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Solda Başbakanımız lzmir • Halkevindc konuşuyor=-

E .. h oJ• J • ı· ? Başbakanımız 
ge musta sı ı ne ~r ıs ıyor · . dün neler söylediler? '-

lnönü ve cif tci . . 
llathakamnıız 1smct lnöoü (Ada· 

11
') gezisinden sonra Ege'de pa· 

~tık yetiştiren lıölgenin:cn mühim 
11 nıerkezi olnn (Nnzilli) )C uğra· 

dılar. Ora'dıı kısa Lir inceleme du· 
l'ıı,undan ııonrn iki gün tvel lzmir'i 
~teflendirdiler. Bu il.i gün kıy· 
111elli ha bakanımızın tetkik çalı~· 
lııalarile ~geçti. Vilfiyetimiıin pamuk 
)tlİftiren köylerinden, knsahalıırm· 
~n elliye ) nkın çiftçi yurdda~ 
4ınir"c gde.rek, Hulkeviııde Duşba· 
l.ııla ) üz-yüze \'e gfü-göze kar· 
tılattı. 

Koııuomıı şöyle oldu: 
Tam saatinde İnönü llalkcvi 

'-tonuna giriyor, ma a uım Laşrna 
t:çiyor. Önüne haritayı aç_ıy_or, ce· 
1tıdcn küçük not <lcftennı çıkR· 

tı) k . . or ve der1ıal paınu · yctı~tıren 

~talardan vcleıı heyetlerden"' Liri· 
lı" o . 1 rrıasa ının ctrafma ça~ınvor. 
l>ı~er rcnçlıerler, ılinleyil'iler a;kn· 
dııki Pnn' aly<·lcre kemali hürmet 
~c &ükunctle sıralanmış, lla~Laka· 
llııı ı.e yapacağını, uelcr sorncağıııı 
11
'ttaklu bekli) orlıır. 

it l\laaanın t:trafınn dizilen çiftçi· 
tdeıı lıirinc Bacıbakan soruvor: . . 

- Adın ne, Lnngi köydensin? 
\' e kendi kürük not defteri· ili ~ 

"~atarak: 

- Adım ,.c soyadım lm <ld· 
ler 

e yaz! • 

it .Diyor. Dikkat edenler gör~nü, · 
"tdır ~i: İki gün süren bu ınce· 
l bıe \'e konuşma çnlışmn ımln 
~Ôtıfi, lıer çiftçi ile konuşma~a 

)le ha~lııaıış ,.e küçük not (lef· 
~tiııi kouuştu~u çHtı;ilcre imznl:ıt· 
1.tıtıaga husu i lıir itiun göstt>rıııi~· 
•t. İlk ıcmn m bu tarzda tecellisi 
~rı .. · . h · · 1 · t ~G .ıye tera , ınşıra ı, enınıyc ve 

ttnet a,ılıy or. Bundun 11oıırıı ı;ö· 
~rı manzara 'udur: .Bir Başb:ı· 
~· ile bir rcnçbcr değil; arzuları 
it • 1 • k ı b" d h h • ı' en ve aygu an ır, uşun· 

ttltrı ve dertleri bir, dermnn nrn· 
htları bir olan iki vatandaş görü· 

~~Yor, konu,ııyor. Tıpkı ha ta ile 
~tli doktorunun koııuştukl:ırı gibi. 

ti . Bn~baknnın sonılanr.a ı;ift~ile· 
ılı ltııı <'evaplnnnı \'erdiler. Yetiştir
l .ltcrj mahsullerin ne'\•ilerini, kul· 
"~lldıklan aletlerini, lıay,·ıııılannı 
tı e bunıann nevilerini, varidatlan· 
ı, tıı 

tıı asraf lıırmı. nelerden kiir ve 
1' tar ettiklerini, nasıl çalıştıkları· 
~ 1' ı;alıştndıklannı <'D küı;ük tefcr· 
ı 111111rın kadar unlattılar \'e dirı· 
~diler 

llnşbukan soruyor: 

•i -. Aklımda lutabileccğiın tav· 
)tleıiııiz var mı? 

Ilı Çiftçiler (llukm::ıyı) nın ıslahı· 
,~ (Dı;pınar) suyunun arıklanma· 
~·' "e hep bir ağızdan ıslah edil· 
~ Panıuk ve buğday tohumu ye· 

Sonu 6 ıncı 6alıi/ede -

Dört şey: iyi tohum, sulama, mak!pfkje Vali, meb'uslar, müdür ve mu-
ve tam zamanında açılmış kredı. tahassıslarla konuşmalar! 

r l k l a·· . . ' -Aziz Başbakanımız, mem e ete a tı~ ovı~. getı-. Kredi, amele derdi- Toprak kanu-
'--rebilecek yegc:ine vasıtanın altın oldugunu soyledı .J nu • Satış kooperatifi. Makineler. 
Çif tcilerle karşı karşıya oturdu, derdlerini sordu. Büyük mak- Ba~bakan al~cağım;z tedbirlerle cokf ka. 
sacİ, pamuğu kıY_me~lendirr:nek~:çiftç~yi kaz".nd:rma~ ~e on~ - zanac:ğız. Fakat siz de hazi~eye -

refah vermektır. ismet lnönu bugun M~c~iı~>~ ?:aa a~~'{u~!:k is· yardım edeceksiniz. Dedi. 
tcmcktcılir. Ayni ınmandn ha)atı 
) ünle 20-30 ni~hctıııde ucuzlu,tırn· 
rak iki taraflı hir lıar<'keıle umu· 
mi refahı artırmak dnv:ıQıodadır 

ve onun harikulıldc enerjı i, yük· 
Eck lı:ı~nımu kabiliyeti ile ha mes'c
ı~ 2-3 yılıl:ı tı.ıbnkk"Uk cdc.ec.ktir. 

Halkc,indeki toplantıları ll'sLit 

- Sonu 5 inci sahi/ ede -

r ' Pamukbayram-' 
ları yapacağız!. 

A ... ana' da Ağustos ve 
Ege mırdakasında Eylul 
aylarında pamuk bayramı 
yapılması için mühim bir 
tasavvur vardır. Pamuk 
bayramlarında müstahsil
ler, pamuk istasyonların
da toplanacak ve istasyon
larda parasız ibate edile-

•c°";k/erdir-:- Oralarda kal-

Ramuk nakliyatı 
Aziı, Başbakanımız, İzmir Hal· lınlkta heves çok olmalı. Ve biz 

kninde iki gün &üren tetkiklerinin de halka çok )ardım etmcliriz. 
s•mundıı müstahsile hitaben intilıa· Oııd:m sonra mücadele i~i gc· 
lanın ,.e fikirlerini anlatmı~lardır. lir. Bizdeki zirnat hastalıklarile 

Bu oıcynnda alı'ikadarlarla karşılıklı miicaılele teşkilatından bah~etmiye· 
olarak buzı konuşmalar yapmışlar· ce~im. llnlktaki mücadele fikrini 
dır. Başbakanımızın hu konuşma· ele ulacngım. Halkta ha6talıkla 
sını ve geçen muhavereyi oynen mücadele fikri olgun de~ldir. Çift. 
te bit ediyoruz. çi, malı ulündeki hastalığın furkın· 

lam/an iyi pamuk yetiş-~ Sorgular bittikten sonra Baş· da bile ılt•ğildir, görünce de ziraat 
funı'"C usuiterr-;e-makine- bakanımız söze başlııdı ve dedi ki: teşkilatına haber vermiyor. 

d /er müslahsi [[ere gösteri- - Burada arkadaştan dinle-
Yukarıda Başbakanımızın Nazilli gezileri :intibaların an.. . dim. Pamuk ve diğer ziraat işleri 

Pamuk tarlaları.. , lecektir. ../ için muhtelif mevzulara tema el· 

Kredi munmcleleri çok düzel· 
miştir, fakat biraz daha <likkatle 
takip olunur ve ıelıih edilir&e ça· 
buk \"C iyi netice alınacak. 

Büyük Baobaknnımız J met bu kazancı . tlA pamuk gilıi kuv· --------- tim. Hal olunacak birçok menular 
İnönii, kemli topraklarımızın yük· ~=-===~.::.__.::.::-==~========::=k=:=a=-p-a_n_d-:-ı---- vardır. Büyük devlet tedbirleri ya· 
8ek kabiliyeti noktasından pnrlnk Ehli haytJan mndalyapabileceğirniz birçok tcd· 
bir iııtiklıal \'&deden pamuğu lınşlı birler \'ar. Onlan tathilt eltirmeğe 

f dare memurlarının çok tlik· 
kat etmesi lazım.. Yalnız tfd birin 

başına hir mevzu olarak. tetkik çahıacağım. E a lı birkaç ııokı;İın 
etmek ve bizzat pamukı;uluk gönlüm: Bir defa ryeni usul ziraati 

dilşünülmü: "e takarrür ett\rilmit 
olması Hfi değildir. 

yapan Türk çi ftçiı1i ile konu~arak öğrenmek, Ye tatbik etmek için 
pamuk zer'i)alıoa ~n ağlaın \cc·
lıeyi vermek için dfin Ye evelki 
gün ıle şehrimizde lTıılkevinde çn· 
lışnııılnrma lle\'am eım'ş, çifıı;ikrlc 
&) n ayn konuşmuş \'C her birin· 
den ayn ayrı çok esaslı notlar 

- Sonu 6 ıncı sayfada -

almı§lır· 

Pamuk işi, hükumetin hcş 

senelik plônımla <lııhili sanayi ha· 
knuıııclan yer alıuış olmukl:ı J1era· 
her, lla~lıakııııınıız ona ihracat ha· 
kıınındaıı ela Lüyük hir kıyın t 

vermek azmindedir. Dunun netice i 
olarak, üç sene sonra her yıl mcın· 
lekele 25 milyon dö,iz girebile
cektir. na.bakanımız hu suretle 
Türk çiftçisinin bayat ıeviyesini 

,UkHltmek, ODU kaıandırmık TO 

MJ~IKQ 
Paris, 7 9 (Radyo J - Ovt ııe Eko Dö Par is gazele

/eri, Moskova hükumetinin ademi müdahale komitesile 
alakayı kesec~ğini ve Madrid hükumetinin de bundan 
istifade ederek 11 inci madde mucibince Milletler ce
miyeti konseyinin toplanmağa çağırılmasını istiyeceğini 
yazıyorlar. 

Nankin, 19 (Radyo) - Mongol kuvvetlerinin tehdidi 
altında bulunmakta olan ( Şogan) mıntakasına üç Çin 
fırkası sevkolunmuştuı. Bu haber, Tokgo mahafilinde Sergi heyeti , 

• Yazı11 iç ıahlfelerlmlzde·. derin akisler gapmııtır. 
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ile ve aşk 
Gı1zcl, tirin iki 'l'ürk Jozı. Yan yana o kadar güzel bir çift olmoı· 

lar ki, ne )·alan söyliyeyim, hiri~nin erkek olma6lııı çok dilerdim. Aile 
fll\ annılıı aranan ş::y, esasen herşeylerinJe bir ahenk bulunuıu detilıııidir? 

Jlir rQmanm, ora serlevhalımııdıın birini okuyorlllrdıı 
Aşk herşeyden ü•tiuı! 

DOtilndüm, Acnba hakikaten böyle midiı:'f Kıdanmız buna inamr· 

ihracat mahsullerimiz 
Dış piyasalarda da mahsullerimi

zin f iatleri yükselmektedir. 

Bir zimmet davası 
Selçiık nahiyesi kooperatif re· 

isi Hasan ve katibi Nazif'in zim· 
met suçundan muhakemelerine 

larea onu ne olur? Bana kalırsa, atk herşeyden üıtün değildir. Gençli· 
ğin öyle ibtiraalı anlan vardır ki ancak o dakikada insan kalbinin ebew 
hislerle mahmul olduğu &nnllır ve işte böyle dakikalımh: aık herşeyden 
fiıtilndür, denebilir.. Halbuki hayat, hakikat, ve evlenmenin icablan 
buna hi9 to uymıyorlar. 

Ilerşeyden üatiln olan yegAne şey, tıımamen başkadır. Bir aile yuva· 
sına, amra muayyen olmıyan hiale.r temel olamaz. Kafalar ıevişeeektir, 
yaşlar, vüeudlar birbirine uyacaktır, ablllk ve ıcciyelerde anlaşma ola• 
cnktır, bilgi seviyeleri yek:diğerlerine uyacakur. Ve işte ancak bundan 
!Onra, a~k, aile atkı ve saadeti mevzuubııhs olabilecektir. 

Yoksa; kuru bir aşkın yaidızı ve rfiyaEı üzerince, mabut hurafelerde 
post fizerinde tıl&mlı kamçı ile clolaonn k11hramaıılannki gibi öyle bir 
macera yuvası doğar ki, küçük bir fırtına, onu havada eavurmak için 
yeter, nrtnr hile .. 

Saime Sadi 

Çinde kadın elbiseleri üze- inanmalı mı? 
rinde takgidler Bir gazetede 0kuduk: " Ha-

Çin generali Çiyang Kay· kim dolandırıcıya hükmü bil· 
şek'in karısı, Peiping kadınla- diriyor: - Üç seneye mahkum 
nno on maddelik bir emirna· oldunuz. 
me göndermiştir. Bu on emri - Affedersiniz. Acaba dört 
öğrenmek ister misiniz? seneye mahkum etmeniz kabil 

1 - Vücudu tamamile belli değil mi? 
edecek derecede sıkı elbise - ?. · · 

- Çünkü bir meslek edi-
giymeyiniz. nebilmem için dört sene lazım. 

2 - ince elbise giymeyiniz. _ Mademki dört sene ha· 
3 - Vücudun yakışık al- piste bulunmayı tercih ediyor-

mıyan taraflarını göstermeyiniz. sun uz, gönlünüzü kırmamak 
4 - Kısa etek kuJlanma· için dört seneye hükmedelim. 

yınız. (işçi kadınlar bu kaydın Suçlunun gönlünü kırmamak 
dışındadır.) için ... Ne dersiniz? 

5 - Etekleri diz kapağın· Heyecanlı eserler. 
d~n y~~an duran mantoları Avrupa' da neşriyat şampi-
gıymeyınız. yonluğunu son zamanlarda 

6 - Dizlerinizi örtmiyen kim üzerine aldı biliyor mu-
hiçbir elbise kullanmayınız. sunuz? Meşhur General Lu-

7 - Kolları dirsekletinizi dendorf'un karısı ... 
örtmiyen bluzlar giymeyiniz. Elyevm Avusturya'da bulu-

8 - Ayak bağı kullanma- nan bu kadın şimdi iki eser 
yınız. (Otuzdan yukarı olan yazmıştır. Bunlardan bir tane
kadınlar müstesnadır. si meşhur Alman edibi Şiile

rin Göte tarafından zehirlen-
9 - Gömlek, gece elbisesi diğini ispat ediyormuş. 

veyahud pijama ile sokakta Bu kitab fevkalade çok sa· 
dolaşmayınız. tılınca bu sefer de Mozar'm 

10 - Korsa .. kullanmayınız. Salzburg papazı tarafından 
Otomobilli dilenciler öldürüldüğünü isbat eden bir 

Son günlerde neşredilen kitab neşretmiştir. Fakat kitab 

Berlin Türk Ticaretodasın· 
dan ıon haftanın mahsul sa
tı~ları hakkında şehrimizdeki 
alakadarlara bir rapor gelmiş
tir. Bu rapora göre Almanya, 
bazı memleketlerle yaptığı 
mukavelelerin tatbikından çı· 
kan teknik güçlükleri kaldır
mak maksa.:lile bu devletler 
murahhaslarile görüşmelere 
başlamıştır. 

/(uru uzum 
Son hafta içinde Hamburg 

üzüm piyasası çok kuvvetlen· 
miştir. Bu hafta bilhassa ge
rek Hamburg'a varmış parti
ler, gerekse yoldaki mallar 
üzerinden mühim işler yapıl
dığı anl~ılmıştır. Bununla be
raber yükleme muamelelerinin 
de mühim mikdarda olduğu 
tahmin ediliyor. lzr.ıir piyasa
sının da sağlam bulunduğu 
haber veriliyor. 

Piyasanın bu suretle inki· 
şafı neticesinde fiatlerde de 
yeniden hafif bazı yükselme
ler kaydedilmiştir. Rapor haf
tası içinde İzmir' den istenen 
fiatler şöyleclir: 

1500 mu
hacir geldi • . 

---...e-:• ~· ·---
Bunlar derhal 
İskan edilecekler. 

•• 
Dün, Nazım vapurile Var

na'dan şehrimize 1500 muhacir 
Türk gelmiştir. Ana vatana 
kavuşan bu kardeşlerimiz, 
Urla tahaffüzhanesine çıkarıl
mışlar, oradaki çadır ve evlere 
yerleştirilmişlerdir. Sağlık mu
ayenelerine başlanmıştır. Bu 
kardeşlerimizin iaşeleri Kızılay 
tarafından temin edilmektedir. 
Sağlık muayenelerinden sonra 
mürettep yerlerine sevk ve is
kan edilerek kendilerine arazi, 
yiyecek ve tohumluk Buğday 
dağıtılacaktır. 

bir istatistiğe göre, Amerika toplattırılmıştır. 
dilencilerinin 2s,ooo otomobili ,--------- , Kooperatiflerde 
varmış! Dilenci işlerine bakan Bugün dotan Tetkı·kat 
daire bu rakkamı tasdik et- çocuklar.. 1. ~ 
miş, hatta dilenciler arasında 

1911011936 
__ ._... ..... __ 

bazılarının ikişer otomobili Mütehassıs heyet Bugün, Zuhalin tesiri altın· 
olduğu neticesine varmış .. Bu d d ııı 

a ır; ve J.J erihin tesirine geçe- Şehrimize geldi .. 
dilenciler Pazar günleri lüks cektir. Bunun için bugün iki 
otomobillcrile gezerlermiş... kuvvetin nüfuzuna tabidir. Beş haftadanberi Ege mm· 

Dilencinin biri gazetecilere Bııgiln doğacak çocuklar çok takasındaki bütün kooperatif 
şunu söylemiştir: faal ve hararetli, heyecanla çalı- teşkilatını tetkik etmekle meş-

- Ne yapalım, Nevyork şehri ~acak tabiattc olac:ılclardır. Ilu· 1 b 1 lk d V '-~l 
gün doğan çocukları kendi halle- gu u unan tısa e1U1 eti 

çok büyüktür. Vaktimiz de rino bırakmak, onlan ifrat ve kooperatif müşaviri doktor 
dardır. Bazan bir mahalde tefrite bırakmak demektir. Yusuf Saim ve Alman müte-
pek çok hayırkar kimselerin Bugün dotacak çocukları be· 

1 ld h b l 
deni pek r-0k faaliyet ı'stı'yen mee- hassısı doktor Vilbrand, şeh· top anmış o uğunu a er a ı- ._. 
leklere göre baurlamak lizımdır rimize gelmişlerdir. 

yoruz. Hemen oraya gidib 
ki fazla faaliyet ve hararet, daimi Burada üç gün kalarak ko-

yetişmek lazım. Bunun için de 
licyccan onlan mutedil vaziyette operatif tetkikatile meşgul ola-

otomobilclen daha iyi bir va· tutabilsin-
sıta olamaz. \.. .) caklardır. Heyet, şimdiye ka· 
•f!a::9:1Ll~:z::!!!ZE!:!C!ll!a::!::!ll!!!llB!ll!Bl8-El-B!-;.-.~-.-.-.-11-.-;.-;.~·;.-;.-;.-;.;..- dar Manisa, Turgutlu, Alaşe· 

E RA ' hir, Salihli ve lzmir'in Ke· 
t -----------..... _-,, malpaşa, Ödemiş, Tire kaza· 

BUGÜN 
Dütun hayatınızda gülme· ~ 

diğiniz kadar gulcce.k6iniz. \ ~ /...,: ~ 

Zira, gülmek kaqırsa ı, kalı· 'J ~ ,,,,f,~J 
kalın tufanı gibi kelimelerin ~/j \ \ J f 
hile ifadeye kfıfi gelmediği ,,_. //' 
mü tema bir ş:ılıcser olan r \ ( 
ve dünya komik filmleri ant• h Yı "llJ 
sındn birinciliği kazanan, ~0 _ _:\:...,..__.....,; ___ ...... _ 

LOREL ve HARDJ Hindistanda 
Filminde, bütün cihan sinema severlerinin pek haklı ola

·rak takdirlerini . kazanan bu iki meşhur komik tatlı bir ln
giliz şivesile TÜRKÇE konuşarak harilCalar yaratacaklardır. 

lannda, Aydın'ın ortaklar, 
Germencik, Erbeyli, ıncır 

mıntakalarında ve Nazilli ha
vaüsinde, Bozdoğan, Buldan 

kazalarında tetkikler yaparak 
kredi koopcratiflerile satış ko-

operatiflerini gözden geçirmiş
ler, vaziyetleri Üzerinde dur· 

muşlardır. Heyet, buradan 
Ankara'ya gidecek ve tetki-

... am..-.... 211 ......................... .. 

katı hakkındaki raporunu f k· 
tısad Vekaletine verecektir . 

Yüz kilo başına ıif Ham· dü'n A~ırcezada devam edil· 
burg olmak· üzere Türk ' lirası miştir. Dinlenen §ahid Süley-
7 numara 1:5,5 lira 8 numara man, borcuna mukabil katibe 
16,5 lira, 9 numara 18,5 lira 24 çuval buğday verdiğini, fa. 
10 numara 21,5 lira, 11 nu- kat hesabının kapandığı hak· 
mara 23,5 liradır. Türk ihra· kında kendisine makbuz . ve~ 
catçılarından bazıları yukarı· rilmediğini, halen hesabının 
daki fiatlerden 50· 100 kuruş açık kaldığını, makbuzu müte· 
yüksek tekliflerde de bulun- addid defalar istediği halde 
muşlardır. alamadığını söyledi. Maznun 

incir: lzmir piyasasının, bil- Nazif, 24 çuval buğdaydan 
hassa Cenevin nevileri için 1012 kilosunu kendisine iade 
ehemmiyetli nisbette kuvvet· ettiğini mütebakiiini de hesa· 
leştiği bildiriliyor. Bundan hından indirdiğini söyledi. 
dolayı ihracatçılarımız, fiatleri Diğer şahid F etLıi de: 
bir hafta evelkine· nazaran - Ben kooperatif odacı-
biraz daha yükseltmişlerdir. sıydım. Müfettiş teftişe geldiği 

Kilosu 68. 70 tanelik eks· zaman maliyeye yatırılması la
trisma cenevin naturel incirler zımgelen 80 liranın yatırılma· 
için 100 kilo başına sif Ham- dığını gördü ve Nazif'in de 
burg geçen hafta 11,5 -12 lira • o sırada hasta bulunması do· 
yerine bu haf ta 12,5 lira is· layı sile müfettiş; 
tenmiştir. Ancak Almanya'daki - Git kayınbiraderi Ziya'ya 
alıcıların bu fiatı ödemeğe söyle, bu parayı yatırsınlar, 
şimdilik istekli olmadıkları ve sonra Nazif için iyi olmaz. 
ayni neviden yolda bulunan Dedi. Gidib Nazif'in kayın-
bazı partilerin 22 mark, yani biraderi Ziya'ya söyledim er· 
l 1 lira fiatle muamele gör- tesi günü Ziya gelib eniştesi 
düğü bildiriliyor. için parayı maliyeye yatırdı. 

Bergama 
dağyolu ...... 
Cumuriyet b0:y
ramında acılacak • • • 

Bergama" da, şehirden Ak
ropole ve kaleye otomobille 
Çıkmak için yapılan şose, ta
mamlanmıştır. 

Bergama Akropolinde ve 
civarındaki asarıatikayı ziya
ret için dağa çıkanlar, artık 
yorulmadan ve otomobille ra
hatça çıkabileceklerdir. Bu 
turistik yolun, açılma mera· 
simi 29 birinci teşrin Cumu
riyet bayramında yapılacaktır. 

Metruk malların 
bedelleri. 

lzmir'de on yıl evel metruk 
gayri menkullerden setın ala
rak emlak kıymetlerinin düş
mesi yüzünden borçlarını öde
yememiş olanlar namına bir 
heyet, başbakanımız ismet 
fnönü'ne Halkevinde müraca· 
atla bir istida vermişler ve 
(12) yıllık ödeme taksitinin 
(20) yıla çıkarılmasını istemiş· 
)erdir. 

Atalar sözü 
Ankara, 18 (A.A) - Türk 

Dil Kurumu genel sekreterli
ğinden: 

Fatih kütüphanesinde 3443 
numarada tescil Fi-T-Tip adlı 
el yazması kitabın sonunda 
ele geçirilen 42 sayfalık pek 
eski bir atalar sözü kitabının 
aynen fotoğrafisi ile burada 
bulunan 698 Ata sözünün Türk 
harflerile yazılışı ve bu Ata 
sözlerindeki kelimelerden her
kesce manası kolayca anlaşıl· 
mıyanlann bir lUgatcesi Atalar 
Sözü adı ile Türk Dil kuru
mu tarafından bastırılmıştır. 

Bu eseri hazırlıyanlardan en 
eski Türkçülerimizden ve de
ğerli bilginlerimizden Kasla
moni Saylavı B. Velet lzbu
dak'tır. Fiatı bir lira, Satış 
merkezi Türk kitapçılığı limi· 
ted şirketidir. 

Dedi. Muhakeme başka güne 
bırakıldı. 

Paraşut kulesi 
inşaat için bir he· 

yet geldi. 
Kültürparkta inşa ettirile· 

cek paraşut kulesi için An· 
kara'dan şehrimize gelen mi· 
mar Bedri ve mütehassıs Max 
dün sabah kulenin inşa edi
leceği yerde tetkiklerde bu· 
lundular. Paraşut kulesi ye
rinde sekiz metre derinlikte 
sondaj yapılması kararlaş· 
tmlmıştır. 
~~~~~--~~~~~-

Tıakya'da 
Yeni köprülerimiz 

Edime, 18 (A.A) - Edirne 
ile Kırklareli arasındaki Yeni
ceköy köprüsü ve Edirne ile 
Havza arasındaki Sazlıdere 
köprüsü betonarme olarak ya· 
pılmaktadır. Bu köprüler kış· 
tan evel açılacaktır. 

Bunlardan başka Gelibolu 
Keşan m asındaki büyük ı Ka
vaklı köprüsü ile Babaeski, 
Edirne arasındaki Taşköprü 
betonarme köprüsü de Nafıa 
Vekaletince eksiltmeğe çıka· 
rılmak üzeredir. 

Cumuriyet kız enstitüsünün 
binası ve eksikleri bitmek 
üzeredir. Enstitü Cumuriyet 
bayramında törenle açılacaktır. 

Liseler yurdu da bitmek 
Üzeredir. Yurd 40 yataklıdır. 

T arilı araştırmaları 
Edirne, 18 (A.A) - Bir 

aydanberi Türk tarih kurumu
mm emrile tarih doçenti Ar
keloğ Dr. A. Müfid'in başkan
lığında Alpullu ve Hasköy 
höyüklerinde hafriyat yapmak
ta olan kurum işlerini bitirmiş 
ve buldukları en eski ve kıy· 
metli keramik materyeJleri 
lstanbul'a götürmüştür· 

Benzin f iat-
leri ucuzluyacak .. 

İstanbul, 19 (Hususi) - Hü
kumetin benzin fiaflerini ucuz· 
}atacağı haber alınmıştır. 

Küçü ~ 
--Haberler 

Hindistan' da uaziget 
düzeldi. 

Bombay, 19 (Radyo) : 
Son kanlı hadiselerden .sdonrle: 
M" 1.. M .. lı er us uman ve ecusı .. 0 
rin tavassutu sayesinde bugu 
hadise çıkmamıştır. 

Alman tayyare 
müsteıarı ltalga' da fıJ· 

Torino, 19 (Radyo) - .. te
man tayyare bakanlığı m~ eti 
şan general Milk ve maıY 
bt•raya gelmiştir. Bunlara !~ 
neral Vale de refakat etnı f b· 
tedir. Heyet Fiyat tayyare; 
rikalarını gezmiş ve ta'ff 
ile Milano'ya gitmişıir. . de 

Bir Alman sanayi heyetı 
1 l 'd A \jıe' şimali ta ya a sanayı k' 

rinde de tetkikatta bulunil18 
• ·e<J• 

tadır. Bu heyet 28 Teşrını 
velde Roma'ya gelecektir· 

Ekonomik konsey 
bJ• 

Prag, 19 (A. A) - Baş 
f . .. ıt' 

kan M. Hodza'nın tekli ı 0 

rine ihdas edilmiş olan ek~ 
nomi merkezinin açılış celseSİ 
yapılmıştır. Merkezin gayes. 
küçük anlaşma ile Orta A~ 
rupanın diğer memleketle 
arasındaki ekonomi münB5~ 
betlerinin inkişafını temin e 
mcktir. 

kO' 
Muhtelif memleketlerin ~ ·~· 

nomik bünyelerindeki değışı ~ 
. lik gözönünde tutularak ıntr 

t !' badelenin artırılmasına ça ıŞ 
lacaktır. 

/(ar yalıyor ~ 
Erzincan, 18 (A. A) - l3 

. gece şehir çevresindeki dat 
lara kar yağmıştır. 

Bir ziyaret . i 
Paris 18 (··A.A ) - Reıs , te 

cumur M. Lebrun riyase l· 
geldiğindenberi ilk defa ; 1• 
mak üzere resmi surett~. ..~ 
sas'ı ziyaret edecek ve b~:fl d 
harb ölüleri abidesinin kuş8 
resmini yapa~~ 

Ereğli bez 
fabrikasında. 
İktısat Vekilinifl 

tetkikleri 
Konya Ereğli'si, 18 (A.A)""' 

İktısat Vekili Celal Bayar, ~ıı~ 
gün trenle Adana' dan Ereğh ~~ 
gelerek bez fabrikasını tetk1

1
• 

etmiş, fabrikanın hitam b~ 
muş ve denemeyi bitirlll1~' 

1• k .. ere 
yakında faa ıyete geçme uz f1l' 
bulunan vaziyetinden çok me 
nun kalmıştır. 

Celal Bayar ayni trenle }(ofl' 

ya'ya hareket etmiştir. i· 
Fabrikanın yakında resfll 

küşadı yapılacağı haber ıılıfl' 
mıştır. 

Atatürk 
At yarışlarını 
Takip buyurdular-

11
• 

Ankara, 19 (A.A) - 5°"1' 
bahar at koşuları muvaff~ el 
yetle yapıldı. Hava çok guı 

ı ktl· ve seyirciler çok kalabıı 1 I· 
Atatürk yüksek korumları ~s 
tında olan koşuları yanları01 t 
kamutay Başkanı ve Bakalle;. 
olduğu halde balkondan s 
rediyorlardı. 

Mısır parası 
Sterlin esasındafl 

ayrılmıyacak ~ı· 
Kahire, 19 (Radyo) - ttl 

sır Maliye Bakanı, bcyaoa ıfl 
k M 85111 

bulunara , ısır par ~1 
Sterlin esasmdan ayrıla~it 
hakkındaki şayiaların yer 
olduğunu söylemiştir. 
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il Belç_ika'nın yeni siyaseti 

M. Leon Blum mühim bir nutuk söyledi Beyaz al.tın 

Vanzeland ve Hariciye 
nazırı Paris'e geliyor 

~~~~--~~~~ 

''Halk cephesini teşkil eden ekseriyet 
ten bir parti çekilirse kabine düşer!,, 

Büyük Başbakan, toprakla· 
rımızın üstünde ,çiçek açan bir 
beyaz altın fidanını tetkik edi
yor. Bu altın, hem beyazdır, 
hem de nebatidir. Çiftçinin ve 

Franaız gazet.eleri, Ruaya ile alaka kesi-
lirse, Hitler istediğini yapacaktır., diyor. 

M. Blum, bundan sonra teşekkül edecek kabinenin intihabatı 
Yapmağa mecbur kalacağını söyledi. Komünistler faaliyette! 

~---------~~---Orlean, 19 (A.A) - Radikal Sosyalist par- killerinin Cumuriyete pek ağır bir darbe ola-
tisi konfederasyonu, Terbiye bakanı M. Zayin cağını, çünkü işçi kütlelerinin demokratik hür-
rneclise tekrar seçilmesi münasebetiyle bir zi- riyetlerine karşı sevgisini sarsacağını bildirmiştir: 
Yafet vermiş, ziyafette hazır bulunan başvekil Başvekil: 
M. Blum, Radikal Sosyalist partisinin Fransa - Halk cephesini teşkil eden ekseriyettcn 

A 
bir fırka çekildiği takdirde kabine sukut ede-

Ve vrupa için taksim kabul etmez barış isli-
cektir. Böyle bir vaziyette teşekkül edecek 

Yen hükumetin azalarını birleştiren karşılıklı kabine, ancak bir tavassut kabinesi olacak ve 
hissiyah isbat etmiş olduğunu söyledikten son· yeni intihap yapmağa mecbur kalacaktır. 
ta Halk cephesinin doğduğunu hatırlatmış ve Demiştir. 
demiştir ki: p Londra 19 (Radyo) ·- Royter ajansının a-

- Cumuriyetin selametini temin edebilecek risten aldığı bir habere göre, iyi haber alan 
Vaziyetteyiz. Halk cephesi ve · Cumuriyet kuv- mahafilde Blum kabinesinin sukutu beklenmek
~etlerinden birliğini teşkil eden partilerin ih- tedir. Blum kabinesi yerine geçecek olan ka
tıyatsız bir, surette ayrılmasına çalışmamak bine transiminiyon kabinesi olacak ve arayı 
Şartile., umumiyeye müracaat hazırlığını yapacaktır. 

Blum, işçi ihtilafları bahsinde şedit ve ha· Buna rağmen komünistler böyle bir hadisenin 
şin olmaksızın azim istediğini, bazı tenkil şe- önüne geçmek için fevkalade çalışmaktadırlar. 

~-----------------.... Hııt++•-4111 ..... -----------------~ 

~taksas, Yunanistan'ın harici 
~aseti değişmiyecektir, diyor. 

Saikan antantı erkanıharbiye reisleri 

memleket ziraatının istikbaline 
doğru kaldırılan bu altın fi
danından, üç sene sonra, her 
yıl 25 milyon dövizlik çiçek 
toplanacak_tır. 

Türkiye' de yürüyüş ve hamle, 
daima normalin üstünde bir . 
seviye tesisine mecburdur. Pa
muk, dün adi bir nafaka kar· 
şılığı idi. Şimdi onu, bir blı· 
sım kudreti ile altınlatılmış 
olarak görüyoruz. 

250 binden 500 bin balyaya. 
2,700,000 dönümden 5- 10 

milyon dönüme. 
Hem içeride istihlak, hem M. Vanzeland 

dışarıya ihracat. Paris, 18 (A.A) - Ôvr 
Kara sapandan ve ihtiyar gazetesi Belçika'nın tuttuğu 

öküzden makineye. yolu vesile ittihaz ile Frans:z 
Vasat bayat seviyesinden Sovyet paktına hücum eden 

refaha gidaceğiz. bazı Fransız gazeteleriBin bu 
Dün incinin kıymetini bil- hareketinden dolayı teeS&Ür 

'miyen bir horoz zihniyeti ile izhar ederek .diyor ki: 
rastgele topladığımız Pamuk, "Mo5kova ile alakayı ke1t· 
şimdi memleket iktisadıyatında tikten sonra Hitler'Je anlaş
bir kuvvet, bir kaynak ol· manın daha kolaylaşacağı zan
muştur. 

Başbakanın kaldırdığı beyaz ediliyorsa hata ediliyor. Hitler 
altın fidanının altında, bir pa- bilakis bu muazzam diploma· 
muk bayramı, bir pamu k se- tiki muvaffakıyetten cesaret 

• ferberliği açılmıştır ve !bunun alarak kendisi için en muva-

Y una n ordusu, siyasetten kışlaya dönmüştür. sonunda memleket büyük bir r.k harici siyaseti bize 1cabu1 

Bükreş'te toplanacaklar. 
saadet gôrecelc.tir. ettirmeğe devam edecektir. 

Selanik'te geçit resmi yapılacak, geniş mik- Orhan Rahmi Gökçe Paris, 19 (Radyo~ - İyi 
haber alan mahafile göre, Bel-

y as fa miidaf aa planları hazırlanacak! Hindistan 'da 46 çika Başvekili M. Vanzeland 

Belgrad 19 (Radyo) - Vre- kışlaya dönmektedir, Yunanis- ve Anti Venizelist taraftarı J ve Hariciye Bakanı M. Stark 

b~e. gazetesinin Atina muha- tan' da emniyet ve nizam dev- kalmadığını, komünistlerin öır Ö Ü, 440 yaralı. Paris'e ge1ecekltt ::v~ yeni va· 
ırıne beyanatta bulunan Yu- resi başlamıştır. daha başlarını kaldıramıya- Bombay, i18 (A.A)-Hindli ziyet hakkında şifahen izahat 

nanistan harbiye müsteşarı Belgrad, 19 (Radyo) -Yu- caklarını ilave etmiştir. müslüman kavgalannın son vereceklerdir. 
?apadinas demiştir ki: nanistan başvekili general Me- Metaksas, son komünist tah- üç günlük b1ançosu şudur: 46 Roma, 18 "(A.A) - Garri· 

- Biz şimdi çok çalışıyo· taksas beyanatında, Yunanis- rikatından bahs ile; eğer vak- ölü ve 440 yaralı. era Dellasera'ya göre, Belçi-
tuz. Dört beş ayda Yunan tan harici siyasetinin değişe- tinde yetişmeseydim, yalnız Vaziyetin endişe verici cep· ka'nın bitaraflık kararı Rus· 
brdusu çok mükemmel bir ceğini tekzip etmiş ve Balkan Yunanistan değil, bütün Bal- hesi karışıklıkların dOkuma Fransız as1ceri ittlfalandan 
ale gelecektir. Baştan başa antantı konseyinin Atina' daki kanlarda komünizm yayıla- fabrikaları bulunm1yan mahal· doğmuştur. La Tribuna, f ran-

Yeni teşkilat yapıyoruz. Leva· toplantısında mühim görüş- caktı. Komünistlerin haiçten le sirayet etmesidir. sa'nın tatmin edilmiş ve sulh 
Zıntt harbiye siparişimiz şaya · ı meler olacağım söylemiş, Yu- idare edildiklerine dair eli- d k ------ sever bir millet değil, bellci 
nı h · A k b ıma oşmakla vazifderini yap· cihan sulhu i,.in t:eblike teclcil 

e emmıyettir. nca üt- nanistan" da artık Venizelist mizde vesaik vardır, demiştir. maktadır. Ve bunda sonuna r Y 

Çeye büyük yük olmıyacaktır. -----=:;.:. = .= =.========------- kadar devam edeceklerdir. iz. edecek şekilde Rusya'nın pe-
liava kuvvetlerimiz ve müda· Rus'ların bır ıddıası: şinden sürüklenen bir devlet f vestiya gazetesi de, faşist ge-; 
aa vasa·t·m·z b t b olduğunu, Bel,..ika'nın da mu-

ı ı ı aş an aşa F • b • • h b nerallerinin muvaffakıyetlerinin v 

Yenilenmektedir. • aşızm ır dünya ar 1 harpçıların, zalimlerin ve bey· icadderatmı bundan;ayırdığtnı, 
B~lık defa olarak teşrinisanide nelmilel yağmacılarm muvaffa- Stampa ise, bu kararın Fran-
n ukreşte inikat edecek olan m 1 hazı rl 1 yor? k sız satvetinin tedrici surette oalk ıyeti olacağını yazarak, şim· 
h ·an antantı büyük erkanı diki ademi müdahale müşkü· zaafa uğramasile alakadar ol-
arbiye reisleri toplantısında d " b k b'l Al ~ · fl • f.r k • h lünü tenkid ederek: ugunu ve unu mu a ı • 

tedbirler almak hakkını mu
hafaza etmekte bulunan Bel
çika hakkında kuJlanılmıyaca
ğı:11 beyan etmektedir. 

Belçika erkanı harbiyesinin 
Fransa ile yapmış olduğu iti-
laf ta muhafaza edilmektedir. 
Lokarno taahhütlerine riayet 
olunacaktır. 

Hükumet hali hazırda mil
letler cemiyetine karşı girişmiş 
olduğu taahhütleri ve bilhassa 
16-cı maddenin natık bulun· 
duğu kollektif yardım taahhü
dünün ne .suretle yerine geti-
rileceğini tetkik etmektedir. 
Bu mes'ele garb misakı hak· 
kında yapılacak müzakereler 
esnasında ve Belçika ile ala-
kadar devletler arasında nok
tai nnar teatileri yapıldığı 
sırada müzakere editecektir. 

Bununla beraber ittifaklıırın 
ve mütekabH yardımın orta
dan kaldınlmasını istihdaf 
eden bir siyasetin bitaraflı'k 
vaziyefme y.aklaşrııak demek 
olduğu gizlenmemektedir. 

Londra, q 9 (Radyo}- Bel
çika' nın bitaraflık ilanı, Londra 
siyasi mahafilinde haklı görül
mektedir. Bu siyaseti Belçika 
muhtelif sebeplerle kabule 
mecbur kalmışhr. 'Blum kabi
nesinin Fransız - Sovyet misa
kına ıverdiği fevkalade ehem
miyet bu siyasetin belli-başlı 
sebebi olmuştur. Çünki çıka
cak bir harb, Belçika"nın ha
rabisini mucibolacaktır. Alman
ya'nın fevkalade kuvvetli olan 
tayyareJeri karşısında Belçika 
1914 1teki mukavemeti göste· 
remiyecektir. lngiltere, böyle 
bir ihtimalde Belçika'ya hava 
yoli1e bile yardıma yelişemi

yecektir. Belçika bunun için 
bitaraflığı daha muvafık bul-
muştur. 

Be1çika bu sayede, bir harp 
zamanında istiklalini muhafa-
zaya muktedir olacakhr. Bel· 
çika'nın istiklali Fransa ve 
lngiltere için çok mühim bir 
mes'eledir. Bu istiklale teca-
vöz vukuund.a, gerek Fransa 
ve gerek İngiltere yardımda 
biran tereddüt gôstermiyecek
lerdir. feniş mikyasta müdafaa plan· r aşıst genera erın muva ,-a ıyetı, arp- man satvetinde kuvvetli bir 

arı hazırlanacaktır. l - Beynelmilel demokrasi 
Sa Majeste Kral, ordu ile çı arın ve beynelmilel yağmacıların kahraman lspanyol ulusunun teyakkuz bulunduğunu yaz- Venedik 'te kor-

kakından alakadar olmaktadır. bir muvaffakıyeti olacaktır. yanında mevki almış bulunu- maktadırlar. k l ı l 
ral'ın teftiş etmediği garni- Moskova, 18 (A.A) - Tas rette dünya harbı hazırlıyan yor. Bu tehlikeli anda dün- Para, 18 (A. A) - Dışba- UnC ze ze e er 

~on k "b"<l" G' 'd'd yanı h d a l b" kan, bitaraflık kararının muh· • v yo gı ı ır. ırı en Ajansı bildiriyor: faşizm, Avrupa'nm batı cenu· n er 8 amı n sı 1r 15 ı. • • k 
r any ' k ..ı b .. ·· · d 1 1 k M d "d h h · · · M d temel neticeleri hakkında Bel- Rf,f en az a ya ac:ıar~ utun gamı- Prav<la gazetesi başmaka- bun a yeni ü~ er c e geçirme a rı emşe rısı ıse a -
~0nlarım1z teftiş edilmektedir. lesinde şu satırları yazıyor: istiyor. Asil ispanya milleti, rid'in zaferi için kahramanca çika elçisile, müteakiben Fran- Altında kaldı .• 
. u ayın yirmi altısında Sela- - Sovyetler ülkeleri işçi- bu plana engel oluyor. Faşist· çarpışan her lspanyol da bü- sa'nın Londra sefirile konuş- -~ Venedik, 19 (A.A) -Sabah 

~ık'te büyük geçitresmi yapı- lcrinin son günlerde mütehas- ler, Avrupa devletlerinin siste· tün insanlığın hürriyeti için muş, sefir, nutkun Londra] ffasılalarla dört saat süren 
acak ve Kral hazır buluna- sıs oldukları his ve fikirh~r matik müsamahasından istifa- .. çarpışan kimsedir. akislerini izah etmiştir. kuvvetli zelzeleler olmuştur. 
<!aktır. Sa Majesta Kral. bu- f spanyol komünistleriı.in gön- de ile taahhütlerini bozuyorlar. Lomlra, 18 (A.A) - Ade- Brüksel 18 (A.A) - Siya.si Eski evler bundan müteessir 
tada yapılacak büyük topçu derdikleri selam telgraf na İşçilerimiz, hükumetimizin mi müdahale komitesinin bu mahafil bitaraflık kelimesinin olmuştur. Bir köyde yıkılan 
atışlarını da takip edecektir. cevab olarak Stalin tarafından ademi müdahale perdesi al· hafta toplanması muhtemeldir. milletler cemiyeti misakına bir evin bütün:sakinleri yıkıntı 

Ordu, tedrici ve emin bir çekilen telgrafta yazılıdır. tındaki boğma teşebbüslerine ispanya Dış işleri Bakanının merbut kalan ve tehlikenin ne altında kalm~tır.{Şimdiye~ka· 
surette siyasetten tecrid edil- Asiler yardım görme-selerdi karşı yaptığı demarşa ittifakla gönderdiği rapora hiçbir dev- taraftan gelmekte olduğuna dar enkaz altından 15 cesed 
tllekte ve kendi yuvası olan çoktan ezilirlerdi.lHarn.retli su- müzahirdir ve fspanya'ya yar- let henüz cevab vermemiştir. 1 hükmederek ona göre askeri çıkarılabilmiştir. 
-........._mm ... ~----~llliilT~:a:;;z=ırac:.::mm:::r.:n;~:ııııımnm::zr:na. .. _.i.ıllll.-m..-...... .-.... ._ .. ._. ..... s~ ....................... ._._ .. .-_. ....... . 

~~ bi~inc~ teşrinde Burnava Ziraat mektebi bahçesinde · açılmış:-olan ehli hayvan sergisi, üç~gün devam ~tmiş ve Pazar günü akşamı kapanmıştır. Bu yıl sergiye geçen yıllardan fazla alaka 
z: stcrılmış ve sergide iyi dereceler kazanan hayvanların sahiplerine yarsş ve ıslah encümeninin gooderdiği paradan ikramiye dağıtılmıştır. Baytar müdürlüğü, sergi hakkında bir rapor hazırlıyarak 
•raat Vekaletine gönderecektir. Bu münasebetle serginin Vali muavini tarafından açılsşma aid olan bir fotografla sergiyel iştirak eden iyi cinıte bir -at ve bir ıığınn fotoğrafını!'neşrediyoıuz.' 
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Nihayet saltanata dönüş mü? Bir Alman şefi LFransa'da Fa-

M. Şuşning'in nutku ve Komünizm lşist mücadelesi ------
Jngiltere' de hayret ve endişe var. Saltanat 
iade edildiği takdirde diğer saltanat varis .. 

leri de dileklerde bulunacaklardır .. 
Belgrad, 19 (A.A) - Siya· 

si mahafil, Avusturya'nın y;ı

kında saltanat iadesini düşü
nemiyeceğini, Avusturya'nın 

şimdiki vaziyeti ile Alman -
Avusturya münasebatının ve 
küçük itilafın sarsılmaz mu
halefetinin buna mani olaca
ğım bildirmektedir. Maamafih 
ihtirazi kayıtlar dermeyan edil
mekte ve nutkun hakiki metni 
beklenmektedir. Gazeteler de 
ancak yaymaktadırlar. 

Londra, 19 (A.A) - Nu
tuk ve haberler, hem hayret, 
hem endişe uyandırmıştır. Kor
ku şu raddededir: 

- Bu hareket, birçok em
sali gibi esasen zaafa düşmüş 
olan muahedenameleri ihlal 
etmek olacaktır. Eski Avus· 
turya'nın varisleri de bazı 

haklar istiyeceklerdir. 
Viyana, 19 (A.A) - M. 

detmiştir. 
Viyana, 19 (A.A) - M. 

Şuşning, nutkunda Almanya, 
Avusturya anlaşmasının Hit
ler' ciliğe hiçbir tavizde bulun
madığını söyledikten sonra 
Dolfüs'ün kahramanlığından 
bahsetmiş, Avusturya milliyet
perverliğinin siyah, yeşil, kızıl 
veya kahverengi olmadığını, 
müstakil rejim için reyiama 
müracaatin düşünüldüğünü söy· 
lem iştir. 

Viyana, 19 (Radyo) - M. 
Şuşning'in vatanperverlfr cep
hesi içtimaında dünkü sözleri 
Viyana mutlakıyet taraftarları 
arasında büyük bir sevinç 
husule getirmiştir. 

Bunun üzerine Viyana' da 
imparatorluk bayrakları ile 
büyük bir nümayiş yapmış
lardır. 

u d.. .. l Rusya Y°dh;;diler ida/Komünisli~r,Mosko. 
nem ovmuş er . d b. hl.k h "k,,. t• · ğ resın e ır te ı e va u ume ının uşa ı 

Hem de par~sını oldu, diyor. değiliz diyorlar. 
almışlar. Berlin, 18 (A.A) _ M. Hit- Paris, 19 (Radyo) - Fran-

Kunduracı Y ascf oğlu Davi, ler tarafından Alman talim ve sız sosyal partisi reisi M. Ko-
beraberinde kumusyoncu Mus- terbiyesine memur M. Rozen- lonel Dolarok yeni beyanatta 
tafa ile Afili Mustafa olduğu berg son bir nutkunda son bulunarak: 
halde Kemeraltı'nda hir lokan- bazı hadiselere telmihten son- - Moskova tarafından aza-
tada şarap içmişler ve dışarı ra, dünya siyasetinin sarraflık mi tethişçiliğe sevkedilmiş bir 
çıktıkları zaman Afili Mustafa siyasetine rücu ettiği, Fransa hükumet tarafından takibedil-
Davi'nin koluna girmiş, ken- ile Rusya arasında 1914 se- mek, bizim için şereftir. Bu 
disini Salepçi camii sokağına nesinden evel mevcut ittifakın hükumetin bu hareketleri, an-
sürüklemiş, diğer arkadaşı da şimdikine benzemediğini, o cak zaflarını göstermektedir. 
üzerine çullanarak 420 kuruş zamanki Rusya'nın yarısının Ne yaparlarsa yapsınlar biz, 
parasını almışlar ve Davi'yi Avrupalı olduğunu, bugünkü zaferin ycılu üzerinde yürü-
dövdükten sonra kaçmışlardır. Rusya'nın ise Yahudilerin ida- mekteyiz. 
Zabıtaca yakalanan iki Mus- resinde yalnız devletlere de- Fransız'ların aklı selimi ve 
tafa'lar adliyeye verilmişlerdir. ğil, bütün medeniyete tehlike basiretkarlıkları sayesinde bi-

Taş hırsızı verdiğini söylemiş: zim zaferimiz çok çabuk ta-
lkiçeşmelik mezarlığında me- _ Artık mevcut ve müm- hakkuk edecektir. Demiştir. 

zar taşı çalarak arabasına yük- kün bir anlaşma yoktur. Nes- Paris, 18 (A.A) - Komü-
leyen Ali og" lu Nihad, cürmü- nist fırkasının merkez komitesi timiz bu mücadeleye devam 
meşhut halinde yakalanmıştır. M. Daladier ile Radikal sos-mecburiyetindedir. 

Çarpışma yalistleri milli kongresine bir 
Şoför Mehmed oğlu Hüse- Şimal mektup göndererek komünist 

yin'in idare ettiği kamyon ile fırkasının dostlarına selamla-
şoför Abdi'nin tenezzüh oto- denizinde rını bildirmiş ve cumuriyetin 
mobilleri Kestelli caddesinde Ş d' J / f l nizamı umumi emniyet ve asa-
çarpışm1şlar, kamyon ve oto- i aet i ırtına ar. yişi muhafaza hususundaki 
mobil hasara uğramıştır. Hamburg,_19 (Radyo) - Şi- müşterek azme ehemmiyetle 

§ Şoför Talat ta sarhoş mal denizinde iki gündür hü- işaret etmiş ve bu nizam ve 
olarak, kullandığı otomobili küm süren büyük fırtına bugün asayişin halk.;.ıların bir ayara 
fazla sür'atle koşturmuş ve bir biraz hafiflemiştir. Deniz henüz gelmesi neticesinde temelleri 

Fransa'nın Ankara bü- arabaya çarptırmıştır. Şoför dalgalıdır. Birçok hasarat ve atılmış olan iktısadi kalkınma-
tutulmuştur. kaza tesbit edilmiştir. nın lazım şartları olduğunu 

Şuşning, Feld Maraşal Buel· 
gerth'i milisler kumandanlığına 
seçmiştir. M.Şuşning kendisine 
isnad edilen diktatörlüğü red-

Bu hadiselere göre Hapis
burg hanedanının Avusturya 
tahtına avdeti için arayı umu
miyeye müracaat zamanının 

geldiği sanılmaktadır. 

Yu•• k elçı·sı• du•• n geldı• - Fırtına Baltık denizinde hala ilave eylemiştir. 
_ ___;~--- • M. Antenesko devam etmektedir. Komünist fırkası kanunlara, 

A k hk · b k n · L d Bufgarı·stan '-'a hususi mülkiyete, sai mahsu-nfa ya . ma emeSl a)'TQ Çe• rarıs, on ra Ve Uı lüne ve tasarrufa riayet edil-

ken Türk'leri mahkum edemedi. Varşova'ya gidecek. Kabine azası partile- mesini istemektedir. Komü-
Bükreş, 18 (A.A) - Ade- b l k nistler bütün memleketlerle lstanbul, 19 (Hususi) - Antakya mahkemesinde, 30 Ağus· 

tos Zafer bayramımızda Türk bayrağı çeken Türk'lerin muha
kemesine devam edilmiş, fakat gene bir karar verilememiştir. 

Mahkeme ikinci bir celse akdetmiş ve 20 Türk hakkında 
karar vermek salahiyetini kendinde göremediğini bildirmiştir. 

lstanbul, 19 (Hususi) - Fransa'nın Ankara büyük elçisi 
M. Pons şehrimize~ gelmiş ve derhal Ankara'ya hareket et
miştir. lskenderun sancağının istiklali için müzakerelere An
kara' da başlanacaktır. 

Marid'in zaptı biraz uzun 
sürecektir. 

Şehir tahkim ediliyor. Reisicumhur ve 
bir Nazir kactılar mı? 

Burgos, 19 (Radyo)- Ovi
do asilerin eline geçmiştir. 
General Mola beyanatında 
Ovido'nun sukutunun uzun 
sürdüğünü ve Madrid'in zab
tının biraz gecikeceğini söy
lemiştir. 

Mola, Madrid'e taarruz eden 
kuvvetler kumandanlığına ta
yin edilmiştir. iki köy zapte
den: ihtilalciler, 33 kilometre 

ilerlemişler, iki hükumet tay
yaresi düşürmüşlerdir. Mala-

ga'yı bombardıman eden ihti
lalci tayyare filoları, beş hü-

ANADOLU --·--
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve Laşyazganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı işleri 

mildürü: Ilamdi Nib.het 

İdarehanesi: -
İzmir Jkinci Beyler sokağı 

C. Halk partisi bin:ısı içinde 
Telgraf: İ:ı:ınir - ANADOLU 

Telefon: 2776 - Po~ta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

aylığı 500 kuruştur 
Yabancı memleketler il,'in senelik 

abone ücreti 2 7 lira<lır 

Her yerde 5 kuruştur -'dnü geçmiş nü hular 25 kuru~tur. 

, 
kumet tayyaresi sakatlamışlar 
ve düşürmüşlerdir. 

Aragon cebhesinde mili:,ler 
h~zimete uğramıştır. Markisist
ler Galicede çevrilmiştir. Al
bay Madrid Havas muhabirine 
kızılların son günlerde fazla 
zayiat verdiklerini, ileri hat-

larda beş binden fazla ölü 
bulunduğunu, Madrid'in tama
men muhasara edilmiş gibi, 

olduğunu, asilerin elinde yal
nız Valansiya yolu ile Gu~nca 
demiryolu "aldığını söylemiş
tir. Hükumet kuvvetleri, Es
küryal civarındaki dağlarda 

müdafaada bulunmakta ihti
lalcilere karşı mukavemet et
mektedir. 

Madrid hükumeti Bahriye 
Nazırı radyo ile verdiği söy
levde Madrid 'deki tahkimatın 

birkaç güne kadar wtirilece
ğini, bu tahkimatın en mo
dern planlara göre yapılmış 
olduğunu söylemiştir. 

Barselon 'dan alınan haber
lere göre, Katalonya Kızı!or
dusunun kumandasını, yüksek 
rütbeli Sovyet zabitleri de
ruhte etmişlerdir. 

Azana kaçtı mı? 
Paris, 19 (A.A) - Bazı 

ANADOLU MATBAASINDA şayialara göre içinde ispanya 
.. ___ B•A•S•ll•..A•lJIİŞ•Tl•R---•· Reisicumhuru M. Azana ile 

verul gazetesi kral Karol'un re mensu o mıyaca başkalarının dahili işlerine ka-
ay nihayetinde Prağ'ı ziyareti Sofya 18 (A.A) - Resmi rışmamak yalnız girişilmiş ta· 
esnasında kendisine refakat bir membadan bildirildiğine ahhüdlere riayet olunmak çer
edecek olan M. Antenesk'o'nun göre hükumet bu sene yeni çevesi dahilinde sulh arzusun-
Paris, Londra ve Varşova'ya seçimler yapmıyacaktır. Kabi- dadırlar. • 

gitmesi muhtemel olduğunu nede yarılacak değişikliklerin Komünistler Halkçılar cep-
yazmaktadlr ise bu ay içinde vukua gele- b.k. 

· hesinin programının tat ı ı 
M. Antenesko Varşova'da ceği bildirilmektedir. Herhangi lüzumunda ısrar etmektedirler. 

Diester nehrinin Vistul neh- bir partiye mensub kabine Nihayet komünist partisi 
rine bağlıyacak kanal projesi azası uzaklaştırılacak ve yalnız si- Moskovanm hizmetkarı olduğu 
hakkında görüşecektir. Bu ka- yaset harici eşhastan mürekkep yolundaki ithamları reddeyle-
nal sayesinde Baltık denizi ile bir kabine kurulacaktır. mektedir. 
Karadeniz arasında nehir yo-
lu 11e münakaıat yapılacaktır. Lehistan' da nazı 

Casus mahkum oldu aleyhtarlığı var .. 
Meç, 19 (Radyo) - Majito Varşova, 19

1
(Radyo) -11 

hattında casus olarak tutulmuş T eşrinisanide yeni hükumet 
olan lsviçr.~'li Frederik Marten partisi, resmen meclise iştirak 
10 sene kurek cezasına mah- edecek ve general Rytz Smig-
kum olmuştur. li' de bu içtimada Mareşal ilan 
.. 111!111~~--ll!lllllllll!!l!I~•- edi lecekri r. 

l laA n Varşova, 19 (A.A)- Havas 

Şimdiye kadar lzmirde sa
tıcılığını yapmakta ~lduğum 
lstanbulda Tophanede Ford 
fabrikasından üç ay cvel haber 
vermek suretile kendi arzu ve 
isteğimle ayrılarak doğrudan 
doğruya Amerika'dan Ford 
Fordacantasından celb ettiğim 
Ford mamulatını eskisi gibi 
Mağazamda daha elverişli 
fiatlarla satmağa devam ede
ceğimi sayın müşterilerime bil
dirir ve yeni gelen 15 kamyon 
iki binek ve bir ticari şasidcn 
mürekkep sergiyi görmelerini 
de rica ederim. 

Avni Nuri Meserretçioğlu 

Bakan Pietonun aile efradı da 
bulunan Demayo 25 ismindeki 
Arjantin kruvazörü Marsilyaya 
gelmiş ve Alıkante' den 50 
firari karaya çıkmıştır. Bun
lar arasında Madrid' deki bazı 
elçilikler heyeti azası ve bu 
meyanda da Peru ve San Sal
vador orta elçilerile Guata
mala birinci katibi bulunmak
tadır. 

Ajansından: 

Nazi tenkili şimdi muhalif 
milli Alman Burjuva partisine 
teşmil edilmektedir. Lehistan 
sağ cenah partileri ile Leh 
sosyalistleri Nazizmin Danzig'e 
el koymasını protesto ederek 
ekonomik mukabelei bilmisil 
istemektedirler. 

Roma, · 19 (Radyo) - Pil· 
sudeski'nin mezarına konmak 
üzere Roma' dan toprak alma 
merasimi İtalya'nın birçok rical 
ve generallerinin İştirakile ya
pılacaktır. 

Zavallı Ras Nasibu 
Londra, 18 (A.A) - Ha

beş elçiliğinin resmi bir teb
liğinde; Ras Nasibu'nun ölü
münden Necaşi'nin çok müte
essir olduğu beyan edilmek
tedir. Müteveffanın cenazesi 
vasiyeti mucibince Kudüse 
nakledilecektir. 

Ras Nasibu beş çocuk bı
rakmıştır. Kendisi çocuklarını 
İtalyan Habeş harbının baş
langıcındanberi bir defa olsun 
görememişti. 

Şimali Çin'de 
Hava :;eferleri 
İhdas edildi .. 

Pekin, 19 (A.A) - Uzun 
müzakerelerden sonra Çin 
Japon makamatmın şimal Çi· 
n'i ile Mançuri ve Japonya 
arasında hava hatları ihdası 
hakkında bir teşriki mesai an
laşması akdettikleri Çin kay
nağından bildirilmektedir. 

Kont Ciyano 
Berlin 'e gitti .. 
Bergesga'1en'de 
Hitler 'le görüşecek 

Roma, 19 (Radyo) - Ha
ric: ye nazırı kont Ciyano Ber
lin' c hareket etmiştir. 

Ciyano; Berlin'de üç gün 
Bergesgaden'de Hitler tara
fından kabul edilecektir. 

Eko Dö Pari; Ciyano'nun 
seyahati hakkında yazdığı bir 
makalesinde: 

" Bu seyahat Fransa için 
mühimdir. İtalya ile Almanya 
arasında bir mukarenete mey
dan vermek lazımdır." demek
tedir. 

lngiliz gazeteleri de Ciya
no' nun Berlin seyahatine ehem· 
miyet vermektedir. Londra'da
ki bir şayiaya göre, Alman 
hükumeti, Alman - Fransız si
yasi münasebetleri hakkında 

resmen beyanatta bulunacaktır. 

Bugünkü program 
12,30 Halk musikisi plakla. 

12,50 Havadisler. 13 muhtelif 
plak neşriyatı. 

18,30 Dans musikisi. 19,30 
Konferans. 20 Türk musiki 
heyeti tarafından konser, 20,30 
Bayan Belma ve arkadaşları. 

21 plaklarla Sololar. 21,30 
Stüdyü orkestrası . 22,30 ajans 
ve Borsa haberleri. 

Şark şimendüf erleri 
Ankara, 19 (Husus'i)-Şark 

şimendüferlerinin satın alınma 
müzakerelerine, yarın başla· 
nacaktır. 

Afgan harbiye 
Veziri 

Ankara'da mera
simle karsı/andı .. .. 

Ankara, 19 (Hususi) - Af-
gan harbiye nazırı mareşal 
Mahmud Han ve Erkanıhar· 

biyei umumiye reisi, istasyon· 
da askeri merasimle karşılan· 
mıştır. 

Milli müdafaa vekili general 
Kazım Özalp, bu gece Afgan 
nazırı şerefine bir ziyaf el ver· 
miştir. 

Sovyet Rusya 
Sivil tayyare kuman 

danı geliyor. 
lstanbul, 19 (Hususi) -

Sovyet Rusya sivil tayyare 
kumandanı general Aldeman, 
Cumuriyet bayramında hazır 

bulunmak Üzere üç arkadaşile 
Ankara'ya gelecektir. 

Fransa C. reisi 
Strazburg'ta harp 

ölüleri abidesini actı. , 
Strazburg, 19 (Radyo) -

Reisicumhur M. Alber Leb
run burada parlak merasimle 
karşılanmıştır. M. Lebrun be· 
lediye dairesinde bir hitabede 
bulunarak: 

- Eğer · benim ziyaretim 
m~stesna ve parti . farkı ol
maksızın vatandaşlar arasında 
mukarenete vesile teşkil edi
yorsa bahtiyarım. 

Demiştir. Reisicumhur, bun· 
dan sonra 914 - 918 harp 
ölüleri abidesinin küşad res
mini yapmış ve Paris'e dön· 
müştür. 

Habeşistan' da 
harp. 

İtalyan orduları 
ilerliyor 

Roma, 19 (Radyo) - Adis
Ababa' dan bildirildiğine göre 
işgal edilmemiş sahanın işgali 
hareketi her taraf ta devam et· 
mektedir. Pellozo kuvvetleri 
Gatelloyu işgal etmişlerdir. 
General Maryoni de San Maro 
üzerine yürümekte, general 
Garibaldi de Voalega'ya yak· 
!aşmaktadırlar. 

Almanya'da 
• 
iki Fransız 
Tevkif edildi. 

Berlin, 18 ( A.A ) - İki 
Fransız talebesinin devletin 
emniyetine karşı komplo yap: 
mak töhmetile (Bad) hükumet• 
dahilinde tevkif edilmiş ol· 
dukları haber verilmektedir • 
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Ege 
'Başı 1 inci sahifede
~td,~ C\e} ı;crck Ziraat umum 
~ti ilru Abidin Ege'nin bize ver· 
b~ lnalumata, gerekse bizim yap· 
tt .111ıı tetkikatı esas tutarnk vazi

~~· .'~ şekilde bir çcrçe,·e içine 

müstahsili 

ilirıı: 

tlt ~o~raklaramız pamuk için çok 
L.~tlıdir. Ege mıntakası istik· 
~o b" lır ır Adana mıntakası olacak.-
~ .\otalya, Diyarlıekir, :Elıiziz, 
t'd~lırrnak, Y cşilırmak ve Sakarya 
'ııı ileri, bnık·Ge)ve ara~ı, Trakya· 

111 
L birçok yerleri lıüklıınctçe pa· 

~ ....... '-it :"r ıyatı noktasından en mü· 
gorfilen ) crlerdir. 

llıU Şiındik.i halde Türkiye·de iki 

~J0tı 750 bin dönüm pamuk 
,6 llıelctedir. Bunun l ,900,000 dö· 

"ı~~ Adana'dadır. Şimdiki pamuk 
ı.._1· 
~ atınm: 250·275 bin balya 
~ 111•ktadır. Başvekilimizin arzu· 
~ hu nıiktan 2-3 sene içinde 

;in baly~·a çıkarmaktır. 
ı.ı.~ •ınuğun alıcısı vardır ve iş· 
~ dır. Baıta Almanya gelmekte· 
4: Almanya ,·aktile en ziyade 
... tr'k 

"ıı:ıd/ ~dan mübayeat yaparken 
~ 1 ürk pamuğu almaktadır ve 
Ltııt·k•dar mevcud ve mümkünse 
h;.llli &altb alnıa~a hazırdır. Yani 
,,. ·1 

llıt ın ebilen pamuğun eatılaına· 
L1t

81 
\·e elde kalması gibi herhangi 

dcı:ı l~hlike kat°iyyen mevzuuLahs 
~dır. 

1
:amuk seferberliği 

llıt~ J~~ın pamuk klsmını Laşar· 
~di ı~ın Başbakunırnızrn bizzat 
ftth ıdarelerinde Lir pıımıık se· 

trl' • de l: •ği açılacaktır. Ve hunun için 
,~;:~•at Vekaletinde yeni hüyük: 
'ıt\·z 11

1
t yapılacaktır. Ele alınaeak 

tı ar funlardır: 
le•· •t r ıyatı fenni şekle sokmak 
ttı~ ~Ilı lt nclettiruıek, tohumu JSlalı 

•iıı,' ve bütün mınıakolar çiftçi· 
~iııı dağıtmak, sulama işlerini tan· 

ttrnek .. 

Zer'igat 
~İtı ~ yıl Adana mıntukasınu 300 
~~ o Amerikan ciıısi pamuk 

tıınu ·1 . • E' ' verı uııştır. ~ge nııntaka· 
tiJt· •erilen miktar çok azdır. Na
~o~te bile, 32 Lin kilo verilmiştir. 
i~ tıın ıslahı ameliyesi yeni sene 

ilde L" 
te .\ ıte~ektir. .Bu yıl Denizli 
tıl'a Ydın vıliyetlennde tevziat ya· 
lı.ııı~tır. 338 senesinde is~ bütün 
~lıllıJt nııntakalannın ihtiyacı ka· 
hillıa lnıı olacaktır. Tohumlardan 
it? s.:ı akale cinsi rolı.: iyi netice· 

"er · . 1 

~~al htı ~tır. Aynca muhtelif mın· 
' 1 •tın hu usi şartlarına göre 7-8 

~huın tecrübesi yapılmaktadır. 
lı itıd •lc.iQeyc gelince, Jzmir hau
lt.ı~ .' n1ibzer denilen ekme nıa· 
lııllıt\ yoktur. Hallıuki Adana 
liııe~ ~@ında mibzer ve çapa ma· 

tttJ.ı ~ kullanılmaktadır. Bu su· 
~~İld em seri ,.e daha rnndmanlı 
ti <ı) e ';alışmakta, hem de el eme
~ıt llıadıgı için masraf az olmak· 
lııj111 • lıülninıet bu makineleri ta· 

edecektir. 

h· Gaz - benzin 
ııı.ı., ıtıabi bu vaziyet karşısında 
t ""el · ııı \' er1n kul1anacakları bir pct· 
~ite henz.in mcs'ele i do c;ıknıak· 
ltıı~· llük:unıet Lu ı;ilıi vasıtalarda 
~~~lacak hcozin \'C gazı da mu· 
~llıe 8Ureıte ucuzlatacaktır. Ve 
f· llale h b ''ti . Y 11 suretle ele ınali yet 
it 1lldi ·ı . .._l(l 

1 
n mış olacaktır. Kaldı ki, 

•c llıa~rle ) n pılan, mibzerle ekilen 
lt~ı-.ı, ne ile çap:ılanan pamuk 
lıı•~ı.itıda randman fazla )}. 

ır. 

' l\<ta ~ <ıld na nııntakaQında el emeği 
~I Ullu • • 

1 l'tıik~ ıı;ın 'e makinelerle ge· 
~~tıQQı ~asta zer·iyat )&pıldığı iı;in 
~·r "ıırdı aşında 500-550 kurıış mıı!!· 
~ tıık r. Halbuki nıınta~anıızıla 
lil~l aıu 600-660 kuru~a kadar 

"' llıekted· l ır. 

t~c 0Ptağın verımı itibarile 
bG~Gk llııntakası ve bilhassa 
b-,,~ Menderes ve Gediz 
~qtı ~s.~nda Adana mıntakasın· 
'-~ı, .0 nüm başına iki misli 
~qtrıuksti~sa.la~ kabildir. Hatta 
1tıde b cınsının ıslahı takdi
~~k&el u nisbetler daha da 
t ecektir. 

t .. , r.e "a-uk k "'ırc "' ... mınta asının 
ı!'tni: 

ı. 'YIGstak 
~kas bel planda Ege mın· 

ta' Gediz ve büyük Men· 
narnı altında iki parçaya 

· Küçük Menderes 

ve Bakırçayı da bu meyanda 
yer alacaklardır. Şimdiki halde 
en müsait ve en kuvvetli sa· 
balar, büyük menderesle Gediz 
ovasında bulunmaktadır. 

Hükümet buradaki sulama 
ve su işlerini düşünürken yeni 
bazı tesisat yapmak ve bazı 
ameliyelere başvurmak mecbu
riyetindedir. 

Küçük Menderes nehirinde 
yapılmakta olan tathirat ve 
yeni mecra açma ameliyesi 
sadece bu ovayı su baskının· 

dan kurtarmak içindir. 
Çünkü seylaptan arta kalan 

arazide pamuk zer'iyatı yapı· 

lamamaktadır. Büyükmenderes 
nehrinde ise vaziyet ıslah 
edilmiş gibidir. 

Gediz ovası 
·Fakat Gediz ovasına gelin· 

ce, burada vaziyet mühimdir. 
Nehirin iki tarafına düşen ge· 
niş ve münbit Menemen ova· 
sını sulamak lazımdır. Gediz 
nehirinin aktığı dar geçitte 
bir sed inşa edilecek ve bu
radan ovanın iki tarafına doğ· 
ru iki büyük kanal ve bunlar· 
dan da arazi içine uzanan tali 
kanallar açılacaktır. 

Fakat beş altı sene sonra, 
yani Gediz çayının daha yu· 
karıki aksamında ve Manisa 
havalisinde pamuk zer'iyatı in· 
kişaf edince, Menemen ovası 
yeni bir tedbir lüzumu karşı

sında kalacaktır. Çünkü daha 
yukandaki sarfiyat yüzünden 
Menemen ovası susuz kala
caktır. Bu takdirde settin üst 
kısmında büyük bir baraj ya
pılacak, kış mevsiminde su 
biriktirilecek ve mahsulün su· 
ya muhtaç . olduğu günlerde 
buradan akıtılacaktır. Ancak 
burada demiryolu geçitin tam 
dibinde olduğu için suların 

yolu tehdid etmesi muhtemel
dir. Binaenaleyh demiryolunun 
bulunduğu kıstın için de ted
bir almak icabedecektir. 
Bakırçag: 
Bakırçay'a gelince, bu ça· 

ym 5 • 6 kolu vardır. Ve Ber
gama müstahsilinin dileği, sula
mak için değil, suyun kuv· 
vetli ceryanına ve bundan do· 
ğan su baskınına mani olmak 
içindir. Mecra temizlenir ve 
20 metre kadar genişletilirse 
her sene karşılaşılan baskın 
tehlikesi kalkmış olacaktır. 

Müstahsilin dileli 
Başbakanımızın Ege mınta

kasmdaki tetkiklerinde bilhas-
sa şu nokta dikkate çarpmıştır: 

Müstahsil, kredi ihtiyacın· 
dan, kendisine para verilme· 
sinden bahsetmemiş, su, ma· 
kine ve tohum istemiştir. 

Başbakanın Adana' da çift. 
çile yaptığı konuşma 15, Na
zilli' de 7 saat sürmüştür. Bu 
meyanda pamuk haricinde ve 
gene pamukçu tarafından ya
pılan zer'iyat ve onun kazanç 
ve hayatına taalluk eden işler 
konuşulmuştur. 

Halkevinde 
Pazar günkü içtima, 

ilk toplantı Pazar günü ya· 
pılmıştır. Vali ile İzmir'de bulu
nan bütün meb'uslar, Ziraat 
umum müdürü Abidin Ege, 
Ziraat Vekaleti pamuk şube 
müdürü Seyfi, Belçika'lı müte· 
hassıs Bayn, Ziraat müdürü 
Nadir, Ziraat mektebi müdür 
ve muallimleri. Ödemiş, Tire, 
Bayındır, Torbalı,' Menemen, 
Bergama, Dikili, Kuşadası müs
tahsil mümessilleri ve kayma
kamlara hazır bulunuyorlardı. 
&ı,6akanımız 

müzakereyi açıyor: • 
Başbakanımız, saat onda 

Halkevine gelmiş, hararetle 
karşılanmış ve derhal müza
kereyi açmış ve demiştir ki: 

Arkadaşlar; 
Büyük bir istikbali olan 

pamuk mevzuu etrafında si· 
zinle yakından konuşmağa ve 
bizzat ziraat yapan arkadaş· 
ların kendi ağızlarından vazi
yetlerini ldinliyerek bu mev
zuda malumat almağa geldim. 
Tamamile aydınlatılmaklığımı 
isterim. Her kazadaki muhte· 
lif şerait altında ziraat yapan 
sizler, hepiniz birer birer dert 
lerinizi vaziyetinizi söyleyiniz. 
Pamuk zer'iyatmı artırmak, 
pamuk yüzünden aldığımız 
kazancı artırmak için siz ne· 
ler düşünüyorsunuz? Biz zan· 

nediyoruz ki memlekete ya· 
kın zamanda altın tedarik 
edebilmek ıçm yeni olarak 
pamuktan başka ve pamuktan 
daha kuvvetli bir vasıta yok
tur. Altın getirecek en mühim 
mevzu odur. Bu sebeple çiftçi 
arkadaşlarımla konuşmak iste
dim. Dertlerinizi öğrenerek 
pamuğumuzun istihsal mikta· 
rını ve kıymetini artırmak için 
tedbirler alacağım. 

Pamuk iyi satılıyor, dahili 
fabrikalarımızda da sarfiyat 
çok olacaktır. Biliyorsunuz ki 
bizim dünya piyasasındaki sa· 
tışımız diğer memleketlere nis· 
betle % 30 daha bahalıdır:"Ba· 
halı satmak ve çok kazanmak 
ancak birkaç sene kadar ve 
zorla devam edebilir. Bu dai-
ma böyle olsa bir nimettir. 
Fakat kurtuluşu müteakip te 
mahsul fiatleri de çok yüksekti 
ve hep böyle gidecek sanıldı. 
Bilahara düştü, bugün pamuk 
satışı iyidir amma, bu yüksek 
fiatlar üç beş seneden fazla 
git~ez. Bu müddet zarfında 
tedbir almak, pamuğun istik· 
halini ve sizin kazancınızı sağ· 
lama bağlamak lazımdır. Onun 
için pamuk mes' elelerini, dert
lerinizi öğrenmek isterim. Söy
leyin. arkadaşlar; 

Bunu müteakib kaza murah· 
hasları birer birer Başbakanın 
yanına gelerek kendilerine so· 
rulan suallere, evvela isimle~ 
rini tesbit ederek cevab ver
meğe başladılar. Başbakanı· 
mız, notlarım bizzat alıyor, 
çiftçilerin söylediklerini hesab 
yaparak rakama tahvil ediyor, 
en ince noktalara kadar araş-
tırıyor ve lüzum gördükçe 
validen, ziraat umum müdü· 
ründen, ziraat bankası müdü
ründen, pamukçuluk dairesi 
müdürü Seyfi' den malamat alı· 
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yordu. Başbakanımız müstah· 
sil ve murahhaslarına bilhassa 
ne kadar arazileri bulundu· 
ğunu, neler ektiklerini, verdik· 
leri meyvayı, ortaklama çalışıp 
çalışmadıklarını, amelenin ça· 
hşma şekillerini, daimi işçileri 
olub olmadığını, pamuğu kaça 
maledip kaça sattıklarını, han
gi bankalara ne kadar borç
ları olduğunu, bu borcun ne· 
reden geldiğini, sermayeleri· 
nin miktarını, zer'iyatta ne gi
bi alet kullandıklarını, hayvan 
ve sığırlarının miktarını, bu 
yıla aid pamuk vaziyetlerini, 
pamukçuluğa aid dileklerinin 
neden ibaret bulunduğunu, 
ayni zamanda bir yılda geçin
mek için muhtaç bulunduk
ları paranın miktarını soru
yordu. 

Dinlenen muhtelif kaza çift· 
çileri şu dileklerde bulunmuş· 
tardır: 

neler 
Dikili çiftçil~ri 

iyi pamuk tohumu, ekme 
ve çapalama makinesi, busene 
ekmek için tohumluk buğday, 
çırçır ücretinin indirilmesi. 

Bergama çiftçileri 
Kış mevsimlerinde taşan Ba· 

kırçay mecrasının temizlen
mesi, Bunun için sarfedilecek 
2,5 milyon lira masrafa dönüm 
başına 50 kuruş vermek sure· 
tile iştirakleri, mecranın temiz· 
lenmesi kabili istifade hale 
gelecek 100 bin dönüm ara
ziden istifade ettirilmeleri, iyi · 
pamuk tohumu, zamanında 

kredi, makine kullanmak için 
ucuz mayi mahrukat,. 

Başbakanımız, Bergamahla· 
rın dilekleri tesbit edilirken 
bir çiftçi sıfatile eski lktısat 
Vekili, İzmir Saylavı Mustafa 
Rahmi Köken 'in mütaleasına 
da müracaat etti, Mustafa 
Rahmi, Bakırçayın ıslahı ile 
yalnız Bergama ve Dikili'nin 
değil, hatta Kırkağaç, Soma 
ve Manisa'nın da istifade ede
ceklerini söy!edi. 

Menemen çiftçileri: Ge
diz sulanndan Menemen ova· 
sının sulanmasını, bunun için 
dönüm başına bir lira mas· 
rafa razı olacaklarını, koope· 
ratif ortaklarına yardım işinin 
de düzeltilmesini, iyi tohum 
ve makine, ucuz işçi, ipotekle 
bankadan kolayca kredi te· 
mini, makine aksamı için ye· 
dek bulundurulmasını istediler. 

Torbalı çiftçileri: Üçpı
nar' daki kaynak suyunun mas• 
rafa iştiraklarj şartile Tepe· 
köy' e akıtılmasını, iyi tohum. 
Kuşadası çiftçileri: Arazi 

az olduğundan kurutulacak 
Celladgölü'nden arazi, iyi to
hum, makine. 

Tire' tiler: Hastalıksız, ıyı 

pamuk tohumu, makine, ucuz 
petrol, tütüncülere yapıldığı 

gibi pamukçulara da kolayca 
kredi temini, mıntakalanndaki 
zararsız pamuk hastalığının 
önü~e geçilmesi. 

Bayındır' lılar: Zamanında 
ve kolay kredi, satış koope
ratifi teşkilatı, iyi tohum ve 
makine. 

Ödemiş' tiler: Mahsulleri
nin korunması için zirai asa· 
yişe ehemmiyet verilmesi, ar
palardaki bit hastalığının im· 
hası fazla sulak tarlaların hen
dekler açılmak suretile sula· 
rının kurutulması, az faizle 
uzun vade ile para, iyi to· 
hum, makine, topraksız çiftçi· 
ye toprak istediler. 

Bu dileklerden (İyi tohum, 
makine, sulama ve zamanında 
kredi) üzerinde ittifak vardı. 
Dünkü görüşme, saat ondan 
14 e kadar sürdü. 

Sayın Başbakan bütün müs· 
tahsilleri dinledikten sonra 
İzmir Valisi Fazlı Güleç'i, 
müstahsilleri dinlerken otur· 
dukları yere davet etti ve: 

- Şimdi sıra sizin. Adınız 
Fazlı Güleç. 

Diyerek Valimizin adını def· 
terine yazdı. Valimiz de dedi ki: 

- Şimdi Vilayetimiz dahi· 
linde yüz bin dönüme yakın 
arazi pamuk ekilidir, fakat bu· 
nu dört misline çıkarmak müm· 
kün olacaktır. Bu yolun üze
rindeyiz. Küçük Menderes ıslah 
edildikten ve etrafındaki göller 
kurutulduktan sonra meydana 
çıkacak olan araziyi mübale· 
ğasız 70 bin dönüm sayabili· 
rim. Burası, güzel pamuk yeri 
olabilir. 

ikinci İf olarak Bakı\'çay 

istiyor? 
mecrasının temizlenmesi var
dır. Oradan kurtarılacak ara· 
zi de 110 bin dönümdür. 

Menemen ovasının sulan
ması ile elde edeceğimiz isti· 
fade ·ki randmanı çok arttıra
caktır- (70) bin dönümdür. 
Burada nüfus mes' elesi mü· 
himdir. Bunlarla pamuk istih
salatını dört misline çıkara· 
bileceğiz. 

Müstahsiller söylerken din· 
ledim, halkın bilhassa istediği 
pamuk üzerine krediyi tanzim . . 
etmektir. Kredi işinde ziraat 
bankası müdürünün de ifade 
ettiği gibi tütün müstahsille· 
rine gösterildiği şekilde ko
laylık temini · lazımdır. Bunu 
temin etmek için pamuk zira
atile iştigal eden her kaza 
merkezinde mahalli bir borsa 
veya evelce Afyon'da olduğu 
gibi birer mezad yeri açılması, 
orada satılmağa mecbur tu
tulması lazımdır. O vakit çift
çi piyasayı iyi takibedecektir. 
Şimdi gene söylediler ki ko
zanın kilosu Menemen' de 7,25 
kuruş, Bergama' da sekiz ku· 
ruşa satılmış. 7 kuruşa kadar 
sattıklarını söyliyenler oldu. 
Köylünün aldandığı görülüyor. 
Bu suretle buna da mahal ve
rilmemiş olur. 

Bir arkadaşım da kredi faizi· 
nin indirilmesi :lüzumundan 
bahsetti. Hükumet, bankaya 
süpansiyon vermek suretile 
faizini beşe indirmelidir. Müs· 
tahsil, kendinin ve ailesi efra
dının çalışmasını, hesaba kat
m1yor. Halbuki bu adamın da, 
bir masraf sayılmak lazımgel· 
diğine göre lfaizi indirmek te 
lazımdır. 

Vilayette pamukçular arasın· 
da bir pamuk müsabakası yap· 
tım, lzmir vilayetini iki pamuk 
mıntakasma ayırdım, çiftçilere 
ilin ettim, bu mıntakalarda 

en iyi mahsul yetiştirenlere 

ikramiye vadettim. Bu iki 
mıntakanın iki birincisi arasın· 
da da müsabaka yaparak bi
rinci gelecek olanın on bin 
kilo pamuğunu, piyasadan iki 
kat fiatle satın almağa karar 
verdik, bu suretle pamuk eki
mini teşvik etmiş olduk. 

Burada mühim bir · mes' e· 
leyi yüksek nazarınıza arzet· 
meme müsaadenizi rica ede: 
rim. Hususi idarelerin vaziye-
tinden bahsedeceğim. Eğer 
hususi idareleri biraz daha 
takviye etmezsek yüklendikleri 
mühim masraflar karşısında 
bu idareler, veçhelerine doğru 
gidemiyeceklerdir. 

Vilayetimizin hakiki varidatı 
1,700,000 liradır. Yalnız Ma
arife muallim maaşı olarak 
900,000 lira veriyor. Bu para 
gelecek sene bir milyon liraya 
çıkacaktır. Çünkü muallimler, 
her sene terfi ediyorlar. 

Diler taraftan hususi ida· 
renin müşterek tekaüt sandığı 
var. Evvelce yüzde iki olan 
11idat 'şimdi yüzde altıya çıktı, 
gelecek sene yüzde sekize çı· 
kacaktır. Bu suretle büdçenin 
mühim bir kısmını yutuyor. 
Her sene yollarımızı yaptırmak 
ve tamir ettirmek için 500,000 
lira veriyoruz. Bunu da sarf· 
edince hastane masrafı açıkta 
kalacaktır. Bazı köy mektep· 
lerimiz kapalıdır, muallim bu
lamıyorum. Uzun· uzadıya ba
şı.ıızı ağrıtmıyayım. Hususi ida· 
relerin vaziyetini gösteren muh· 
tasar bir rapor hazırlayıp tak· 
dim edeceğim. 

- Hususi idareleri nuıl 

takviye etrıieli? 
- Köylerde teşrii bir hak 

vardır: Vergi almak. Bunun 
suiistimal edildiği zamanlar da 
olmuştur. Umumi meclis aza
ları, halk içinden süzülerek 
çıkıyorlar bu hak umumi mec
lislere de verilmelidir. Mesela, 
burada kutu yapılıyor; üzüm 
kutusu. 

Geçen sene kutusu 13,S 
kuruşa satıldı. Busene üzüm 
kurumunun işe karışmasile 9-10 
kuruş ve nihayet 11 kuruştur. 

Bunların üzerinden birer 
kuruş alsak senede hiçolmazsa 
40 bin lira alabiliriz. Ve bula· 
cağımız vergilerin Maliye ve· 
kaletinin tasdikına da arzını 
esas olarak kabul ediyoruz. 
Çünkü başka suretle iktısadi 
sahada yürüyemiyoruz. Başka 
şey için değil... lktısadi siya· 
set işinde hususi idarelerin 
vazife ve faydaları büyüktür, 
fakat vilayetler bugün hali 
acizdedir. Bunu vilayetler 
açıkça söyliyemiyorlar. Fakat 
biz derdimizi açıkça zatı dev
letinize söyliyemezsek kime 
söyliyeceğiz. 

Başbakan - Söyleyin tabii. 
- Onun için söylüyorum. 

Yeni arazi tahririndcn sonra 
varidatımız iki milyon lirayı 
bulacaktır. Şu an içinde biz
den maliyenin istedij-i 208 
bin liralık bir fark vardır. 
Bu parayı bir anda kabul 
edince bütçemizden çıkaraca• 
ğımız en mübrem tahsisat ara
sında en az 70 muallim tahsisatı 
vardır, bu yüzden (70)muallim 
açıkta kalacaktır. Tabii mele· 
tep kapatamam. Bu parayı 
Maliyeye öderken muallim 
mes' elesine dokunamam. Ma
liye ile aramızda bir kanun 
anlama farkı var. Bizim nok· 
tainazarımız kabul edilirse ha· 
zinenin zararı bütün vilayetler 
için 600 bin lira olacaktır. 
Bu hazine için mühim birşey 
değildir. 

Başbakan- bu mes' ele do
layı sile muallimlere birşey ya· 
pacak değiliz . . lzmir vilayeti
nin varidatı hakikaten çok 
azdır. Çünkü hususi idarelere 
köşede sıkışmış kalmış şeyler 
kalıyor. 

Vali - l&ir Maarif ihti
yacının yüzde (70) i karşılan· 
mıştır. Geri kalan yüzde (30) u 
bu bütçe ile daha birkaç se· 
ne karşılıyamayız. 

B~şbakan - Bu idareler 
arasındaki alacak verecek me
selesi, çok eskidir. Hep böyle 
devam eder. 

Arazi tahririnden sonra ard
zi vergisindeki fark ne kadar 
olacaktır? 

- 300 bin liralık bir fazla· 
lık olacaktar. Vilayetler vari· 
dalı takviye edilirse bendeniz 
kendim, vilayetim ve umumi 
medis arkadaşlarım namına 
söz veririm ki üç senenin işini 
birbuçuk senede yapacağız. 
Yeter ki bu (208) bin lira vi
layet bütçesinde kalsın. 

Sayın Başbakanımız, Vali· 
mizin bu sözlerinden sonra , 
karşılkrındaki çiftçiler fikirle· 
rini söylemişler, bu arada bazı 
suallere de cevap vermişlerdir. 
Bunları ayrıca birinci sahifede 
bulacaksınız. 
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Vilayet zer'iyatı 
Bu sene vilayetimizde Ber

gama' da 37 köyde, Tire'de 
15, Bayındır ve Menemen' de 
10 ar, Torbalı ve Kuıada· 

- Lit/en ~nü -



~~6 ~~ow-------------------~wı1~~ 
Başbakanımız,~~-~ neler söyledi? ~~-~~ _!::,:~;:.;~!~~;,. 

-Başlarafı 1 inci ıagfada- mal etmek ... Nasıl bunu kabul kine, işi ıörecek, bize vakıt~ · ~ tiştirilmesini, zamanında kredi yat' 

Bilhassa ameli hayatında 1 eder misiniz?. kazandıracaktır. Vakbmız dar· Alt O d Go• • ztepe'yı• dımı yapılmaaını istediler. ~ 
çiftçi saat gibi işlemelidir. Beş on aile bir araya gele- dır, dar zamanda aeniş mik· ın r u, Başbakan pıu cevapları Uiflı 
Ç'f b L k k · h l d f d • • h yan hesapl-ırd.an, nlu ve 

8 
•tJl 

ı tçi şa a •• ıeyin va tinde kal- re ış ve ma su zamanın a yasta isti a e ıçm arman 2 1 magv ıu· b ett•ı mukayeıelerden ıonra bir ~tW 
kıp işini ~amanın da görmezse sıraya koymak suretile böyle makinesi lazımdır. Bunlan, • • ve inanç damgası halinde, ça ~ 
işi heba olur. bir makine kullanabilir mi· kooperatiflere aldıracağız. Ufak imzalarile kolleksiyonladığı 0 JJt" 

Diğer vilayetlerde de gör· siniz?. arazi sahipleri birleşerek bu- Pazar günü, Halk sahasında Diğer taraftan :Altınordu ye· çücü~ not defterine tazıyor. _.-

düm, fzmir vilayetinde de Menemen müıtahaillerinden nu alacaklardır. mevsimin en mühim maçların· gan yegan yaptığ'ı akınlarla mek ki bu deftercik; aşarıllll bit 
amele mes'elesi vardır. Bura· biri arkadaşları namına cevah Pamuk mes'elesi üzerinde dan biri yapıldı. 935·936 lik· daha fazla tehlike yaratıyor, ~~~~~:!:': v:~:~: ~!;~ d:f:°ifi' 

d lerinde K, S. K. 1 iki puan ancak Göztepe kalecisinin fe· 
dan gidince amele işini teşki· ver i: çalışırken yeni aletle, yeni dakirane müdahaleleri gol va- kitabı mubddeaidir. at 
lata bağlamak için yeni ted· - Buyurduğunuz fikir, mem• usulle çahımayı şart olarak farkla takibeden Altmordıi:" ziyetlerini kurtarıyordu. Oyun İki günlük görüşme .dto 
birler alacağım ve (Valiye hi· leket için çok mühim ve fay· kabul etmek lizımgeldiğini Göztepe ile karşılaştı. Her iki her iki tarafın seri hücumla· leden aonra bitti. b I' 

d d l 
Gözlerimiz aona eren 11 

tapla) bu mes'cle hakkında alıdır, bu makineler kredi mütehassıslar bana söyle i er. takımda da, Ruaya'dan gelen rile devam ettiği bir sırada, rüımelerln İnönil'nde ve ~ 
ne düşündüğiinüzü sorarak ile alınırsa çok iyi olur. Makine lazımdır, Küçük arazi oyuncuları yer almış bulunu· Göztep bir sayı kazandı. Fa- de bıraktığı teıirleri çehrelerde 4"' 
müt4lleanızı istiyeceğim. Başbakan ( Devamla)- di· sahipleri, ikisi, üçü bir araya yordu. kat top dakika geçmeden san· meğe başladı. Ben, ıunlan g6~ (· 

Amelenin mahsul zamanla- ğer vilayetler için ae çalışa· gelerek bir makine alacaklar· Mütekabil akınlarla başlıyan terden Said'in ayağına geçti (İnönü) nün göslerindc bır tt 
nnda mıntakalara dağıtılması, cağım, lzmir'de kooperatif dır. Bunlann sıra mes'eleıi oyun yavaş yavaş Gö.ztepe'nin ve güzel bir vuruşla Altınor· kat ve memnuniyet güneıi ~ 
bir saat gibi muntazam ve teşkilatını ıenişletmek lizım· için aralannda aksilikler çı- lehine inkişaf ediyordu. Göz- dunun beraberlik sayısını kay- yor ve bu gfineıin karşısın~ _..ır 

detti. Devre bu suretle 1 • 1 söyliyeceklerini dinlemeğe ~if 
çift~i tarafından ezilmeden ça· dır. Arazi, . hep ufak parçalar· karmaları mes'elesi de vardır. tepe'liler mütemadiyen akıyor- nan çift,,ilerimiz yanık ve ..,.....~ 

k k la berabere bitti. v 
lışmasa esasını korumak la- dan ibarettir, va ıt ta ço Am .. ma, bütün bu işleri, an • lar fakat Altmordu kalesı" çehrelerile, aevinen birer t1ı11 ikinci devrenin daha ilk da· r 
zımdır. kıymetlidir. Bir, iki iti maki· yışlı ve birbirine yardım sure- kikalarında bariz bir hakimi· heykeli manzaraaı arzediyord

0
• ~ 

Burada dinlediğim -çiftçiler neye gördürürsek hem ;işten, tile uslu, akıllı adamlar idare nun 150 ye çıkarılacağını söy· anda hepimizin kalplerimise ~..o: yet tesis eden Göztepe'lilerin ~ 1 L-L!L- blaJlllP" 
arasında mal sahibi çiftçiyi hem ameleden, hem de mah· ederse bu iş olur gider. leyince memnun kalmışlardır: oyunu oüyük farkla kazanacak- ıa anmısa ın ~ı mı ~ 
az gördüm. Arazi de azdır. sulden kazanırız. Bedeviyet hayatı asit de- Sayın ismet lnönü, Ege mm- İnönü hlıtarmak iıtediğİ ı* 

Z b k d 
A~L ]arı zannediliyordu. Fakat hiç ya el attı. Bu CJavamnda da .bil.-

Ne yapacağız bu toprak ka- iraat an ası mü ürü ~ı ğildir, çobana bakın! Dağ b• takası için çok lüzumlu gör· de böyle olmadı. Fuad müte· da·.alarda olduğu gibi •fer -;w 
nµnu mes' elesini... Bunu dü· Eren söz aldı ve Ziraat ban· , ş111da çok rahattır. fakat me· düğü bu mektebin daha müte- addid defalar kalecile karşı dur. Ve hepimiz onun i§Aret e. • 

şünüyorum, bizde büyük ara- kasının evelce getirtmiş olduğu J deni bayata girince iş çoğalır, . kamil bir devreye geçmesi için karşıya kaldığı halde topu ba- refah ufuklannın rolcu kafileletıf11' 
ziyi de işletmeğe ihtiyaç var· büyük ziraat aletleri üıerine bu bayata critmeğe mecburuz, hiç fedakarlıktan çekinilme· zan kalecinin eline hazan avuta Haydar Rii~ 
dır. Diğer memleketlerde arazi yaptığı tecrübeden çok fena sakınamayız. b atıyordu. Oyunun 32 inci claki- d ' mesi ica ettiğini işaret etmiş· 
dar, nüfus çoktur, onun için netice alındığını, birkaç şeri Alacağımız tedbirlerle çok kasında Altınordu'lular ani bir OORSA 

k 1 d k ler ve mektepten ayrılırlarken h ı k · l'b' büyük arazi yoktur. Çalışan ırı an bu makinelerin ye e kaunaca~. Hazineye de y.ar· ücum a i incı ve ga ı ıyet 
Türk çiftçisi kendisi ve ailesi kısımlan getirtilemedijinden dım edeceksiniz. Vatandaş bağcılık enstitüsü şefinden de golünü attılar. Bu dakikadan ~ 
için lazım olan araziye sahih yağınur ve güneş altmda bıra· çok kazanınca hazinesi de izahat almışlar, gerek umum itibaren Göztepe'liler Altınor· O 

k 1 k d ki ı d mu"du"r AA b"dı"n Ege' . k du kalesı' nı' tazyı"k~. başladılar zUm satr,ıarı: t. olmalıdır. Büyük arazi mes'e· ı Ma çürü Ü erini söy e i çok istifade eder. Devletin ı yı, gere se ~ 7 ·ı d ) k b le h k k · l tal' h t" · t kd" t · ve oyunun son dakikasına dogr" u Ç. Alıcı K. S. J(. dl esi sonra üşünü ece ir ve: yapaca mü im pe ço ış eri ım eye mı a ır e mış· "" 7' 

Ba k b k 1 b 
lerdir beraberlik golünü attılar. Fa- 1003 Alyoti bira. 11 50 J."' -ıı1 

iştir. - n a, u ma ine eri vardır ve devletin ihtiyacı Ü· • 751 D A d 9 5 11 "' 
O kat golden bir saniye evel · r iti O 

lzmir'de bir dftçi ailesinin en büyu"ğünden en küçüğüne yu"lctür. radan haşerat ve :emraz K 19 .... hakem oyunun hitamını dü- 332 . Kazım 13 50 dl 

geçinmesi için 50·100 dönüm kadar getirtmişti. :Adana' da Çok istifadeli şeyler görüş· mücadele istasyonunu ziyaret dükle bildirdiğinden atılan gol 286 A. R. Üzüm. 12 SO 22 ~ 
lazım, ona bunu bulmak la· muvaffak oldular, fakat bura· tüle, yakında teczpbbüslerde eden b._cbakanımız, bu istas· ı d b ı Al 281 5 J T 7 1'8 y- ~ sayı ma ı ve n suret e tın- , · ara. ma. 

1
,, tJ 

zımdır.~ Bunu nasıl hallede· larda olmadı. bulunacağım ve kararlanmız· yonun yaptığı faydalı işler ordu takımı 2-1 galib olarak 264 P. Paci 7 " 
ceğiz? Başbakan - Adana'da dşn çok istifadeler görecek· haldcNlda müdür Nihad lriboz· sahadan ayrıldı. 236 H. Alyoti 13 50 16 

Vali- müsaade buyurursanız arazi geniştir. 3000 • 5000 dö· siniz. Hepiniıe çok t*klc6r dan malumat almışlardır. Gelecek hafta A\tınordu ile 219 inhisar ida. 7 B 
söyliyeyim. Bunu halletmek nüriılük geniş par~lar vardır. edet:im. Bqbalcammtz, bu sabah hu- K. S. K. arasında şampiyon- 216 Beşikçi z. 10 16 zS 
için geniş arazinin taksimi kafi Aşkı Eren - Bqr.tllarda Toplantıda bulunan ~iftçi· susi trenle Manisa'ya giderek luk maçı yapılacaktır. Bu maç 163 S. Süleyma. 12 ı25 17 
değildir. Dahilde nakli nüfus yollar da bu mallioelerin öt&· ler, Baıbabmmızı sürekli bir oradan Balıkesir'e geçecek· beraberlikle neticelenirse, pu· 138 S. Celardin 12 50 18 ~ 
bu işi halleder. M\lhacirlerin ye beriye sevkine manidir. · şekilde alk~ladılar ve hepsi Jerdir. Başbakammız Manisa van farkın<lan istifade eden 112 B. Alazraki 10 25 JJ iJ 
naklinde bir aile için 2000 Başbakan - Kooperatif bu· sevinç içinde, büyük hükumet ve Bahkesir'de de Halkevle- K. S. K. şampiyon olacaktır . . 109 S. Gomel. 10 50 1

21 

lir.a masraf kabul ediliyor. Da· na çare bulsun. ,Bir •raya ge· reiliimizle 1-şbaşa kalmaktan rinde pamuk müstahsillerile Bu maçtan evel Altay kü- 104 Albayrak tı. H. 18 
15 ~ 

hilde nakli nüfus için 500 lira . lip beraber çabşınak ıkabili~ti mütevellit sonsuz bir kıvanç görüşeceklerdir. çükleri Demil'Bpor'la karşılaş- 104 O. kuruu:ıu 14 ı: fJ 
kAf·d· B ti k 'f l 'il b" · · d 1 dan ld 1 ·· - de affak 1 1 d l 6 O l'b ld"l 94 Ş. Rem:r:ı 11 

..'! a ı ır. u sure e esı yer- o mıyan mı et yapmaz, ar ı~n e .sa on ayn ı ar. onun muv o mıyor ar ı. tı ar ve - ga ı ge ı er. 90 A. Muhtar 10 '50 16 ~ 
lerde halkı teşkilatlandırmz. araya gelı'p ça1~--adık mı 0-~bakanunı.zın, çiftrilerimiz- -.•·ııA E IAk M""d'" l"ğü" d 16 7' ~· .,.. r mı ı m a u ur u n en: 81 Vitel ve şü. 10 50 "1 

Başbakan (sözüne devamla) hayat hakkımız yoktur. Daima le kar§ı karşıya gelip onlarla 19 1101 936 da Bumava'da Ety~n Varipati'ye ait olup sa· 70 H. Alanyalı 13 13 .,, 
Buralarda istihsal edilen pa· bir arava gelerek 6'Alıcuacak~ birer birer gö~mesi, onların t ) ğ "I"" d'l · t · b k Jd ğı •ıA 1 7 J •Y"°' ._ ı aca ı ı an e ı mış ev eşyasının sa ışı gerı ıra ı ı ı an 54 M. zmir 6 SO 

18 
dl 

muk mahsulü, dönüm başına sınız, başka çare yolctur, dava dertlerini, ihtiyaçlarını kendi olunur. 880 53 S. Emin 12 .,, 

diğer yerlerden fazladır. Bu, mühimdir; mtmerdccn hflle- ağızlarmdaa dinleyip tesbit Beyog"' lu Va'kıflar dır· ekfo .. ··lu·· - 49 Ş. Riza ha. 11 50 ıs 
çok ümid verici ve iyi bir hi· deceğiz. etmesi, Türk tarihinde ilk de· ---- ~ 26 L Erman 13 17 
disedir, burada mademki, di· Bu sözlerden sonra lzmir fa vuku bulan çok .mühim ve gu"' .. nden: 24 J. Gozden 10 50 19 
ğer yerlerden iki misli alını· meb'usu Sadettin Epikmen; tarihi hir hadisedir. 21 C. Mikridiı 14 22 
yor, yeni usuller ve iyi to· Ziraat bankasının cvelce ge- Çiflf;ilere zipıfet (Sablık arsalar) 19 R. Kohen 21 21 ') 
h 1 d h f Sa b b k da 17 M. J. Tara. 15 2s t6 tJ_ um a a a azla alacağız. tirtrniş olduğu makinelerin, yın aş a anımızın · 8o k 

Ç 1 , ğaziçinin en ıymetli ve şerefli mevkiinde halen kömür 20 L. Galemı"dı" 16 50 16 ~ 
iftçilerimiz, modern vesait Türkiye havvaolarına uymıyan veti üzerine zmir de toplanan d l -'- .k" da b l ·k· 

J. eposu o ar&K ıra u unan ı ı parça arsa: 6 H. Alberti 11 50 1S 
kullanmıyorlar, hatta büyu"k ağır makineler oldu~iıu, bu çiftçilerimize dün partimiz ta· o~ . p 

lS"" " 6 "r:1 ey par•sı 4938,S 
çiftçiler bile pamul istasyon- yüzden fena netice -Lndıhını rafıodan bir öğle ziyafeti ve· Li K L" K 

"" :Z5 ra · ıra · 275943 
larını görmemişler. Bu nasıl söyledi. Başbakan: rilmiJ ve .ıi~t samimi has- 14S35 00 1095 00 Boğuiçi kuruçeşme mahallesinde kuru 280881,5 
olur? Bu istasyonları görme· - Yani seçifte cehalet; biballer arasanda ~iştir. çeşme caddesinde eski 105, yeni 119/2 incir 
leri, orada tatbik edilen usul· Diyerek sözüne devamla: Mir rapor harita No. 2·3242 metre murabbaı arsa 

aabfları: 

leri öğrenmeleri lazımdır. Top- - iyi alet, iyi usul ve ted· Haber aldı~mıza göre zi- 15832 50 H90 00 • Bağaziçinde kuruçeşme mahalle ve cad· Ç. Alıcı 
rak sahibi olmıyan çiftçilerin de birleri hep beraber düşünür raa.t bankası müdürü Aşkı desinde eski 105 yeni 119/3 2 harita 688 Tütsü ile te. 
iyi çalıştıklarını anladım, fakat ve pamuk meselesini konu· Naili pamuk zer'iyatı etrafın- No. lı 3533 metre murabbaı arsa. 90 F. Pakers 
toprak sahibi olsalar daha iyi şurken bütün çiftçi hayatına da bir rapor bazırlıyarak .Saş· Kuruçeşmede bir tarafı tramvay caddesile mahdut deniz 79 Şerman 
çalışırlar. temas ediyoruz. pamuğa çare bakanımıza takdim etmiştir. kenarında kain sahilhaneden müfrez ve yukarda muhammen 60 L. Alharal 
~ Satış kooperatifi isteniyor. bulursak diğer mahsullere de * * * kıy~etlerile mahalle, sokak ve harita numaraları ve miktarları 52 C. Cendeli 

Yeni ziraat aletlerini kullan- çare buluruz. .Başbakanımız ismet lnönü yazılı halen kömür deposu olarak kullanılan iki kıt'a arsa sırf SO T. Debbas 
dırmak için kooperatifl~rin Başbakanımız bu sırada is· dün saat 17 ,30 da Bumava mülk olmak üzere ayrı ayrı satılmak üzere kapalı 1arf usulile 

23 
A. Haraho 

makineleri temin etmesi dü- tihsal kooperatifleri teşkil ile Ziraat mektebini ziyaret et· 20/T. evvel/9,36 tarihinden ..itibaren açık artbrmaya çıkarılmış· ~~ ~· PFaci ko 
tır. ihaleleri 4/T. sani/936 tarihine müsadif çarşamba günü · ran 

şünülüyor, yani bütün bir veya bu kooperatifler vasıtaslei miştir. Refakatlerinde Orgen~ 1073 
·k· k 1 1 dd Çal 1 saat 15 te Beyoğlu Vakıflar direktörlüğünde komisyon önüde 
ı ı öy için bir büyu"k ziraat çiftçiye ziraat makineleri ve ra :ızıe in lf ar, Korgene· 1 k 139564 yapı aca tır. Taliplerin müzayede, münakasa ve ihalat kanunu 
aleti almak, bunu kooperatife aletleri temini mes' elesi hak· ral Mustafa Muğlalı, general 40637 

K. S. 
7 
B ıs 

9 325 
7 50 
7 75 

10 25 
8 

13 
10 

sı'nda 7 şer, Dikili, Kemal
paşa ve Çeşme kazalarmda 
1 er, Ôdemiş'te 2 ve Foça'da 
4 köyde pamuk ekilmiştir. 

ahkamına tevfikan muhammen kıymetlerin yüzde yedibuçuğu 1 
kında mütale.a sordu, bu m~ Rasim ve saylavlarla Ziraat nisbetinde teminatı muvakkatelerini ve teklif mektuplarım muh· Zahire sat19ları: ı/ S· 
ele hakkında Menemen ve umum müdürü A'bidin Ege ve tevi zarfları tayin olunan günde ihale saatinden evvel komis· Ç. Cinsi K. S. ""'62' 

Bergama' da 2200 hektar, 
Tire 3000, Bayındır'da 2170, 
Menemen'de 600, Torbalı, 
Ödemiş ve Dikili 'de 400 er, 
Kuşadası'nda 35, Kcmalpaşa
da 10, -Çeşmede 30 ve Fo
ça' da 29 hektar pamuk ekil
miştir. 

Tire' de pamuk istihsalatı 
1, 200,000 kilo, Torbalı' da 79 
bin, Ôdemiş 'te 50,000, Ke
malpaşa ve Çeşme'de beşer 
bin, Foça'da 26,000 kilo ola· 
cakbr. 

Tire müstahsillerinden buıları daha bazı zevat bulunuyor· yona tevdi eylemeleri ve haritalarını görmek ve şeraiti saireyi 880 Buğday 5 125 ~ı~S 
ile Manisa saylavı Abdurralı- lardı. an '.amak istiyenlcrin hcrgiin ö_::-lcdrn sonra mii, liiı iyeti m~zkure 100 Bakla 48125 4 4 -sn 
man Sami, Rahmi Davutoğlu, Başbakanımız, mekteb mü- mahlfılfıt ka lemine miirac 'ır t eylemeleri . 2o 25-30·3 870 95 Susam 13 75 

1
5 25 

İktısad Ve kaleti müşavirlerin- dürü Hilmi Omay ve ınual· M 235 '. pamuk 42 4 S z' 
den Yusuf Saim, ziraat mü· limler tarafından karşılanmış, anisa Vilayeti Daimi En- 35 H .. " . 4~ 4,, rjJ 
dürü NaJir Uysal, Balıkesir mektebin laboratuvarlarını ge· 80000 K P k . 2 '90 "/ 

Cu··menı
0nden.· - '· · çt_· ır.~ 

saylavı Hacim Muhiddin Ça· zerek mütehassıs muallimler· 
rıklı, Niğde saylavı Cavjd, den izah.at almış, gördüğü iyi 1 - Hususi muhasebe için 21 96 liru muhammen kı mette , .,,, Dikkat! 
İzmir ~aylavı Sadettin Epik- çalışmadan memnun kalmış· 54 kalem defter ve vesaire açık eksiltme suretile satın LJ•JI 
men söz aldılN, mütalealartıu lardır. alınacaktır. Avukat SA tal• 
söylediler. Başbakanımız. Ziraat umum 2 - Bastınlacak olan evrakın nümuneleri ve eksiltme şart· Gümrük karşısında ~ 1'İ 

Sayın Başbakanımız sözüne müdürü Abidin Ege ile mek· namesi parasız olarak Hususi muhasebe müdürlüğün- kaya hanının üst katın 8 

devam etti ve dedi ki: tebin tahsisatı ve talebe mik· den alınabilir. yazıhanesini Gazi bulvatl; 

- Harman makineai üze· 
rinde niçin duruyoruz. Sebebi 
mütenevvi ziraat yapılan 'er
lerde itin C)Ok okn..m... Mr 

tan Üzerinde gfüüşerek bu 
günkü kadronun ge-n~letilmesi 
lüzumunu ileri sürmüşler ve 
Abidia f.ee, +elGhe kadn>ela· 

3 - Eksiltme 5/ 111936 Perşembe günü saat 10 buçukta da Ziraat bankası sırasın 
Vilayet daimi encümeni önünde yapılacaktır. (8) No. lu hanın üst ıc-tarı' 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 164 lira 70 kuruştur. nakletmiştir. 
20 1 859 

Telefon: 2350 



20/10/ 936 _____________________ ANADOLu ____________________ Sayfa 7 ~ 

........ lzmir Komutanlıfı ilanları Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: hmı·r vilaAyeti Muhasebeı· hu-M 1 - Mst. Mv. in göstereceği yerde 6916 lira 14 kuruş ----
1 üstahkem mevki satın alma komisyonundan: bedel keşifli bir tesis kapalı zarf usulile eksiltmeye • •• d•• 1•• v •• d 

- Otuz bin metre tayyare kanat bezi ile 65600 metre konmuştur. SUSlye mu Ur UguD en: 
2 

tayyare kanat şeridi kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 2 ihalesi 27 /Birinci teşrin/ 936 günü saat on altıda Bedeli sabıkı Yeri 
- Hepsine biçilen ederi kırk bir bin lira olup ilk te· lzmir' de kişlada Müstahkem mevki satın alma komis· L K 

Cinsi 

minat parası 3075 liradır. d ı kt 8. • 3 1 yonun a yapı aca ır. 

4 - halesi 3 /ikinci teşrin/ 936 salı günü saat 15 tedir. 3 - Teminatı muvakkate akçesi 518 lira 72 kuruştur. 
Narlı dere ikibuçuk dönüm bağ. 

- Şartnamesi 205 kuruşa komisyondan alınır. Şartna-
meler bızzat komisyona müracaat edilerek alınır. 4 - Şartname, keşifname ve resmi her gün komisyonda 

Muhabere ile şartname gönderilmez. görülebilir. 
S - Eksiltmeye girecekle kanuni teminat ve 2490 sayılı 5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı kelgelerle vesikalarını ve bu işi yapabileceklerine dair İzmir 
M. M. Vekaleti satın alma komisyonuna ihale 1&&tin- Nafıa fen heyetinden ihaleden lialcal sekiz gün evel 
den en az bir saat evel teklif mektuplarını vermiş bu- alacakları ehliyetname vesikalarım komisyona göster· 

"- lunmalan. 14 20 24 30 817 mek mecburiyetindedirl~r, 
M .. t hk k k 6 - Lksiltmeye iştirak edecelcle 2490 sayılı kanunun iki 

us a em mee i satın alma omisyonundan: dd ı l M M k h ve üçüncü ma e erinde ve şartnamesinde yazıla vesi· 
- st. v. ıtaatı i tiyacı için açık eksiltme ile 40000 

kilo arpa satın alınacaktır. sikalarile teminat ve teklif mektuplarım ihale saatinden 
2 A b h k 1 en az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

- rpanın e er i osuna 5 kuruş fiat biçilmiştir. 9 14 20 25 166 
3 - ihale günü 27/10/936 salı günü saat 15-5 te Çanak

kale Mustahkem mevki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Taliplerin 150 lira teminatı muvakkatelerile ve artırma 
ve eksiltme kanununun iki ve üçüncü maddelerindeki 
istenilen vesikalarile birlikte komisyona müracaatları. 

"-....... 10 13 15 20 723 
~üstahkem mevki satın alma komisyonundan: 

- Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarfla 
130000 kilo arpa satın alınacaktır. 

2 - Arpanın beher kilosuna 5 kuruştan 6500 lira fiat bi
çilmiştir. 

3 - ihalesi 27 /10/ 936 salı· günü saat 11 de Çanakka
le' de Müstakhem mevki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - istekliler ihaleden bir sa~t evel teminat akçeleri olan 
488 lirayı ve ihale kanunuunu iki ve üçüncü madde
lerindeki vesikalarile teminat ve teklif mektupların 
ihale saatından bir saat evel komisyona vermis bulu-

'--- nacaklardıı. 1 O 13 15 20 724 

Mst, Mv. sat. al. ko. rs. den: 
l - Mst· Mv. in göstereceği yerde 3660 lira bedel keşifli 

2 
bir tesis açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 

- ihalesi 27 /Birinciteşrin/ 936 salı günü saat on beşte 
lzmir' de kışlada Mst. Mv. sat. al. ko. nunda yapı· 
lacaktır. 

~ - Teminatı muvakkate akçesi 274 lira 50 kuruştur· 
- Şartname ve geşifnamesi her gün komisyonda görü-

lebilir. 
5 - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarma dair 

6 
vesika göstermek mecburiyetindedirler. 

- Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saa
tinden evel komisyonda hazır bulunmaları. 

"---- 9 14 20 25 763 

~Üstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
- Ciheti askeriyenin göstereceği yerde 1738 lira 2 kuruş 

bedel keşifli bir bina inşası açık eksiltme suretile mü-
2 nakasaya konmuştur. 

- ihalesi 26 Birinci Teşrin 936 Pazartesi günü saat 15 
de lzmir' de Kışlada Müstahkem Mevki Satm Alma 

3 
komisyonunda yapılacaktır. 

~ - Teminatı muvakkate akçesi 130 lira 36 kuruştur. 
S - Şartname ve keşifname her gün komisyonda görülebilir. 

- istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
vesikalan ve ihaleden sekiz gün evel bu işi yapabile-
ceklerine dair lzmir Nafıa Fen heyetinden alacakları 
ehliyetname vesikalarını komisyonn göstermek mecbu
riyetindedirler. 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - 811 kalem avadanlık malzemesi kapalı zarfla eksilt

meye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli (56000) lira olup ilk inanç pa· 

ı:-ası (4050) liradır. 

3 - ihalesi 22/10/936 perşembe günü saat saat 15 tedir. 
4 - Şartnamesini almak istiyenler 280 kuruş mukabilinde 

M. M. V. sat. al. ko. nundan alabilirler. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme' artırma ve ihale ka

nununun iki ve üçüncü maddelerinde istenilen belge· 
lerle teminat ve teklif mektuplanm ihale saatinden 
en geç bir saat eveline kadar M. M. V. satın alma 
ko. nuna vermeleri: 862 S 20 5 20 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için açık eksiltme ile 57200 

kilo arpa satm alınacaktır. 
2 - Arpanın beher kilosuna 5 kuruş fiat biçilmiştir. 
3 - İhale günü 27 /10/ 936 sah günü saat 15 te Çanak

kale'de Müstahkem mevki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Taliplerin 252 lira teminatı muvakkatelerile ve artırma 
ve eksiltme kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
istenilen vesikalarile birlikte komiıyona müracaatlan. 

10 14 16 20 722 
Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Ankara garnizonu kıtaatı için kapalı zarfla münaka

saya konulan 78000 kilo sade yağına istekli çıkmadı· 
ğından bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

2 - ilk pazarlığı 26-10-936 Pazartesi güdü saat 11 dedir. 
3 - Tutan 57548 lira olub muvakkate teminatı 4760 lira-

4 

dır. Şartnamesi pazarlığın yapılacağı Ankara levazım 
amirliği satln alma ~omisyonundan 351 leuruı mu~ 
bilinde Verilir. 
l~teklilerin kanunun iki ve üçüncü maddelerindeki ve- 1 
sıkalarla teminat makbuzlarım belli gün ve saatta 
mezkur komisyona getirmeleri. 831 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
Balıkesir askeri hastanesindeki levazım ayniyat tesellüm 

makbuzlarından 54656 ve 54429 sıra numaralı iki adet ay· 
niyat tesellüm makbuzunun üç.er parçası ciltlerinin arasında 
bulunmamış olduğundan zuhurunda hükmü olmadığı ilin 
olunur. 881 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Çanakkale Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakale Mevki müstahkem birlikleri için evsaf ve 

şeraiti bağlı beş adet baskül satın alınacaktır. 
2 - Beşyüz kilo tartan lngiliz (Averi) markalı baskülün 

beherine dörtyüz lira fiat biçilmiştir. 
3 - Taliplerin 28/1. teşrin/936 çarşamba günü saat onbeşte 

yüzelli liralık teminatı muvakkatelerile Çanakkale Mst. 
Mv. satın alma komisyonuna müracaatları. 10-15·20-25 

eski meıarlık me. 
3 " " dört dönüm tarla 

ldarei hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cinsleri 
yazılı akar 3 ıene müadetle kiraya verilmek üzere 16-10-936 
tarihinden 26-10-9.36 tarihine kadar 10 gün müddetle artır
maya çıkarılmııtır. l.steldilerin şeraiti öğrenmek üzere bergün 
muhasebesi huıusiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey ıür· 
mek istiyenlerin de ihale günü olan 26-10-936 pazarteıi günü 
saat 10 da depozito makbuzlarile birlikte encümeni vilayete 
müracaatları 833 15 17 20 ~2 

Askeri fabrikalar umum mü
dürılüğünden; 

240 ton Toleol 
Tahmin edilen bedeli 66000 lira olan yukarda miktarı ve 

cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 4/12/936 tarihinde cuma günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 3 lira 30 kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 4550 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 
14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu· 
maralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur 

_gün ve saatte komisyona müracaatları. 16· 18·20-22 789 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden; 

Küçük Y ozgatta dekoVil 
hatb yapılacakbr .. 

Keşif bedeli 13080 lira 36 kuruş olan yukarıda yazılı inşa· 
at ve tesisat Askeri fabrikalar umum müdürlüğü sahn alma 
komisyonunca 3/12/936 tarihinde perşembe günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 33 kuruş mukabi
linde komisyondan verilir. taliplerin muvakkat teminata olan 
982 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e 
kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle muayyen 
gün ve ıaatta komisyona müracaatları. 16-18-20-22 7?0 

Milyonlar Gişesi 
200,000 Lira daha kazantlırdı 

Tayyare piyangosunun altıncı keşidesinde en büyük 
ikramiyeyi kazanan 14741 numaralı bilet, doğrudan doğ
ruya (Milyonlar gi9eai) inden çıkmıştu. Bazı bilet ba
yileri, kendilerini reklam için bu biletin kendileri tarafın· 
dan satıldığım iddia ediyorlarsa da bu doğru defildir. 
(Milyonlar gl9esl) şimdiye kadar birçok yurddaşları 
servete kavuşturmuş uğurlu bir gişedir. 

Müşterilerine vaktinde bilet yetiştirmekle ve her türlü 
kolayhklan göstermekle şöhret alan (Milyonlar gi9eai) 
yeni tertip edilen 22 inci tertip tayyare :piyangosu keşide 
biletlerini de sabta çıkardığını ve biletlerini biran evvel 
almalarını sayın müşterilerine bildirir. (Milyonlar gi9esi) 
taşradan talep edilecek olan biletleri vaktında gönderme
ği bir vazife bilir. T ap-a talipleri, biletlerini tedarik et· 
mekte acele ederlerse, ldaima kazanırlar. 

lzmir'de Keç.eciler cadtle6inde No. 134 
te (Milyonlar gişesi) sahibi 

lla ri Alc Dölek 

6 
- Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 
kaları ve teminatı muvakkatelerilc birlikte ihale saatından 

~misyonda hazır bulunmaları. 9 14 20 24 765 
Deniz Levazım satın alma komisyonundan: Tahmin edilen f • 

bedeli 21500 lira olan 25000 kilo sadeyağı, 26/10/936 ta.. , ..... inhisar farapları ucuzladı~~ 
1 

Ustahkem Mevki Satın alma Komisyonundan: 
- Beher metresine 295 kuruş kıymet biçilen 9100 metre 

mavi renkte kaputluk kumaş kapalı zarfla eksiltmiye 

hine rastlıyan pazartesi günü saat 14 te kapalı zarf usulilc ~ 
idaremizin şarapları 1 Teşrinisani 936 dan itibaren ucuz· 

landmlmıştır. Sek, Demisek, kırmızı şar:ıplarımızı11 (70) santi
litrelik şişesi (45) kuruştur. Boş şişe iade edilirse (10) ku-

2 konmuştur. 
- Tahmin edilen bedeli 26845 lira olup ilk teminat 

3 akçesi 2013 lıra 38 kuruştur. 
~ - İhalesi 26 Birinciteşrin 936 Pazartesi saat 15 dedir. 

- Şartnamesini almak ve nümunesini görmek istiyenlerin 
135 kuruş mukabilinde M. M. V. Satın alma komis· 
yonundan alabilirler. Muhabere ile şartname gönde-

S rilmcz. 
- E~siltmiye r· receklerin kanunun istediği vesika ile 

Bırlikte tekli ve teminat mektuplarım en geç ihale 
'-.. !aatından bir saat eveline kadar M. M. V. satın alma 
~omisyonuna vermeleri. 4 9 14 20 621 

l st. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
- S:Snakkale Mst. Mv. kıaatının 15400 kilo sadeyağı 

~ ıhtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
- ihalesi 22 /Birinciteşrin/ 936 cuma günü saat onbeşte 

Çanakkale~e Mst. Mv. satın alma ko. nunda yapı· 
3 lacaktu. 
1 - Tahmin edilen mecmu tutarı 13860 liradır. 

alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 1612 lira 50 kuruş olup şartnamesi ko
misyondan hergün pa~asız verilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte 
teklif mektuplanm belli gün ve saatten bir saat evetine ka
dar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. 

10 15 20 25 1883/742 

Burnava Tüm. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Ôden,iş'teki taburun senelik ihtiyacı olan 6600 kilo 

bulgurun 12 /10/ 936 pazartesi günü yapılan açık 
eksiltmesine talip çıkmadığından 10 gün temdidile 
açık eksiltmesinin yeniden 22 /10/ 936 perşembe 
günü saat 15 te yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı 792 lira olup muvakkat teminatı 
60 liradır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin muanen vaktinde Burnava'daki askeri şabn 

alma komisfuna gelmeleri. 872 

- Beher kilo sadeyağı için 90 kuruş fiat tahmin edil-
S tniştir. ~ Esas No. Yeri 
6 :: ŞTeminatı muvakkate akçesi 1040 liradır. C.186 Buca halk sokak. 

No. sı 
21 

Nev'i 
Ev 

) •rtmesi her gün komisyonda görüleblir. Mevkii ve numarası yukarıda yazılı gayri menkulün peşin 
- Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki veya taksitle sahşı 22/10/936 perşembe günü saat onda iha· 

Ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve- lesi yapılmak üzere artırmaya konulmuştur. 
sikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale ısaatin· Sabn almak istiyen1erin depozito miktannt veznemize yan· 
den en az bir saat evel komisyona vermiş buluna· rarak artırmaya girmeleri ve yanlarında bir fotoğraf getirme· 
~dıi. 6 10 ıs 20 712 leri lizımdır. 18 20 21 

ruş depozito parası geri verilir. 
Ayni şarapların (3,40) litrelilderi de (125) k~a sabla· 

caktır. Bunun da boş şişesi iade olunursa (25) kuruş depo
zito parası geri verilecektir. 

Her şarap satıcısı dükkanında mevcut bulunan yukanda 
cinsleri ve şişe hacimları yazılı şaraplara ait birer beyanna· 
me doldurup 1 Teşrinisani 936 dan evel ikinci kordondaki 
inhisarlar başmüdürlüğü dairesine vermeleri ve gereken mua· 
melesini yaptırmaları ilan olunur. 

lzmir Milli Emlik Müdürlüğünden: 
icar No. 

110 2. inci kordon tuzhane s. 18 eski 
dükkan. 

Lira 
24 taj No. lı 36 

111 Burnava ikinci kürt otlu 2 eski No. lı ev. 81 
112 2. inci kordon tuzhane 14 eski No. h dükkin. 36 
113 Kireçkaya topaltı 303 eski No. lı ev. 12 
114 2. inci kordon tuzhane 12 eski 18 taj No. lı dülckin 36 
115 Halkapınar çatalçeşme kiğıthane c. 280 yeni 48 

No. lı ev. 
116 Develi istasyonu c. demiryolu civan 2S dekar tar· 22 

ladan 18 dekan için. 
117 Bayraklı ıeref ı. 9 taj No. lı bir odalı ev. 12 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları onbeş gün müd

detle arttırmaya konulm\lftur. ihalesi 5/11/936 perşembe gü· 
nü saat 15 tedir. Talipleri Milli Emlik müdüriyetine müra· 
caatlan. 863 
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Vapur AcentasıDer ZEE& CO., Ziya Gökşin Vanu~;~~entası 
Kulak1 Burun, Boğaz r 

ROY AL NEERL.ANDA1S V. N. mütehassısı Birinci kordon Rees binası 
KUMPANYASI DEUTSCHE LEVANTE LINIE Merkez hastanesi kulak şefi Tel 2443 

"ULYSSES,, papuru 16/teş- "GERA,, Vapuru 15 ilk ikinci Beyler sokağı ha- LONDRA HATTI 
rinevvelde gelip yükünü tah- tesrinde bekleniyor, 20 ilk mam karşısı No. 41 11LESBIAN,, vapuru 9 bi-

d BURGAS VAR M T ı 3686 rinci teşrine kadar Londra ve liye en sonra ' - teşrine kadar ANVERS, ROT- uayenehane e e. : 
NA KOSTENCE 1. E 2505 Hul için yük alacaktır. ve ıman- TERDAM, HAMBURG ve v '' : 
lan için yük alacaktır. BREMEN için yükliyecektir. Hergün 3 - 6 a kadar has- .,MARONIAN,, vapLuru dl9 

talarını kabul eder. birinci teşrine kadar on ra "Pos·ıdon,, vapuru 21/teşrin- "ATHEN vapuru 26 ilk 
" ....... - ve Leith için yük alacaktır. 

evvelden 25/teşrinevvele ka- teşrinde bekleniyor, 3 son iSE . DE NAVlGA TİON LIVERPOOL HATTI 
dar ROTTERDAM, AMS- teşrine kadar ROTTERDAM, DANUBIENNE-MARITlME "DRAGO,, vapuru 7 bi-
TERDAM ve HAMBURG li· HAMBURG ve BREMEN için BUAPEEST rinci teşrine kadar Liverpool 
manian iç.in yük alacaktır. yükliyecektir. "DUNA,, vapuru 18 ilk teş· ve Glasgov için yük alac~ktır. 

"ULYSSES,, vapuru 41 teş- "MILOS,, vapuru 29 ilk r:nde bekleniyor, BELGRAD, "EGYPTIAN,, vapuru 15 
rinsaniden9/teşrinsaniye kadar teşrinde bekleniyor, HAM- NOVISAD, BUDAPEŞT, BRA- birinci teşrinde .Liverpool ve 
AMSTERDAM, ROTTıER- J3URG ve ANVES'ten yük çı- TlSLAVA, VIY ANA ve LINZ Swanseadan gelip yük çıka-
DAM ve HAMBURG liman- kacaktır. için yük alacaktır. racaktır. 
Iarı için yük alacakbr. "MANISSA. vapuru ~ 1 son "SZEGED ınotörü ilk 20 DEUTSGHE LEVANTE-LiN_IE 

"ORESTES,, vapuru 16/ikin· teşrinde beklenıyor, 15 son teşrinde bekl;niyor, BELGRAD "HERAKLEA,, vapur~ bı-
citeşrinden 21/ikinciteşrine ka- teşrine kadar ROTTERDAM, NOVİSAD BUDAPEŞTE rinci teşrin ortasında Ham u~g 
dar AMSTERDAM, ROTSER- HAMBURG ve BREMEN için BRETİSLAVA, VIY ANA v~ B_~cmen ve Anverstl!n gelıp 
DAM ve HAMBURG liman- yükliyecektir. LİNZ · · ··k l kt yuk çıkaıacaktır. 

SERıçVınİCyEu MaARacalTiıMr.E ., . ~a~ih ve navlunlardaki de· 
lan için yük alacaktır. ARMEMENT H. SCHULDT· gışıklıklerden acenta ınes'u-
SVENSKA ORIENT t.INIEN HAMBURG ROUMAIN BUCAREST liyet kabul etmez. 

"VIKINGLAND" motörü "MARITZA,, vapuru 22 ilk "DUROSTOR,, vapuru 28 iil 
30/birinciteşrinde b~klenmekte teşrinde bekleniyor, ROTTER- ilk teşrinde bekleniyor, KÖS- Birinci Sınıf Mutahassıs 
olup ROTTERDAM, HAM- DAM ve HAMBURG için yük TENCE, SULINA ve GALAÇ Dr. Demı·r Alı· 
BURG, BREMEN, COPEN· alacaktır. ve GALAÇ aktarması olarak 
HAGE, ve ISKANDINAV- "AUGUST LEONHARDT,, BELGRAD, NOVISAD, BU
YA limanları için yük alacaktır. vapuru 11 son teşrinde bek- DAPEŞTE, BRA TİSLA VA, 

Kamçı oğlu 

HOLLAND AUSTRALİA leniyor, ROTTERDAM ve VİYENA ve LlNZ için yük 
LfNE HAMBURG için yük ala- alacaktır. 

Cilt ve Tenasill hastalık
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı -
Elhamra Sineması arkasında "ALHENA,, IYapuru 6/ikin

citeşrinde beklenmekte olup 
PRlNSlPALLE AUSTRALY A 
ve YENi ZELAND için yük 
alacaktır. ~ 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 20 
birinci teşrinde gelip l/21inci 
teşrinde PiRE, MALTA, MAR
SIL YA ve CEZAIR için yük 
alacaktır. 

"ALBA JULIA,, vapuru 
19 I 2 inciteşrinde MALTA, 
MARSIL YA ve CEOAIR li-
manian için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
"LEWANT,, motörü l/ikin

citeşrinde beklenmekte olup 
ANVERS (Doğru) DANTZIG 
ve GDYNIA için yük ala
caktır. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
accnta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için FRA
TELLl SPERCO acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004/2005/2663 ....................... 
Hellic en Lines 

Limited 
Hamburı - Bremen, Rotter· 

dam -- Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta· 
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, lskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi-

caktır. Vapurların isimleri gelme 

AMERiKAN EXPORT LlNES 
"EXMOOR,, vapuru 17 

ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 

"EXMİNSTER,, vapuru 30 
ilk teşrinde bekleniyor, NEY· 
YORK ve BOSTON için 
yük alacaktır. 

"EXHIBITOR,, vapuru 14 
son teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 

"EXPRESS11 va~uru 30 ilk 
teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMINER,, vapuru 14 
ilk kanunda bekleniyor, NEY,
YORK için yük alacaktır. 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakında bir taahhüde girişi

lemez. Telefon No. 2008 2008 

No. : 55 
Telefon : 3479 

· KAIE 
.. 

NE.DKALMINA 
11

EXAMELlA" vapuru 26 ilk •lllHlllUllllllllllllllllllhı. Doktor ~ıtllllllllllllllllllllllllllll• 
teşrinde bekleniyor, NEV:- = T = 
YORK için yük alacaktır. = A. Kemal onay : 

AMERICAN EXRORT LlNES ~Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı= 
PİRE T ARIKILE SERi := Basmahane istasyonu kar~ısındııki dibek sokak hııeında 30 11ayı· = 

SEEERLER = Jı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 tlen akşam saat 6 a kadar = 
"EXCAUBUR" transatlan· _ hastalannı kabul eder. A • • 

'k 23 "Ik · d Pi- - Müracaat eden hııstalıırn yapılması lazımgelen saır tuhlilat ve = 
tı vapuru ı teşrın e = . . 1 . ·ı ı· h t ı ı n·· ce,·z .. -, . = mıkroskopık muayene en ı c vereill ~ as n ara yapı wası .. . .. = 
RE den BOSTON ve NEV- = görülen Pnomotorake muıı)cnehane6lnılc muntazaman yapılır. = 
YORK'a hareket edecektir. İİllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 11111111 · 

"EXETER,, transatlantik va- • · h • b 
puru 6 son teşrinde PiRE- lzmır Memleket astanesı aş 
den BOSTON ve NEVYORK'a b•bı•"' • d 
hareket edecektir. ta 1 ıgın en: 

"EXCAMBION,, Transat- 1 _ Şofaj trasformatörleri 3 adet K. N. 510711 - 6 
lantik vapuru 20 son teşrinde 2 _ Rasistans reğlable 3 " 
BOSTON ve NEVYO {K'a 3 _ Voltmetre 1 " 
hareket edecektir. 4 " 

Sefer müddeti: 4 - Kenetron tip V. 150/502 670625 
PİRE. BOSTON 16 gün 5 - Tuto haube P. Diagnostik için vantilatörlü 

6 metre Tuto kablo ve hava hortumu ile 
mento ile eşya kabul eder. PİRE - NEVYORK 18 gün beraber 2 adet 531054 

Ang[o.Egytian Mail DEN NORSKE MIDDELHAVS 6 _ Simens Doğlas grossirppen Röhre 1Strichfo620071 
Line LINJEN - OSLO Küslü tip Org 130 G. 6 KV. 

Marsilya ve lskenderiye için "BOSPHORUS,, motörü 7 - Ooğlas 10 KV. 
9600 tonluk "Cairo City" va- 24 ilk teşrinde bekleniyor, 8 - Bunlar haricinde montaj için icab eden her türlü malzeme 
puru her ay Pireden munta- D 1 EP P E, DUNKERK, ve 9 - Ekran ranfösatör 30X 40 2 adet 
zaman iki sefer hareket ede- NORVEÇ limanlanna yük " " 24 X 30 2 " 

alacaktır. " .. 18X24 1 " cektir. l 1 
Y 1 fi i d ·ı•t "SARD NA,. motörü 16 10 - p1·11·nı çerçevesı· 30X40 24X30 18X24 altışar adet o cu at n e tenzı a : son teşrinde bekleniyor, ot- b b d 
Pire-Marsilya seyahat müd- 11 - Şase 40 X 40 renfasatörleri ile era er 2 a et 

deti 75 saat, EPPE ve NORVEÇ limanla· lzmir Memleket hastanesinin 3400 lira kıymeti muhamme-
Port-Sait ve lskenderiye li- rına yük alacaktır. neli yukarda müfredatı yazılı simens ve buna muadil fabrika-

manları için "VELOS,, vapu- · JOHSTON WARREN LINE rın rontgen cihazı ile onbeşer lira kıymeti muhammeneli 600 

Devlet Demiryollarından: 
Aşağıdaki gayri menkuller 5-11-936 perşembe günü saa: 

lŞ de lzmir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda pazarl~ 
sureti le üçer sene için ayrı ayrı kiraya verilecektir. f steklilerıfl 
gayri menkuller hizasında yazılan miktarda muvakkat teminat 
vermeleri ve işe girmiye manii kanuni bir halleri olmadığ1118 

dair beyannameler ve aranılan vesikalarla muayyen vnkittc 
komisyona müracaat etmeleri Jazımdır. Şartnameler komisyon· 
dan parasız almır. 

1 - İzmir Alsancak istasyonunda Şehitler yadig5.r soka; 
ğında mevrude ambarı yaı~tnda yazıhane olarak kullanılan 5. 
No. lı baraka muhammen kira bedeli 120 liıa muvakkat ten11• 

nat 900 kuruştur. 3 
2 - izmir Kemer istasyonunda kağıthane caddesinde 2. 

harita ve 12/ 107 kapı numaralı büfe kahvehane ve yanındaı~ 
ev muhammen kira bedeli 360 lira muvakkat teminat 270 
kuruştur. 20 14 B5l k 

Muhammen üç senelik kira bedeli 360 lira olan Alsanca 
istasyonunda hol içindeki A. 59 harita numaralı satıcı bara~ 
kası 31/ 10/936 cumartesi günü saat 10 da lzmir Alsanc8 •• 

8 inci işletme komisyonunda pazarlık suretile üç sene için kı 
raya verilecektir. isteklilerin 2700 kuruşluk muvakkat temin•t 
yatırmalan ve işe girmcğe mani kanuni bir halleri olmadı~11' 
dair beyannameler ve aranılan vesikalarla muayyen vakıtte 
komisyona müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler komisyon· 
dan parasız alınır. 16 20 843 t 
· Aşağıdaki gayri menkuller 26 1101 936 pazartesi günü saa 
15 te İzmir Alsancak 8 inci işletme istasyonunda açık artırJ118 

suretile ve ayrı ayrı kiraya verilecektir. isteklilerin garyri men: 
kulle; hizasında yazılan miktarda muvakkat teminat vemelerı 
ve işe girmeğe manii kanuni bir halleri olmadığına dair be' 
yannameler ve aranılan vesikalarla muayyen vakıtta komisyona 
müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler komisyondan ve M0' 

ralı istasyon yazıhanesinden parasız alınır . 
1 - Moralı istasyon civarında ve istimlak hududu dahilinde 

ve hattın sağında kilometre 104 1/4, 105 3/4 teki 70 döoiiT
tarla bir sene için kiraya verilecektir. Muhammen kira bede 1 

40 lira ve muvakkat teminat 300 kuruştur. 
2 - İzmir Kahramanlar' da Sepetçi sokağında 165 har~ta 

No.lı dükkan üç sene için kiraya verilecektir. Muhammen kıt~ 
bedeli 195 lira, muvakkat teminat 1463 kunıştur. 777 13~ 

ru her haha pazartesi günü saat L TD LlVERPOL liralık kırk adet karyola satın alınacağından 11/10/1936 tari-
12 de muntazam Pireden ha· "DROMORE,, vapuru 24 ilk hinden 26/10/1936 tarihine kadar onbeş gün müddetle açık -

9
ert 

reket edecektir. Yolcu ve eşya teşrinde olup ayni gün BUR- eksiltmeye çıkarlımıştır. istekli olanların yüzde yedi buçuk nis- Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybeder ,,,. 
kabul eder. CAS, VARNA, KôSTENCE, betinde teminatı muv.ıkkate olarak muteber bir banka mek- paran ~aba ol?'amışbr. Hem yüzlerce vatan~aŞ'11ir 

Fazla tafsilat için Pasaport SULINA, GALAÇ ve BRAI- tubu veya makbuzu ile ihale günü olan .2~/10/1936 ta~i~ine zı ze~gm etmış, hem de yu~dunun gökl~r:s~ lJİ' 
kolcu salonu karşısında Lokal LA

1

ya gidecektir. rasthyan pazartesi günü saat ondan omkıye kadar Vılayet kaç fılo katmış olursun. Bu yuzlerce zengı~. ? 
N 68 · · d · ı ğ k' "dd" d bıhr iz binasında. o. 1 S.A. ROYALE HONGRO- daimi encümenine müracaatları. 15 17 20 22 822 rmm e senm o mıyaca mı ım ı ıa e e 

Umumi Deniz Acentah§ı • bob' 
Li~ited ı p •• • Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdı~ ki gebelere, kalp, 

acentuma muracaat olunması. U rıen ki · hatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsıye ederler. Telefon : 3171 . re erı ra 


