: KAMI ORAL 1 gelen a deş sesi ValafJfilJZ 0a_s_1l Satılıyor 
·ı·· h -102- lal! Bcı·utta ç1kan '~yıldız,, gazetesi "al- Mersinde iş yapan bir ticarethane, 
1 sız ı aza . apsieshrsaenmesientdraefınınçaıkııı· ba,'rak istiyoru7ı,, diyor tetkiksiz hareket erlt>rek yük-

ca, sersem J sek f iatlar istemiştir 
h k 

Suriye'Jilerio Fransız'larla görüyoruz. 
8 1 nma~a haşlamıştı bir muah~de müzakeresi "... Suriye•lilerin bugün 

Piyedoş, arkadaşının söz- böyle kaJabalak bir 2amanı yaptığı şu sırada Iskenderun milli gayelerine varabilmek 
erini can kulağile dinleyor seçti. ve Antakya sancaklarının. için takibedecekleri yol. pü-
e bu sözlerin, kendi kana- Piyedoş"un bu şi~ayeti muahede ile tesbit edilmiş rfiısüz bu aha üzerinde Su-
tına tetabuk ettiğini anla- yerinde idi. Zira. gözleri hususi ve hukuki vaziyetini riyeli olan mıntakalan bir-

dığından seviniyordu. önünden mütemadiyen geçen bulandırıcı bir takım Arap leştirip bir Suriye birliği 
Biraz durdu ve sonra şun- arabaların arasından bekle- entrikaları yürütülmektedir. vücude getirmekten ibarettir. 

farı söyledı'·. d'kJ · Bu sancaklarda yaşayan Suriye'Jı' olmayan a'"nasıra 
ı erı arabayı ayırd etmekte 

- Ne yaparsa yapsın bize pek ziyade zahmet çekecek- ve kabiı bir ekseriyet teşkil el uzatmak. lüzumsuz yere 
aid • degwildir. Yalnız şunu ı d' ş eden yüzbinlerce Türk'ün aileler ihdas etmek tackınlı· er ı. imendifer istasyonun- " 
söyliyebilirim ki, Tolbiyak d k" mukaddrah üzerinde Suriye ğından başka bir şey de· 
denilen adam, bana itimad a ı saat, bu sırada sekizi lehinde oynanan bu manasız ğildir. 

çeyrek geçiyordu. Fakat ve lüzumsuz hareketlerin 
telkin etmemiştir. Bu herif. sokaklardaki yolcu kalaba- Bu gürültüler, bu aileler 
8 

• d h" d b uyandırdığı nefret ve heye· faide yerine tevlid 
ynı zaman a ıç e oşu· hğı azalacağına çoğalıyordu. canı en iyi ifade eden Be- zarar 

ma gitmiyor vesselam! Nerde Daha on dakika kadar rut'ta Türkçe çıkan "Yıldız,, eder. 
Baba Anri, insan onun mai- bu vaziyette beklemişlerdi. arkadaşımızdır. Kaldı ki, Türk milleti öyle 
yetinde seve seve çalışır. Birdenbire. Leyon sokağın- Bizim Alsas ve Lörenimiz gürültülere pabuç bırakmaz. 

Zavallı adamcagw ız .. Hem de dan bir kupa arabası görün- l I k d Bir paçavranın savuracağı o an s en erun ve Antakya 
emsalsiz bir adam! Onun dü. Araba. yavaşcacık iler- h lk rüzgarla sarsılmak değil, o a ının ne düşündüğünü ve 
meydana çıkarmış olduğu Jiyerek iki hafiyenin bulun· ne istediğini ap açık anlatan gürültüler kulağın bile var-
işlerin binde birini ToJbiyak dukları noktaya 15 metre bu gazetedeki " Albayrak maz. 
Yap b M A ., · kadar y ki t d d B Biz Türk'Jer hakkımızdan amaz; en . nrı nın a aş 1 ve ur u. u- istiyoruz." Başlıklı bir yazı-
maiyetinde bu kadar çalış- nu görünce Piyedoş dedi ki: nın bazı kısımlarını aşağıya 
tım. Lakin bir gün, maznunu - Beklediğimiz araba ol- alıyoruz. 
kendi evinde yüzleştirmeğe sa gerek. Arabanın boyan- Avazımız çıktığı kadar 
kalkıştığım görmedim ve mış olduğu rengi farkede- Paris•teki Suriye murahhas-
duymadım. Dilsizle Lüi baş- miyorsam da hayvanları ta- }arına değil, bütün cihana 
ka bir yerde yüzleştirile- nıdım. Yalnız arabacı, de- işittirecek yüksek bir sesle 
mezmiydi? min gördüğümüz gibi kürklü haykınyoruz. 

Bu yeni usul, bence fayda- değil. Arabama fenerleri de Biz Türk'ü ve livamız Al-
sız bir şeydir. Hem de gö· çok sönük bir ziya veriyor. bayrağı istiyoruz. 
receksin. hiçbir netice çık- Pigaş. dikkatle baktıktan Bu isteğimiz bir haktır. 
mıyacak.. sonra: Bu hak Fransa - Türkiye 

Pigaş. arkadaşına hak - Adam sende! Tolbi- ittifakoamesinin yedinci mad-
vermek şöyle dursun. 

01 
daha yak'tan başka birisi mi ge- desinde o kadar sarihtir ki 

bedbin görünüyordu. Piyedoş lecek?Kim olurda bu vakit- İskenderun mıntakasının arap 
daha sözlerini bitirmeden te araba ile buraya kadar olduğunu iddia etmek iste-
dedi ki: gelir ve tevekkuf eder? yenler. ya deli. ya divanedir. 

- Yalnız vermemekle kalsa Dedi. Yahut. nkali.. Biz Suriye 
iyi. ya aksi bir hal zuhur Piyedoş da, arkadaşının . ·vatanperver gençlerinin hiç 
ederse o zaman ne olacak? bu fikrini kabul ettiği için, olmazs~ başka milletler hak-
Ister misin bütün mesuliyeti sakit ve hareketsiz bir halde kında ınsafçı olacağını ve 
bize yükletsinler? beklemeğe başladı. Aradan herkesin ulusal hukukuna 

- O da var ya ! Fakat birkaç dakika geçti. Birden- taarruz etmekten sakınaca· 

d .. d bire Maza hapishanesinin ğını ümit ederken bu haki-
unya a hiçbir kumandan 

b' küçük kapıs,ı açıldı ve derhal kata göz yumarak onların 
veya za ıt olamaz ki, ateşin kapandı. Kapıcılardan birisi, pek basit bir takım oyunlarla 
şiddetinden masun kalmasın. d'l · · d 
H 

ı sızı ışarıya salıvermişti. lskenderun mıntakasına milli 
er zaman ateşe göğüs ge· p 

ren. hep bizim gibi küçük iyedoş ile Pigaş. bulunduk- hüviyetine taarruz etttiklerini 
neferlerdir. Lakin bu kadar ları yerden kımıldamak 
muhavere artık yetişir arka- istemediler. Çünkü emirleri 
daşım! vakit geldi. Vazife- tarafından kendilerine veril
mize dikkat edelim. miş olan vazife. sırf bir neza-

Bunun üzerine her iki ha- retti. Yalnız, hapishaneden 
fiye, ses çıkarmadan yavaş- salıverilen dilsizin ltarekatına 
ça hapishaneye yaklaştılar dikkat edecekler ve herif 
ve duvar dibi boyunca iler- arabaya binmekten imtina 
liyerek aldıkları emir muci- ederse onu. uzaktan takip 
bince kapıdan 00 adım ile- edecekler ve kaçırmamağa 
ride tevekkuf ettiler. Her gayret edeceklerdi. işin di
iki hafiye. duvarın gölğesi ğer cihetlerinden müsyü Tol
altında gizlenmiş ve pür dik kat biyak mes'uldü. Tolbiyak'ın 
etrafı tecessüs etmeğe baş- bindiği arabada beş dakika-
Jamışlardı . danberi gelmiş hapishanenin 

k:uşısında durmuştu. Şu balo 

göre; Piyedoş'Ja Pigaş için 

intizar etmekten ve dilıizin 
harekatını takip eylemekten 
başka bir vazife kalmamıştı. 
Dilsiz. hapishanenin kapısın
dan çıkınca. birkaç adım 

ilerledi. Fakat, şimendifer 
istasyonunun tenviratı. heri
fin gözlerini kamaştırmış ol
malı ki. birdenbire tevakkuf 
etti. Nereye gideceğini tayin 
etmek istiyordu . 

-Arkası var -

Telefon Tayya e 
3151 

emin ve mutmain nefsimize 
mutemed gayet ağır başh 
bir milletiz. 

Vatan kelimesinin mukad-
des manasını bildiğimiz için 
kimsenin toprağında gözü
müz yoktur. 

Hiçbir komşu milletin hu
kukuna vatanına taarruz 
etmek istemeyiz. Fakat hu
kukumuza dokunulduğu za
man nasıl yaralı bir Arslan 
olduğumuzu tarihe sorunuz. 
Binaenaleyh ağır baılı mü
tefekkir Suriyelilerin kom· 
şuluk hukukuna riayet et
mesini ve okuyup yazmak 
bilmiyen köylüleri iğfal ede-
rek verginin tahfifi maskesi 
altında Suriye ittihadına da
hil olmak için imza toplayan 
müfrit taraftarının iki millet 
arasında teferrüd,, ve ada
vet uyandıran harekatına 
nihayet vermesini tavsiye 
ederiz. 

lskenderun mantakasının 
sade insanları değil. dağları. 
topraiı Türktür. iklim 

Türktür. Semaaı. denizleri 
yıldızları güneşi Türktür. 

Ataçları, meyveleri. or
manları Türktür. Nebatın 

rengi çiçeklerin kokusu, 
suyun tadı Türktür. 

Şimal riizgirının serinli
ğinde Türkün kokusu var. 

Çehremiz Türk, 1&çımız 
Türktür. 

Binaenaleyh livanın gök
lerinde yükselecek bayrak 
Suriye bayrağı değil; albay
raktır .... 

Hava. gayet soğuktu. Hatta 
ara sıra ince kar bile düşü
yordu.: Hapishane önündeki 
karakol neferi. kulübesine 
çekilmiş olduğu gibi etrafta 
da hiçbir kimse görülme
mekte. her taraf derin bir 
sükunet içinde bulunmakta ' 
idi. Yalınız Leyon istasyo
nuna giden karşıki sokakta 
biraz kalabalık görünüyordu. 
Trenler gelmiş bulunduğu 
için. eşy ve yolcu taşıyan 
arabalar. biribirini takiben 

~ ~-----------------------------

gelip gidiyorlardı. 

~ lYl <Qj Ü lfi1 lhleır seao==nsta 

l{önigs Marli--
Elisa LANDI. Picrre FRESNAY - Jean LODGE - Jean MAKS - J. YONEL 
J. DEBUCOURT - Georges PRIEUR - Andre DUBOSC gibi en tanınmış 

Fransız artistlerinin temsil ettikleri büyük ve ince bir aşk romanı 

Sara)1ların iç yüzü - Taht ve Taç Yüzün-
den Yapılan Cinayetler 

-------~ 

Piyedoş; etrafın adam akıllı 
görünmesine mani olan bu 
kalabalığı görfince asabHeşti. 
Kendi kendine : 

- ToJbiyak denilen "bu 
adam, ne hayvandır yarabbi, 
dilsizi hapishaneden çıkar
mak için buldu buldu da 

AYRICA: Türkçe sözlü FOKS dünya haberleri 
Seans saatları: Gönig~ Mark ~ilmi _ço~ ~zun olduğu için seans 

şu şekılde tesbıt edılmıştır. 
saatları 

H ergü n :14. 16, 18,30 21. Cumartesi veya Pazar günleri 12 te başlar. 

Hamburg iç fındık piya
sası normal sayılabilecek bir 
inkişaf göstermiştir. Ancak 
fazlaca işler yapılmadığı bil
diriliyor. Buna karşı fiatler 
bir hafta önceki seviyelerini 
muhafaza etmiştir. Şöyle ki 
Türkiye'den iç fındıklar için 
100 kilo bavına cif Ham
burg 55 lira istenmiş ve bu 
fiat üzerinden bilhassa Ma
yısta yükleme şartile bil
fiil bazı işler de olmuştur. 

Ceviz piyasası hakkında 
bildirilecek yenilikler kay
dolunmamıştır. 

· Bademlere gelince. Ham
burg'lu tanınmış bir ev bu 
hafta Mersin'den bazı nümu
neler almışsa da mal beğe
nilmediğinden iş yapılmamış

tır. Bu evin bildirdiğine 

göre, Mersin.den istenen 
fiatler, kalitesi çok daha iyi 
olan ltalya ve ispanya ba
demlerine nisbetle hayli pa
hali bulunmuştur. Halbuki 
mostrası gönderilen partinin 
rakip ülkelerden en az 
yüzde 20 ucuza teklif ·olun
ması halinde satılabileceği 

söylenmektedir. Bundan do
layı Italya ve ispanya ürün
lerile rekabet edebilmek için 
Türkiye'de daha yüksek 
kalitede badem istihsaline 
çalışılması bir daha tavsiye 
olunmaktadır. Bundan başka 

bademlerin kabil olduğu 
kadar iyi ambalaj yapılma

sına dikkat edilmesi dahi 
tekiden istenmektedir. 

ltalyan mallarına gelince: 
Çuval na ambalaj edilmiş 
olan tatlı bademler 100 kilo 
başına cif Hamburg 150 
Marka teklif olunmuştur. 

Sandıklarda ambalaj olun
muş tatlı badem içi ise ne
vine göre 100 kilo başına 

cif Hamburg 160-180 Mark 
istenmiştir. Gene sandıkta 
ambalaj edilmiş yüksek ka
litede acı bademler için 
180-190 Mark istenmiştir. 

Haber verildiğine göre bir 
taraftan lran'dan ithalat im-
klnlarının açılması öte yan· 
dan da ara sıra Çin.den dahi 
ithalat yapılabilmesi netice
sinde kaysı çekirdeği fiatleri 
düşmüştür. Bundan dolayı 

Türk mallarına ilgi maal'esef 
biraz azamıştır. Mühim ihra· 
cat limanlarımızdan Mersinde 
faz laca stok bulunmadıfı 
bildirilmekte ise de bu iş te 
kaçırılan fırsatların bizim 
ıçın bir zarar olduğu daha 
iyi anlaşılmaktadır. Bu fır· 
satlarıo kaçırılmasına sebep 
ise bazı ihracatçıların maal
esef çok fazla kazanmak ni
yetile fiyatları gelişi güzel 
çıkarmalarından ileri gelmiş
tir . -·--Bir Yunan generali, Y u

nanistanın müdataası 

diyor? • • 
ıçın ne 

--·-· Düne kadar Yunanistanın mndafa-
asına sadaka nevinden para 
ayıranlar hata etmişler 

Son poıta ile gelen Atina 
gazetelerinde okuduğumuza 
göre; Yunanistan'ın ulusal 
müdafaası için lizımgelen 
tahsisatın ayrılmamış olma
sından dolayı Yunan askeri 
ricali arasında bir endişe hü
küm sürmektedir. 

Erkanıharbiyeden general 
Mazarakis bu mes'ele hak
kında Atinayga Nea gaze-
tesine önemli bir diyevde bu· 
lunarak demiştir ki: 

- Yunanistan; komşularına 
nisbetle ulusal müdafaasını 
çok ihmal etmiş bir' devlet· 
tir. Son zamanlarda deniı 
kuvvetlerimizin• ıslahı için 
sarfolunan paralar. yerinde 
olsa dahi. ikinci derecede 
bırakılması lizımgelen bir 
masrafhr. Zira. şimal kom
şularımızdan birinin donan
ma teşkilatı olmadığı için, 
bütün kuvvetini kara ve hava 
teıkilatına vermiş bulunuyor. 
Biz ise; bu noktada geri ka
lıyoruz; ben o kanaattayım 
ki. dünyanın bugünkü vazi
yeti karşısında Yunanistan'ın 
en çok ehemmiyet vermesi 
iktiza eder, kara ve hava 
kuvvetlerimizdir . 

Yunanistan. 1924 senesin
den ziyade bugün kuvvetli 

olmağa mecburdur. Avrupa· 
nın bugün gösterdiği man· 
zara. bize bu hususta çok 
acele etmemizi emreylemek· 
tedir. 

Ulusal müdafaa için ayrı
lan tahsisatın yüzde alt-
mış beşi kara kuvvetine. 
yüzde 20 si bava teşkilatına 
ve yüzde onbeşi de donan· 
maya hasredilirse isabetli 
bir hareket olur. Zira şimal 
komşumuz, ulusal müdafaa 
noktasından gözönünde bu· 
lundurmamız lizımgelen bir 
kuvvettir. 

Daha düne kadar ulusal 
müdafaa için sadaka nevin· 
den tahsisat ayıran devlet 
adamlarımız. bugün ne de· 
rece hata ettiklerini anlamış 
bulunuyorlar. 

Yunanistan'ın ulusal mü· 
dafaası içio verilecek olan 
tahsisat. halkın gözünü bo· 
yamak için değil. kifayet 
derecede olmalıdır. 

General Mazarakis beya· 
natına devam ederek Yu· 
nanistan'ın kara, hava ve 
deniz kuvvetlerinin noksan· 
larını saymış ve bu sene 
ayrılacak olan tahsisatın. eo 
aşağı 16-25 milyar drahmi 
derecesinde olması lizın:ı 

geldini ıöylemiıtir. 



____ S~ab~l~fe~l------------------------------------~~~~~-----~~~<.;;..UluAl~_8_1r_flk~)------------~------~------~~------.....-.....-----2-2_N.;._a•_•_n ___ 9'6 __ __ , .......................................... ~~------...................................................... ... 
Traş Bıçakları 

TRAŞ BIÇA 

.. llİlll.............................. 
"'Bozkurt" ve "Halk" 

l\1arkalarına dikkat ediniz 

SAHiP ve DEPOLARI : 
letanbul Marpuççular Yırım şişeci hım Ardah 1''ebmt •e 

'Türk halkının malıdır 
Henflz bir yaşında olan Halk ıraş bıçağı 

yurdumuzda her sınıf halkın en çok tercih 
ettiği yegane öz Tilrk malıdır. 

Mrbmet. İzmir Sulu ban civarında 6 Ardalı Febmı Te Mehmet Hozkort bıçağı ve yeoUlklerl: 

TOPTAN SATIŞ YERLERiMfZ: 1 - Bir numaralı sert, iki numaralı yumuşak sakallar lçlncttr. 

Menemen'de: Ucuzluk bakkallyeııl sahibi Mehmet 2- Traş olacağınız gftnler bıçığw dört kenarında gAu isim· 
Mania• : Hoh1et Mehmet lerlle gOsterllmlotir. 

Aydın : Ömer Klzım Aydloel 3- lkramlyelldlr. Kftçftk paketlerden çıkacak Roakort re· 

Denlzll : Ahmet Baki ve oerlkl Salih simli koponumuzla her eatıcıdao btr koçak bııkeı Boz· 

Onu bir kerre tecrübe-ediniz. 
Her yerde tanesi 

Ödemiş : E~m«"n oğulları kurt bıçağı parasız a1abllirelnlz. 
1 

Ttre'de : Şen Yılmaz bakkaliy,.sl Salih çnue Bu kadar yeniliklere malik: bir bıçağı yurdumuza ilk olarak 
Akhisar : TOtüncO ve müıklratça Hilmi bir öz Tihk tlcareıbaoesl getfrmrğe muvaffak olmoetar. 

Koçok zabit 
Olmak istiyenler için 

1 - Konya gedikli küçük 
zabit ihzari mektebine talebe 
kayıt ve kabulGne başlanmış 
ve Mayıs 936 sonuna kadar 
devam edecektir. 

2 - Doğumları 333 ve 
334 (askeri yoklamaları ya-

pılmamış) olanlardan ve ilk 

okulun 3, 4, 5 nci sınıflarını 

bitirmiş olanlar (köylü ço
cukları tercih edilecek) alı-

nacaktır. 

3 - Kayıt ve kabul şart
ları 18, 19 yaşında olanlar. 

A - Mektep şahadetna
meıi veya tasdiknamesi (tah
sil gördüğü halde vesikası 
olmıyanlar imtihanla alınır. 

B - Kendisinin ve ,ailesi
nin süi şöhret sahibi olma
dıklarına dair mahalli hükü
metten alınacak fotoğraflı 

hüsnühal kağıdı. 
C - Bir seneyi geçmemiş 

aşı kağıdı. 

D - Fotoğraflı nüfus cüz
danı. 

E - Gedikli küçük zabit 
hazırlama mektebine girmek 
istediklerine dair pullu istida. 

H - istekli 18 yaşını bi· 
tirmiş ise kendisinden bitir
memiş ise kendisinden ve 

.. 

100 paradır Kı .. keeac't11 : Sillen oi?11llıırı hfhıik hııkkaııv,.ııt Rrr yndfl uırarle aravınız .,,. h,.r vPrfi,. t11n,.;ıt 5 kurnstnr ................................................... . ....... , 
l[zmir Yün mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
HALKAPINAR KUMAŞ 

FABRIKASI 
Tarafıodan mevsim dolayısile yenı çıkardığı 

kumaşlar: 

SAGLAi\t 
ZARiF 

VE UCUZDUR 
Yeni yaptaracağıoız elbiseler jçin bu mamulatı 

tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin Cadddesinde FAHRİ . KANDE-
MiR OGLU 

velisinden ahnacak taahhüt 
senedi. 

F - Talebenin velisinin 

kim olacağı. 

K - Sıhhat raporu he

yeti sıhhiyeden. 

1 - iki adet vesika fo
toğrafı. 

4 - isteklilerden kayıt ve 
kabul şartlarını taşıyanların 

Satılık motör 
12 beygirkuvetinde (Dizel) 

markah az kullanılmıı bir 
..,ot ör satılıktır. Taliplerin 

idarehanemize müracaatları 

ilin olunur. 

lzmir askerlik şubesine he
men müracaat eylemeleri 
ilin olunur. 

J 
l 

fl.N~A 
o 11 ıu u·· 

keQrenler! Mut-

laka (Okamr.ntol) 

öksOrOk şekerle- · ;; 

rini ıecrnbe edi· .;....... 
uz .. 

Ve Pfttjeu ~ahapın 

en QsUln bir mOs

hil şekeri olduğu
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mOshil 
istiyenler Ş.ıhap 

~ 
~ 

:Q 

Sıhhat sftrgGo 

haplannı Maruf ~ et$ 
ecza depolarından (f'J 
ve eczanelerden 

arasınlar. 

Foça 
Yolcularına ko

laylık 
Ayvalık, Dikili, Altınova, 

Edremid, Tire Kula, Konya, 

Salihli, bu hatlara yolcu yük 
sevkiyatı, 

Zinet 
garajından her gün munta-

zam ve emin bir surette 

otomobil, kamyon ve tenez
zühlerle temin edilir. 

N. \'. 

vv. F. H. Van 
Oer Zee 

& Co. 
OEUTSCHE LEV ANTE LıNlE 

"AGUILA,, vapuru balen 
limanımızda olup ANVERS, 
ROTTERDAM,HAMBURG 
ve BREMEN için yük ala
caktır. 

" ANGORA .. vapuru 
HAMBURG, BREMEN ve 
ANVERS'ten yük çıkar
mışhr. 

.. 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. ROYALE HONG
ROISE DE NAVIGATION 
FLUVIALE ET MARITIME 

.. DUNA " vapuru 10 ni
sanda bekleniyor, GALA TZ, 
BELGRAD, BUDAPEŞT, 

BRA TISLA VA ve VIY ANA 
için yük alacaktır. 
SPANSKELINjE • OSLO 

.. BAYARD " motörü 11 
nisanda bekleniyor. HAYFA 
ISKENDERIYE, DIEPPE ve 
NOR VEÇ limanlarına yük 
alacaktır. 

.. Vapurların isimleri, gel
me tarihleri ve navlun tari-
feleri hakkında bir taahhüde 

FratelJi Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

.. GANYMEDES,. vapuru 
20 Nisandan 25 Nisana ka· 
dar ANVERS, ROTTER·I 
DAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için 
yük alac ıktır. 

.. UL YSSES .. vapuru 1 Ma-
yısta gelip ayni gün BUR· 
GAS, VARNA ve KÔS
TENCE limanları için yilk 

alacaktır. 

.. CERES" vapuru 4 Ma· 
yısta gelip 9 Mayısta 

ANVERS, ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM
BURG limanlarına hareket 

edecektir. 
SVENSKA ORİENT 

LİNİEN 
" VINGALAND,, motörll 

30 Nisanda gelip ROTER
DAM - HAMBURG (Doğru 
Bremen ) COPENHAGE -
DvNZIG·GDYNIA ve IS
KANDINA VY A limanımları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAlN 

"PELES" vapuru 12·5·36 
da gelip 13·5-56 da PiRE, 
MALTA, ve BARSELONE 
limanlarına hareket ede
cektir. 

.. ALBA JUL YA" vapuru 
7-6-36 da gelip 8-6·36 da 
PiRE, MALTA, MARSIL YA 
ve BARSELONE limanlanaa 

giriıilmez.,. 
Birinci Kordon, 

N o. 2007- 2008 

telefon hareket edecektir. 
Yolcu ve yük kabul eder. 
llindaki hareket tarihle· 

rile navlonlardaki d~tiıildik· 
lerden acente mesuliyet 
kabul etmez. Fazla tafsillt 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tabliye şirketi binası 

Olivier ve şüreka
sı I~imited vapur 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor- arkasında FRA TELLi SPER· 

•·-~----••-••• don. Tel· 24
43 

CO vapur acentasına miiı'a· 0 0 K T 0 R THE ELLERMAN LINES L TD. caat edilmesi rica olunur. 

Al ~h .. THURSO" vapuru nisan T erefon: 2004 _ 2005 • 2663 
İ Agu iptidasında LIVERPOOL ve 

Çocuk Hastalıkları SVVENSEA'dan gelip tah· 
Mütehassısı liyede bulunacak. 

vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden meı 'uliyet 
kabul edilmez. '~inci Beyler Sokagı N. 68 Not: Vurul tarihleri ve 

Telefon 3452 

Ali Rıza • • BAŞDURAK 

HAMDİ "NüZHE1' 
Mücellithanesi Sıhhat Eczanesi 

Yeni Kavatlar çarşısı tu-

No. 34 



Sabffe 4 ~(Uluaat Birlik) 

Japon siyasalları Uluslar sosyetesinin 
iflas ettiği kanaatındadırlar 

Bu vaziyet karşısında mıntakavi Paktlar yapılmazsa, bir gün bütün 
dünya feci bir harbla karşılaşacaktır diyorlar 

lstanbul 22 (Özel) - Tokyo'dan alınan son haberlere mantakavi paktlar yapılması IAzımgeldiğini ve aksi 
göre; Japon siyasal çevenleri, uluslar sosyetesinin if· takdirde, bOtQn dOnyanın, birgnn feci bir harple kar
llls ettiği kanaatinde bulunmaktadırlar. Japonlar, bu şılaşacağını ve neticede bOtün medeniyetin mahvola · 

vaziyet karşısında cihan sulhftnnn kurtarılması için cağını ileri eornyorlar. ............. ·--------
Rüştü Aras P. 

da izahat 
gurubun- ispanyada anarşi devam 
verdi ediyor korku var 

~~~--.... ~--~--~~~ 
icra Vekilleri hey'eti başbakan is
met lnönü'niln riyasetinde toplandı 

Ankara 21 ( A.A ) - C. 
H. P. Kamutay gurubu ida
re bey'eti baıkanlığından: 
C. H. P. Kamutay gurubu 
bugün öğleden sonra Dr. 
Cemal Tunca'nın başkanlı· 
iında toplandı. Dıı itleri 
bakanı Dr. TeYfik Rüıtü 
Aras genel siyasal durum 

hakkında partiye iıahat ver· 
di. 

Ankara 21 (A.A) - icra 
VekiUeri bey' eti bugün bat 
vekil ismet lnönnn'ün reis
liği altında toplanarak muh
telif iıler Dzerinde görüıme
lerde bulunmuı ve bu itle
re ait kararlar vermiıtir. 

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

--~----.... _......_~----~---
Bir milyarderin serveti gazeteci-
lerden hin kişiye taksim edildi 

lstanbul 22 (Özel) - Mad· 
rit'ten gelen son haberler, 
ahvalin çok nazik olduğunu 
bildirmektedir . Hllkümet, 
halkın tecavüzüne uirama· 
malarını temin i ~in iki bin 
kitiden ibaret olan baıı kim· 

seleri nezaret altına almııtır. 
Bunlar, hep F aıiıttir. 

Milyarderlerden Jan Mar• 
ıen'in serveti, bü~ ümetçe 
gazetecilerden bin kiıiye 
taksim edilmiıtir. Korku 2'it-
tikçe artıyor • · 

• 

başladı 

Adis - Ababa civarında 
Hükô.metimiz, verilecek k 1 h b 

anı mu are e 
müşterek kararlarda yer -BtJ1tara/ı 1 inci sahi/ede- 1 

etrafında kazılan ıiperler ve 

aımag.._ 3 hazırdır konulan tel örılUerle bir 
müstahkem mevkiino benze· 

Paris elçimiz Suad Davaza, Avenol 
tarafından bir ziyafet verildi 

Cenevre 21 (A.A) - Mil· ra demiıtir ki : 
Jetler Cemiyeti renel aekre· - Harb hatta hareketleri 
teri M. Avenol; dün Türk hakkındaki anlaımalar abki
delereai Suad'ı 8jle yeme- mına mugayir olarak ber
iine çaaırmııtar . hangi bir tekilde ve her-

Cenevre 21 (A.A)- Tilrk hanıi bir barptı gayri insani 
delereai Suad Davaz millet- usullerin ne kadar ıayanı 
ler Cemiyeti konseyinde yap- takbih oldutunu kaydetmek 
tıj'ı beyanatta 13 ler komi· isterim. Ioıiliz ve Fransız 
tesi reiıi ve izasile milletler müme11illerinin sözlerine iş
Cemiyeti ienel ıekreterine rik eder ve hükümetimin 
Habeı • ltalya sulhunü temin çoklukla alınacak bütün 
için ıarfettikleri iayretten kararlara iıtirik edeceğini 
dolayı teıekkür ettikten ıon· bildiririm. 

••• 
Filistin'de başlıyan kar
gaşalık devam ediyor 

Araplar, Lübnanlı hacıları taşıyan 

kamyonları taşa tutmuşlar 
lstanbul 22 (Özel) - Filiı· miserinin resmi bir beyanna· 

tinde baıhyan kargaıalık de·! meıile halka bildirilmiıtir. 
vam ediyor. Araplar, Kudüs
ten avdet eden Lübnanlı 

1 

Trenler, askerlerin muhafa· 
zası altında gidip geliyor. 

Hristiyanların kamyonlarına 
hücum etmiıler vel kendile· Tulkerim mevkiinde Arap· 
rini taşa tutmuılardır. lar'la Y ahudi'ler araaında 

Fevkalade ahvalin bnıla· vukua gelen bir çarpıımada 
dığı ve ona göre tedbirler Yabudiler'den 10 kiıi ölmüş, 
alındığı logiliz fevkalade ko· 130 kiti yaralanmııtır. 

••• 
Türk kuşu açıldı 

--·--Bir Mayıstan itibaren uçuş
lara da başlanacaktır 

Aylardanberi beklediğimiz 
(Türkkuıu), b!Jgün açılmıı 
bulunuyor. Oiindenberi lzmir 
ıubeaiae tiyı kaydıaa baı· 

laomııtır. Kayseri fabrika
mızda yapılan plio6rlerden 
llç daaeai bir Mayısa kadar 
ıebrimiıe i•tirilmit buluna· 

mektedir. 
Londra, 21 ( A.A) - En 

••n alanan laaberlere rare, 
· Rabeı kıtaatı ltalyan'ların 
Adiı·Ababa liıerine yllrü
yüılerini tlardurmak ıçııı 
meYzi almıı bulunmaktadır, 
diier taraftan imparatorun 
da De11iye ile ltalyan muva
salitıaı kesmek için daj'larda 
mühim kuvvetler tahşid et
tiii bildirilmektedir. ltalyao 
ha•• kuvvetleri Adiı-Ababa· 
nıa timaliade Seliıe mınta
kaıını tiddetle bombardıman 
et~ektedir. Ogadcn'de ge· 
aeral Graçyani ileri hareke
tine de•am ederek Saaaba
ne'yi iıgal ettiği bildiriliyor • 

Adiı • Ababadaki Röyter 
muhabirinin bildirdiiine göre 
ıimale imparator dailık ara· 
ıide mtlbim kuvvetler tabıit 
etmekte ve ltalyan kuvvetle
rinin De11iye ilo olan muva
salalarını ciddi bir surette 
tehdit eylemektedir. ltalyan
lann ilin ettiklerinin hilafına 
olarak Faıizmin yıld6nümün
de Adiı-Ababa'ya girmeğe 
muyaffak olamadıklarını iÖ· 
ren halk kliçük kafileler ha· 
linde tekrar ıehre d6nmeğe 
baılamııtır. Bunlar yakın ol· 
mıyaa bir tehlike 6nünde 
kaçmıı olmaktan dolayı bi-

cak ve bu tarihten itibaren 
Kültür parkta uçuılara bat· 
lanacaktır. Mutahaasıı Ano
him 'de o vakta kadar ıeh· 
rimize ielmiı bulunacaktır. 

Türk kuıuoa &ye yazılan· 
lar üç ıınıfa ayrılmaktadır. 
Uçucu ilye, yardımcı iiye, 
fahri üye. 

Uçucu öyenin 18 yaıını 
bitirmiı olması vı orta 
mektep mezunu ltulunmaaı 
ıarttır. 

raz da mahcup r6z6küyor
larj henOz reamen teyit edil
memiı bir habere g6re bir 
Habeı milfrezeai De11iye ci
varındaki tayyare meydanına 
geceleyin daj'dan inerek baı
kın yapmıı ve nöbetçileri öl
dürdükten ıonra orada bu· 
lunan 17 tayyareye ateı ve
rerek tamamiyle yakmııtır. 
CenuptakiJ ltalyao ordoıu 
nezdinde bulunan Röyter mu 
habirinin gönderdiği bir tel· 
rrafta; kovayı külliyeye mu· 
vazi olarak şimale doiru iler
Jiyen libyahlar kolu bir kutun 
70 kilometre öteainde bulunan 
Aaai•ri iır•I etmiı •e bu 
ıuretle Habeı'Jerin Saıabe
aekdeki sağ cenahının mu
ka veaıetini kat'i olarak kır· 
mııtır. Bu ıehir ltalyan'la11n 
eline düımüştür. Libyaldar 
kolu ileri ;hareketine devam 
etmektedir. ! Habeı'ler bu 
kolun dimdarlarına birkut 
cıvarında bir mukabil taar· 
ruzda bulunmuılardır. Söy
Jendifine i6re bu mukabil 
taarruz aau zayiatla püskilr· 
tülmüıtür. Libyahlar koluna 
kartı duran Habeı kuYvet· 
leri yirmi bin tahmin olun· 
maktadır. ltalyan'lar geçen 
hafta Ciangobo muharebe-
sinde ö)Q ve yaralı olarak 
700 aıker ve 13 siibay za· 
yiat verdiklerini halbuki 
Habet'lerin iki bin kadar 
zayiata olduiuou söylemek
tedirler. 

Adiı·Ababa, 21 (A.A) -
Dün ltalyan tayyareleri Ba
Jinin merkezi olan Magaloyu 
bombardıman etmiıler ve 
dört kulübeyi yıkmıılardır. 
iki kadın ölmüıtür. Buraya 
gelen bir lbabere göre (tal· 
yan 'lar De11ie yolu üzerinde 
ye Adis-Ababa'dan 160 kilo· 
metre uzakta bulunan Sola
medaye thenllı varmamıı· 
lardır. 

l{adın l(orsanlar 
Harikulade ve hakiki maceralar 

- Tefrika sayuı: 19 

Bir barb setinesi Rokham'ın korsan 
gemisini takib ediyordu 

Bu, kaçırılacak bir fıtaat 
değildi. 

Rokbam, korsanlıktaki 
idet Ye usuller üzerine bu 
teklifi kabul etti. Y eai çete 
Rokham çetesine katılacak, 
yeni çetenin reisi, Rokha· 
mın ikinci muavini olacak, 
en bllyük pay Rokhımın, 
ikinci pay müsavi şekilde 
yeni çete reisi le An Boninin 
olacakta. Korsanlar, müsavi 
hak alacaklardı! 

Bu hidisonio gene kor· 
sanların ideti ile büyük bir 
içki ilemi ile teyid ve te· 
kidi lizım geliyordu. Bunun 
için Rokham, 1720 senesi 
yazının bir günlinde, Ca
mayika aabilleriode, tenha 
ve müsait bir körfeze.. ge· 
misini demirlemit ve burada 
yeni çete ile birlikte mükem
mel içki ilemi yapmağa ko· 
yulmuıtu. 
Rokham'ın yaptığı baıkın· 

lar, vurduğu ıemiler, kıydığı 
canlar artık haddi aımııtı. 
Gemiler, bu koraanın korku
sunda• artık yollarına de•am 
edemiyecek dereceye gelmiş· 
lerdi. 

Comeyika Yali ve kuman
danı, bu korsanın izalesi için 
artık kat'i karar vermek 
mecburiyetine düımüı ve 
Rokham'ın takibine kuvvetli 

birkaç harb sefinesi m'mur 
etmiıti. 

Bu a-emiler, Rokbam'ın 
izini bulmak için denizlerde 
dolaşıyorlar, casuslar peyda 
ederek Rekbam'ı en müna
sip bir yerde ııkııtırmak 
için çalışıyorlardı. 

Harb ıefinelerinden biriıi, 
oldukça uzun ıüren bir ta-
kipten sonra, korsan gemi
sinin peıine düımüş, ve 
tam bir hazırlakla Rokbam'ı 
bastırmağa hazırlanmııtı. 

f okham'ın iemiıinde kor· 
ıanlar bu istirahat glinlerin
den istifade ederek içki zevki 
yapıyorlardı. Haya oldukça 
serindi. Denizde çok güzel 
ve milliyim bir rilzgir vardı. 

Bol rakı, bol vakit.. Kor
Hnlar kendilerince eğlenmek
te devam ediyorlardı . 

Geminin en yüksek dire· 
iinde bliytlk bir karabay· 
rakta mütemadiyen dalga
l•nıp duruyordu. 

Kendilerini eğlentiye fazla 
kaptırmıı olan korsanlar, 
hiçbir endiıe altında olmı
yarak içiyorlar, oynıyorlar, 
ıarkı ıöyltlyorlardı. 

içlerinden biriıi, önde, 
burnu• arka tarafında bir 
remi direk ve yelkenini 
ıördQ. 

- Sonu Jarm ............. 
Ozüm işlerine bir bakış? 

- Ba~tarafi 1 ci sayfada -

Mevaim ıclir. Üzi1m rekoltesinde fazlalık iÖrtllünce, hll· 
k6met dllıünür, müstahsil düıünllr, matbuat diltünlir ve 
bazıları, avuçlarını uğıııtururlar. Ucuz fiatle yapacakları 
aatııları an,nnürler. 

Ne dışarıya aevkedebHiyoruz, ne de iç piyaıaaada sarfi-
yatı arttırıyoruz. Üzüm günü, llıllm bayramı tasaYvurları 
ise, hep yarıda kalan ıeylerdir. 

Eğer istibsalitı arttırmak. o nisbette de fiat ıukutuna 
mani olmak iıteyoraak, ilç köıeli bir eaaı Gzerinde mu· 
vazene kurmak gerektir: 

1 - Kuru liıüm ihracata. 
2 - Yat llzüm ihracatı. 
3 - Dahilde sarfiyat! 
Dünyanın en güzel en nefiı üzllmlerini yetiıtiren Tür

kiye 'de, yıld~ bir kerre olıun, dört ıalkım yaı, iki avuç 
karuüziim görmeyen ne kadar kasabalarımız var? Satlık 
tesirlerinden sarfınazar, buralara muntazam bir ıevkiy~t 
ıebekeıi ile üzüm göndersek, rekoltenin dörtte birini 
olsun ıarfedemez miyiz? 
Yaı üzlime ıelince, Bulraristan da, Yunaniıtaa da, mev

siminde mtltemadiyen aevkiyat yapmaktadırlar. Ambalij, 
vagon, transit itlerini yola koymuılardar. Y aı mahıuliln 
11jlam ve temiz oolarak ıevkinde çok iyi fiatler de temin 
edilebilir. Ve bu suretlede, rekoltenin ikinci dörtte biri 
elden çıkarılmıı olur. Geriye kalan dörtte ikisi, kuru olarak 
ferah ferah, hem de iyi fiatle, piyasa oyunlarından endiıe· 
siz bir vaziyette ıatılabilir. Ekonomi bakanlıj'ımız, bu iıo 
de kuvvetli elini uzatıraa, çok isabetli olur. 

Eşrefpaşa hastanesi 
ğindeo: 

GÖKÇE 

haştahipli-

Eıref paıa hastaneıinia mut bak ve çamaıırhaae tamiratı 
eksiltme ıDnll olan 23-4-936 perıembe ılinü tatil gilnüne 
te.aatıf eylemekte olduj'undan ekıiltme iti 27-4-936 pazar· 
teai gününe talik edilmiıtir. Alikadarların mal Omu olmak 
üzere ilin olunur. 1046 

lzmir vakıflar direktörlüğünden: 
Tepecikte Armutlu /sokağında 9.11.13 oo.fq llç bap oda· 

nın ve yine Gaziler caddesinde 127.129.131.133 saydı dört 
bap dUkkinın ankazı iki kaime ve açık artırma ile satı· 
lacaktır. Artırma Kemeraltında evkaf direkt6rlüil1nde 
7-5-936 perıembe rllnll saat 15 de yapılacaktır. Bedeli 
peıia alınmak ıurctile yapılacak olan bu artırmaya iıtirlk 
edeceklerin müracaatları illa elunur. 22-28-2-7 1048 
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