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Türk milleti yeni bir 
hamleye hazırlanıyor 

General ismet lnönü iki gün
denberi aramızda bulunuyor. 
Başvekilimizin bu defaki seya
hati, Ege bölgesinde yapmakta 
oldukları tedkikler, evvelki ge
zilerine nisbetle büsbütün başka 
hususiyetler taşıyor. 

Onu, bu defa memleketin 
en büyük davalarıodan birinin 
daha düğüm noktasını çözmek 
İçin uğraşır görüyoruz. Gözle
rimizi yakın maziye çevirecek 
01ıırsak büyük memleket dava
larının onun avucu ve kafası 
içinde ne kadar kolaylıkla 
halledildiğini görmekte zorluk 
çekmeyiz. 

O, lnönünde milletin maküs 
taliini yendiği zaman büyük 
Şefin kendisine işaret ettiği 
Yükselme yollarını açmakta yo
rıılnıak bilmiyen azim ve irade 
~ııvvetile ilerlemiş, askeri ve 
1ktısadi zaferler silsilesi yarat
mıştır. Başvekilimiz bu defa 
elde edilen muvaffakıyetli ne
layicin mamlekette yaratması 
llereken umumi refahı ulusa 
~.al eylemek zamanının geldi
gıne İnanmış ve bu maksatla 
ledkiklerine başlam ştır. Bu 
llıeınleket şimendiferlerine, sa
nayıleşıne planına milyonlar ve 
llıilyonlar ayırmışbr. 
f Aşagı yukarı tahammülün 
evkine çıkan fedakarlıklara 
iÖğüs verilmiştir, 

Bunların sebebi, memlekette 
ienlik yaratmak, halkı umumi 
~:fa~a mazhar kılmaktır. Bu 
~Yuk hedefe kavuştuğumuz 

~Un katlandığımız fedakarlık
~rı11 nimetlerini elde etmiş 
~ acağımızda şüphe yoktur.işte 
aşvekilimiz bu gayeye ulaş

~ak için halk arasına katılmış 
t Ulunuyor. Halkevinde yapılan 
-~~lantıları seyredenlerın gö
~Usleri kabarıyor, gözleri yaşa-
1Yor. 

k 'fUrk tarihi şimdiye kadar 
le~bir başvekilin böyle mem
d" etle umumi refah yaratmak 

8 
Uşüncesiyle, köylüleri karşı

ç~~a alıp görüştüğünü, onların 
re ışına tarzlarını bizzat öğ
kannıek hevesine kapıldığını 

Ydetınemiştir. 
eU'{~lnız ismet Inönüdür ki, 
çil er~ sapandan nasırlanmış çift-

erı k 1 1 1 ba b arşısına a mış, on ar a 
eıJ aşa verm:ş, topraktan elde 
Ölç~ kdil~n neticeleri bizzat 
d e luzum ve zaruretini 
llYnıuştur. 
lialk · · rin ıçınden gelecek sesle-

do • Çalışına programına en 
.ı gru İstika t· .. t •. "e ş" b me ı gos erecegın-
llıel· ~ be yoktur. itiraf eyle-

ıyız k' ıııu ı, halkçılık mefhu-
na bu k d . 'k Yer v a ar genış mı yasta 

azdı eren ıneruleketler de pek r. 

.,..,Başvekilimı·z .. 1 d b . 
' Urk if . . gun er en erı 
luıı ç tçısı ile başbaşa bu-
lar1~Yor. O, toprakla ug· raşan-
. ne gib. 1 
ıstih l ı şart ar altında 
llrüıı 81" Yaptıklarını, hangi kısım 

erden k 
tıı k• 

1 
ne azandıklarını, 

arı ,. 
- zer ıyatın hangisi 
~ :~ 2 ıncı sahıtede -

1 Ocak.oğlu. 

Dikili - Bergama - Menemen müstahsilleri 
vaziyetlerini tam bir açıklıkla anlatblar 

~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Bakırçayın temizlenmesi ve 

birkaç misli artacaktır. 
mak.::adla yapılacak 

Gediz ovasının 
Bergama - Dikili 
masrafa iştirake 

sulanması halinde pamuk istihsalimiz 
Menemen müstahsilleri bu 

olduklarını bildirdiler 
ve 
haz!r 

........................................................................................................................................................................................................................ 

Toprak ve 
muhakkak 

pamuk 

kredi meselesi çok mühim müzakerelere mevzu oldu, ismet lnönü her çiftçi ailesinin 
surette 4C> - 5C:> dönüm toprak sahibi olmasını istiyor. Başvekilin sözleri 
davasının hayati ehemmiyet taşıyan davaların başında olduğunu göstermiştir 
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Vali Fazlı Güleç çiftçinin ihtiyaçlarını 
vaLİyetinin vahim olduğunu söyledi. 

anlattıktan sonra hususi idarelerin 
Bazı mühim dileklerde bulundu .• 

Başvekil kooperatifçiliği hakiki bir 
S!Österdiler. '' Bir araya ~elip 

inkişaf yolu olarak 
beraber çalışmak 

dediler kabiljyeti olmıyan bir millet yaşıyamaz ..• ,, 
, .. ---~-

halkçı Başvekilimiz Haı~.evınde müstalısil/eı/e başbaşa Başveki/imız Avdın istasyonundan çıkarlrvken 

Ege mıntakasında tedkik 
seyahatine çıkan başbakan 

ismet lnönü, pazar günü ve 
dün şehrimizde mühim toplan
tılara riyaset etmişlerdir. Pa· 
zar günü, gece gündüz devam 
eden iki toplantı hararetli ol
muş ve tam on saat dt:vam 
etmiştir. 

Hükümetimiz iktısadi bakım
dan hayati bir davaya el atar
ken, bu davayı bütün şümu

lüyle tedkik sahasına koyarak 
bunun içtimai sahada yapa-

!\ bileceği muhtemel tesirleri de 
S gözden geçirmiş, işi çok geniş 

tutmuştur. 

Mevzuun ehemmiyetine bina-
en sayın başvekil bizzat köylü

!\ müzle başbaşa vererek saat
lerce konuşmuş; ihtiyaçlarını, 

dertlerini sormuş, şefkatli bir 
~ babanın öz çocuğunun bir ?ok: 

sanı önünde duyduğu endışeyı 
~ hissederek faaliyete geçmiştir. 
s Sayın başvekilimiz müstahsille 
::i temaslarında her nokb. hakkın
'-r:zzz;T..zz LZTdY.Z7"~Zti!Z 

Sayın Başveki/imi;: Burnava Zuaat mtkfcbindm (tka1/aıktrı 
da izahat alarak, bunları not ı . Pazar günü sabahı yapılan ikiye kadar sürmüştür. Tekrar 
etmişlerdir. ılk toplantı saat onda başlamış, saat dört buçukta toplanılarak 

~ gecenin saat onuna kadar de
vam eden ikinci bir toplantı 
olmuştur. 

TOPLANTIDA 
BULUNANLAR 

Başvekilimiz Pazar sabahı 

ilk toplantının yapılacağı Halk 
evi salonuna girerlerken: 
-Pazar tatilinden sizi mahrum 

ettim, beni mazur görünüz, bu
yurdular. 

Bu sırada Halkevi salonla· 
rında Vali, belediye reisi, zira
at mücadele müfettişi, Burna va 
mücadele istasyonu müdürü, 
Ziraat mektebi müdürü. Dikili, 
Bergama, Menemen, Torbalı ' 
Tire, Bayındır ve Ödemiş kay
makamlariyle bu kazalardan 
gelen müstahsil mümessilleri 
köylüler hazır bulunuyordu. 

Başvekilin refakatlerinde ge · 
len Ziraat Vekaleti umum mü
dürü Abidin Ege ile vekalet 
pamuk seksyonu şefi Seyfi, Bel-

/ 
çikalı pamuk mütahassısı Bayn 

- Sonu beşinci sav/ada -
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Refah yollarında -Türk milleti yeni bir 
hamleye hazırlanıyor 

- Baştaıa/ı 1 mci sayfada -
bulunduğunu, çiftçiliğe inkişaf 
vermek için ne gibi tedbirler 
alınması lazımgeldiğini bizzat 
tahkik ve tamik eyliyor. 

Bu talı.kik ve tamikin vere
ceği ıncticelerın hakikatin ta 
kendisi olacağı mu'\ıakkakbr. 

Hakikatlerle br.şılaşmaktan 
çekinmek güneşe karşı göz 
kapamak .olur:. Kapalı gözle 
yürüyenlerin e1de edecekleri 
neticeler de hüsrandır. Bunun 
aksini yapanlar, hakikatlerle 
karşı karşıya gelenler daha ilk 
adımda muvaffakıyetin yüzde 
ellisini ele geçirmiş bulunurlar. 
Bilgi ile yürünen bir yolda ise 
muvaffakıyet kat'idir. Bu iti

barla Başvekilimizin bu defaki 
gezisinin taşıdı~ı hususiyetler 

bizim için umumi refahın müj
desi sayılabilir. Nitekim dünkü 

toplantılarda başvekil seyaha
tinin sebebini şöyle izah eyle
miştir: 

"Devletin bUyUk ihti
yaçları vardır. Memle
kette yapllacak çok lf
ler vardır. BUtUn bunlar 
için para IAzımdır. Pa
rayı nereden alacağız? 
Elbette halkı zengin et
mekle bulacaiız. ı,ıa 
halkı zengin etmek ça
ralerlnl arayıb bulmak 
için köy köy dolafıyo-
ruz." 

Bu birkaç cümlenin ifade 
ettiği büyük mana karşısında 
hangi vatansever heyecanla 

titremekten nefsini alıkoyabilir? 
Hepimiz biliyoruz ki Türk 

köylüsü düne kadar hergün 

biraz daha artan ısbrab ve 
sefaletin yük6 albnda refahı 
dllşünmek şöyle dursun, refa-

hın manasını unutmu~tur. 

imparatorluk devri onun 

benliğini kemirmiş, insanlığını 
unutturmuştu. 

Cumhuriyet ona benliğini 

iade etti. Bugün de refah do

layısile insanlığına kavuşdur

mak mücadelesine girişmiş bu
lunuyor. 

Refah, milJeti güldürecek, 
milletin zenginliği hazineyi ve 

devleti daha fazla kuvvetlen
direcektir. Muasır medeniyette 
yaşama hakkı yalnız kuvvetli
l~rin olduğuna göre bu yeni 
mücadele ebedileşmenin mes
nedi olacaktır. 
'.Hakkı oca.koğ1u. 

Pazar tatilinde 
Valnız bir cUrmU mefhud 

hAdlsesl oldu 
Evvelki gün pazar olmasına 

rağmen, şehrimizde yalnız bir 
cürmümeşhud hadisesi olmuş• 
tur ... 

Henüz on sekiz yaşını bitir
memiş Yunus oğlu Bekir adın
da bir çocuk, Balcılar içinde 
157 numaralı Uşaklı Mehmedin 
tütün ve müskirat dükkanına 

gelerek 36 lık bir şişe rakı ile 
3 paket sigara ve ayni dükka-

nın altında 157 numaralı dük
kanın sahibi laz Mehmedin 
dükkanından da bazı eşya ça
larken yaka'anmış ve cürmü 

meşhud nahidlerile birlikte Sulh 
ceza mahkemesine verilmiştir. 

Hakim Kemal, sabit görülen 
cürmünden dolayı suçlunun ıki 
ay müddetle hapsine karar 
vermiş ve tevkif edilerek ha
pishaneye. gönderilmiştir. 
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Bir iddia 
Tepecikte Kahramanlarda 87 

adada Mustafa kızı Ayşenin 
evinde bir gece misafir kalan 
Bekir kızı Kamifenin 10 lira iJe 
bazı eşya çaJcığı iddia edildi-

Taksitle mal alanlar 
Başvekili ziyaretle bir ariza takdim 

ettiler, maruzatta bulundular 
Borçlarına mukabil mübadil ve gayri mübadil bono

larının kabulünü istirham etmişlerdir 
Şehrimizdeki metrük mallar idaresinden tak

sitle mal alanlar, başvekilimizi ziyaretle bir ariza 
takdim etmişlerdir. Bu arizada deniliyor ki : 

Fakat 934 den sonra tahakkuk etmiş borçluları 
(tarihi ihalelerinden itibaren) cümlesiyle hem borç 
yekununa 934 den evvel verilemiyen taksitleri 
sokmamakta, hem de yirmi yılı sekiz yıla indir
mektedir. 

"Şehrin en işlek yerlerinde daha iki üç yıl 
evvel on bin lira eden bir mülk bugün yarı 

Bu kanun hazinenin sattığı Yunanlı mallarını 
alanları dışarıda bırakmıştır. Kanunun hazinenin 
sattığı bütün mallara teşmili ve hepsinin bakıye 
borçlarının yirmi yıla uzatılmasını istiyoruz. 

değerindedir. Henüz beş bin lira, on bin lira 
harcıyarak yaptırdığımız mükemmel bir bina, 
içine girmeden satılığa çıkarılsa yedi bin liraya 
ahcı bulamaz. Şehrin en işlek mıntakalarında 
eskiden peştemaUık vererek kiralanan mağaza· 2 - Yeni ek kanun, hazineye yüzde yirmi 

verenlerin tarlalarını geri vereceğini yazıyor. 
Yüzde yirmiden ziyade, mesela yüzde elli, altmış 
verenlerin iade takdirinde fazla verdiklerinin 

Iar şimdi kiracı bulamıyor. Bulsa da eski kira· 
sından yüzde yirmi beş noksandır. Tarla ve 
bağlar için iş daha fecidir. Tarlanın ve bağın 
alıcısı yoktur. 

geri verileceğini söylemiyor. 
3 - Eski borçlara aid faizlerin affmı istiyoruz. 
4 - Hazinece çıkarılan her nevi tahvillerin, 

borç senedlerinin, mübadil ve gayri mübadil 
bonolarının bu borca mukabil kabulünü istirham 
ediyoruz . ., 

Sizden şunları istiyoruz : 
1 - Yeni ek kanun mübadil Rum mallarmı 

satın almış borçlularla, bu malı alanların borç
larını yirmi sene tecil etmektedir. 

Dış piyasalarda mahsullerimiz 

Hamburg piyasasında üzüm Üzerine 
Önemli işler yapılmıştır 

Berlin Türk ticaret odası 
önemli ihracat ürftnlerimizin Al
manyada piyasalarının 4-1 O bi· 
rinciteşrin 936 haftası içindeki 
durumu hakkında yapbğı araş
tırmaların sonuçlarını aşağıda 
bildiriyor : 

GENEL DURUM 
Almanyanın bazı memleket

ler ile yaphğı mukavelele
rin tatbikinden çıkan teknik 
güçlükleri kaldırmak maksa
dile ikit devletler murabhas
lanndan mürekkep komisyonlar 
teıkil olunduğunu ve bu komis
yonların zaman zaman müza
kerelerde bulunduklarını sırası 
düştükçe arzetmiştik. Haber 
verildiğine göre, bu kabilden 
olmak ftzere 10 Birinciteırinde 
Almanya ve Yugoslavya mu
rahbaslan arasında bir toplantı 
yapılacaktır. Almanya - Yugos
lavya kanşık komisyonu, içti
maını Dresden'de yapacaktır. 
lçtimaın vazifesi, söylediğimiz 
gibi, iki devlet arasındaki ti
caret ve ödeme mukavelelerinin 
tatbikinde karşılaşılan bazı güç
lüklerin müzakere ve hallidir. 

KURU ÜZÜM 
Hamburg kuru üzüm piya

sasının rapor haftası içinde 
yeniden kuvvetleştiği haber ve· 
riliyor Bu hafta bilhassa ge· 
rek Hamburga varmıı partiler, 
gerekse yoldaki mallar üzerin
den önemli ifler yapıldığı an
laşılmaktadır. Bununla beraber 
yükleme muamelelerinin dahi 
önemli mikdarda olduğu tah
min ediliyor. lzmir piyasasınm 
da sağlam bulunduğu haber 
verilmektedir. 

Piyasanın bu suretle inkişafı 
neticesinde fiatlerde de yeni
den hafif bazı yükselmeler kay
dedilmiştir. Rapor haftası için
de lzmirden istenen fiatleri, 
bir hafta önceki fiatlerle kar
şıhklı olarak aşağıya yazıyoruz: 

7 No. 15.50, No. 8 16,50 No. 
9 18.50, No. 10 21.50, No. 11 
23.50 Türk lirasıdır. 

Ayrıca bildirildiğine göre 
bazı Türk ihracatçıları hatta 

Alman alıcıları ve incirlerimiz 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

başını. takriben 50-100 kuruş öncesine karşı biraz daha yük-
kadar fazla talebte dahi bu- selmiştir. Şöyle ki kilosu 68-70 
lunmuılardır. Ancak teldifJerin tanelik extrissima genuine Na-
başhca kısmı bildirdiğimiz fi- türel incirler için 100 kilo ba-
atler üzerinden yüriltülmüştür. şına cif Hamburg geçen hafta 

Rakib ürünlerinden Yunan 11,50-12,00 lira yerine bu hafta 
11,50 lira istenmiştir. Ancak 

Kandiya üzümlerinin fiatleri 
Almanyadaki alıcılann bu fiati 

ise aşağıda gösterkıdiği gibi ödemiye şimdilik istekli olma-
olmuştur: dıkları ve çünkü aynı neviden 

Tip 1 68.00 tip 2 63.00 tip yolda bulunan bazı partilerin 
3 56.00 tip 4 50.00 marktır. 22 Mark, yani 11 lira fiatle 

Iran üzümlerinden lzmirin 9 muamele gürdüğü bildiriliyor. 
numaralısına muadil saydan ne· Tanınmış bir ev, lzmir incir-
viler için geçen hafta yüz kilo lerinin diğer nevilerini aşağı-
baııoa loco Hamburg 38 mark daki fiatler üzerinden teklif et-
istenmekte iken bu hafta bu miştir. 
mallarda da hafif bir yüksel- Fiati l 00 kilo başına Cif 
me kaydedilmiştir. Hamburg: 

INCIRLERIMIZ 
lzmir piyasasının, bilhassa 

Genuine neviler için ehemmi
yeti nisbette kuvvetleştiği bil
diriliyor. Bundan ötürü ihra
catçılarımız fiatleri bir hafta 

İmpetial 
Superıor İnıpcrial 
Auslese Supeıior 
impeıial 

kiltıstl tanelik liıa 
60-63 12,50 ,, 
55-57 14,00 " 
62-55 15.00 ., 

Nec p/us Ullta 40,44 17,00 ,, 
En eyi süzme 38-40 22,00 , . 
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A~'lrceza nıahkemesinde 

Selçuk nahiyesi koopera
tif davasına dün bakıldı 

Zimmetlerine para geçir
mekle maznun Selçuk nahiyesi 
kooperatif reisi Hasan ve kati
bi Nazif baklanndaki duruı-

maya dün ağarcezada devam 
edilmiştir. Dinlenen şahid Sü-
leyman ifadesinde kendisinin 
kooperatife olan borcuna mu-
kabil katib Nazife 24 çuval 
buğday verib hesabının ka
pandığına dair kendisine 
hiçbir suretle makbuz verme
diklerini ve hala hesabmın 

açık bulunduğunu ve mit !ad
did defalar suçlu Nazif den 
bunun makbuzunu istemişse de 

- Buğdaylan lzmire gön
derdik, henüz satılmadı ve 
hesabı gelmedi. Geldiğinde 
makbuzunu veririz. Demek su
retile kendisini atlattığını söy
ledi ve dedi ki: 

- Ben bir suçumdan dolayı 
tevkif edildim. Bu hesab o 

Bunun üzerine suçlu Nazif 
24 çuval buğdaydan 1012 kilo
sunu kendiııine iade ettiğini, 
mütebakisini de hesabından in
dirdiğini söyledi. 

Diğer şahid Fethi de : 

- Ben kooperatif odacısı 
idim. Müfettiş teftişe geldiği 
zaman maliyeye yatırılması la
zımgelen 80 liramn yatırılma
dığını gördü ve benimle Nazifin 

Kuşadasmdaki kaymbiraderi 
Ziyaya haber gönderdi. 

-Çünkü Nazif o vakıt hasta 
idi- ve 80 lirayı derhal Mali
yeye yatırsınlar sonra kendisi 
için iyi olmaz dedi. Gidip Na
zifin kayınbiraderi Ziyaya me
seleyi söyledim. Ertesi günü 
Ziya gelip eniştesi için parayı 
yatırdı, dedi. 

Diğer bir şahidin çağrılması 
için muhakeme başka bir güne 

Vahit Demirkan 

Bir ölüm 
lngiltere büdçesi 

teıyid etti 
Şehrimizde OJivye acent 

tarafmdan temsil edilen El! 
Bugün Denizli havalisine man vapur kumpanyasının 

hareket etti hibi Sir Cou Ellerm.ın 19 

Uynştmucu maddeler "nbisarı 
şehrimiz müdürü Vahit Demir
kan bir ayı mütecaviz 1bir za
mandanberi şimal vilayetleri-

izde :ve orta Anadoluda af
yon mabsulü etrafında itedkik
ler yapmakta idi. V bit Demir
'kan tedkiklerine devam eyle
mek üzere hu sabah Denizli 
havalisine gitmiştir. Isparta ve 
Burdura da uğrıyarak lzmire 
dönecek, Balıkesir ve Kütahya 
havalisine geçecektir. Demir
kan tedkikatım bitirdikten sonra 
lstanbula gidecek, afyon mah
sulü ve müstahsillerin durunıu 
hakkmda umumi müdürlüğüne 
büyük bir rapor verecektir. 

Osman Nebi 
lzmirin yetiştirdiği kıymetli 

genç ediblerimizden Yücel 
mecmuası sahibi Osman N ehi 
oğlu buyıl lstanbul hukuk fa
kültesinden mezun olmuş, ih
tisas yapmak üzere dün Al· 
manyaya hareket etmiştir. Ken
disine muvaffakıyetler temenni 
ederiz. 

Mütahassıslar 
geldi 

Kültürparkta 38 bin lira sar
fiyle bir paraşüt kulesi inşa 
edilmektedir. Kule yerinde 
sondaj yapılmakta olan topra
ğın kuvvetli olmadığı görülerek 
hava kurumu lzmir şubesi key
fiyeti Ankara merkezine bil-
dirmiş ve mütahassıs mühen
dislerin gönderilmesini iste
mişti. 

Mimar Bedri ve mütahassıs 
Alam Maks bu maksadla şehri· 
mize gelmişler ve derhal para
şüt ku!esi mahallinde sondaj 
ameliyesine başlatmışlardır. 

Et kaçakçılığı 
Sinekli caddesinde Ibrahim 

oğlu Fadılın evinde kaçak et 
için arama yapan belediye et 
takib memurlarından Aziz ve 
Hayrinin Üzerlerine hücum ede
rek taş ve bıçakla kendilerini 
hafif surette yaraladığından 
yakalanmıştır. 

Fadıl meşhud cürümler kanununa 
tevfikan derhal adliyeye veril
miş ve yapılan muhakemesi 
neticesinde bir ay hapse ve 
yirmi lira para ceıasına mah
küm olmuştur. 

senesinde L<0ndrada ölmüş 

Bu zatın terkeUiği senet 
gün kısmen tesbit edilmiı 
lunuyor. 

Bu ~esbile göre bırakt 
ervetin yekünu şimd"ye ka 
kırk miJyon lngiliz lirasına 
liğ olmuştur. Bu ıscrvetin ve 
set vergisi onsekiz mily 
lngiliz lirası hesab olunmuşt 

Sağlığında devlete Jİ 

milyon vergi ödeyen Eller 
ölümüyle de lngiliz büdçe 
onsekiz milyon lira ver 
vergi~i terketmek suretiJe b 
çenin tezyidine amil olmuş 

Varisler vapur kumpany 
nın mesaisini devam ettirm 
tedir. Hatta son defa so 
hava mahzenlerini ihtiva e 
yen üç yeni vapur inşa e 
mektedirler. Pek yakında 
şaatı hitam bulacak olan 
vapurlar yaş meyva ihrac 
teshil için şehrimizde bu 
makta olan acente Müsyü O 
yenin talebi üzerine Şark 
tına tahsis olunmuştur. 

Önümüzdeki mevsim e 
sında bu vapurları lzm:r li 
nında göreceğiz. 

Hapıshanedeı 
Kaçanlar m: hkOm old 

Çolak Ahmed, lsmail, Tı 
oğlu Ahmed adında üç 
kum, bundan bir müddet 
hastanenin mahkumlara 
koğuşunda tedavi edilirle 
jandarma ve gardiyanın 
Jetinden istifade! suretile 
ğuşun demir parmaklıklı 
çeresini kırarak kaç.mııla 

y~kalanmışlardı. Bu kaçm 
çundan dolayı muhake 
yapılan bu üç mahkumla 
diyan Fühmi ve Jandarm 
manın muhakemeleri ne 
lenmiştir. 

Bunlardan çolak Ah 
yedi ay iki gün, lsmaili 
ay dokuz gün, Tah!r oğlu 
medin 3 ay müddetle ha , 
rine karar veıilmişdir. B 
zalara mahkümları evvelk 
zaları da dahildir. 

Gardiyan F ehminin 
mahkümiyetine ve faka 
cezadıo teciline, jandarm 
manın beraetine bük 
muştur. 

Kooperatif çil 
geldi .. 

Aydm mmtakasında 
ratif tedkikleri yapan mü 
sıa heyeti dün şehrimiz 

miştir. Heyete doktor 
doktor Viband dahildir. 

.· ·~· ·: - , . . . 1J~' : : ."' . . ..: .-; ·. -· . . -
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Bugün 

Bütün hayatınızda gülme
diğiniz kadar güleceksiniz. 

Zira, gülmek kasırgası, 

kahkaha tufanı gibi keli
melerin bile ifadeye kafi 
s.relmediği müstesna bir şa
heser olan ve dünya komik 
filimleri arasında birinciliği 
kazanan, 

LoREL ve HARDI HİNDJSTAND 
~~ - Filminde, bütün ciba 

~ fL~ "\ fl 7) nema severlerinin pek 

;;~ )~ ·,,_ f(ı olarak takdirlerini kaz 

, ~ (\ \, · _y bu iki meşhur komikr·· 

\ ~ 'V'~ \ bir lngiliz şivesi1e 
, \\\·rr., \\~ ,,.' l\gr. ..., \ ~ ) ... konuşarak harika1ar 

caklardır . 
. ~ .. ~:.:·-. . ;·.: 



lzvestiya gazetesi diyor ki: 

ispanyada Faşist gene
rallerin zaferi 

Beynelmileı yağmacıların, harpçıların 
zulmetçilerin muvaffakıyeti olacaktır 

~~~~~----··-----~~~~~ 
Moskova 18 ( AA) - Tas karşı yaptığı demarşa tam bir 

Ajansı bildiriyor : ittifakla müzaheret etmektedir. 
Pravda gazetesi başmakale- Bu işçiler inkılabcı lspanyol 

s nde şu satırları yazıyor : kütle!erine yardıma koşmakla 
Sovyetler ülkelerı işçilerinin ancak vazifelerini yapmakta-

son günlerinde mütehassis ol- dırlar. Ve bunu büyük sosya-
dukları his ve fikirler lspanyol Jizm memleketine has bir takib 
komünistlerinin gönderdikleri fikriyle ve ikdamla nihayetine 
selam tc grafına cevab o!arak kadar yapacaklardır. 
Stalin tarafından çeki!en tel- lzvestiya gaze tesi de Milyon-
grafta yazılıdır. larca işçinin faşist generaHerin 

Asi generaller yabancı ha- muvaffakıyet i, harpçıların, zul-
rnilerinden yardım görmese- metç lerin ve beynelmilel yağ-
lerdi şimdiye kadar çoktan macıların muvaffakıyeti olaca-
eıihniş olacaklardı. Hararetli ğını idrak ettiklerini kaydcde-
bir surette bir dünya harbı 
hazırlamakta olan Faşizm Av· rek diyor ki: 

Halk kütleleri hakikatte fi-
rupanın batı cenubunda yeni len asiler lehinde bir müdaha-
iiıler elde etmeğe çalışıyor. 
Asil ve müsalemetsever ispanya 
ulusu ile harbçıların planlarına 
engel teşkil ediyor. Faşistler 
Avrupa devletlerinin sistemli 
bir surette vaki müsamahala
rından istifade ederek taah· 
hlidlerini ve hukuku düveli 
bozmakta hiçbir zorluk çek
llliyorlar. 

Memleketimizin işçileri hü
kiinıetlerinin ispanya inkılabını 
•demi müdahale perdesi al
tında boğmak teşebbüslerine 

leye ve bunlara ve bunların 
hamillerine yardıma münkalib 
olan ademi müdahale siyasa
sını istemiyorlar. 

Beynelmilel demokrasi kah
raman lspanyol ulusunun ya-
nında mevki almış bulunuyor. 
Bu tehlükeli anda dünyanın 

her adamı nasıl bir Madrid 
hemşehrisi ise Madridin zaferi 
için kahramanca çarpışan her 
lspanyol da bütün insanlığın 

hürriyeti için çarpışan kim
sedir. 

Iktısad vekili Konyada 

Celil Bayar Ereyli bez 
fabrikasını da gezdi 

Konya dan 

1 Konya Ereylisi 18 {A.A) -
ktıaad vekili Cehil Bayar bu

rtin trenle Adanadan Ereyliye 
ielerek bez fabrikasını tedkik 
ttlbİf, fabrikanın hitam bulmuş ;e denemeyi bitirmiı, yakında 
••liyete geçmek üzere bulunan 

bir manzaıa 
vaziyetinden çok memnun kal
mıştır. 

Celal Bayar ayni trenle Kon
yaya hareket etmiştir. 

Fabrikanın yakında resmi 
küşadı yapılacajı haber alın
mıştır. 

1 TA YY ft ... RE Sineması 
TELEFON 3UH 

Biiyük Rus edibi Leon Tolistoy'un şaheser romanından 
iktibas edilen ve ANNA STEN ile FREDRIC 

MARCH gibi dünyanın sevdiği iki büyük 
yıldız tarafından yaratılmış olan 

ISLA V iHTiRASI 
Banştanbaşa heyecan dolu bir mevzu, çok derin ve 

çok kuvvetli bir aşkın romanı 

Ayrıca : Grand Otel [ iki kısımlık büyük komedi ] 
Paramund dünya havadisleri filmi 

lier .. SEANS SAATLERi 
zar .. gun 3,15 - 5 15 - 715 - 915 Cumartesi ve pa-

gunleri 1,15 de başlar. ' ' 
FIATLER: 30 - 40 - so .. 

YENi A&IR Sabite s 

Son t· Telgraf_ Ha}Jerıeri 
Sancak Türklerinin yeni protestosu 

"Sancağımızm tam bir muhtariyete 
tabi tutulmasını istiyoruz ,, 

Istanbul 19 ( Yeni Asır Mu
habirinden ) - Pariste bulunan 
Frnnsanın Ankara büyük elçisi 
Ponsot bugün Par' sten ge!d!. 
Yakında Ankaradaki vazifesi 
başına giJccektir. Sancak 
meselesi etrafındaki müzake
relerin Ankarada yapılması 
muhtemeldir. 

SANCAK TÜRKLERiNiN 
PROTESTOSU 

Istanbul 19 (Yeni Asır mu
habirinden) - Sancak Türkleri 
Suriye fevkalade komiserine 
gönderdikleri yeni protestoda 
diyorlar ki: HSuriye vahdetine 
ilhakımız hakkındaki beyanat
ları protesto ederek Sancağı
mızın tam bir muhtariyete tabi 
tutulması yolundaki talebimizi 
Türkiye, Fransa hariciye 
nezaretleri ile Milletler cemiye
tine iblağını istemiştik. Protes- , 
to!arımızın mahallerine iblağı
na dair malumat alınmamaııı 

efkarı umumiyeyi sabırsızlan-

Antakyalı gençlerin muhakemesi 
,···········;;······························································~··~·· 

Muhakeme/erinin ıkınci duruşması }'apı/an Anlakı'alı gençler 
dırdı. Mütekaddim protesto- ABiDEYE ÇELENK KO-
larımızı teyid eden bu pro- YANLARIN MUHAKEMESi 
testomuzun Türkiye ile Fransa lstanbul, 19 (Yeni Asır mu-
hariciye nezaretlerine ve Mil- bahir ndan) - Antakyadaki 
Jetler cemiyetine iblağinı taleb Türk abidesine çelenk koyarak 

milli duygularını asilane bir 
eder, aksi takdirde bu maka-

tarzda göstermekten suçlu olan 
mata re'sen müracaat mecbu- Türklerin yüzlerce halk önünde 
riyetinde kalacağımızı arzeyle- ikinci duruşmaları yapıldı. Dava 
rız • ,, sulh mahkemesine havale edildi. 

Antonesko 
--·-·-Ronıanya 1-Ja. nazırı 

Kral Karolla 
Pra:ıa ~i<l<,.e·ek 

Bükreş, 18 ( A)-Adeverul 
gn1etesi km' l',. arolun ay niha· 
yetinde Pragı ziyareti esnasın
da kendisine refakat edecek 
olan Antoneslrnnun Paris, Lon
dra ve Varşovaya gitmesi muh
temel o!du§.unu yazmaktadır. 

Antonesko Varşovada Dini
est<:r nehrinin Vıslul nehrine 
bağlıyacak o!an kanal projesi 
hakkında görüşecektir. Bu ka
nal sayesinde Baltık denizi ile 

· Karadeniz arasında nehir yo· 
luyJe münakalat yapılacaktır. 

Necaşi 
Çok meyustur 
Londra 18 ( A A ) - Habeş 

elçiliğinin resmi bir tebliğinde; 
Ras Nasibunun ölümünden Ne· 
caıinin çok müteessir olduğu 
beyan edilmektedir. Müte•ef-
fanan cenazesi vasiyeti muci
bince Kudüse nakledilecektir. 

Rat Nasibu beş çocuk bı
rakmıştır. Kendisi çocuklarım 

ltalyan Habeş harbının başlan
gıcındanberi bir defa olsun 
görmemiş idi. 
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Azana 
~·-

Mar~ilyaya mı 
geldi 

Paris. 19 (A.A) - Bazı ş:ı
yialare göre içinde ispanya 
reisicumhuru Azana ile bakan 
Pristonun aıle efradı da bulu
nan Demayo 25 ismindeki 

. Arjantin kruvazörü Marsilyaya 
gelmiş ve Alikante'den 50 fi
rari karaya çıkarmıştır. Bunlar 
arasında Madriddeki bazı elçi
likler heyeti azası vebu me~ 
yanda da Pero ve San S..t!va
dor orta elçiletiyle Guatma!a 
biriui katibi bu:unmaktadır. 

Habeşistanda süel 
hareketler başladı 

Roma, 19 (A.A) - Yağmur 
mevsimi sona erdiğinden Ha
beşistanın birçok noktalarında 

yeni süel hareketler başlamış
tır. Bu hareketlerden bir kısmı 
silahtan tecrid diğer kısmı da 
henüz işgal edilmiyen toprak
ların işgRli içindir. 

Sovyetler 
Komite ile allkasını 

kasıyorlar 

Paris 19 (A.A) - Övr ve 
Eko dö Paris gazeteleri Mos-

kova hükümetinin ademi ruü
dabale komitesiyle alakayı ke
seceğini ve Madrid hükümati
nin de bundan istifade ederek 
11 inci madde mucibince Mil· 
Jetler cemiyeti konseyinin top
lanmaya çağrılmasını istiyece
ğini yazıyorlar. 

Almanyada 
iki Fransız tevkif edlldl 

Berlin, 18 (A.A) - iki Fran-

sız talebesinin devletin emni
yetine karşı komple yapmak 
töhmetiyle (Bad) hükümeti da
hilinde tevkif edilmiş oldukları 
haber verilmektedir. 

Kongsberg, 18 (A.A) - Ha
vas Ajansından: 

Burada ahiren bir ransız 
tebaası tevkif edilmiştir. Kendi
sine siyasal cürüm atfedilmekte 
ise de Alman makamatı her 
türlü izahattan imtina etmek· 
tedir. 

Beynelmilel odalar konferansı 

ldhalit Kontenjanlarının 
ref ini tavsiye ediyor 
Paris, 19 (Ç>.R)- Beynelmilel ticaret odaları konferausı ticari 

vaziyetin ıslahı ıçin şu tavsiyelerde bulunmağa karar vermiştir: 

1 - Beynelmilel mübadeleleri canlandıracak mahiyette ve 
bütrın memleketlerin iştirakine a_çık tulul,cak bir taraflı anlaş
malar akdi, 

2 - Her ticaret muahedesine gümrük seferberliğinden çık
mağa vasıta o!arak en ziyade mazharı müsaade millet kaydının 
metodik şekilde kaydı. 

3 - Tcrc;han çok taraflı bir anlaşma ile idbalat üzerinden 
kontenjan rejiminin ilgası. 

4 - Beynelmilel ticaret siyasetinin kontenjan sistemini ancak 
muvakkat b r usul şeklinde kullanr.·rak bunun ilgasını kolaylaş
tırması, 

5 - Ticaretin inkişafına ve ihtilafların teskinine yarayacak 
mantıka ve grub ticaret anlaşmaları yapılması. 

6 - Büyük devletler arasında para siyaseti hakkında bir 
prensib anlaşması; ticari rekabet maksadiyle paraların k

0

ıymetten 
düşürülmemesi, şimdiki para istikrarının tevsii, mevsim temevvü
cünün önüne geçilmesi. 

7 - Kambiyo mürakabesinin ve klearing sisteminin tedrici 
olarak ilgası. 

Fransa Cumhurreisi başarıları 
anlattı büyük işleri 

Paris, 19 (Hususi) - Strasburgda söylediği nutukta Cumhur 
reisi Lebrun demiştir ki: 

Fransanın zaferdenberi tahakkuk ettirdiği eser gurru verecek 
mahiyettedir. Birbuçuk milyon oğlunu kaybetmesine ve müdhiş 
şekilde harab olmasma rağmen, harpten sonra Fransa en mühim 

Bulgar ........ ,. 
Kabinesinde 
değişiklik 

Sofya, 18 (A.A) - Resmi 
bir menbadan bildirildiğine gö· 
re hükümet bu sene yeni se· 

çimler yapmıyacaktır. Kabine 

de yapılacak deği,ikliklerİ• i! 
bu ay içinde vukua gelece. 

bildirilmektedir. Her hangi b 
siyasi partiye mensub kabiı 

azası uzaldaştırılacak ve ya1r 
siyaset harici eşhastan mürc 
kep bir kabine kuru•acaktır. 

Kuvvetli 
Zelzeleler 
Venedik 19 ( A.A) - Sa 

hah fası'a'arla dört saat süre• 
kuvvetli .zelzeleler olmuştur. 

Eski evler bundan müteessir 
olmuştur. Bir köyde yıkılan bit 
evin bütün sakinleri yıkınh al
tında kalmıştır. Şimdiye kada· 
ankaz altından 15 cesed çıka 
rılabilmiştir. 

Ekonomi merkezi 
nin açılış celsesi 

Prag 19 (A.A) - Batbakar 
Hodzanın teklifi üzerine ibda• 
edilmiş olan ekonomi merkezi· 
nin açılış celsesi yapılmıştır. 

Merkezin gayesi küçük anlaş· 

ma ile orta Avrupaoın diğet 
memleketleri arasındaki eko· 

kısmı sırf kendi sayile olmak üzere harab mıntakalara yeniden 
can verdi ve büyük bir imar eseri başardı. Bundan başka dün
yada şimdiye kadar yapılanların en tam ve mükemmeli olan bir 
istihkam hattı kurdu. Her sahada techizatını mükemmelleştirdi. 
Dünyanın en büyük, en güzel ve ufak bir farkla, en hızlı va
purunu yaptı. Birkaç gün evvel, cenubi atJantik hava yolunda 

nomi münasebetlerinin inkişa· 
yüzüııcü seferini kutladı. Müstemlekelerini inkişaf ettirdi. Fasa 

fını temin etmektir. 
sulh ve sükün vermek işini tamamladı. 

Muhtelif mem~eketlerin eko· 
Bundan sonra Lebrun, Alsas Lorende yapılan işlerden bahsetti, 

nomik bünyelerindeki değişiklil 
Habsburg hanedanı ve plebist gözönünde tutularak mübade· 

Bu haber hem endişe, Ai;~i'i~d~çalışılacakh• 

he d h t d d hafriyat m e ayre uyan ır ) Edirne, 18 (A.A)- Bir ay 

Londra, 19 (A.A) - Habsburg hanedanının tekrar saltanat danberi Türk tarih kurumunur 
makamına gelmesi meselesinde Avusturyada bir p1ebist yapıl- emriyle tarih doçenti Arkeo!oı 
~ ihtimali meMUd olduğu haberi hem hayret hem de endişe Dr. A. Müfidin başkanlığındi 
uyandırmıştır. Alpullu ve Hasköy büyükle· 

Siyasi mahafil şu noktaları ehemmiye'le kaydediyorlar: rinde hafriyat yapmal<ta olar 
1 - Böyle bir hareket evvelce mevcud olan birçok emsali kurum işlerini bitirmiş ve bu' 

yüzünden zafa duçar olmuş olan muahedenameleri ihlal etmek duklan en eski ve kıymet 
olacaktır. keramik Materyelleri lstanbu 

2 - Başka memleketlerin . dahili işlerine karışmamak siyase- götürmüştür. 
tinin faydası Ayusturyalıları diledikleri bükümet şeklini serbest- Erzlncanda kar 

Fransız konsolosu maznun çe intibah ettiklerinden dolayı muabazaya imkan bırakmıyacaktır. Erzincan 18 (A.A)- Bu gec 
lehinde teıebbnıte bulunmut· 3 - SaltRnatın iadesi hem Avuıturyanın varisi olan devletle- ıehir çevresindeki dağlara ka 
tur. · rin bir takım metalibata kıyam etmelerini inta edecektir. a m tar. 



l Sahife 4 

Adliye'de garib bir dava 

15 yaşında bir çocuk 
19 yaşında kızı kaçırmış 

Dün asliye ikinci ceza mah
kemesi mübaşiri, iriyarı gürbüz 
bir delikanlıyı hakim Halim 
Sıdar'ın huzuruna çıkardı ve 
suçlu mevkiine oturttu. Seydi
köyün Sandı karyesinden olan 
bu delikanlı, bir bakışta yirmi 
yaşını geçkin gibi görünüyor
sa da dosyadaki nüfus cüzda
nına göre yaşı henüz 15 dir. 
Yani 1337 doğumludur. Suçu 
da kız kaçırmaktır. 

işin asıl garibi olan cihe· 
ti, bu çocuğun kendisinden 
dört yaş büyük yani 1333 
doğumlu Ayşeyi kaçırmış ol
masıdır. 

Hakim, karşısında duran, 
kocaman adama sordu : 

- Onbeş yaşındaki çocukta 
kız kaçırrı mı ya ?. 

Suçlu Muharrem önüne baktı. 
Güya utandı. Ses çıkarmadan 
okunan kararnameyi dinledi. 
Meselenin ne olduğu anlaşıldı. 

Şurada kısaltalım : 
Sandı köyünde Ayşe adında 

bir kız var. Söylenildiğine göre 
köyde bu kıza göz koymıyan 
delikanlı hemen hemen yok 
gibi birşey .. 

Hatta, iki yıl evvel başka 

birisi tarafından kaçırılmış, 
yine kurtanlmış .. 

Fakat suçlu Muharrem daha 
acar çıkmış, birgün Ayşeyi 
yakaladığı gibi evine gö
türmüş, bir müddet dağlarda 
Leyla ile Mecnun bayatı geçir· 

mişler.. Fakat taarruz falan 
.yok ... 

Kızın babası, köy ihtiyar 
heyeti ve jandarmalar, faaliyete 
geçmiş ... Nihayet Ayşe sağlam 
olarak babasının evine teslim 
edilmiş .. 

işte bu suçlu Muharrem, Ay
şeyi kaçırmaktan maznun ola
rak :nabkemeye sevkedilmiş 
bulunuyor. 

Dünkü duruşmada, maznu
nun gösterdiği müdafaa şabid
lerioden birisi: 

- Hani haddim olmıyarak 
ben de ad:ım kıtlığında köy 
azasındanım. Senin anlıyaca
ğın, bu işten haberimiz vardı .. 
Bir gün tütün tarlasına gider
ken yolda Muharremle Ayşeye 
rastladım, Muharreme : 

- Ü!en dedim. Sizi arayıb 
patırlar. Git teslim ol. Sonra 
yanarsın !.. 

Muharrem ses çıkarmadı. Kı· 
za baktım. Yüzünü gözünü Ö!t• 
müş, tin tin gidiyordu. Üzerin· 
de yırtık görmediğim gibi ağ· 
lamı yordu. 

iş burada çatallaştı. Çilnkü 
amme iabidlerinden bazıları 
Ayşenin ağlamakta olduğunu 
söyledikleri için, bunların mü· 
vacebe edilmesi lazımgeliyor 
idi. Nitekim, hakim aradaki 
bu mübayenetin halli için şa· 
hidlerin toplu olarak müvace
helerine karar verdi ve muha· 
kemeyi başka birgüne talik 
etti. 

Brüksel hükümeti yeni Lokarno 
iştirak ed~cektir görüşmelerine 

Paris, 19 (Ö.R) - Eeformasyon gazetesinin istb!>arına göre 
Brüksel \ıükümeti şu teminatı vermiştir: Bitaraflık mevcııd 
taahhüdlerin ifasına mani oJmıyacaktır. Belçika Milletler 
cemiyetinden vazgeçmiyecek, b:Jakis paktın islahına fiilen 
çalışarak onu takviye etmek iııtiyecekf r. Ekonomik zecri 
tedbirler meselesinden Belçika beynelmilel kanununa uygun 
olarak ne kadar ileri g;dilmek isten'rıe bu:ı:ı iştirak e:lecektir. 
Yeni Lokarna mlzakerelerine iştirake de hazırdır. 

Yeni Belçika siyasetinin şartları ve mınz:ırası işte budur. 

Biarritz 
Kongresine ehem

miyet veriliyor 
Paris, 19 tÖ.R) - 22 • 25 

Ilkteşrin arasında Biarritz'de 
toplanacak Radikal Sosyalist 
kongresine büyük bir ehemmi· 
yet veriliyor. Kongre parti reisi 
Daladier'nin ~ir nutku ile açı· 
lacaktır. 

Ertesi Cuma g-ünü öğleden 
sonra kongre Herriot'un riya
setinde F ransanın emniyetine 
ve sulh meselesine aid işleri 
müzakere edecek ve en mühim 
telakki edilen Cumartesi celse
sinde de umu~i siyaset mev
zuu üzerinde münakaşa ola
caktır. Pazar sabahı parti ri
yaset divanı seçilecek, parti 
namına hazırlanan beyanname 
okunacak ve bir ziyafet kon
greye nihayet verecektir. 

Radikal sosyalist partisi şef
lerinin son söyledikleri nutuk
lara göre müzakerelerin hare
ketli ve hararetli olacağı tah
min ediliyor. Bununla beraber 
partinin birliği, ittifaka yakın 
bir ekseriyetle kendini göste· 
recektir. B'!lnun!a beraber, bu 
kongrenin beklenilmeyen bir 
hadiseye yol açması ve şimdi
ye kadar takib edilen siyasi 
hareket tarzını değiştirmesi 
bekleni:mektedir. Umumi zan
na göre kocgre azaları bir 
karar sureti üzerinde ko-
laylıkla ittifak edebilecek-
lerdir. Bu karar sureti par
tinin sosyal sulh ve hürriyete 
bağlılığını teyid edece" ve di
ğer taraftan parti reislerine 
hükümet içinde Halk cebhesi 
partilerinin elbirliğiyle tensib 
ettikleri programın tatbiki 
için çahşmalarını mümkün kıla
cak bir emniyet ifade ede
:ektir. 

Bom bayda 
Kanlı boğuşmaların 

bUinçosu 
Bombay 18 (A.A) - Hindli 

müslüman kavgalarının son üç 
günlük blançosu şudur : 46 
ölü ve 440 yaralı. 

Vaziyetin endişe verici ceb
hesi karışıklıkların dokuma 
fabrikaları bulunmıyan mahalle 
sirayet etmesidir. 

Komünizme karşı 
Roma, 19 ( Ô.R ) - Berlin 

görüşmelerinde ltalyan v~ Al
man Hariciye Nazırları komü
nizm ve buna karşı alınacak 
vaziyet hakkında da görüşe

ceklerdir. lyi haber alan meba
tilin fıkrince Kont Ciano Ber
Jinde Almanya tarafından ltal
yan imparatorluğunun, yani 
Habeş fethinin kabulü bak· 
kında beyanatla dönecektir. 

1 
Daktilo aranıyor 

Türkçe ve Fransızca li
sanlarına aşina bir daktilo 
aranmaktadır. Taliplerin re-

1 
feranslarını bildirerek 224 
numaralı posta kutusuna mü· 
racaat etmeleri. 

--.:.z.;::::s:.4:(:1::1ı:2:0:11=~ 

Kiralık hane 
lk"nci Kordonda Alman 

konso'.oshanesi arkasında 

163 - 426 sayılı altı odalı bir 
hane kiralıktır. Görmek ve 
görüşmek istiyenlerin ikinci 
Kordonda 189 numaralı bay 

lsmail Hakkı hanesine mü-
2-5 s 4 

f'ENI ASIR 

Madride hücum başladı 

Mevziler önünde beş 
binden fazla ölü varmış 
Asiler Madridin muhasarasını ikmal 
etmek Üzere olduklarını söyliyorlar 

Madıidde halk 11ü111anşler yap!f•or 
Rabat 18 (A.A) Seviile rı;d

yosu bildiriyor: 
Va!mojadonun zaptı sırasın· 

da hüknme 'ciler 250 ölü ve 
birçok mühimmat bırakmışlar
dır. Oviedo tamamen kurtul
muştur. Marki~istler Galice 
kıtaatı tarafından çevrilmiştir. 

Oviedo 18 (A.A) - Havas 
muhabirinden : 

Dün akşam Albay Martin 
Alonso bana aşağıdaki beya· 
natta bulundu : 

- Son gün 1erde kızıllar çok 
ağır zayiata uğradılar. Mevzi
lerimizin önündeki arazi naaş
lar!a doludur. Bunların mikdarı 
belki de beş bindir. Çok mık-

tarda si:ah, mühimmat, hava 
topları ve bombaları zı-ptettik. 

Bunların ekserisinde Rııs mar

kası ve 1936 tarihi vardır. 
T oledo 18 ( A.A ) - Havas 

ajansı muhabirinden: 
Sabahleyin general Varela· 

nın ordusu Toledo-Madrid yolu 
istikametinde Madride karşı 

taarruza kalkmıştır. Saat 13 de 
Nasyonalist kuvvetler Derley 
O.las kasaba~ını zaptettiler. Bu 
kuvvetler Villaluenza'ya doğru 
ilerliyorlar. Bu am;:liye Madridi 
ihataya matuf hareketi ikmal 
etmiştir. Kızılların elinde ancak 
Madrid-Valansiya yolu, Madrid 
Cuenca demiryolu vardır. 

Fransaya çatıyorlar Ita yanlar 

Fransanın satveti 
w :3aaf a ugrıyormuş .. 

Roma, 18 (A.A) - Corrisa 
Delia Serra yazıyor: 

Belçikanın bitaraflık kararım 
mucib olan sebebin Fransız· 

Sovyet askeri ittifakının teh
lükeleridir. 

La Tribundan: 
Fransa artık tatmin edilmiş 

ve sulhu sever bir millet de
ğildir. Belki Rusya ile olan 
rabıtaları dolayısile onun her 
gün cihan sulhu için daha bü
yük bir tehlüke teşkil eden 
şuriş siyasetini takib etmek 
veya bu siyaset arkasından 

sürüklenmek mecburiyetinde 

bulunan bir millettir. Anla~ılıyor 
ki Belçika kendi mukadderatı
nı Fransanın mukadderatından 
ayırmak arzusundadır. 

Giorna!e D'ltaliadan : 
Belçi!rnnın yeni siyasetine 

yol açan yedi mart günü de
ğildir. Fransa Sovyet misakının 
imza edilmiş olduğu gündür. 

La Stampa şöyle yazıyor: 
Brükselin yeni siyaseti Fran

sız satvetinin tedrici surette 
zaafa uğraması ile münasebat
tardır. Bu zaafa mukabil 
Alman satvetinde kuvvetli bir 
teyakkuz görülüyor. 

Kont Ciano Berlin' t gıtti 

Alman - ltalyan nazırları 
Tuna işini de konuşacak 

Roma, 19 (Ö.R) - Bu ak-

şam Berline hareket eden ha
riciye nazırı Kont Cianoya Al· 
manyanın Roma s<!firi Von 

Hasse! refakat etmektedir. Ha

riciye nazırının Romadan ay
rılığı beş gün sürecektir. Tah • 

min edildiğine göre, Almanya
nın Londraya gönderdiği son 
cevaba rağmen, a~ıl müzakere 
mevzuu yeni Lokarno paktının 
hazırlanması meselesi olacak
tır. A manya ve ltalya hariciye 
nazırları Tuna havzası mesele
leri hakkında da gö~üşecek
lerdir. 

Roma, 19 (Hususi) - Hari
ciye Nazırı Kont Ciano bu 
akşam Berline hareket ede· 
cektir. Berlinde 3 stün kalarak 
Hariciye Nazırı Von Neuralıt 
ile ~örüştükten sonra Kont 
Ciano Hitlerin istirahatte bu-

lunduğu banyo şehrine gide
rek orada Führer ile görüşe
cektir. 

Fransız gazeteleri bu seya
hatle bilhassa meşgul olmakta• 
dırlar. "Echo de Paris" Fran
sanın bu seyahatten korkması 
için birçok sebebler olduğunu 
yazmaktadır. Londra gazeteleri 
de bu ziyaretin bilhassa Fran
sayı alakadar edecek mahiyet
te olduğu mütalaasındadırlar. 
Zira Belçikanın bitaraflık ka
rarını takib etmektedir. Belçi
ka böylece artık siyasetini Ver
say muahedesi etrafında idare 
etmediğini göstermiştir. 

Roma 19 ( Hususi ) - Duçe 
Alman hava müsteşarı general 
Milk ile yanındaki delegeleri 
kabul etmiştir. Mussolini ayrı· 
ca Romada bulunan Alman po• 
lis reisi ile gizli milis teşkilatı 
reisini kabul etmiştir. 
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. Avusturya başvekili 
Avusturya Milliyetperverlerinin ne 
siyah, ne yeşil, 
kahve • 

rengı 

ne kırmızı ve ne de 
olmadığını söyledi 

Viyana 19 (A.A) - Başba

kan Şuşnig söylediği nutukta 
Alman Avusturya anlaşmasının 
Nazizme hiçbir tavizde bulun

madığını bildirmiş, Dolfüsün 
kahramanlığını yadederek; Dol

füs olmasaydı Avusturyadan ta
rihi bir hatıradan başka bir 

şey kalmıyacaktı, demiştir. 
Avusturya milliyetperverliği

ni tarif eden başbakan bunun 
ne siyah ne yeşil ne de bil· 
hassa kızıl veya kahve rengi 

olmadiğ.nı söylemiş ve Avus· 
turyanın müstakbel rejimi için 
reyıama müracaat imkanını 

derpiş eylemişdir. 

Vıyana, 19 (A.A)- Şuşning 
F eld Mareşal Huelgerthi Har· 
renfelsin yerine Avusturya mi
lisleri kumandanlığına taiyn 
edilmişti 

Carinthie Valisi olan Huel
gertb 1919 da Sarinthien istik
lali için gönüllülerin başında 

muharebe ederek şöhret ka· 
zanmıştır. 

Şuşing kendisine isnad edi· 
len diktatörlüğü reddetmiştir. 

Belgrad, 19 (A.A) - Şuşni· 
gin nutku hakkında mütaliialaı 
yürüten siyasi mehafil Avus· 
turya hükümetinin yakın bir 
istikbalde Avusturya saltanatı·· 

nın iade edilmesini derpiş ede· 
miyeceğini beyan etmektedir. 

Avusturyanın dahili vaziyeti 
Almanya Avusturya münase· 
batının şimdi bulunduğu hal 
bilhassa beynelmilel vaziyet ile 
saltanatın avdetine karşı küçük 
itilafın ihzar etmekte olduğu sar· 
sı!maz muhalefet Avusturyada 
böyle birşey yapılmasına mey· 
dan vermiyecektir. 

Salahiyettar mahafil heıneıı 

hemen şüpheli bir takım ihti· 
ra-ıi kayıtlar dermeyan etmekte 
ve kat'i mütalaalarını bildirmek 
için Şuşnigin nutkunun metnini 
beklemektedir. Gazetelere ge· 
lince vaktin geç olmasına bina· 
en ancak Avusturya başbaka• 
nının nutkunun bir kısmını 

neşredebilmişlerdir. 

~--~--...ı~~..-----~---

Lebronun Strazburg nutku 

Fransa kimseyi tehdit 
etmez ve birşey istemez 

Paris, 19 (Ö.R) - Lebrunun 
Strazburg nutku dolayısile 

"Eclaireur de I' Esl,. diyor ki: 
Fransa kimseyi tebdid etmez, 
kimseden birşey istemez. Sar 
meselesinin halli sırasında Al
manyanın Fransadan birşey 

istemediğini temin etmiş olan 
Hitlerin sözlerine de inanmak 
ister. Şuhalde Alsas Lorenin 
Fransaya avdeti artık müna· 
kaşa edilmiyecek bir mesele 
olmuştur. 

Paris 19 ( Ö.R) - "lnran· 
sigeant ,. gazetesi Blumun nut
kunu tefNir ederek diyor ki : 
Başvekil fikrini gizlememiştir. 

Kabine bir halk cebhesi kabi· 
nesidir ve bundan başka bil 
şey olmağa niyeti yoktur. 

Gazete bundan sonra Bl11 ' 

mun ileri sürdüğü delilleri ınii· 
•Jli 

nakaşa ederek ancak bir ıııı 
birtik kabinesinin Fransayı ına' 
ruz bulunduğu tehlükeden k0' 

ruyabileceğini yaııyor. 
"Ouest - Eclair" gazetesin' 

göre halk cebhesinin akıbet~ 
hakkında bir aydanberi baş 
gösteren dalgalanmalara karı• 
Leon Blum bu rivayetlerin eS351 

olmadığını sollar itimadının sağ' 
lam olarak devam ettiğini giW 
termek istemiştir. 

Saraflık Siyasetine Avdet Edilmiş 

Rozenberg Rusya'ya 
Yumruklarını Sıkıyor 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1e• 
sında 1914 senesinden ev ·~i Berlin 18 ( A.A ) - Havas 

Ajansı bildiriyor: 
Führer tarafından Alman 

milletinin talim ve terbiyesi 
işlerini idareye memur edilmiş 
olan Rozenberg kültür hafta
sının son günü Sarreburg da 
bir nutuk söylemiş ve son za
manlarda vukua gelen muhte· 
lif hadiselere telmih ettikten 
soDra şöyle demiştir : 

Dünya siyasetinin saraflık 
siyasetine rücuu şimdiki 
dünya siyasetinin dikkate şayan 
tarzındadır. Bütün dünya artık 
açıkca görüyor ve kabul edi
yor ki Fra::sa ile Rusya ara-

mevcud olan ittifak şİIJl~1 ~ 
Fransız Sovyet mi!'akı~ :1• 
büsbütün başka birmabıY 'i 
tedir. O zamanki Rusya !'it 
olmazsa yarısı Avrupalı el 
devlet idô. Bugünkü SoVY ,i 
birlig" i ise Yahudilerin idare., ·çw 
altında yalnız devletler. 1 tiO 
değil belki bütün medenıye 
esası için bir tehlikedir. ş~ 

Rozenberg netice oııır 
şöyle demiştir: )ıiİ~ 

Artık mevcud ve ınüıP )İ' 
hiçbir anlaşma yoktur. r.ıe:ııı 
miz bu mücadeleye dev 
mecburiyetindedir. 

Fransız reisicumhuru Strazhurg'o; 
914 - 918 ölüleri abidesini açaC~. 

Staaburg, 19 (A.A)- Risicumhur Lebrun beraberinde sıi!i 
t re 

biye nazırı olduğu halde saat 9 da buraya gelmiştir. Devle bit 

istasyonda aşağı Ren ile Stazburg belediye reisi ve diğ~~rll 
takım zevat tarafından karşılanmıştır.Evlerin ekserisi bavra ;I 

•aıı 
donatılmıştır. Lebrun yolun iki tarafında mevki almış 0 · o'~ 
kendisine selam duran anavatan ve Fas askerleri arıı•'" ,,. 

d" e o 
geçmek suretiyle ve halkın yaşa sadaları arasında bele . 1 ,it~b1 
iresine gitmiştir. Reisicumhur belediye dairesinde kısa bı 
irat ederek şöyle demiştir: 1'5 ,r1~1 Eğer benim ziyaretim müstesna ve parti farkı olın~tif'r. 
vatandaşlar arasında mukarenete vesile teşkil ediyorsa b~ ·ıı ~D 
Reisicumhur bundan sonra 914- 918 harb ölü!eri alıid~sırıı 
resmini yapmıya gitmiştir. 
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Bütün ana avalar görüşüldü 

ili, 
yeti erin 

""'· Başta rafı 1 i11ri salti/ede -
ve diğer mütahassıslar da ha
zır bulunmuş!ardır. 

BAŞVEKIL'IN SÖZLERi 
Konuşmalara başlanırken 

halkçı Başvekilimiz bizzat is
tihsalfıt işleriyle uğraşan köy
lülere hitab ettiler: 

Arkadaşlar; 
Büyük bir istikbali olan pa

muk mevzuu etrafında sizinle 
yakından konuşmağa ve bizzat 
ziraat yapan arkadaşların ken
di ağızlarından vaziyetlerini 
dinleyerek bu mevzuda ma!ii
mat almağa ırcldim. Tamamile 
aydınlatılmakhi!ımı isterim. Her 
kazadaki muhtelif şerait altın-
da ziraat yapan sizler, hepiniz 
birer birer dertlerinizi, vaziye· 
tinizi söyleyiniz. Pamuk zeriya
bnı artırmak, pamuk yüzünden 
aldığımız kazancı artırmak için 
siz neler düşünüyorsunuz? 

madde1erinin hazırlanma şekil
leri, hangi vasıtalarla hazırlan
dığı .. 

6 - işçi meselesi, işçi yev
miyeleri, ortakçılar .. 

7 - Ortakçılar ve işçi buh
ranı .. 

8 - Traktörle yapılan zira
at, pullukla yapılan ziraat .• 

9 - Traktör ve motör kul
lanıldığı takdirde yapılan mas
raf dereceleri.. 

10 - istihsal masraflarının 
azalması meselesi.. 

11 - Traktör ve diğer mo
törlü vasıtalarla yapılacak zira
atle köylünün ihtiyaç duyacağı 
benzinin ve mazotun tedarik 
imkanları. Yıllık ihtiyacın dere
cesi, maliyet fiati .. 

- Neden, arada bilyük fark 
var? 150 kuruş masraf fazlası 
çok değil mi? Bu neden ileri 

1. a 
Jamadık. Bu hemen herscne 
böyledir. Biz bir sene çalışırız. 
Bakırçay bir hamlede mahsulü 

Başvekil Nazı/it flal~evuuf, • 

geliyor? 
Sayın başvekil cidden mü

him bir noktaya temas etmiş
lerdi. Köy adamı cevab verdi: 

mahveder. 
BAŞVEKiLiN ALAKASI 

Sayın Başvekil bu mühim 
mesele üzerinde yakın bir ala
ka ite durakladılar: 

Biz zanediyoruz ki memle
lcete yakın zamanda altın teda
rik edebilmek için yeni olarak 
pamuktan başka ve pamuktan 
daha kuvvetli bir vasıta yok
tur. Altın g'!tirecek e~ mühim 
mevzu odur. Bu sebeble çiftçi 
arkadaşlarımla konuşmak iste-

12 - Arazinin sulama işleri, 
sigorta işleri, faizler, borç mik
darı, kooperatiflerin faydalı 
veya zararlı tarafları, ipotek 
meseleleri, köylünün arazi ih· 
ti yacı .• 

DIKILI MÜST AHSILLERI 

1

. 
Başvekilimiz konuşmalara 

başlarken en evvel Dikili müs
tahsilleriyle haşhaşa kaldılar ve 
mütalealarma müracaat ettiler. 

- Geçen senelerde amele 
ucuza işlerdi. Bu sene 80-120 
kuruşa kadar işledi. Nazil
lide otuz kuruştur. Amele 
iş zamanı lazımdır. Anadolu 
içerlerinden evvelce daha fazla 

- Bu çok mühim bir iş de
diler. Neden oluyor? 

- Bakırçayın temizlenmesi 
lazım.. iş para ile olur.. Biz 
hcrsene çekiyoruz. Eğer Bakır 
çayın mazarratı olmasa çok 
mahsul alacağız. Keyfimizden 
yanımıza varılmıyacak.. Çare 
sizlik, ne yaparsın .• 

Başı•ekii Aydmda 

dim. Dertlerinizi öğrenerek Dikili rençberlerinin söyledik-
Pamuğunuzun isHhsal mikdarını leri şu noktalarda toplanıyor: 
ve kıymetini artırmak için ted- - Dikilililer pamuk ziraa-
birler alacağım. tinde yalnız çapa ve toplama 

Pamuk iyi satılıyor, dahili masrafı yapıyorlar. Çiftçi tar-
fabrikalarımızda da sarfiyat lasına kendisi bakıyor, herşeyi 
çok olacaktır. Biliyorsunuz ki kendisi hazırlıyor, tarlasında 
bizim dünya piyasasındaki sa- bizzat ailesi efradiyle birlikte 
bşımız diğer memleketlere nis- çalışıyor, yalnız çapacı tutarak 
betle yüzde 30 daha bahalıdır. işin bir an önce hazırlanmasını 
Bahalı satmak ve çok kazan- temin ediyor. 
rnak ancak birkaç sene kadar Başvekilimiz verilen izahatı 
ve zorla devam edebilir. Bu kafi görmiyerek içlerinden bi-
daima böyle olsa bir nimettir. rine sordular: 
Biliyorsunuz ki kurtuluşu mU- - Bu sene ne kadar ektin? 
teakib de mahsul fiatleri çok Borcun var mı? Ne kazandın? 
Yüksekti ve hep böyle gide- - Doksan dönüm ektim. 
cek sanıldı. Sonra birdenbire Daha fazlası pamuk.. 60 lira 
fiatler düştü. Bugün pamuk borcum var. Tütün fazladır, 
satışı iyidir amma, bu yüksek fakat daha satamadım. 
fiatler uzun müddet devam et- - Sebeb, alıcı yok mu? 
rniyebilir. işi hakikat yolundan - Hayır, daha piyasa açıl-
görmek istiyoruz, Bu müddet madı.. Bütün ümidim tütünde .. 
~arfında tedbir almak, pamu- - Hangi aletlerle çalışıyor· 
gun istikbalini ve sizin kazan- sun? 
cınızı sağlamak bağlamak la- - Demir pulluk,bir çift 

ıırndır. Onun için pamuk me- beygir, bir araba .. 
selelerini öğrenmek isterim. - Çapa makinesi, tohum 
Açıkça söyleyin arkadaşlar. makinesi? 

ONIKI SUAL - Yoktur, bunları daha gör· 
Hallcçı başvekil bütün köy medim. 

adarnlarilc temaslarında şu - Pamuklar nasıl? 
noktalar iizeı·inde durdular: - iyidir.. Pamuk bu yıl iyi 

1 - Pamuk istibsalahnm oldu. Dönümünden azami 220 
attır:lnıa ,, çareleri? kilo koza alacağız. Bizim mın-

2 - Pamuk cinslerinin ıslahı. takada dönüm başma 120 ile 

f 
3 - Diğer ziraatlerden daha 250 lcilo arası alınız. Bunun 

aıla d f k k ran man ve daha çok 30 - 50 kilosu sa i pamu tur. 
aıanç temin ettiği anlaşılan - Bu randıman iyidir, be-

~~muk istihsalatmın en kısa reketlidir. 

kır zaman içinde bir veya bir - Çok iyidir, kilosunu kırk 
aç . ı· 

1 
. mıs ıne çıkarılması çare- beş elli lrnruı:a satabiliyoruz. 

erı. Sekiz kilo masrafa karşı dö-

d 
4
1 

-:-- En rnühim istihsal mad- nümde 15 - 20 lira kazanç 
e erımizi · · B 1 f 650 işi . n vazııetlerı, satış vardır. azı arının masra ı -
~rı, kazanç dereceleri. 700 kuruştur, onlar daha çok 

- Pnmuk ve diqer ziraat kazanır. 

işçi gelirdi. Busene gelmedi
ler. 

- lşçiye ne lüzum var. Sen 
kendin çalışsana .. 

- Ben de çalışıyorum, fakat 
lazım. 

Burada, başvekilin işnrelleri 
üzerine sabık ilctısad vekille
rinden lzmir mebusu Rahmi 
başvddle izahat verdi: 

- Başbakanım, her sene 
mahsul mevs'mi giriminde Kon-

1 ycdan ve orta Anadolunun 

1 
muhtelif yerlerinden işçi gelir. 
Ege mmtakasında iş bulur. 
Bunlar kışın m .. mleketlerine 
dönerler. Busene gelmediler. 
Çünkü vaziyet orada iyi gitti. 
Konyada bereket oldu. 

BiZE LAZIM OLAN 
ÇiFTÇi TiPi 

Dikilili bir başka çiftçi Baş· 
vekile maruıatta bulunurken 
beş nüfuslu ailesiyle birlikte 
tarlada çalıştığını, üzümü de 
tütünü de bizzat hazırladığı, 
az işçi parası vererek çok 
yüksek randman temin ettiğini 
anlattı. Başvekilimiz bu şayanı 
dikkat sözleri not ederken 
refakatlerindeki zevata dön· 
düler: 

- Bu, dediler. Çok mühim
dir. Bütün memlekette böyle 
çiftçi lazım. Çalışkan ve verimli. 

ÖDEME KUDRETi 
Bu zat sözüne devamla hü

kümetten satın aldığı bir bağın 
bedellerini kolaylıkla ödemekte 
olduğunu, çünkü taksitlerin 20 
seneye çıkarılmasiJye eline de 
para geçtiğini, ailesini ferih 
fuhur geçindirdiğini söyledi. 

BAKIR ÇAYI 
Sayın başvekil Dikili'terden 

sonra Bergama'lılatı arzularını 
ve ihtiyaçlarım bildirmeğe da
vet etti. Bergamalılaz cidden 
iyi bir şekilde Bergamanın 
istihsal vaziyetini anlattılar ve 
başvekili bu ha valide neler 
yapılması icabedeceği husu· 
sunda aydınlattılar. 

Bir Bergamalı, kendi vazi
yetini şöylece hulasa etti: 

- 140 dönüm arazim var. 
En fazla pamuk ekerim .. 
Çift hayvanatım, arabam, 
ve sairem vardır. Ekser sene
lerde oiduğu gibi bu yıl da 
Bakır çay taşarak geniş ovayı 

sular altında bıraktı. Mahsulü
müz bu baskında cidden büyük 
zarar gördü. Ekilen tohumlarJ, 
sular c.ekildi2inde yerinde hu-

BAKIR ÇAY TEMiZLENiRSE 
Babamın aldığı mahsulü ben 

alamıyorum. Bakır çay o zaman 
mazıırrat getirmezdi. Sonra bir 
iş daha var. Bu sudan istifade 
ederek bütün araziyi her mev· 
s:mde sulamak da kabildir. 
Arnzim sulanırsa, artık ynğ
muru beklemem. Biz hu iş için 
dönüm başına para da veririz. 

Başvekil - Şimdi sizin ta
rafta ne kadar pamuk ekiyor
sunuz? 

Müstahsil - 20000 dönüm. 
Bakır çayın mazarrati ortadan 

kalkar, ova sulanırsa iş deği
şir. 20000 dönüm, 150,000 dö
nüme çıkar. 

Başvekil - Bakırçayın uzun
luğu ne kadardır? 

Saylav Rahmi - Bakır çay 
110 kilometrelik bir kısmı kap
lar. Balıkesirde çıkar, Çandarlı 
yanında denize dökülür. 
AiLE BAŞINA 40·50 DÖNÜM 

Başvekil - Bu kısım kabili 
istifade bir hale konulursa bir 
aileye 40·50 dönüm arazi ve
rebilir miyiz? 

Saylav Rahmi - Bu arazi 
çok münbittir. Yirmi dönümü 
50 dönümlük verim elde eder. 
Bu ovanın hayat bulması çok 
mühimdir. 25000 dönümlük 
pamuk ekimi altı veya sekiz 
misline çıkar. 

Burada valimiz Fazlı Güleç 
izahat verdi: 

- Mendresteki işi iki, iki 
buçuk milyon liraya ihale et
miştik. Bu daha az masraflı 
bir iştir. iki milyona çıkahite
ceğini tahmin edebiliriz. 

Başvekil Bergamalılara : 
- Halk bu iki milyon 

liraya iştirak edeblllr 
mi? 

- Memnuniyetle ederiz. 
Başvekil - Bu parayı bir 

yerden borç olarak alalını. 

Bankalar bu işi başarırlar. Se
'Kiz, on senede taksitlerle öder 
misiniz? 

Köylüler - On sene çok, 
sekiz senede öderiz. Her dö· 
nüm başıııa senede 50 kuruş 
ödesek 250000 lira eder. Bu 
suretle sekiz, dokuz sen'e ka
fidir. 

Başvekil - Size ağır gel· 
mez mi? 

• • 
ı e ı a 

anlattılar cı 
Köylüler - Biz bunu cebi

mizden vermiyeceğiz. Elli lira 
kazanıb yarım lira vereceğiz. 

Bu iş bizim için ferahlık olur. 
Borçtan kurtu:uruz. Sulama işi 
de çok fayda · ecektir. 

Başvekil - t:v ·ıclci ekmeyi 
düşünelim. Sonra sulama işini 
dü~ünürüz. 

VALiMiZiN iZAHATI 
Başvekilin işaretleri üzerine 

lzmir saylavı Rahmi ile değerli 
valim'z Fazlı Güleç Bokırça
ymın tcm:zlenmesi bnkkmda 
ço' mLfid bazı izahat verdiler. 
Lilb& "n val'miz Bakırçayınm 
tem'zJenmesi işiy e daha evvel 
a1fıkı:ıdnr olduğunu ela açığa 
vurarak köylü ve köy işlerine 
verilen ehemmiyeti tebarüz et
t irdiler. lzmir saylavı Rahmi, 
Amerikan pamuk tohumlan 
celbedilerek ve teksir edilerek 
ekildi~i takdirde bir damla yağ
mur düşmese de dönüm başına 
yüz elJi kilo pamuk almabiJe
ceğini söylemiştir. 

BAŞVEKiLiN iRŞATLAR! 
Burada Başvekilimiz Berga

malı müstahsillerle hasbihalle
rine devam ettiler ve alınacak 
tedbirler arasında her halde 

memlekete yaplıgı hizmetlerin 
büyük olduğunu, ancak kefa
leti müteselsile ile para veril· 
mesi usulünün borçluyu değil, 
kefili takib ettiğini, kefılin sı· 

luşık vaziyeti karşısın ~a borç
lunun rnhatça uyuyabildiğini 

anlatmıştır. 
Bnşvehil: 

AŞKI ERENiN iZAHATI 
- Bu yanhş bir yel, buyur

du!ar. 
Top!antıda hazır bu'unan 

Zirnat bnnkası lzmir şubesi 

direlctörü Aşki Eren, mütese'· 
ri( ktfa'et şeklinin borçluyu 
tal.ib etmediğini an.atmıştır. 

Vali - Bu işi tal 'b ede!im, 
düzeltilmesi yol!arım arar, arz 
<:deriz. 

Başvekil - Bu yıl neden 
kredi verilmedi ? 

- Verilmiştir, alamıyanlaı 
mahduttur. 

Başvekil kooperatif işlerin· 
den maruzatta bulunan müs· 
tahsile sordu : 

- Siz bizzat tarlanızda ça· 
lışır mısıuız ? 

- Çalışırım. 

TARLADA ÇAUŞIYOR 
MuSUN? 

Menemenlilerden bir üçüncü 

Başvekuirı tedkık ettıği Meurmen pamuklan 
köylünün traktöre sarılmasını müstahsil de şunları anlattı : 
ileri sürdüler. Başvekil bir - Menemenin Çavuş köyün· 
müstahsile: denim. 200 dönüm arazim var. 

-Sana traktör verseler kul- Arpa, bos~an, buğday ve pa-
lanır mısın, faydası görülür mü? muk işliyorum. A-razinin bir 

Diye sordular. Aldıkları ce- kısmında ortakçı ile iş görü-
vab şudur: yorum. Nöbetle burçak, susam 

- Elbette.. insan gücünün ahyorum. Arabam, sapanım,iki 
iki günde yaptığım o bir saatte demir pulluğum ve orak maki-
yapar. Hem pratik, hem iyi.. nem vardır. Traktör çahştıra-
Yalnız bizi ürküten benzindir. mıyorum. Petrol çok bahahdır. 

BENZiN VE MAZOT lnönü - Tarlada çalışıyor 

Başvekilimiz benzin ve ma· 
zot meselesiyle ciddi surette 
alakadar olacaklarım, herhalde 
ucuza temin edilmesini temin 
edeceklerini vadettiler ve İzmir 
saylavı Sadeddin Epikmene 
sordular: 

- Nasıl traktörcülük yürür
..? mu. 
- Elbette ki yürür, esasen 

bir takım köylüler kullanıyor

l!irdı. Benzin fiatleri yükselince 
vazgeçtiler. 

- Bu işe esaslı bir şekil ve
rilmelidir. Modern vasıtalar 

kullanmak lazımdır. Böyle, da
ha çabuk muvaffakıyet olur. 

MENEMENLILERlN 
DiLEKLERi 

Bir Menemenli: 
- Biz tohum isteriz, dedi. 

Pamuk ekiyoruz. Aldığımız 
mahsul bizi tatmin etmiyor. iyi 
cins pamuk tohumuna ihtiya· 
cım1z vardır. ikinci şikayetimiz 
kooperatiflerdendir. Koopera
tiflerin şekli değişelidenberi 
Koop~ratiften kredi alamıyoruz. 
Yeni usuller çıktı. Kredi ihti
yacımız tatmin edilirse canla
nırız. 

KEF ALETi MÜTESELSlLE 
MESELESi 

Menemenli başka bir zat 
aynı mevzu üzerinde durak-
1.:uh. Kredi kooperahflerinin 

musun? 
- Çalışıyorum .. 
- Başka ldmsen var mı ? 
- Karım, kardeşim, üç ya· 

şında bir oğlum var. 
- Hanımın da çalışıyor mu? 
- Evet ? 
- Kooperatiften para al· 

maz mısın sen? 
- Hayır, tüccardan ahyo· 

rum. Yüz lira alarak 120 ödü
yorum. 

- Neden kooperatiften nl· 
mıyorsuu? 

- Bu sene vermedi!~r. Bir 
kaç kişi borcunu ödememiş 

ondan. 
Aşki Eren - Arazisini ipo· 

tek ederek para alabi:ırdi 
Yüzde yirmi verilirdi. Kendisi 
kooperatife girmemiştir. Girer . . . 
ıse verırız. 

Başvekil. müstahsile: 
- Neden böyle yapıyorsun? 
- Tapu senedinin intikal 

muamelesi yapılmamıştır. 

- Masrafı çok mu? 

S~YY AR TAPU HEYETLERi 
V ;ıli Güleç - Az bir şeydir 

başbakanım.. Dededen evliida 
intikal eden tapu işleri ko!ay
laştırılamadı. 

Aşki Eren - Bu iş müşkül· 
dür. Her halde seyyar tapu 
heyetlerini köylünün ayağına 
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kadar göndermek lazımdır. 
Vali Güleç - Başbakanım, 

y~ni arazi tahriri yapıyoruz. Bu 
arazi yoklamasını tapu yokla
ması addederek ellerine tapu 
senetlerini vermeli. Bu pratik 
bir usuldür. Yüzde beş hata 
olsa bile yüzde doksan beş 
muamele düzelir. 

Başvekilimiz, valimizin bu 
kıymetli mütalaalarını ehemmi
yetle not ettiler. 

MENEMEN OV ASI 
Menemenliler başvekille has

bıballerinde mühim bir nokta
ya daha temas ettiler. Her 
sene olduğu gibi busene de 
Menemen ovasını su bastığını, 
büyük zarar gördüklerini, bu 
yıl Sekendi seddi üzerinden 
Gediz sulannın aşarak ovayı 

kapladığını ileri sürdüler. 
GEDiZ NEHRi 

Başvekil bu mesele üzerine 
valimizin kıymetli mütalealarına 
müracaat ettiler. 

ilbay Güleç, Gediz nehrin· 
den ovanın iki tarafına kanal
lar açılarak ovanın sulanması 
mumkün olduğunu, bu tedbirle 
pamukl<mn kurak mevsimlerde 
sistemli bir şekilde sulanabile
ceğini izah etmiştir. 

Menemenliler böyle bir va
ziyetin vukuu takdirinde büyük 
faydalar temin edileceğini, her 
yıl dönüm başına bir lira ver
meğe razı olduklarını, böylece 
100000 dönüm pamuk tarlası
nın sulanarak randımanın bir 
kaç misli artacağını söylediler. 

Valimi:ı. başvekilden, bu işin 
vilayet muhasebei hususiyesine 
bırakılmasını temenni etmiştir. 

OVANIN' SULANMASI 
Başvekil, - Bu iş kaç lira

ya çıkar? 
Vali - 800,000 liraya çıkar 

sanırım. 

Başvekil - Kaç ayda ta
mamlanır? 

Vali - Altı yedi ay kafidir. 
Başvekil, Köylülere - işti

rak eder misiniz. Senede 200 
bin Jira verir misiniz? 

Vali - Razıdırlar. 
Başvekil - Müstahsil dönüm 

başına bir lira vermeği kabul 
eder mi, kaJdmr mı? 

Menemenliler - Veririz. Da
ha fazla da veririz. Çünkü ka
zanacağız. 

Vali - Bu işi vilayet pekala 
yapa bilir.? 

Başvekil, vaJiye - Paranız 
var mı? 

Va]i - Yoktur, istikraz ya
parken bunu da ilave ederiz. 

Başvekil - Faizi? 
Vali - Kurtarır, veririz. 

MENEMENLiLERE PAMUK 
TOHUMU 

Bu kısımda başvekil Ziraat 
umum mUdiri Abidin Ege'ye 
Menemenlilere ne vakıt pamuk 
tohumu verileceğini sormuştur. 
Bay direktör tohumların ancak 
937 yılı sonunda veya 938 de 
tevzi edilebileceğini bildirmiştir. 

Başvekil Menemenlilere bir 
suai tevcih etmiştir: 

- Menemenin meşhur arpası 
vardı, ne oldu.. Hala mükafat 
ahyor musunuz? 

- Bu yıl arpamız olmadı. 

BAŞVEKiLiN iŞARETLERi 
Haşvekil her müstahsilin, 

kendi ailesinin geçimini temin 
için lüzumu olan araziye sahih 
olmasını, bunuo için çalışılaca
ğını, müstahsilin ziraatte insan 
kuvvetini değil, makine kuv
veti sarfetmesini, insan emeği
nin çok kıymetli birşey oldu
ğunu söylemişlerdir. 

TORBALILAR 
Vakit epeyce geçikmiş olma

sına rağmen Başvekil köylünün 
ihtiyaçlarını inceden inceye so
ruyor, her söylenileni not edi
yordu. Torbalı müstahsilleri 
artık başına bayındırlık satırı 
inen CeJJattan kurtuldukları 
için memnun olduklarını ve 
teşekkürlerini bildirdiler. 

Başvekil Torbalılı bir üret
mene şu suali tevcih etmişler
dir. 

- Para bulsan ne yaparsın? 
- Pamuk satın alır ve pa-

muk ziraatine hız veririm. 
- Araban var mı? 
- Var. 
- Kaç tekerlekli? 
- iki.· 
- Neden dört tekerlekli 

değil? 

- Dededen öyle gördük. 
- Vilayette hiç dört teker-

leklisini görmedin mi? 
- Gördüm. Biz de yapaca

ğız. 

- Makine, traktörün yok 
mu? 

Hayır. 
Hanımın da çalışır mı? 
Çalışır 

Demişlerdir. 
Ziraat bank direktörü kredi 

kooperatiflerinin bu işi yaptı

ğını söylemiştir. 
Ödemiş müstahsillerinden bir 

zatta kooperatifler işine temas 
etmiş; Başvekilimiz herşeyin 
düşünüldüğünü söylemiştir. 

Bundan sonra Başbakan ls
wet lnönü vali Fazlı Güleç'i 
karşısına aldı. Valimiz şu iza
hatı verdiler: 

- Şimdi vilayetimiz dahilin-
• de yüz bin dönüme yakın arazi 
pamuk ekilidir. Fakat bunu 
dört misline iblağ etmek müm· 
kün olacaktır. Bu yolun üze
rindeyiz. Küçük Menderesi ıs
lah edilirken ve etrafındaki 

Bergamada 8 kuruş satılmıştır. 
Yedi kuruşa kadar inenler de 

olmuş... Köylünün aldandığı 
görülüyor, böylece buna da 
mahal verilmemiş olur. 

Bir arkadaşım da burada 
mühim bir meseledt:n bahsetti: 
kredi faizini indirmek. 

F AIZI iNDiRMELi 
Hükümet, bankaya Rübvansi

yon vermek suretiyle faizi yüz
de beşe indirmelidir. Müstahsil, 
kendi çalışmasını, karısının ça
lışmasını da hesaba katmıyor. 
Halbuki emek, bir masraf sa-
yılmak Jizımgeldiğine göre faizi 
indirmek te lazımdır. 

PAMUK MÜSABAKASI 
Burada bir pamuk müsaba-

mağa ve tamire de (500) bin 
lira veriyor, bunu sarf edince 
hastahane masrafı açıkta kalı
yor. Bazı köy mekteplerimiz 
kapalıdır. Muallim bulamıyo

rum, uzun uzadıya başınızı 

a~rıtmıyayım: Hususi idarelerin 
vaziyetini takviye için muhta
sar bir rapor hazırlayıb tak
dim edeceğim. 

HUSUSi iDARELERi 
T AKVIYE YOLLARI 

Başbakan - Hususi idare
leri oasıl takviye etmeli?. 

- Köylüde teşrii bir hak 
var. Vergi almak .. Bunun sui
istimal edildiği devirler de ol
muştur. Meclisi umumiler, halk 
içinden süzülerek çıkıyor. Bu 

Başvekıl Avdın ıstasyo11unua Başvekıl Avdm istasvonunda valımızle görüşüyor 
Bir dönüm 

rafın nedir? 
pamuk mas· göller kurutulduktan sonra kası yaptım, çiftçilere ilan et- hak umumi meclislere de ve-

Sekiz lira 
Vergi dahil mi? 
Hepsi bu kadar. 

- Pamuğu kaça satıyorsun? 
- Bu yıl yirmi lira dönümü 

eder. 
- Şu hlllde on iki lira ka-

nn var. 
- Sayenizde 
- Hükümetten dileğin var 

mı? 
- Islah edilmiş pamuk to

humu verilirse memnun kalırız. 
GÜNÜN NOTLARI 

Yapılan kıymetli hasbihalden 
çıkan netice şu noktalarda 
toplanıyor: 

lzmir ve havalisinde bir dö
nüm pamuk için yapı!an mas• 
raf 10 lira 54 kuruştur. Ele 
geçen para 20-26 lira arasın

dadır. Yani pamuk müstahsili 
vaziyetini koruyacak, hatta 
para artıracak bir vaziyettedir. 

Geçen sene tesbit edilen 
beş yıllık pamuk planı yavaş 
yürildüğü için başvekil buna 
hız verilmesini emretmişlerdir. 
Az masrafla çok kar getiren 
ve köylüyü refaha kavuştura· 

cak olan pamuk davaıımn sen
delemeden yürümesi için ge
reken tedbirler alınacaktır. Bu 
yıl bütün Türkiyede 2.570.000 
dönüm pamuk ekilmiştir. Re
koltenin 270.000 balya olacağı 
tahmin ediliyor. Beş yıJJık pla
nın üç senede tahakkuku 
mümkün olursa bu yekun ya
rım milyon balyayı bulacaktır. 

Yetiştirici memleketlerin gi
dişine ayak uydurmak için bü
yük istihsale doğru gidilecektir. 
Çok yetiştirerek ucuza satmak, 
mukabilini ucuza satın almak 
gayesine doğru gidilecektir. 
DÜN SABAHKi TOPLANTI 

Dün sabah onda dileklerini 
aöylemiyen müstahsiJler baş

bakanla haşhaşa kalarak ma
ruzatta bulunmuşlardır. llkönce 
Bayındırlılar dileklerini arzet
mişlerdir. 

Bayındırlılar kooperatif işle
rine temas ederek yardımların 
j;?'eciktiğini ileri sürmüşlerdir. 
Ziraat Vekaleti Pamuk seksi-
yonu şefi Seyfi, buyıl Çukurova 
ve Egede pamuk bayramı yapı
lacağını söylemiştir. 

Bayındırlı müstahsil satış 

kooperatiflerinin lüzumundan 
ısrarla bahsedince Başvekil: 

- Buna neden lüzum görü
yorsunuz, mahsullerinizi sat
makta müşkülat mı çekiyor-... 
SUDU7~ 

meydana çıkacak olan arazıyı tim. rilmelidir. Meseli burada kutu 
mubalagasız olarak (70) bin 
dönüm sayarım. Burası güzel 
pamuk yeri olabilir. 

ikinci iş olarak Bakırçayınm 
temizlenmesi vardır. Oradan 
kurtarılacak arazi de (110) bin 

lzmir vilayetini iki mıntaka
ya ayırdım. Bu mıntakalarda en 
iyi mahsul yetiştirenlere ikra
miye vadettim. Bu iki mın

takanın iki birincisi arasında 
ve müsabaka ile birinci geJe-

/Jaşvekıt Nazulı flalkel'tll ... , 
dônümdur. Menemen ovasının 
ıskasile yapacağımız istifade 

- ki randmanı çok artırmak 

olacaktır - (70) bin dönümdür. 
Burada nüfus meselesi mühim
dir. Böylece pamuk istihsalatını 

nin on bin kilo pamuğunu pi
yasadan iki kat fiatle alacağız. 

HUSUSi iDARELERiN 
VAZlYETI 

Hususi idarelerin vaziyetle-
rinden de müsaadenizle bahc;e-

Başvekıl Aydın istasl'Ollllllda 
dört misline çıkarabileceğiz. deceğjm, Hususi idareleri biraz 

KREDi iŞi daha takviye etmezsek iflasa 
Müstahsilleri burada ben de mahkumdurlar. Yüklendikleri 

dinledim. Halkın bilhassa iste- mühim masraf'ar karşısınd.ı bu 
diği pamuk üzerine krediyi idareler, vechelerine doğru gi-
tanzim etmektir. Kredi işinde demiyorlar. 
Zraat bank2sı müdürüniin de MAARİF BÜDÇESI 
ifade ettiği gibi tütündeki gibi Vilayetimizin hakil<i varidatı 
kolaylık temini lazımdır. Bunu 1.700.000 liradır. Yalnız mual-
temin etmeh için tütün ziraa· Jim maaşı olarak 900 bin lira 
tile iştigal eden her kaza mer- veriyoruz. Bu para gelecek 
kezinde n:ahalli birer büro ve· sene bir milyon liraya çıka-

caktır. Çünkü muallimler her ya t.vvelce Afyonda olduğu 
sene terfi ediyorlar.Hususi idagibi birer mizan yeri açılması, 

orada satılmıya mecbur tutul- renin müşterek tekaüd sandığı 
d O da var. Evvelce yüzde iki olan 

ması lazım ır. vakit piyasayı aidat şimdi yüzde altıya çıktı. 
çiftçi iyi takib edecektir. Gelecek sene yüzde sekize 

KÖYLÜYÜ ALDANMAK- j çıkacaktır.Bu suretle büdçenin 
DAN KORUMAK iÇiN l mühim bir kısmını yutuyor. 

Yine söylediler ki Menemen- YOLLARIN T AMİRi 
de kozanın kilosu 7,25 kuruş, Hersene vollarımızı yaptır· 

yapılıyor, üzüm kutusu .• Geçen 
sene kutu 13,5 kuruşa satıldı. 

Busene üzüm kurumunun işe 

karışınasile maliyeti 9 - 10 ve 
nihayet 11 kuruştur. Bunların 

üzerinden bir kuruş alsak se
nede kırk bin lira alabiliriz. 
Mühim bir şey tutar. 

Bulacağımız vergilerin Maliye 
vekaletinin tasdikine de arzını 
esas olarak kabul ederiz. Çünkü 
iktısadi sahada yürüyemiyoruz, 
başka şey için değil.. lktısadi 

siyaset işinde de hususi idare
lerin vazife ve faydaları biiyük
tür. Fakat vilayetler bugün acz 
haJindedir. Bunu vilayet er söy
liyemiyorlar. Derdimizi açıkça 
zatı devletinize söyliyemezsek 
kime söyJiyebiliriz. 

Başbakan - Söyle .• Tabii! 
Vali - Onun için söyliyo

rum. Yeni arazi tahririnden 
sonra varidatımız iki milyon 
lirayı bulacaktır. Şu an iç nde 
bizden maliyenin istediği (208) 
bin liralık bir fark var. Bu 
parayı biranda kabul edince 
bütçemizden çıkaracağımız en 
mübrem tahsisat arasında en 
az ( 70 ) muallim açıkta kala
caktır. Tabii mekteb kapata
mam. Bu parayı maliyeye öder
ken muallim meselesinde ora
ya da dokunacağım. Maliye ile 
aramızda bir kanun anlama 
farkı vardır. Bizim noktaina
zarımız kabul edilirse hazine· 
nin zararı bütün vilayetler için 
(600) bin lira olacaktır. Hazine 
ıçın bu mühim bir şey değil
dir. 

MUALLiMLERE 
DOKANILAMAZ 

Başbakan bu meselede mu
allimlere bir şey yapmazsınız 
lımirin bütçe v aridatı çok az
dır: Memlekette ucuzluğu te
min için vergi ve resimleri in
diriyoruz, Hususi idarelere kö· 
şede sıkışmış kalmış şeyler 
kalıyor. Fakat halk serbest 
kalarak iyi çahsıyor ve iyi 
mabsul alıyor. 

MAARiF IHTIY ACIMIZ 
Vali - Şimdiki halde ista

tistiğe göre lzmir maarif ihti-
yacının yüzde yetmişini temin 
ettik, ihtiyaç daha otuzdur. 
Şimdi~i büdçe ile bunu daha 
birkaç sene yapamıyacağız. 
Başbakan - Bu idareler 

arasındaki alacak, verecek me
selesi çok eskidir. Hep böyle 
devam eder. Yeni arazi tahri
rinden sonra fazlalık iki yüz 
bin lirayı bulacak mı? 

zo Tef rınıeveı 1936 

Vafi - 300 bin Jira bir faz
lahk verecektir. Vilayetler tak
viye edilirse bendeniz kendim, 
vilayetim ve umumi meclis na
mına söz veririm ki üç senenin 
işini bir buçuk senede yapa
cağız. Yeter ki bu (208) bin 
lira vilayet bütçesinde kalsın. 

Başbakanımız mütabsile hi· 
tabla dedi ki: 

BAŞBAKANIN SÖZLERi 
- Burada arkadaşları din

ledim. Pamuk ve diğer ziraat 
işi eri için muhtelif mevzulara 
temas ettim. Hallolunacak 
bir çok mevzular vardır. Bü
yük devlet tedbirleri yanında 
yapabileceğimiz birçok tedbir
ler var. Onları tatbik ettirme• 
ğe çalışacağım. Esaslı birkaç 
noksan gördüm. 

YENi USUL ZiRAAT 
Bir defa yeni usul ziraati 

öğrenmek ve tatbik ıçın 

hal~ta heves çok olmalı ve 
biz de çok yardım etmeliyiz. 
Ondan sonra mücadele işi 

gelir. Bizdeki ziraat hastalık

larile mücadele teşkilatından 
bahsetmiyeceğim • Halktaki 
hastalık mücadelesi fikri olgun 
bir şekilde değildir. Çiftçi 
mahsulündeki hastalığın far
kında bile değildir. 

Hastalığı görmeyince ziraat 
teşkilatına hız vermiyor. 

Kredi muameleleri çok dü
zelmiştir. Fakat biraz daha 
dikkatle takib olunur ve ıslah 
edilirse çabuk ve iyi netice 
alınacak. idare memurlarının 

çok dikkat etmesi lazımdır. 
Yalnız tedbirin düşün!ilmüş ve 
takarrür ettirilmiş olması kafi 
değildir. 

Bilhassa ameli hayabnda 
çiftçi saat gibi işlemelidir. Çiftçi 
vaktinde kalkıp işini zamanında 
görmezse işi heba olur. 

AMELE MESELESi 
Diğer vilayetlerde de gör

düm. Burada da amele mese
lesi var.Buradan gidince amele 
işini teşkilata bağlamak için 
yeni tedbirler alacağım ve siz
den ne düşünüyorsunuz diye 
malumat istiyeceğim. 

TOPRAK KANUNU 
MESELESi 

Amelenin mahsul zamanında 
mıntakalara dağılması, bir saat 
gibi muntazam ve çiftçi tara· 
fından aranılmadan çalışması 

esasını kurmak lazımdır. 
Burada dinlediğim çiftçiler 

arasında malsahibi çiftçiyi aı 

gördüm. Arazi de azdır.Ne ya• 
pacağız, bu toprak kanunu 
meselesi. 

Bunu da düşünüyorum. Bi~

de büyük araziyi de işletmeğe 
ihtiyaç vardır. Diğer mem· 
leketlerde arazi var, nüfus 
çoktur. Onun için büyük arazi 
yoktur. 
TÜRK ÇiFTÇiSi MUHAKKAK 
ARAZI SAHBI OLMALIDIR 

Çalışan Türk çiftçisi kendisi 
ve ailesi için lazım olan ara
ziye sahih olmalıdır.Büyük arazi 
meselesi sonra da düşünülecek 
bir iştir. lzm;rde bir çiftçi ai
lesinin geçinmesine 50-100 dö· 
nüm arazi lazımdır. Ona bunu 
bulmak Jizımdır. Bunu nasıl 
halledeceğiz. 

NAKLi NÜFUS JŞI 
Vali - Müsaade buyurursa· 

nız söyliyeyim. Bunu halletme~ 
için geniş arazinin taksimi kaf• 
değildir, dahilde nakli nüfus bu 
işi halleder. Muhacirlerin nak
linde bir aile için ( 2000 ) Jira 
masraf kabul ediliyor. Dahilde 
nakli nüfus için (500) lira Ji· 
zımdır. Bu suretle kesif yer-
lerde halkı teşkilatlandırırıZ· 
Başbakan devamla: 

ÜMITVERiCi BiR HADiSE 
- Buralarda pamuk mah

sulü, diker yerlerden dönÜ~ 
başına fazladır, bu çok üoııd 
verici ve eyi bir hadisedir. 

Burada madem ki diğer yer: 
ferden iki misli alınıyor, yenı 
usullerle iyi tohumla daha faı
la alacağız. 

Fakat modern vesait kulla· 
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Altınordu takımı 
Göz tepeyi 

Haftaya 
1 - 2 mağliib etti. 

final vardır. 
Pazar günü geçen senenin 

şampiyonluğu için Altınordu· 

Göztepe takımları kaşılaştı. Bu 
maçın şampiyonluk üzerinde 
ehemmiyeti olduğu için saba 
oldukça kalabalıktı. Eğer Al
tınordu kaybederse şampiyon
luktan ümidini kesecekti. Bir 
ihtimalle Altınordu berabere 
kalsa ve gelecek hafta K.S.K ta
kımını yense o zaman lzmirspor 
Altınordu·K.S.K müsavi puanla 
beraber olacaklar ve şampiyon· 
luk, bu üç takımın tekrar kar
şılaşmasından sonra belli ola
caktır. Bunun için bu maç fa. 
mirsporluları da alakadar et
mekte idi. Her iki takım Rus
yadan dönen oyuncularını da 
alarak en kuvvetli kadrolarile 
çıktıkları için oyun baştan ni
hayete kadar ınkı ve seri ve 
heyecanlı olarak geçti. 

Birinci devrede rüzgar Göz· 
tepelilerin lehinde ve ekseri ı a 

hakim oynadı. Devrıı ortasın

da Fuad Altınordıı kalesine 
ilk golünü attı ise de bir da
kika sonra Said beraberliği 

temin etti ve devre berabere 
bitti. 

ikinci devrede vine Göztepe 
ümidvar oynadı fakat Fuad bu 
gün çok sanssız ve belki de 
beceriksizdi. Çünkü yarattığı 
dört beş muhakkak gollük fır
satların hepsini topu ya direğe 
çarptırarak veya kalecinin eline 
vererek takımınıo galibiyet 
hakkını veremedi. 

Devre sonlarında Said'in 
bir pasından Altınordu ikinci 
ve galıbiyet golünü yaptı, 
sonra da hakem Altınordudan 
bir, Göztepeden iki oyuncuyu 
oyundan çıkardı ve bu sırada 
ki, Göztepenin ümidvar oyunu 
da bir netice veremeyince ha· 
kemin düdüğü Altınordunun 
galibiyetile oyunun bittiğini 
ilan etti. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nılmalıdır, hatta büyük çiftçi- bunlar vası tasiyle çiftçiye ziraat 
ler bile pamuk istasyonlarını makineleri ve aletleri temini 
görmemişler, bu nasıl olur. Bun- meselesi hakkında mütalaa sor· 
!arı görmeleri, öğrenmeleri la- du. Bu mesele hakkında Tire 
zımdır. ve Menemen müstahsillerinden 

Toprağı olmıyanlar da birkaçı ve Manisa saylavı Ab-
çalışıyorlar fakat t a" lıyı durrahman Sami, Rahmi Davud 

' opr gı 0 sa • 1 1 kt d k • 1 t' ·· · d b . • ı 1 D"• d" og u, ısa ve a e 1 muşavır· 
.~ a _ ~! ça ışır ar. ıger u- )erinden Yusuf Saim, ziraat 
şundugum şey: Satış koopera- "d'- ·· N d . B ı k · J . . . . . • . mu uru a ır, a ı esır say avı 
tıfı ısten:y~r .. Yem aletle~ı k~I- Hacim Muhiddin Çarıklı, Niğde 
!andırmak ıçıo kooperatıflerın saylavı Cavid ve Saadettin söz 
bu makineleri temin etmesi aldılar, mütalaa beyan ettiler. 
düşünülüyor. Yani bütün bir BAŞBAKAN iSMET INÖNÜ 
veya iki köy için bir büyük -. Harman makinesinin üze-
ziraat aleti almak; bunu koo- rinde niçin duruyoruz. Sebebi, 
peratife mal etmek. Nasıl bu- mütenevvi ziraat yapılan yer-
nu kabul edermisiniz ? ' ferde işin çok olmasıdır. Ma-

Beş on aile bir araya gele· kine İşi çabuk görecek, bize 
rek iş ve mabsül zamanında vakıt kazandıracakdır. Vakti-
sıraya koymak suretile böyle miz vardır, dar zamandan ge-
bir makine alabilir misiniz ? niş mikyasta istifade için bar· 

Menemen müstahsillerinden man makinesi lazımdır. Bunları 
biri cevab verdi : • kooperatiflere aldıracağız, ufak 

- Bnynrdugu· nuz fikir mem· arazi sahibleri bunu birleşerek 
alacaklardır. 

leket için çok mühim ve fay- Pamuk meselesi üzerinde 
dalıdır Bu makineler kredi çalışırken yeni aletlerle yeni 
ile alınırsa çok iyi olur. usul:erle çalışmayı şart ola-
Başbakan - Diğer vilayet· rak kabul etmek Jazımgel-

ler için de çalışacağım. lzmirde diğini müstahsiller bana söy-
lı ooperat•f teşkilatını genişlet- lediler. Mak'ne lazımdır, kü-
mek lazımdır. Arazi hep ufak çük arazi sahipleri ikisi üçü 
parçalardır. Vakit de çok kıy• bir araya gelerek bir makine 
metlidir. Bir iki işi makineye alacaklardır.Bunların sıra mese-
gördürürsek hem işden, hem lesi için aralarında aksilikler 
ameleden, hem de mahsulden çıkarmaları meselesi de vardır. 
kazanırız. Bütün bu işleri aıılayışlı ve bir-

Ziraat bankası müdürü birine yardım suretile olmalı, 
Aşkı - Ziraat bankası büyük akıllı adamlar idare ederse bu 

iş olur, gider. 
makineler getirtmek iç.in ev· ALACAGIMIZ TEDBIR-
velce teşebbüse girişmiş, tec· LERLE ÇOK KAZANACAGIZ 
rübeler yapılmıştı. Netice fena 
oldu, en büyük bir ma- Bedeviye! hayatı asil değil-

dir, çobana bakın, daii' 
kinenin en küçük aletı• başında çok rabııttır Fakat 
bulunamadı. Banka en küçü- medeni hayata girince iş çoğa· 
ğünden en büyüğüne kadar lır. Bu hayata gitmeğe mecbu-
makina getirtti. Bir küçük par- ruz, sakınamayız. 
çası kırılınca güneş altında A'acağımız tedbirle çok ka· 
bırakıldı ve çürüdüler. Adana· zanacağ'ız, hazineye de yardım 
da ise muvaffak oldular. edeceksiniz. Vatandaş çok ka· 

Başbakan - Adanada mu- zanınca hazinesi de çok isffa. 
vaffak oldular. Amma orada de eder. Devletin yapacak pek 
arazi ıreniştir. 3000 • 5000 dö- çok mühim işleri vardır. 

Devletin ihtiyacı büyüktür. 
nümlük geniş arazi vardır. Çok istifadeli şeyler görüştük. 

Aşkı Eren-Burada yollar Yakında teşebbüslerde buluna· 
bunların sevkine kafi değildi. cağım. Kararlarımızdan çok İs· 
ara:ı:i küçüktü. !ifadeler göreceksiniz.Hepinize 
Başbakan - Kooperaff çare teşekkür,çok teşekkür ederim.,, 

bulsun. Bir araya gelip bera- Toplantı alkışlar arasında 
b~r çalışmak kabiliyeti olmıyan sona ermiştir. " 
rı:ııllet yaşamaz. Bir araya gelip " " 
Çalışamadıkmı hayat hakkımız Sayın Başvekilimiz dün öğ· 

k leden sonra sa3t 17.30 da Yo tur. Daima bir araya ge· 
l beraberinde Orgeneral lzzed· 
erek ça : ışacaksınız. Başka çare din Çalışlar ve Saylavlar ol· 
Y?ktur. Dave mühimdir. Hep duğu halde Burnavaya giderek 
bırlikte halledeceğiz. Ziraat Mektebini ziyaret etmiş· 
z lzmir mebusu Sadeddin - tir. Başvekil laboratuvarları 
ıtaat bankası, buranın hay- gezerek izahat almış ve 

Vanlı.rına uymıyan pulluklar mektebin talebe vaziyeti ile 
~elırttı. Onun için böyle oldu. yakından alakadar olmuş· 
1 aşb~kan yani seçişte ceha· 
et d k tur. Başvekil bundan sonra ıyere sfüüne devamla: 
b' - lyı a 'et, iyi usul ve ıed- zıraat mücadele istasyonunu 
pırler hep beraber düşünür ve tedlcik etmiştir. 

b~muk meselesini konuşurken .. ",. 
U!ij · ed· n çıltçi hayatına temas Dün öğle üzeri Parti tara-

d.!Yoruz. Pamuğa çare bulursak fından şehrimize gelen çiftçi 
t~ger mahsullere de çare bulu· murahhaslarına Şükran lokan· 

z. tasında bir öğle ziyafeti veril-
1Bnşba1'anımız, burada i~tih- miş ve samimi dakikalar ge· 

sa kooperatifleri teşkili ile cirilm!ştir. 
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Hovarda 
Çaldığı altınları 

bol bol harcıyordu 
Yakayı ele verdi 

Akhisar 18 (Özel) - Geçen 
yıl Akhisarın Yenice köyünde 
Ümmü adında ihtiyar, dul bit 
kadının evine girmek suretiyle 
para ve zinet altınları çalın
mıştı. Vak'adan sonra yapılan 

araştırmalar bu işi yapanı mey
dana çıkaramamıştı. Bu kerre 
köy muhtarı Ahmed Hamdi 
köyden Sakallı Şevket isminde 
birinin fazla para sarfettiğin
den şübhelenerek yaptığı sor
guda bu hovardalıı!'ın saiki 
geçen yıl çalınan paralar oldu
ğunu anlıyarak zabıtaya ihbar 
etmiştir. Zabıtanın tahkikatına 
göre Şevket thtiyar kadı

nın öliimlük, dirimlik olarak 
evinin bir köşesinde küp içinde 
para sakladığını bildirdiğinden 
bir gün eve girerek bu işi yap
mıştır. 

Tam bu sırada merkebi ile 
oduna giden Mustafa, Şevkttin 
eve girdiğini görmüş ve hırsız 
evden çıkıııca: 

- lçerde ne yapıyordun? 
Diye sormuştur. 
Şevket yakayı ele vermemek 

için tehdid yoluna saparak 
Mustafayı korkutmuştur. Sonra 
altınları Akhisardaki sarraflara 
bozdurmuş ve bol bol sarfa 
baslamıştır. 

Şevket evrakı ile adliyeye 
verılmiş, üzerinde bulunan pa
ralar da ihtiyar kadına teslim 
olunmuştur. 

AKHiSAR ADLiYESiNDE 
Akhisar - Kazamız adliye 

başkitabetine Turgutlu mah
kemesi başka.libi Sıtkı Kara· 
yiğit tayin edilmiştir. Mumai
leyh vazifes;ne başlamıştır. 

BELEDiYE DOKTORU 
Akbisarda Belediye doktor

luğuna Antalya sıtma müca
dele doktoru Haşim tayin edil· 
miştir. 
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Borsa Haberleri 
, DUn Borsada 

Yapıl-n Satışlar 
~ 

Uzum 

Trakya' da 
Çok sevindirici 
bir imar 
hareketi var 

Edirne, 18 (A.A) - Edirne 

ile Kırklar~İi arasıodaki Yeni

ceköy köprüsü ve Edirne ile 

Havsa arasındaki Sazlıdere 

köprüsü betonarme olarak ya· 

pı ! maktadır. Bu köprüler kış· 
dan evvel açılacaktır. 

Bunlardan başka Gelibolu 

Keşan arasındaki büyük Kavaklı 

köprüsü ile Babaeski Edirne 

arasındaki Taşköprü betonar· 
me köprüsü de Nafıa Vekale

tince eksiltmiye çıkarılmak 
üzeredir. 

Cumhuriyet kız enstitüsünün 

binası ve eksikleri bitmek 

üzeredir. Enstitü Cumhuriyet 
bayramında törenle açılacaktır. 

Liseler yurdu da bitmek 
üzeredir. Yurd 40 yataklıdır. 

Zayi 
Türkiye İş Bankası hisse se· 

netlerinden namımıza yazılı 

( 29979 ve 29980 ) numaralı 

iki aded birer hisselik asli his-

Teşekkür 
Eşimin doğurma keyfiyeti 

esnasında beliren tehlükeli du
ruma yüksek bilgilerini siper 
ederek babaca şefka~leriyle 

eşimi muhakkak bir ölümden 
kurtaran ve ailemize yeni bir 
uzuv kazandırarak bizi sevin
diren Manisa memleket hasta
nesi başhekimi Faiz Osman ile 
Eskinazi hastanesi rontken şefi 
doktor Enver Gürgene şahsan 
ve ailece borçlu bulunduğumuz 
sonsuz teşekkürlerin iblağına 

sayın gazetenizin vasıta o!ma
sını saygı ile yalvarırım. 

Manisa Saray mahallesinde 
9 numaralı evde 
Yusuf Dirim 

(2024) 

~--------ı, 
Satılık hane 

lzmir üçüncü Kahramanlar 
mahallesinde Ali Cenap so· 
kağında iki katlı üç oda bir 
mutbağı havi 14 numaralı 

hane 25 birincileşrin 1936 
pa:ı:ar günü saat onda ma· 
hallinde satılacaktır. 

Görmek ve a ~mak istiyen
lerin ayni gün ve saatte mez· 
kur hanede malsahiblerine 
müracaatları. 

( 2024 ) 

Avukat Saiim 
se senedimizi zayi ettik. Gümrük karşısında Çatal 

Ziyamdan dolayı ikinci nüs- kaya hanının üst katındaki ya· 
balarını alacağımızdan eskileri· zıbanesini Gazi bulvarında Zi-
nin hükmü kalmadığını bildi- raat bankası sırasında (8) No.lu 
ririz. hanın üst katına nakletmiştir. 
Akil Kuyuncu, Ulya Koyuncu Telefon: 2350 

( 2030) 1-3 (2031) 

,.ımsı-----------------=-.:--..... ~~ •• 
Oğretmenler, öğrenci ha baları 
AHMED ETiMAN Kitap Evi 
Liselerle orta ve ilk okul kitaplarının satış yeridir. 

AHMED ETiMAN Kitap Evi 
Kısa bir zamanda dürüstlüğü ile sayın müşterilerinia ala· 

kalarını kazanarak ( İzmir) e yaraşır bir şekilde genişle
tilmiştir. 

Kültür bakaalığının kitapları ile çıkan eserleri günü gü· 
nüne takibeder ve müşterilerine sunar. Ahmed Etiınan ki
tap Evi lzmirin yegane kitap ve kırtas:ye deposudur. Ha
riçten siparişler sür'atle gönderilir. 

lzmir Hükumet Caddesi No. 58 • 60 Telefon: 2535 
r~'a. .......................................... ıl 

Satılık 

bahçe ve ev 
Mersinli Burnava caddesi 

Na. 98 etrafı taş dıvarla çev
rilmiş 8 dönüm içinde fevkal· 
ade dolaplı kuyusu havuzları 
3 dönüm kadar enginarlığı ve 
dört yüz köke yakın her türlü 
meyve ağaçları, hayvan damlar; 
ve aynı bahçenin on cebhe· 
sinde şose üzerinde yeni taş
tan beş odası, mutbağı, hamamı 
ve her türlü konforü haiz ha
nesile birlikte satılık ve kira· 
lı ktır. Taliplerin fiat hakkında 
hane içindekilere müracaat 
edilmesi reca olunur. 

8-8 ( ) h 3 

lzmir ikinci icra memurlu
ğundan: 

Açık artırma ile paraya çev-
rilecek gayri menkulün ne 
olduğu : 

1 - ismet kaptan mahalle· 
sinin 1046 ada 4 parselinde 
250 metre murabbaı miktarın
da ve heyeti umumiyesi 875 
lira kıymetinde arsanın yarısı. 

2 - ismet kaptan mahalle
sinin 1046 ada 1 parselinde 
640 metre murabbaı miktarın
da heyeti umumiyesi 3200 lira 
kıymetinde arsanın yarısı. 

3 - ismet kaptan mahalle· 
sinin 1042 adanın 8 parselinc!e 
160 metre murabbaı miktarın
da ve 800 lira kıymeti muham· 
meneli arsanın tamamı açık 

artırma suretile satılığa çıka

rıldı. Birinci artırması 21 T eş· 
rinisani tarihine tesadüf eden 
cumartesi günü saat 11 de 
dairemizde icra edilecektir. Bu 
artırmada % 75 şi nisbetinde 
bedel verildiği surette müşte· 
risine iha'e edilecek aksi hal
de en çok artıranın teahbüdü 
baki kalmak şartile ikinci artır· 

ması 7 Birinci kanun 936 tari-
bine tesadüf eden Pazartesi 
günü saat 11 de yine dairemiz· 
de icra ediıecektir. 

2280 No. lu kanuna tevfikan 
borç ödenmemiş olmasıııa bina· 
en bu artırmada en çok bedel 
veren n üzerine ibalesi icra 
kılınacaktır. işbu gayri menkul 

llastanesi Jzmir Emrazı Sariye ü2erinde hak talebinde bulu· 
Çu. Alıcı Fiat nanlar ellerindeki resmi vesa· 

1003 Alyoti bi. 11 50 20 50 Başhekimliğinden: ikle birlikte ve yirmi gün 
751 D Arditi 9 50 17 50 içinde müracaatları lazımdır. 

Hastanenin 936 mali yılına aid 6 aylık ihtiyacından mikdar ve k k 
332 K A Kazım 13 50 19 A si halde ha ları tapu sici· 
286 AR Üzümcül

2 50 22 50 
tahmini fiatleri aşağıda yazılı ekmek ve ilaçların 20 gün müd· !ine malum 0 madıkça paylaş· 

281,5 JTaranto M 1 18 50 detle açık eksiltmiye konulmuştur. istekliler şartnameleri hergün madan hariç kalacaklardır. 
264 p Paci 7 12 50 hastane başhekimliğinden alıh okuyabilirler. Eksiltme 5 teşrini· Şartname 10 Teşrinisani 936 
236 H Alyoti 13 50 16 sani 936 perşembe günü saat 11 de Tepecik'te Emrazı Sariye tarihinde saat 9 dan itib;;ren 
219 inhisar ida. 7 8 Hastanesinde yapılacaktır. Muvakkat teminatlarını nakid ve kıy· herkesin görebilmesi için açık· 
212 Beşikçi 10 16 metli evrak olarak vereceklerin eksiltme gününe kadar Vilayet tır. Yüzde ikibuçuk dellaliye 
163 S Süleymano12 25 17 25 Encümenine yatırmaları lazımdır: ve tapu harcı müşteriye aittir. 
138 S Celardin 12 50 lö Teminat Tahmin edilen bedel Mikdarı Cinsi Daha fazla ma!umat almak 
112 B Alazraki 10 25 13 25 Lira Kuruş Lira Kuruş Kilo istiyenlerin dairemiz münadısile 
109 S Gomel 10 50 12 125 47 48 634 6500 1 nci ekmek 931 · 8006 dosyaya müracaat-
104 Albayrak 11 70 15 157 36 2098 800 94 kalP.m ilaç !arı Jü7umu ilan olunur. 
104 Ü Kurumu 14 16 50 20-25-30-4 882 (2025) 87s (2021) 

94 Ş Remzi 11 16 50 :m:._ı:ı;ı:ıı_m:mıı _________________ ı=ıı::ı-=----===:::ıııi!ı.. 
00 A Muhtar 10 50 16 50 , • .,. 

81 Vitel Şü. 12 25 16 _.1.......,) I ~ ~ .A.. T ! ! ! 
70 H Alanyalı 13 13 50 
54 M lzmir 6 50 7 
53 S Emin 12 18 50 
49 Ş Rıza H 11 50 18 
26 T Erman 13 17 
24 J Gozden 10 50 19 
21 C Mikridis 14 22 
19 R Kohen 21 21 
17 M J Tarantol5 25 16 50 
20 1 Galamidi 16 50 16 50 

6 H Alberti 15 50 15 50 
4938 Yekun 

275943 Eski satış 
280881 Umumi satış 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 
688 T ile T 1 Şir. 7 15 

90 F Pakers 8 25 8 75 
79 S Emin 9 320 10 125 
60 L A!baral 7 125 13 
52 C Cendeli 7 75 9 50 
50 T Debas 10 25 10 25 
23 A Karako 8 8 
19 P Paci 13 13 
12 B Franko 10 10 
1073 Yekun 

139564 Eski satış 
140637 Umumi satıs 

Yeni bir şapka satın alırken şöhreti bütün dünyayı sarmış olan 

JOHN B. STETSON Cy. ( PhiladeJphia ) 
Fabrikasının Türkiye ve lzmir halkına takdim ettiği şu model'.eri görmeden kararınızı vermeyin"z ! 

STETSON 

PENN-CRAFT 

KENSiNGTON 

SATIŞ YERLERi : IZMIRDE 

EHRAM mağazası 1\1. Bedri Akgerman 
( Hükumet caddesi ) ( Balcılarda ) 

lstanbulda : Cumh•ıriyet BUyUk Şapka mağazası 

JŞIK ınağazası 
( Hükumet caddesi ) 

( Voyvoda caddesi ) 
,... ........... ı::ıım ............... ı.aım ... ı=--mmıı ............... aa:l ...... __ _..ı:ıııııı:.ı, 



aanlle a 

lzmlr Beledlyeslnden: 
1 - Birinci kordonda me

sudiye mevkiinde Şehir gazino 
ve bahçesinin bir senelik kirası 
başkatiplikteki şartname veç

hile 6 - 11 - 936 Cuma günü 
saat 16 da açık artırma ile 
ihale edilecekdir. Senelik kira 
bedeli muhammeni iki bin lira

dır. iştirak için yüz elli liralık 

muvakkat teminat makbuzu 

veya Banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

2 - Bin üç yüz doksan do-
kuz lira seksen lrnruş bedeli 

keşifli Paşa mezarlığı etrafına 

duvar ya pılması işi 10 - 11 -
936 Sa ' ı günü saat 16 da açık 
eksiltme ile ihale edilecekdir. 

Keşif ve şartnamesini görmek 
üzere başmühendisliğe iştirak 

için de yüz beş liralık muvak-
kat teminat makbuzu veya 

Banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

H. T a~sin Tan 
Diş tabibi 

Muayenehanesini 2 inci 
Heyler So. Hamam karşısın
da 37. No. ya nakletmiştir. 

Telefon: 3774 
(1924) ~ 

V/Z '7//////.///7/./7f////77:T/J 

• l!I 
Doktor - Operatör 

Arif N. Y uı cu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hasta 1arını pazardan başka 

her gün ikinci Beyler sokağı 

Müıayede salonu karşısında 

78 numaralı muayenehane

sinde kabul eder. 

TELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 4042 

3 - Mısırlı caddesinin bay
ramyeri ile talebe çayırı etra

fında yapılmış adi döşeme ara- • 
sındaki parçasının tamiri işi 

Ev adresi : Karantine köp
rüpe Berat apartımanı No. 5 

• 
6 - 11 - 936 Cuma günü saat 
16 da açık eksiltme ile ihale 

edilecektir. işin bedeli keşfi 
1088,42 liradır. Keşif ve şart

namesini görmek üzere baş 

mühendisliğe iştirak için de 

seksen bir lira altmış kuruşluk 
muvakkat teminat makbuzu 
veya Banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 

4-Karşıyakada Banka soka
ğında asfalt yolu üzerinde bi

riken suların Mimar Sinan so
kağındaki mecraya verilmesi 

için yapılacak kanal işi 6 - 11 -
936 Cuma günü saat 16 da 
açık eksiltme ile ihale edile
cekdir. Işin bedeli keşfi 287, 75 
liradır. Keşif ve şartnamesini 
görmek üzere başmühendisliğe 
iştirak içinde 21 Iira 60 kuruş
luk muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve saat-
te encümene gelinir. 

16-20-25-1 844 (2010) 
1 - lkiçeşmelik caddesinde 

484, 486, 488 sayılı evlerin an
kazı müteahhide aid olmak 
iizere yıkılması 3-11-936 salı 
günü saat on altıda açık art
tırma ile ihale edilecektir. Hep
sinin bedeli mubammeni 67 lira

dır. Keşif ve şartnamesini gör
mek üzere baş mühendisliğe, 
iştirak için beş liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saatte encümene 
gelinir. 

2 - 85 sayılı adanın 235,60 
metre murabbaındaki 24 ve 25 
sayılı arsaların satışı beher 
m.:tre murabbaı yüz kuruştan 
iki yüz otuz beş lira altmış ku
ruş bedeli muhammenle baş 

kiitiplikteki şartname veçhile 
3-11-936 salı saat on altıda 
açık artırma ile ihale edilecek
tir. iştirak için on yedi lira 
yetmiş kuruşluk muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene ge
linir. 

3 - Erkek lisesi, Vasıf Çı
nar: Mustafa Enver ve Voroşi
lof caddelerinin ikinci kordon 
ve F evzipaşa bulvarının birinci 
lwrdon ağz • ndaki döşemelerin 
sökülerek yeniden döşenmesi 
işi 3 - 11 - 936 Salı günü 
saat on altıda açık eksilt-
me ile ihale edilecektir. 
işin bedeli keşfi bin iki yüz 
otuz üç lira yetmiş yedi kuruş
tur. Keşif ve şartnamesini gör
mek üzere baş mühendisliğe 
ve iştirak için de doksan iki 
lira elli kuruşluk muvakkat te
minat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

4 - Senelik kirası 425 lira 

Ekzemı"n Sivilce, er
genlik, yeni 

ve eski ekzema ile kabuklu, 
kabuksuz cilt yaraları için 
fenni ve kat'i bir merhemdir. 

Sı.nı"rol ~in.ir növbetleri 
sınır agrıları, 

uykusuzluk ilacıdır. 

P J l Eski ve yeni 
u m o öksürüklerde 

her nevi gögüs agrılarında 
katiyetle şifa verir her ec
zanede bulacaksınız. 

1 
operatör 

eva~ Alpsoy 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
Hastalarını hergün saat 3 

ten 6 ya kadar lkınci Beyler 
sokak şerbetçi karşısı No. 81 
de kabul eder. 
Telefon muayenehane 3315 

Telefon evi 3203 ., ______ .• 
bedeli muhammenli Bahri baba 
parkı medhali kenarındaki ben
zin satış yerinin bir senelik 
kirası baş katiplikteki şartname 
veçhile 3-11-936 salı günü saat 
on altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için otuz iki 

liralık muvakkat teminat mak-
buzu ile söylenen gün ve saat
te encümene gelinir. 

5 - Bayındırlık sahasında 
özdil; günay; erol, poyraz ve 
süvari sokaklarile 54 sayılı ada 
arasında mevcud molozların 

kaldırılarak bu sokakların açıl
ması ışı 3-11-936 salı günü 
saat on altıda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. İşin bedeli 

keşfi 488,43 liradır. Keşif ve 
şartnamesini görmek üzere baş 
mühendisliğe, iştirak için de 63 
63 kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 

saatte encümene gelinir. 
838 (2085) 15-20-24-28 

- Sahibinin Belediyeye olan 
Tenvirat ve Tanzifat Resmi 
borçlarından dolayı haczen sa
tılmasına karar verilen lzmirde 
Müşir Fevzi paşa Bulvarındaki 
34 sayıiı Adanın 46 lla 51 nu
maralı arsalara tarihi ilandan 
itibaren 21 gün müddetle mü
zayedeye konulmuştur. lstekli
lerın pey sürmek için yüzde 
yedi buçuk teminat akçesile 
bu müddet içinde Belediye Va
ridat kalemine müracaatları. 

14-20-24-3 (2079) 

YENi ASIR 

En faydalı hediye şüphesiz 

GRiPiN dir 
Çünkü 

şifa 

her ağrıyı keserek 
ve neş' e getirir 

" Radyolin ., müesseselerinin maruf kimyagerleri tarafından 
harikalı bir tertible hazırlanan müstahzardır. Menşe ve ıebebi 
ne olursa olsun bütün ağrılarla soğukalgılığından mütevellid 
rahatsızlıkları süratle geçirir, hastalığı şifaya, ıstırabı neş' eye 
çevırır. 

,__yatmazden evvel PERLODENT diş 

macununu kullanmak suretlle a!lızınızı 

yıkamayı kendlnıze bir vazife biliniz. 

'PERLODEN1 kıyas kabul etmez bir 

muzaddı taalfOndOr. 

-·-,.,,,... "".u,ee.;..-.~·d.:/ -.""•""""' ~ ~ ... 
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TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde Salihağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kul. 224 Telefon 34&5 

MiLLİ EMLAK MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Satış 

530 Güzelyalı Ferah So. 3 eski No. lu 15 
Lira K. 

yeni 247 
metre arsa 148 20 

531 Güzelyalı Teceddüd So. 16 eski 12 taj No. lu 481 
M. ev ve arsa 200 00 

533 istiklal gündüz S. 21 eski 23 yeni No. lu Yahudi-
hane içinde evin 4/8 hissesi Boş'uk - avlu hala ve 
su kuyusu iştiraki daimi tasarruf hakkı olmak üzere 150 00 

534 Güzelyalı tramvay caddesi 824 kapu 1168 taj No. lu 
479,50 metre arsa 600 00 

535 Pınarbaşı kır bahçeleri mevkiinde 752 metre bahçe 47 00 
536 Burnova Bedava So. Yıkık minareden 2 parsel 

No. alan 637,47 M. Arsa 161 00 
537 Karataş salhane emniyet S. 125 • 1 No. Iu 63 

metre arsa 18 00 
584 Reşadiye üçkuyular No. 54 taj ev 35 00 

Yukarıda yazılı emval o mülkiyetleri peşin pata ile on beş gün 
müddetle arttırmaya kooulmuşdur. ihalesi 5-11-936 perşembe 
günü saat 15 dedir. Alıcıların Milli Emlak Müdüriyetine mü-
racaatları. 863 (2023) 

Milli Emlak müdürlüğünden ; 
19-10-936 da Burnavada Etyen Varipatiye ait olup satılacağı 

ilan edilmiş ev eşyasının satışı geri bırakıldığı ilıin olunur. 
880 (2020) 

20 Tefrlnlevel Cl'.'198 

RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 
açıl, bir 
kapıciır 

Ft..A.1 >~C>L..I~ 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fevkalade kuvvetli terki bile mikropları öldürür ve sade 
dişlerinizi değil; vücudünüzü de korur, Fakat günde iki 

defa dişlerinizi Radyolin ile fırçalamağı kat'iyyen 
ihmal etmeyiniz. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

HÜSEYiN Kft~ YIN 

Mobilve evi 
LÜKS 

ŞEKERCiLER No.26 
VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 

---------------------ı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Beyoğlu Vakıflar direktörlüğünden: 
(Satılık arsarlar) 

Boğaziçinin en kıymetli ve şerefli mevkiiode halen kömür 
deposu olarak kirada bulunan iki parça arsa: 
Değeri Pey parası 
Lira K. Lira K. 
14535 00 1095 00 Boğaziçi Kuruçeşme mahallesinde Kuru 

çeşme caddesinde eski 105 yeni 119/2 
harita No. 2. 3242 metre murabbaı arsa 

15832 50 1190 00 Boğaziçinde Kuruçeşme mahalle ve cad· 
desinde eski 105 yeni 119/3 2 harita 
No.lı 3533 metre murabbaı arsa. 

KuFuçeşmede bir tarafı tramvay caddesi ile mahdud de•iZ 
kenarında kain sahilhanedcn müfrez ve yukarda muhammen 

kıymetleriyle mahalle, sokak ve harita numaraları ve mikdarları 
yazılı halen kömür deposu olarak kulianılan iki kıt'a arsa sırf 

mülk olmak üzere ayrı ayrı satılmak üzere kapalı zarf usuliyle 
20 T.evvel 936 tarihinden itibaren açık artırmaya çıkarılmıştır. 
ihalesi 4 T.s:rni 936 tarihine müsadif Çarşamba günü 
saat 15 de Beyoğlu Vakıflar direktörlüğünde komisyon önünde 
yapılacaktır. Taliplerin müzayede, münakasa ve ihalat kanunu 
ahkamına tevfikan muhammen kıymetlerin yüzde yedibuçuğu 
nisbetinde teminatı muvakkate!erini ve teklif mektnblarını muh• 
tevi zarfları tayin olunan günde ihale saatinden evvel l;omisyooa 
tevdi eylemeleri ve haritaları görmek ve şeraiti saireyi anlamak 
istiyenlerin hergün öğleden sonra müdüriyeti mezküre mahlulat 
kalemine müracaat eylemeleri. 20 - 25 - 30 - 3 879 (2026) 

Gazi Ter biye Enst:tüsü direktörlü .. 
ğünden: 

Enstitü'nün beden terbiyesi şubesine yeniden müsabaka ile kıı 
ve erkek talebe alınacaktır. Taliplerin şartları ve imtihan günüııiİ 
öğrenmek için Kültür direktörlüklerine başvurmalar. 

20-22-24 861 (2028) 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

SATURNUS vapuru 11 bi
ı rinci teşrinden 14 birinci teş
-rine kadar Anvers, Rotterdam, 

· Amsterdam ve Hamburg için 

yük alacaktır. 
UL YSSES vapuru 16 teşri

nievvelde geJip yükünü tahli

yeden sonra Burgas - Vama 

ve Köstence limanları için yük 

alacaktır. 

CERES vapuru 21 Birinci 

teşrinde gelip 25 birinci teşrine 

kadar Rotterdam, Amsterdam 

ve Hamburg Jimanlan için yük 
alacaktır. 

UL YSSES vapuru 4 teşrini
sanid en 9 teşrinisaniye kadar 

Amsterdam, Rotterdam ve 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

ORESTES vapuru 16 ikinci 
teşrinden 21 ikinci teşrine ka
dar Amsterdam- Rotterdam ve 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Lınıen 
V ASALAND motörü 13 bi

rinci teşrinde gelip Rotterdam, 

Hamburg, Bremen, Copenbage 

Goteburg. Oslo ve lıkandinaYya 

limanlan için yük alacaktır. 

VIKINGLAND matörü 30 
birinci teşrinde beklenmekte ve 

Rotterdam - Hamburg - Bremen 

Goteburg ve lskandinavya li

ınanlan için yük alacaktır. 

Holland Australia Line 

ALHENA vapuru 6 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup 

Prinsipalle-Australya ve Yeni 

Zeland için yük alacakbr. 

Servici maritime Roumain 

SUÇEA VA vapuru 20 birinci 
teşrinde gelip 21 birinci teşrin

de Pire, Malta, Marsilya ve 

Cez.air için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
LAV ANT motörü 1 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup An

Yers (doğru) Danhig ve Gdynia 
için yük alacaktır. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkasında FRA TELLi 

SPERCO vapur acentalığma 
müracaat edilmesi rica oJunur. 

Navlunlardaki ve hareket ta

rihlerindeki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 .. . 
DOKTOR 

Ziya Götşin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOliAZ 

BURUN ŞEFi 
ikinci Beyler sokağı Beyler 

hanıamı karşısında No. 41 
Telefon Numarası: 
Muayenehane : 3686 
Ev : 2505 

Hastalar hergiin saat üç
t~n altıya kadar. 

(2026) 

" Panı fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler - Nunıan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
ka Cuma ve salı 8 den 1 O a 

dar memleket h.ulanesinde 

N V. 
W. F. il. Van Der 

~-Re & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
GERA Motoru 1 S birinci 

teşrinde beklenmekte olun 20 
birinci teşrine kadar Rotter 
dam. Hamburg , Bremen 
limanları için yük alacaktır. 
A THEN motoru 26 birinci 
teşrinde beklenmekte olup 3 
son tesrine kadar Rotter 
dam, Hamburg, Bremen li
manları için yük alacaktır. 

MILOS vapuru 29 ilk teş-

rinde bekleniyor. Hamburg ve 
Anversten yük çıkaracaktır. 

MANISSA vapuru 11 son 
teşrinde bekleniyor. 15 son 
teşrine kadar Rotterdam,Ham
burg ve Bremen için yükliye• 
cektir. 
Armement H. Scbuldt-Hamburg 

MARITZA vapuru 22 ilk 
teşrinde bekleniyor. Rolterdam 
ve Hamburg içm yük alacaktır. 

AUGUST LEONHARD va
puru 11 son teşrinde bek leni• 
yor. Rotterdam ve Hamburg 
için yük alacaktır. 

•• ıra .. 
American Export Lines 

Nevyork 
EXMOOR vapuru 17 ilk teş

rinde bekleniyor. Nevyork ve 
Boston için yük alacaktır. 

EXMIN STER vapu~u 30 ilk 
teırinde bekleniyor. Nevyork 
ve Boston için yük alacakbr. 

EXHIBITOR vapuru 14 son 
tepinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacakbr. 

EXPRFSS vapuru 30 son 
teırinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXAMINER vapuru 14 ilk 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacakbr. 

EXAMELIA vapuru 26 ilk 
teırinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacakbr. 

Amerikan Export Lines 
Pire Aktarması Seri Seferler 

EXCALIBUR transatlantik 
vapuru 23 ilk teşrinde Pireden 
Boston ve Nevyorka hareket 
ediyor. 

EXETER transatlantik va
puru 6 son teşrinde Pireden 
Boston ve Nevyorka hareket 
edecektir. 

EXCAMBION transatlantik 
vapuru 20 son teşri~de Bos
ton ve Nevyorka hareket ede
cektir. 

Sefer müddeti : 
Pire - Boston 16 gün 
Pire - Nevyork 18 gün 

•• 181 •• 

Den Norske Middelbavslinje 
BOSPHORUS motörü 24 ilk 

teırinle bekleniyor. Dieppe, 
Dünkerk ve Norveç limanla
rına yük alacaktır. 

SARDINIA m'>törü 16 son 
teşrinde bekleniyor. Dieppe ve 
Norveç limanlarına yük ala
caktır. 
~ 

Johnston Varren Line Ltd 
Liverpool 

DROMORE vapuru 24 ilk 
teşrinde gelip ayni gün Burgas 
Varna, Köstence, Sulina, Ga
laç ve Brailaya gidecekHr. ....... 
S. A. Royale Hongroise de Na
vigation DanuLienne- Maritime 

Budapest 
DUNA motoru 18 ilk teı

rinde bekleniyor. Belgrad, No
visad, Budapeşte, BratiıJava, 
Viyana ve Linz için yükliye
cek tir. 
~ 

Service Maritiıne Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 28 1 ci 
teşrinde bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve Galatı aktar
ma81 olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, V.iyana 
ve Linz için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, ~elm~ 
tarihleri ve navlun tarıfelerı 
hakkmda biç bir taahhüde gi
riıilme:ı. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Çay 
içmenin mevsimi geldi. 

Bunları alırken kutulardaki 
firmamıza dikkat ediniz. 
Ambalaj içine alınmış çe
şidlerimiz şunlardır: Siyah 
ve kırmızı biber, darçın, 
bahar, kimyon, 41 bahar, 
papatya, ararot, çivid, kür
dan, leke tozu, vazelin, 
karbonat, yaldız, kola, pey
nir mayası, vim, ışıldak, 
persil, toril kaol ve emsali 
şişelerde gül ve çiçek suyu. 
Kız markalı meşhur (Arti\ 

kumaş boyalan, hediyeli filbaşı Türk çividi, leylek marka 
rastık boyalan, perakende ve topdan karpit, marangozlar 
için ispirto, tutkal, gomalaka, sanjaka, reçina ve analin 
boyalar, kız enstitüsü ve dikiş yurdları talebeleri için çiçek 
ve meyva boyaları, flitre kağıdı, zamkı Arabi, alkol, jela
tin, ilk okul talebesi için adresli diş fırçaları ve macunlan, 
tebeşir, kokulu sabun, krem ve traş bıçakları, memedeki 
çocuk!ar için nestle südü ve unu, fosfatin, Kars südü, yassı 
ve lastik don ve muşamma, emzikler, sanayi ve ziraatta 
kullanılan hertürlü zerhirli maddeler benzin, göktaşı, asid· 
finik, çamaşır ve tahta sodası, nezafet pudrası, Karahisar 
maden suyu, meraklı bayanlara ekstra sakız ve daha pek 
çok çeşidlerimizi görmek istiyenler depomuza uğrasınlar. 

Telefon: 3882 
:_.. • ~~:-• ••• t.. • • 

Denizli nafıa müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Sarayköy ilçesinde yapılmakta olan hükümet konağının bir 

kısmının kirgir ve beton arme inşaatıdır. 
Keşif bedeli: (10392) lira (14) kuruştur. 
2 - Bu işe ait ıartnameler ve evrak aşağıda gösterilmiıtir: 
a) Ekiltme şartnamesi. 
b) - Mukavele projesi. 
e) - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
d) - T esviyei türabiye ve kirgİI' inpata ve beton armeye 

dair fenni prtname. 
c) - Hususi prlname. 
g) - Proje, grafik 
btiyenler bu prtname ve evrakı Denizli nafıa m&dtirlllpnde 

göriib inceliyebilirJer. 
3 - Eksiltme 9-11-936 tarihinde P.erteai glhll saat 15 de 

Denizli nafıa müdOrlüğünde toplaaacak komüyon huzurunda ola
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 780 lira muvakkat 

teminat vermesi bundan baıka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lizımdır. 

a) Ticaret odası vesikası 
b) Nafıa vekaletinin 7-7-936 gün ve 3297 sayılı resmi gaıe

tede intişar eden talimatnameye göre ehliyet vesikası alllUf bu
lunması ve bunu eksiltme evrakı araıına koyması. 

6 - Teklif mektupları 3 cü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Denizli nafıa müdürlüğünde teşekkül edecek ko
misyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

16-20-24-28 847 (2011) 

Manisa vilayeti daimi encümenin
den: 

1 - Turgutlu-Manisa yolunun 7+430-17+436 mcı kilometre
leri arasında şosa inşaatı 32346 lira 89 kuruşluk keşifnamesi 
üzerinden eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid fenni şartname, eksiltme şartnamesi mukave
lename, projesi ve keşifname 162 kuruş mukabilinde Manisa 
Nafıa müdürlüğünden alınabilir. 

Olivier Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentası 
BİRİNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
LESBIAN vapuru 9 teşrini

evveJe kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

MARONIAN vapuru 19 teş
rinievele kadar Londra ve Leith 
için yük alacakb. 

Liverpool hatb 
DRAGO vapuru 7 birinci 

teşrine kadar Liverpol ve G!as
gov için yük alacaktır. 

EGYPIAN vapuru 15 birinci 
teırined Liverpool ve Svarse
adan gelip yük çıkaracaktır. 

Deutche Levante - Linie 
HERAKLEA vapuru birinci 

teşrin ortasında Hamburg,Bre
men ve Anversten gelip yük 
çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

c== 

Doktor 

Kemal ~a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü \ apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

llzl1Bflml ~ 

NMİTAT OREL 
Adres - Beyler Numan 

zade sokagı Ahenk mat
baası yanmda. 

Numara: 23 
Telefon : 3434 

(229) 
rL7777.ZZ7..7..7hr7ZZZZ7ZZZ7J:.7.zlı:al 

fT 

Hususi ŞiF A BALIK Y Adi 
Bu mükemmel 

gıda ve deva baş 
mabsuldür. Gıda 
kudreti yüksek, 
saf, temiz daima 
tam randman 
veren 

Şita Bahk 
yalını 

tercih ediniz 
tam bir jstifade 
temin edersiniz. 
Muhtelif hususi 
şişelerde: safi 
kilo '70 karUf 

Um. Dep. ŞiFA ECZANESi 
HOktlmet •ırası 

Devlet demiryollarından: 
1 inci iş!etme mıntakasında Haydarpaşa - Ankara hattı üze

rinde aşağıda mevkii, mikdarı muhammen bedeli ve teslim müd· 
d eti muvakkat teminah yazılı 6 mahalde balast ihzar ve vagon
da veya ocakta teslimi kapalı zarf usulü ile ayn ayn eksilmeye 
konmuştur. 

Eksiltme 27 - 10 - 36 salı günü saat 15 de Haydarpaşada ha 
binası dah\lindeki 1 inci işlekomisyonunda yapılacaktır. 

35280 liralık işe ait şartnamelerle mukavele projeleri 90 ku
ruş mukabilinde ve diğer işlere ait şartnameler ve mukavele 
projeleri de parasız olarak komisyondan verilmektedir. 

isteklilerin 2490 No.lu artırma, eksiltme ve ihale kanunu mut
cibince ve şartnamede yazılı ehliyet ve diğer vesaikle ve her iş 
için hizasmda yazılı muvakkat teminat makbuzlarile her iki teı
Jim ıekJine göre fiat teklifini havi zarfların üzerine hangi ma
h~ldeki Balast için olduğu yaı1lmak surt:tile eksiltme saatinden 
bır saat evvel makbuz mukabilinde Haydarpaıada komisyon re-
isliğine vermiş olmaları ve teklif sahihlerinin de eksiltme günü 
saatinde hazır bulunmaları ve ayrıca izahat almak isteyenlerin 
de Haydarpaşada yol baş müfettişliğine müracaatlan lazımdır • 

3 - Eksiltme S-11-936 perıembe günü 
vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 

Beher metre mik'ap muhammen bedeli 
saat 11 de Manisa Mevkii K.L.M. Vagonda Ocakta Müddeti Bedeli Mik. muvakkat 

5 - Muvakkat ter.ıinat mikdan 2426 lira iki kuruştur. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa vekaletinden alınmış ehli

yet vesikası ve 1936 yılına aid ticaret odasa vesikalarını ve mu
vakkat teminat makbuzlannı kapah zarfın içine koymalan ve 
kapalı zarfların ihzaı ında müteabhidlerin 2490 sayılı kanunun 
32 inci maddesint: riayet etmeleri prthr. 

7 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapals zarflannı 5-11-936 
perşembe günü saat 10 na kadar vilayet daimi encümeni reis
liğine vermeleri ve posta ile 2öndereceklerin 2490 sayılı kanu
nun 34 üncü maddesine riayet etmeleri ıarttır. 

20-4 860 (2027) 

iLAN 
S1hhat ve içtimai muavenet vekaleti 
lzmir direktörlüğünden: 

Karşıyaka Sağır dilsiz ve körler müessesesinin bir senelik ih
tiyacı olan isim ve mikdarlariyle tutarı ve teminatı muvalıkata 
akçeleri aşağıda yaz.ılı koyun ve dana eti ile t•rfa, bilecik sade 
yağı ve ekmek, kanuna tevfikan yeniden münakasası on gün 
müddetle temdit edilmesine karar verilmiş olduğundan ta'ip!erin 
24/10/936 Cumartesi günü saat on birde Sıhhat ve içtimai mua
venet müdürlüğündeki satın alma komisyonunda ihalesi yapıla
cağından isteklilerin teminat akçeleriyle ( Malsandığına yatırıl
dıktan sonra) veya banka mektuplariyle birlikte müracaatları 
ilan olunur. 

Cins 

Koyun eti 
Dana eti 
Urfa Birecik Sade yağı 
Ekmek 

en az 
kilo 
2000 
1500 
800 

10000 

en çok 
kilo 
2500 
1700 
1000 

12000 
873 

tutarı 

Vra K. 
1000 
780 
780 

1230 
(2022) 

teminatı 

Lira K 
75 · 
38 50 
58 50 
92 25 

teslim teslim teslim teminab 
Kr. Kr. ay lira M lira 

Doğançayl47+800 147 143 9 35280 24000 2646 
Mekece 184+000 138 134 6 5520 4000 414 
Mekece 186+000 138 134 9 19320 14000 1449 
Vezirhan 217+000 138 134 6 5520 4000 414 
Bozüyük 258+000 147 143 9 22050 15000 1654 
Pof atlı 479+'000 138 134 6 6900 5000 517 112 

10 -15-20-25 (2051) 713 
Aşağıdaki gayrimenkuller 23-10-936 günü saat 15 de lzmir 

Alsancak 8 nci işletme Komisyonunda pazarlık suretile ve ayn 
ayrı üçer sene kiraya verilecektir. isteklilerin gayrimenkuller 
bi z.asında yazılan mikdarda muvakkat teminat vermelerj ve ite 
girmeğe mani kanuni bir haJleri oJmadığıoa dair beyannameler 
ve aranılan vesikalarla muayyen vakıfta komisyona müraacat 
etmeleri lazımdtr. Şartnameler komisyondan ve ortaklar istasyon 
yazıhanesinden parasız ahnır: 

1 - Ortaklar istasyonda 3 harita numaralı büfe ve önün
deki bahçe muhammen kira bedeJi 450 lira ve muvakkat temi
nat 3375 lcuruştur. 

2 - lzmir Kemer istasyonunda 8 harita numaralı ve büfe 
önündeki bahçe muhammen kira bedeli 1200 lira ve muvakkat 
teminat 9000 kuruştur. 13-20 776 (2070] 

Aşağıdaki gayri menkuller 2 - 11 - 936 Pazartesi günü saat 
15 de lzmir Alaancak 8 inci işletme komisyonunda açık arthr
ma surctile üçer sene için ayrı ayn kiraya verilecektir. istekli-
lerin gayri menkuller hizasında yazılan mikdarda muvakkat te
minat vermeleri ve işe girmeye manii kanuni bir halleri olma-
dığına dair beyannameler ve aranılan vesikalarla muayyen -va
kıtta komisyona müracaat etmeleri lazımdar. Şartn~meler ko
misyondan parasız alınır. 1 - Alsancak birinci kordonda Çe
likel sokağında 36- 40 harita No. lu depolar arasında 36 metre 
murabbaı arsa muhammen kira bedeli 60 lira ve muvakkat te
minat 450 kuruştur. 

2 - Alsancakta Yadigar sokağında Uray hava gazı fabrik.ısı 
civarında 868 metre murabbaı arsa üzerinde mülkiyeti üçüncü 
bir ıahsa aid meyan kökü f abrikaıı ve oluklu çinkodan yapılmıt 
bir örtü vardır. Muhammen kira bedeli 525 lira muvakkat to· 
minat 3938 kuruıtur. 

20 - 24 ( 2029) 851 
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1 
Fransaua Halk cebhesi dağılacak olursa 

Bundan Faşistler istifade edecektir 
Fransız başvekili L. Blum, Radikal Sosyalist kongresi 
arefesinde bir nutuk söyliyerek tehlükeyi gösterdi. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Radikaller komünistlerle teşriki mesaide devamdan imtina ederlerse meclisi feshetmekten başka çare kalmıya
caktır. Fakat umumi kanaat Halk cebhesinin büyüyen Faşist tehlükesine karşı sarsılmıyacağı merkezindedir. 

Paris 19 (Hususi) - Başve

kil Leon Blum dün, Biarritz 
Radikal Sosyalist milli kong
resi arefesinde Loriet vilayeti 
Radıkal federasyonu tarafın
dan Orleans'da verilen bir 
z yafette mühim bir nutuk 
söyliyerek dahili vaziyeti ay• 
dınlatmışbr. Başvekil iptida 
Haziran intihabında memlek~
tiıı ne istediğini hatırlatarak 
demiştir ki : 

"intibah tarihimizde hiçbir 
zaman intihab edilenler şu son 
Nisan - Haziran >İntihabından 
daha kat't bir surette bağlan
mamışlardır. Buhranın darbeleri 
ve aksülamelleri altında ezilen 
memleket vaziyetiniP tamirini 
bekliyordu, yüklerin daha adi
lane bir şekilde tevziini, sos
yal sahada işçilerin, köylülerin, 
orta sınıfların maddi ve manevi 
hayat şartlarının yükseltilmesini 
bekliyordu. istiyordu ki bizim 
hem şerefimiz, hem de en kıy
metli varımız olan demokrasi 
müesseseleri ve teşebbüs teh
dide karşı müdafaa edilsin. 
Nihayet bütün Avrupaya sulh 
vermek istiyordu. Tecezzi ka
bul etmez bir sulh. 

DAHiLDE VE HARiÇTE 
Dahilde sosyal adalet içinde 

hürriyet ve terakki, hariçde 
beynelmilel adalet içinde sulhl 
Bu büyük eseri memleket halk 
cebhesi ekseriyetiyle ve onu 
temsil eden hükümetle tahak
kuk ettirmek fikrinde bulundu. 
Bu eserin şimdiden ne mik
yasta tahakkuk ettiğini söyle
mek bana düşmez. Fakat en 
sert hiikümlü ve en tarafgir 
hakimler de itirafa mecburdur
lar ki sayısız güçlüklere biz 
cesaret ve azimle karşı koy
duk. Hiç kimse bizim birşeyler 
yaptığımızı inkar edemez. 

HAKiKi MESELE ŞUDUR 
Bu eser, şimdiye kadar oldu

ğu gibi, ayni programla, ayni 
ekseriyetle, yani mecliste halk 
cebhesi ekseriyetiyle ve mem
lekette halk toplantısiyle de
vam etmeli midir? Bn suale 
kaçamaksız cevab vermek is
terim. Ayni zamanda hükümet 
reisi ve namuslu bir adam ol
mak mümkündür. Bu i stisnai 
bir vaziyet olmaz. işte bunun 
içindir ki siyasi şeref ve isti
kamet bize, şimdi iktidar mev
kiinde mümessilleri olduğumuz 
siyasi teşekkülden bir başka
siyle memleketi idare etmeyi 
meneder. Eğer bu ekseriyeti 
teşkil eden siyasi partilerden 
biri itimadını geri alırsa veya 
müşterek hareket imkanı kal
mazsa yeni bir vaziyet hasıl 

olacaktır. Ve bu yeni vaziyete 
yeni bir hükümetle karşı koy· 
mak lazıml!'elecektir. Ta ki bir 
siyaset takıbedilsin ... 

Ancak bu siyasi tebeddül bu 
hükümetin eseri olamaz. Hatta 
şimdiki mebusa'l meclisinin de 

eseri olamaz. Zira bu meclisde, 
halk cebhesinden başka bir 
ekseriyet ihtimali yokdur. Şu
halde biricik çıkar yol, dostum 
Camille Chautemps'in söylediği 

raşist telziilkesini ışaıet edeli 
Leon Blum 

gibi, meclisin feshini ve mem
leketin hükümran reyine müra
caatden ibaret kalır. 
CUMHURiYETiN SELAMETi 

Leon Blum bundan sonra 
halk cehhesini doğuran hadi
selerin ne olduğunu hatırlat

mışdır: 

"Bu hadiseler bir tarihe bağ
lıdır: 6 şubat. 6 şubat bütün 

cumhuriyetçileri tehditkar bir 
şekil alan faşist tehlükesine 
karşı birleşmeğe sevketmiştir. 
Faşizme karşı kat'i zafer kaza
nılmış mıdır ? Buna şu cevabı 
verebiliriz zannederim: Memle
ketin selameti müşterek bir 
iş için halk cebhesini kurmuş 
olan partilerin ayrılmalarını 

İcab ettirir. Faşizmin baş kal
dırmaması için biitün cumhuri
yet kuvvetleri birleşik kalmalı
dır. Burjuvaziyi ve onu temsil 
eden partileri işçi ve köylü 
ayrıimağa sevkeden bata ve 
entrikalara kapılmaktan sakın
malıdır. Cumhuriyetin bundan 
daha az fedakarlıkla korun· 
ması mümH:ün müdür ? Ben 
bunu zannetmiyorum ve böyle 
\ıir işi üzerime alamam. 

" Cumhuriyetin selameti ni
zamın devamını emreder. Buna 
muhalif hareketierle umumi ef
kar endişeye diişürülmemelidir. 
Bilhassa yaptığımız derin deği
şikliklerden sonra memleketin 

emniyeti, paranın istikrarı bu 
nizama bağlıdır. Eğer fıkirler

de herkesin kanuna saygısı ve 
yıne herkesin taahhüdlerine 
riayeti e•ası yerleşmezse, hü
kümet muvaffakıyetsizlığe mah
kumdur. Hükiimetin muvaffa
kıyeti için kendisine dost olan
ların müzaheret azını ve iş be
raberliği rızası elzem bir şart
dır. Bizim aczimizden ve mu
vaffakıyetsizliğimizden ancak 
cumhuriyetin en tehlükeli ha
sım1arı istifade edebilir. 

BiR MANEVRA 
Hasımlarımızın bir manevra· 

sı da bizi otoritesizlikle itham 

etmektir. Onların böylece 
istedikleri şey bizi cebrü şid

dete tahrik etmektir. ihtilaf-
ları uzlaştırmağa çalışan 

BiR F ARAZiYE 
" Bir faraziye yapalım : Halk 

cebhesinde bir inkıta olursa 
ozaman ne olacaktır? Farzedi

niz ki komünistler ekseriyetten 
çekildiler veya ekseriyet hari
cine atıldılar. Bu yapılınca işin 

Ftansadaki 11ümavişler 

dostça ve basirdli bir otorite ı burada kalacağını tahayyül 
ı.ırt göriinmezden önce ihtilaf· eder misini2? Hayır, bu yolun 
lan durdurmak istiyen bir oto· orasında durmak kolay olmaz. 
rite, kuvvete müracaatten evvel Hemen bizim sıramız gelecek-
anlaşmıya başvuran bir otorite tir. Sosyalistlere karşıda, onlar 
onlara kafi değildir. Onlar, da Marksist oldukları için bir 
ancak kanunun tatbikinde şid- aksülamel başlıyacaktır. Çünkü 
deti gösterilmek şartile otori- Sosyalistler de, komünistlerle 
teyi hakiki olarak kabul eder- birlikte "müfritler,. tabiri altın· 
ler. da gösterilirler. Sonra da iyi 

-----... -

Londıaaakı rıümavışll!r 

BiR MiSAL Radikalleri kötülerden, yani 
olan
gele· 

Fikrimde kalan bir misal halk cebhesine taraftar 
vardır: 

llkteşrin aylarında bütün fab
rikalar sessizce tahliye edildi. 
Bu "tatlı tahliye., hasımlarımız 
ta rafından ağır alaylarla karşı
landı. Çünkü her şey tesadüm
süz geçmişti. Hükümet otorite
sizdi. 

" Sebat göstermek mi? Evet, 
fakat bizim sebatımız huşunet· 
sizdir. Nizam mı? Evet, çünkü 
kanun ve umumun selameti 
bunu emreder. Fakat ş'ddetsiz. 
Bazı şekli tazyikler Cumhuri
yete karşı bir ölüm darbesi 
olur. Bugün hasımlarımızın 

bile kayıdsız taraftarı kesil
dikleri hayretle görülen de
mokratik hürriyetleri teh
did eder. 

lardan ayırmak 
cektir. 

lazım 

" Eğer bir ~olcenah ekseri
yeti tesis halile komünistler 
ekseriyetten hariç bırakılırlarsa, 
bu merhale çok çabuk geçil
miş olacaktır ve hemen son 
noktaya varılacaktır : Milli bir
lik hükümeti ki, müntehibler 
demokrasi kuvvetlerine zafer 
kazandırdıkça bizim " vatan• 
perverlerimiz., daima buna lü
zum göstermişlerdir. 

AVRUPADA OYNANAN 
DRAM 
"Avrupada oynanan dram 

şundan ileri geliyor ki demok
rasi ile diktatörlük arasında 
muhakkak bir hudud çizilme
miştir.Bunların arasında bir de 

otorite rejimi tasavvur edili
yor. Otorite, anarşi tehdidine 
karşı bir deva olarak gösteril
mektedir. Birçok muasır hadi· 
seleri bu fikrin ışığı altında 

Ftansız Faşrstıeıinın liderlffitıde11 

Laıok 

teşrih etmek mümkündür. Bu 
şekilde bir otorite rejimi mak
sadiyle mevcud ekseriyet kuv
vetlerinin yer değiştirmesi mem
leketimizin menfaatlerine mu
haliftir. Zira bu hasım propa
gandaların muvaffakıyetini gös
terir, Bu yolda gidilirse de
mokrasi ergeç mahkum olur. 
Eğer anarşi ile nizam arasında 
bir tercih yapmağa mecbur 
kalırlarsaFransada demokrasiye 
samimi olarak bağlı birçok 
fikirler de bu otorite rejimine 
bağlanabilirler. Fakat ortada 
böyle bir tercih yapmak zaru
reti yoktur. 

Kimse diktatörlük istem· -
yor. Halk cebhesi partilerinin 
biricik gayesi nizam içinde te
rakki teminidir. Herbirim z 
kendi vasıtalarımızla bu kötü 
tereddüdü izaleye çalışmalıyız. 

Radikal sosyalist partisi burada 
kendi tarihi rolünü bulmakta
dır. Zira 40 senedenberi Leon 
Bourgeois Camille Pelletan, 
F erdinand Buisson, Brisson 
gibi adamlarla siyasi demokrasi 
ile sosyal demokrasi kanunları 
arasında bir bağlılık tesisine 
çalışan bu partidir. ., 

NETiCE 
Leon Blum halk cebhesinin 

sağlam ve devamlı olduğunu 

gösterdikd<ın sonra şu neticeye 
varmışdır: 

"Vatandaşlar, sizin önünüzde 
Jauresin bu ayni fikirleri dahi
yııne bir şekilde ifade etmiş 
olan bazı fikirlerini tekrar et
mek isterim: "Radikallerin rolü 
nedir? Şimdiki cemiyetden, ne 
kadar sosyal adalet ihtiva edi
yorsa bunun azamisini çı

karmak. Ve nekadar nızam
sızlık ve haksızlık ihtiva 
ediyorsa bunu da asgari had
dine indirmek .. Şimdiki mülki
yet rejimi ile telifi mümkün 
olan bütün ıslahatı yapmak ... 
Biz sosyalistler yeni bir cemi
yet kurmak isteriz. Sizin ga
yeniz ise mevcud cemiyeti ıs· 
!ah etmektir. Sosyalistlerin hü
kümet mevkiini ellerine geçi-

recekleri zamana kadar geçecek 
zaman bence kaybolmuş zaman 
değildir. Zira her esaslı tebed• 
dül için, önce muayyen bir 
müddet lazımdır. Ta ki kapitalist 
cemiyet esasları ona intibak 
edebilsin. Bunun için şart ta 
içeride siyasi hürriyetlerin ida· 
me ve müdafaası, dışarıda sulh
tur!., 

Ben de on sene evvel dos
tum Albert Sarraut ile bir mü
nakaşada bunu söyledim. Ve 
bu, halk toplantısının önceden 
çizilmiş programı idi. Ve bu, 
14 temmuz 1935 deki halk 
cebhesi kurulunun üç esasını 
önceden ihtiva ediyordu: Ek· 
mek, sulh, hürriyet ! Ben on 
sene evvel ne düşündüysem, 
yine aynini düşünüyorum ve 
istikbalde de hareketlerim da· 
ima bu hakikate tevafuk ede· 
cektir . ., 

KOMÜNiSTLER MEMNUN 
Paris, 19 (Ö.R) - Blumun 

nutkunu tefsir eden "Humanite,, 
komünist gazetesi Vaillant Cou
turier kalenıile memnuniyetini 
bildiriyor: 

"Dünkü giin iyi bir siyasi 
gün olmuştur. Zira müşterek 
programın tatbikinde emniye· 
timizi müdafaa için size en 
kuvvetli teminat vermiş ve halk 
toplantısı kuvvetlerinin birliğini 
tekrar teyid eylemiştir. Komü· 
nist partisi bürosu, hedef oldu
ğu hücum ve iff ralara rağmen 
birlik, nizam ve sulh içinde 
halk menfaatlerini vekaye için 
verdiği söze daima ilk gün ka· 
dar kuvvetle sadık olduğunu 
Daladier'ye gönderdiği mek· 
tupta önceden bilcl:rmiş olmak
la müftehirdir . ., 

Rosenfeld sosyalist " Popu
laire ., gazetesinde diyor ki: 
Blumun nutkunun tam metni 
elimizde değildir. Başvekilin en 
had mesele!eri doğrudan doğ· 
ruya ortaya koymak ve buna 
sarahatle cevab vermekteki 
doğrudan doğruya hareketi her 
halde takdir edilecektir. Şurası 
da kabul edilect!ktir ki Halk 
cebhesi mümessilleri birliklerini 
muhafaza etmek azmını, giriş· 

tikleri esere imanlarını, her fe· 
sad teşebbüsünü kırmak husu· 
sundaki sarsılmaz kararlarını 
,;ı'Östermekten asla fariğ olma· 
mışlardır. 

RADiKAL SOSY ALIST
LERIN FiKRI 

"Oeuvre., Radikal gazetesi 
de şöyle yazıyor: Eğer komü· 
nistler halk cebhesini terkeder 
veya radikaller on:arla iştirak· 
ten imtina eylerlerse meclisin 
feshinden ve yeni intihabattan 
başka çare kalmaz. O zaman 
her parti serbest kalacak ve 
alacağı taahhüdlerin mesuliy~· 
tini yüklenecektir. Bu mesuh· 
yetler kabul edilmek istenilmez• 
se, yani meclis fesholunmazsa 
hükiimet ekseriyetinin sağ ve 
sol cenahları hiikümt'ti hare• 
ket ve idarede serbest bırak• 
malıdırlar. Yoksa, partileriıı 
menfaati şöyle dursun, mem~~~ 
ketin umumi menfaati teh<11" 
edilmiş olaca kdır. 


