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1mtiyaz ~ahibi : ŞEVKET BİLGiN 
&şmuhamr ve umumi neşriyat müdürü: , 

HAKKI OCAKOGLU KADIN 
__ .A.l3C>~ ŞE.::R.A.İTİ j 
~~ı müd(iit Türkiye için !Hariç için 
,~ ~ndık . . . . . . . 1300 2500 1 
_Altı a11l1k • • . . • . 700 J.!IOO ! 

..__ TELEFON : 2697 

Bu çok sevimli edebi tefri
kamıza yakında başhyacağız 

lrıat d !!abeş impaıatom 
ta ıo;~~da. ~~rleştikten son
Ordua •n kışılık bir Italyan 
tin ~ Adua cephesinde şeh
ltıtsi .. .1r an evvel ele geçiril-

.. ı tc · 
tuzları '?1n maksadıyla taar-

A.d 111 şıddetlendirmiştir. 
1 uaya "d trce öl.. gı en yollarda bin-

iT AA~yve yaralı yatıyor. 
l<AN ANLAR DA ÇOK 
Ista~ ZAYİAT VERDİLER 

telsizi~ ul, S (Ô.D) - Londra 
•dn verd"·· h re Ra S ıgı aberlere gö-

da ita~ •YUm dağlık mıntaka
kadar fY•n

1
lara mümkün olduğu 

d aza · 
l ıı:n ad zayıat verdirerek 
beş ordun çekilmektedir. Ha
•araılın Usunun manevi kuvveti 
dan, ~::;ştır. Yalnız muanni

afaa ettikleri Ramab-

Cum1rnriyetin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyası Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

da çok kanlı za
yiat verdikleri de 
muhakkaktır. 

ADUA DAHA 
DÜŞMEDİ 

lstanbul, S ( Ö 
D. ) - Adua 
şehri yerliler ta
rafından tama
men tahliye edil
miş gibidir. ltal
yaolarm şehri ele 
geçirdikleri hak
kında muhtelif 

. . 

• 
nı 

vabtnna •erildijiai 
yazıyorlar. Fran-
sa b. oe.ebtnda 
mÜMNıriM kat'fl 
ekonomik ~ 
tedbirlere hef V11-

rulmU1D1 llabul 
etmdne i9e de 
bö1ük bir Avru

kaynaklardan ih- , __ _ -~==~~~'.:::.=~~~~==~ pa harbine sebe-
tiyat kaydite ve
rilen haberler ha
la teeyyüd etme
miştir. 

FAKAT YAKIN 
DA DÜŞMESİ 
BEKLENiYOR 

Londra, 5 (A. 
A) - Bu sa
bahki Ingiliz ga
zeteleri Aduaoın 

düşeceği fikrin
dedir. 
65 KiLOMETRE
LİK CEPHEDE 
İLERLiYORLAR 

---
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biyet verebilecek 
r=:==t olaa aiel tedbirler 
ı ı:..:;;:;;;;;;_;._~1 reddetmektedw. 

CEVAB DÜN 
GÖNDERİLDi 
Paris, 5 ( Ö.R) 

Ç!,F-~~~ Dün aktam bq
:..~~===ı bakan B. Layalın 

b~'\:anlığı albnda 
toplanan baka11-
lar kundu lngilte
renin gönderder-

~~iiii•ii mit olduğu sorgu notasma Fransa-
nın cevabım bir-

- ·-·-· t~:~~r:: ~~:.r.~.d~:;!~·· =---~ likle tasvib etmiş-
Söylendiğine gö c ..... .,..,. ,., ~~~~~~~~~§~ 

___ rrıoo. , ....... , ......... ~~~~ill!lll~~ tir. Bu cevab re yüz bin ki- - .. _,,, .. ıf• ............. .. 
a ca;ııa1 .. 4•tu• ıu cıe Fransanın Londra 

tilik altı ltalyan • • ı • • • • • , 

fırkası altmış beş : :!:~.~==-~::... ~ ·•• 0 100 100 ıoo ~ ~ - . büyük elçisine 
kilometrelik bir h-~A;_j~g~·~~.~~~.~~~~.!~1·:·•:• J~~~ITfü~~ill:t'1J2~~~~~~~~§~=~·~·~·~·~·!• ~· ~· .~.:~J gönderilmiş olub 
cephe üzerin - on•n tarafından 
de ilerlemektedir. ıtalyanlarm RAMAT SIRTLARINDA bekleniyor. Halk bu şehrin forayn ofise sunulmuştur. 
şimdiye kadar işgal ettikleri YERLEŞTiLER zaptını tarihsel bozgunun inti- SARiH BiR TAARRUZ 
Habeş toprağı üç bin kilometre Italyanlar, Adua bölgesinin kamı gibi karşılamağa hazır- OLURSA 
murabbaı tahmin olunmaktadır. en önemli Startejik noktala- lanıyor. Aduanın ilk yörüyüşte Notrnın muhteviyab henüz 

rından biri olan Ramat sırtla- kolaylıkla zaptedileceği umu- belli değildir. Bununla beraber 
ltalyan taarruzu, uçaklar' kü- lurken muannidane bir muka- iyi haber alan çevrenlerinde 

ki b l rını ele geçirmişlerdir. Çok çük ve seri tan ar ve ce e vemetin devam etmekte olması sanıldığına göre, Fransız h6-
d .1 aşağıdan uçan uçaklar ile toplariyle takviye e ı !Diş bir ha.rbın çok kanlı olduğuna kumeti Büyük Britanyaya Fran-

haldedir. tankların yardımları neticesinde delil sayılmaktadır. sanın bahşedebileceği özel bir 
ltalyan hücumları Habeşleri • * h b' • yardımın ancak sari ır taar-
şimdiye kadar tutunduklan ON ÜÇLER TOPLANIYOR ruz halinde kendini gösterebi· 
mevzilerden kaçmaya mecbur Cenevre 5 (A.A) - On üç- leceğini ve taarruz tesbit edi-
etmİftir · lcr komitesi dün saat 22 den lince tahakkuk edeceğini bil-

AGADE NDE sabahın birine kadar raporunu dirmektedir. Bu merhale geçi-
ILERLIYEMIYORLAR yazmak üzere toplanmıştır. lince, genel teminat, uluslar 

Londra 5 ( A.A ) - Deyli 13 ler görüşmelerine bu glln sosyetesi andlqmasının 16 ıncı 
Telgraf gazetesi aytarının Adis de devam edeceklerdir. Dün- maddesine uygun olarak ken-
Ababadan bildirdiğine göre kü toplantıda tavsiyelerden hiç diliğiaden harekete 2eçecektin 
Habeş hükumet adamlarından bahsed lmemittir. SÜVEYŞTEN GEÇiT 
birinin söylediğine göre, güney FRANSA SÜEL TEDBİR- HARCINI ARTTIRACAK 
cephesinde Agadan eyaletinde LERİ REDDEDiYOR Londra 5 ( A.A ) - Deyli 
ltalyanların genel bir ilerleyişi Istanbul, 5 (Ö.D) - Lond- Telgrafın haber verdiğine göre 
tamamen gayri kabildir. Çünkü 
bütün topraklar yağmurlardan 
dolayı baştan aşağı ıslak bir 
haldedir. 

AKS UM - ADUA HA TTINl 
BIRAKACAKLAR 

Londra, 5 ( A.A ) - Daily 
Telgraf gazetesi aytannın Adis 
-Ababa'dan bildirdiğine göre 
Ha beş hükumet adamlarından 
birisi, Habeşistanın iyi tetkik 
edilmiş bir plana göre Aksum 
-Adua hattına müdafaaya de
vam etmiyeceğini söylemiştir. 

Asll ve kat'I muharebe 
çok daha güneyde ola-
caktır. . 

Parie. 5 fÔ.R) - Romec:laa 
alman haberlere sr6re bat&a 
ltalyada Adaayta kartı yapılan 
taar...... aetice8i heyecanla 

Mussollnl harp ile sulh arasında 

- AMlk anpbiliraeni. anlataDAS bakayun. 
- Daily E/ısplw 

• 
1 

Ocnetal de Bono 
lngiliz hükumeti Süveyş kana• 
Jını kapatmaksızın geçit masra· 
fım pak pahalıya mal etmek 
suretiyle, dolayısiyle zecri tet
birJer almayı düşünmektadi. 
Süel mahiyetteki herbir gemi
nin geçit harcını bir şilinden 
üç şiline çıkaracaktır. 
.......................................... 
Son dakika: 

Danakil 
••••• 

Topraklarında 
Boğaz boğaza 
Muharebeler 

••• 
BiNLERCE ÖLU VE 

YARALILAR VARDIR 

lstanbul 5 (Özel) - ltalyan 
ordularmın ıimdiye kadar Ha· 
beşistanda ancak 40 kilometre 
derinlikte ilerledikleri bildirili• 
yor. Büyllk Habeş kuvvetleri 
daglık mıntakalarda toplan• 
maktadırlar. 

Habeşistanın en sert kabile
lerile meskun olan ( Danagil ) 
topraklarında ilerlemeğe çah

ıan ltalyan kuvvetlerile Habq 
askerleri arasında boğaz boğa
za muharebeler oldu. Italyan 
tanklarının ve tayyarelerinin 
ıiddetli ateşine ve topçunun 
laimayesine dayanan ltalyan 
kuvvetleri tasavvurlarının fev
kinde bir mukavemetle kartı· 
laştılar. 

Bu honrixane muharebede 
Habeşlerin 1300, ltalyanlann 
700 maktul verdikleri ve bin
lerce askerin yaralandıkla11 
bildirili yor. 

Leviski 0 .. 3 
Mağluptur 

itan bul, 5 (Özel) - Bugün 
Bulgaristanın en kuvvetli ta
kımlarından Leviski ile lstanbul 
muhteliti arasında beklenen 
maç yapıldı. Saha çok kalaba
lıktı. Takımımız sıfıra karıı 3 
golJe galip gelmiştir. 

Leviski bugiln son maçını 

F ener-Güneı muhteliti ile ya
pacakbr. 



-. ---
Ve nüfus sayımı
nı önemlilikleri 

Server 1 kit 
insanlar arasında nüfus dü

şünce (telakkı)si, türlü zaman
larda türlü şekillerde idi. 

ilk çağlarda fili tenasülün 
hayatla olan ilgisinin zoru 
uzun müddet anlaşılamamıştır. 

Sonralan, eski milletlerde 
nüfus artması cenkçilerin tu
tarını yükselttiğinden bir sos
yal kazanç sayılmaya başlamış 
ve çabuk üreme bir içtimai 

siyasa temeli olmuştur. Bunun 
için evlenme teşvik edilmiş, 

çok çocuk doğuranlar müka
fatlandırılmış ve bekir kalan-

lar cezalandınlmıştır. 
Hele eski milletler iç.inde 

Roma gibi siyasası imparator: 

luk olanlar için, istila muhare
beierinde ölenlerin yerini dol

-iuracak insanlara lüzum vardı. 
On altıncı yüz yılın ortasından 

on sekizinci yüz yılın ortasına 
kadar tecimen ulusların muh
teşem saraylarını, masraflı bü
yük hükiımetlerini beslemek ve 
üstülüğünün muhafaza etmek 
için büyük ordulara ve paraya 
ihtiyaç vardır. Bunun için, ora
larda da insanların Çabukça ve 
pek çok üremelerine büyük 
önem verilirdi. 

Nüfua arbmma aykıri olan 
diişünceler on sekizinci yüz yı
lın başlangıcında mayalanmağa 

baılamıştır.Bo zamanlarda Malt
hus'ün fikirlerine doğru bir akış 
vardı. Nüfusun artması kıtlıkla 
sonuçlanacaktır. Bununla bera
ber bir taraftan da yine düşün-
ce adamlarının pek çoğu Malt
hua'ün meşhur nazariyesine ay-
kırı olarak milli refahın nüfus 
çokluğunda olduğu fikrinde
dirler. 

Malthus'tan sonra daha pek 
çok nüfus nazariyeleri ortaya 
ahldı. Bu nazariyelerden kimi 
nnfusun artımı, kimi de azal
ması ve kimisi de ıslah edil
mesı ıçın koşuyor ve kendi 
nazariyelerinin insanlık ıçın 
daha faydalı olacağını ispata 
çalışıyordu. Fakat bu laflar ni
hayet kitap sahifelerinde uyu· 
yordu. 

" 
" il 

Bilginler nazariyelerini kura
dursunlar, hakikat ta öbür ta
raftan koşmasına devam et
mekte ve nüfus artımı siyasası 
milletler iç.in eski kıymetini 
muhafaza eylemektedir. 

Bugün belli olan şudur ki; 
her millet, kendi varlığını ko
ruyabilmek, ötekinden daha 
üstün olabilmek için sayıca da 

çok olmak gerektiğini anlamış
tır, bunu tetvik etmek te ve 
ideal için uğraşmaktadır. 

Şimdi, görülyor ki milletlerin 
mevcudiyetlerini muhafaza bah· 
smda nüfus meselesi en başta 
gelenidir. 

lş böyle iken, bu kadar önem 
li bir kuvvetin kemmiyet ve 

keyfiyet itibarile hes'lp ve tu· 
tannm her yönden açıkça bi
linmesi de en önemli iş değil 
midir? 

" " " 
Bir milletin kendi benliğini 

. tanıması ve bir devletin yur
dunu iyi idare edebilmesi için 
bütün kuvvet ve kudretini bil
mesı lazımdır ki onlara 

bütün bunları ancak istatistik 
anlahr. istatistik, hidıselerin ve 
mevzuların bir nevi bütçesi ve 
onların röntkeni, baremetro su 
ve aynası olduğu gibi, hem 
rakibi susturucu kuvvetli bir 
vasıtası hem de bir milli mü
dafaa silahıdır. O, tahminlere 
} er venniyen, apaçık bir söz: 
dür. Ayni zamanda bu açıklığı 
ile de sonuçlara ilmi bir kıy· 
met verir. 

Şimdi bizim de insan kuv-

Sayı Gün.. aşıyor 
L.llıııı:ılB.-:mılllZl:llCll::ıı::cı ... ı:zm-=ım1:11 .. ımıı .. -=ııısmııı:m: .. -. ....... ._ .... _ 

Sayı 
Herkes 

Günü Is enece Malilmah 
Çe Vermelidir • 

ı e en 
iki nem i Bildirim Geldi 

Genel nüfus sayımı günü 
yaklaşmıştır. Sayım ve kontrol 
memurlarına ödevleri bildiril
mekte ve yapacakları iş anla
tılmaktadır. 8 birinci teşrinde 
memurlara tebligat tamamen 
yapılmış olacak ve ondan son
ra halkevinde üç gün süren kon
feranslara başlanacılkbr.Bu kon· 
feranslarda ödev alan sayım ve 
kontrol memurlarına yapacaklan 
iş hakkında izahat verilecek 
ve bunun önemi (ehemmiyeti) 
anlatılacakbr. 
Sayım memurlarının halka 

soracağı şeyler şunlardır: 

Vilayet, kaza, nahiye, köy, 
bina numarası, adı ve soy adı, 
oturduğu bin~nın cinsi, hangi 
devlet tebaasıdır, hangi dinde
dir, ana dili nedir, diğer dil
lerden bildikleri, nerede doğ
muştur, kadın mı, erkek mi, 
görünür vücut sakatlığı var 
mıdır ve nedir, kaç yaşındadır, 

bekar mı, evli mi, dul mu, 
boşanmış mı, yeni harflerle 
okumak bilir mi, muayyen bir 
mesleği, vazifesi veya san' -
atı var mıdır, varsa nedir, 
muayyen bir mesleki, vazifesi, 
san 'ati veya meşgalesi yoksa 
ne ile geçinmektadir? Her nü
fus için bu soru1ara ayn ayrı 

cevap yazılacaktır. 
Bazı kimseler genel sayımın 

nüfus cüzdanlarına bakıla

rak yapılacağını sanıyorlar

mı~, Hatta nüfus cüzdanı 
o ıyanlardan ceza alınacağı 

ha kında da haberler vardır. 
Bunlar tamamen asılsızdır. Hü
kumet meml~ketteki nüfusun 
ne kadar olduğunu, ne bir 

eksik, ne bir fazla anlamak 
istiyor. Bunun için nüfus cüz
danı, filen aranmıyacaktır. 
Hatta hiç bir resm.lğ vesika 
istenmiyecektir. Onun için 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
vetimizi anlamak için tekrar 
istatistiğin yard1mını istiyece
ğimiz: zaman geldi. 

Yurdumuzda itk ve ilmi nü
fus sayımı 1927 yılında yap 1-
mışh' ondaoberi 8 yıl geçti. 
Cümhuriy~tin bu ferahlı 8 yı· 
lında çok arttığımızı bazı yer
lerde yaptığımız deneme s:ı

yımlarından anladık. Şu halde, 

şimdi önümüzdeki ilk teşrin 
ayında yapacağımız sayım so
nucu eskis!ne göre daha çok 
tutar göstereceğinden bizi se
vindirecektir. 

Yapacağuiıız bu son sa
yımda da kaç kişi ol
duğumuzu hiç yanlışsız c;rtaya 
çıkacağt gibi, bu tutarın 

kadınları, erkekleri, çocukları 
ve bunların yaşları, ana lisan
ları, dinleri, okuyup yazma bi
len ve bilmiyenleri, evli, be
kar, dul olanları, meslekleri 
ve sanatları hatta sakat ve 
sağlam olanları ve daha bir
çok yönden özellikleri de an
laşılacaktır. 

istatistik medeni insanların 

işidir. Şimdiye kadar bi:z bun
da erginliğimizi gösterdik, bu 
kez de elbirliği ile çalışarak 
ve sayım günü gösterilecek 
yollarda giderek bu sayımın 
kolayca yapılmasına ve ista
tistiklerin doğru tutulmasına 

yardım edelim. 
Server İaklt 

herkes bu malumatı çekinme
den vermelidir. Dün başbakan
lık istatistik genel direktörlü
ğünden sayım hakkında iki 
bildirim ~efm=ştir. Bun~arı aşa
ğıya yazıyoruz: 

1- Umumi nüfus sayımı ta
limatnamesiı~in ilbay, ilçebay 
ve kamonbaylara a id kısmının 

56 ıncı maddesinde zikredi len 
trenlerdeki nüfusun sayımı 

hakkında devlet demiryolhm 
umum müdürlüğü ile görüşül-

' müş ve bu idare tarafından 
bütün devlet h~tlarına bu hu
susta yapılan bildirim de gön
derilmiştir. 

2- il ve ilçe merkezleri 
deylet demiryolları bildirimine 
bağlı listeye göre ve ta limatm 
56 ıncı maddesinde tasrih edil
diği şekilde sahalardan ge çen 
trenlerdeki nüfusı.m sayımını 
yapbracaklardı r. 

3- Tren!erin sayımı işi nin 

eksiksiz yapılması için istasyon 
şeflerile daha önce temasta 
bulunularak lazımgelen tedbir
ler alınacaktır.,. 

Diğer bildirim şudur: 

1 - Nüfus sayımı hakkın
daki kanuna tevfikan bu sene
ki sayım işi 20 ilk teşrin 935 
pazar günü memleketin her 
yerinde saat sekizde başlıyacak 
ve aynı günde yapılarak biti
rilecektir. 

2 - Sayım günü sayım isi 
ile V<'\zifedar olanlardan baş

ka sayım işi devamı müddetin
ce biç bir irimse sokağa çıka-

mıyacak ve sayım saatından 
önce sefere konmuş olan katar
lar hariç olmak' fü.ere bütün 
nakil vasıtaları sayım işi bitin
ceye kadar işlemiyecektir. 

3 - Sayım kanununa göre 
Vali, Kaymakam ve nahiye 
müdürleri tarafından kendileri-

ne verilecek sayım veya sayım 
kontrol memurluğu vazifelerini 
okur yazar her yurddaş kabul 
ve ifaya mecburdur. Ancak ste· 
nel hizmetlerin geri kalmaması 

için idareye mensup bütün me· 
mur ve müstahdimler bu işten 
istisna edilecektir. 

4 - Sayımın bittiği top atıl· 
mak veyahud resmen diğer bir 

suretle iJan edilinciye kadar 
hiç bir teşkilat ve ha
reket başlangıcı istasyondan 
hiçbir tren tahrik edilmiyeceği 
gibi ogün için bilumum gezinti 
trenleri lağvedilecektir. Banli
yö, Kurs ve banliyö mahiyetin
de bulunan katarlarla ameliyat 
ve gerekli olan marşandiz ka
tarları da ancak sayım başla
madan ve sayım bittikten son
ra seyrüsefere konulabilirler. 
Yani sayım saatlarında bu ka
tarlar işlemezler. Daha önce 
sefere girmiş olanlar varsa sa
yım saatının hulülile beraber 
ilk muvasalat edilecek istas
yonda dururlar. 

5 - Lüzum görüldüğü tak
dirde sefere konulması icap 
edcek olan fevkalide ve İm
dad mahiyetinde bulunan ka
tarlar, çıkış (hareket) istasyo
nunun mensub olduğu en bü
yük mülkiye makamına haber 
verilmek suretile tahrik edile
bilecek ve fakat bu t rene ter
fik edilecek personel çıkış is
t asyonunda mcvcud imiş gibi 
sayıma tabi tutulacakh r. Bu 
muamele çıkış istasyon şefi 

tarafından temin olunacakbr. 
6 - Beklenilmiyen herhangi 

bir hadise zuhurunda vakit ve 
zamanile tedbir alınmak im
kanlarım teminen faal hizmetle 
alakalı olanların adreslerinin 
vuzuhla şefleri tarafından bi· 
linmesi laz:mdır. 

7 - Sayım saati başlama

dan evvel sefere konmuş bu-

lunan eksperes, yolcu ve muh
telit katarlarla yolcu kata rı 

mahiyetinde bulunan otoray 
servisleri son varış istasyonuna 
geiinciye kadar yollarına de
vam ederler. Son vanş is
tasyonuna gelındiği zaman 
o mevkideki sayım işi 
bitmemişse tren yolcuları bu iş 

bitinceye kadar istasyon hu
dudu içinde beklemeğe mec

burdurlar. Bu iş zabıta ve sa
yım memurları tarafından te
min edilecektir. 

8 - Sayım saatı başlama
dan önce yola girmiş bulunan 
bu gibi katarlardaki yolcuları 
ve persunelin sayım işi: Katar-

KASTA DiVA 

EL HAMRA 
GARY COOPER - CAROL LOMBARD 

Ve beş yaşında büyük artist SHIRLEY TEMPLE 
rafından emsalsiz bir surette yaratılan 

Herşey Senin için 
Fransızca sözlü PARAMUNT filmi 

İpekfilm tarafından sesli olarak filme çekilen 

BALKAN ATLETİZM MÜSABAKALARI 
P ARAMUNT JURNALDA : Habeşistan ve uluslar kuru-

mu havadisleri ve son dünya haberleri. 
Seans saatleri : Hergün: 15, 17, 19, 21.15 
Cumartesi : 13.30, 15 de talebe matinesi 
Pazar : 13 de başlar. 
Akşamları sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tram

vay vardır. 

lzmirde ........ 
Sovyet Spo.,cuları 

ile yapılacak müsaba
kalar için hazırlıklar 
Sovyet Rusya sporcuları ya· 

kında memleketimize gelecek 
Ankara, lstanbul ve lzmirde 
muhtelif müsabakalar yapacak
lardır. Bunun için lzmir muh
talit takımının hazırlanmakta 

olduğu da malumdur. Dün iç 
bakanlıktan llbayhğa gelen bir 
bildirimde Ankara, Istanbul ve 
lzmir illerinde C.H.P. llyönku
rul başkanları , ile yersel 
idman mıntakası başkanın
dan ve asil baylarından 
birer komisyon teşkili ile mü
sabakaların ve konuk sporcu
ların karşılanma işlerinin bu 
komiyon tarafından yapılması 
bildirilmiştir. lzmirde teşkil 

edilecek komisyon hemen işe 
başlıyacakbr. Konuk sporcu
larla l:ımir muhteliti arasında 

yapılacak futbol müsabakala· 
rına büyük önem veriliyor. 

Sağlık direktörü 
Bergamada 

Şehrimiz sağhk ve sosyal 
yardım direktörü dokt or Cev-

det Saraçoğlu dün Bergamaya 
gitmiştir. Ilçede hastalık duru
munu tetkik edecek ve döne
cektir. 

Ölüm 
lzmir Esnaf ve Ahali ban

kası idare meclisi azasından 
ve lzmir eşrafından Meser
retçi Bay Nuri bir haftadan
beri duçar olduğu kalp has
talığından kurtulamayıp ve· 
fat etmiştir. Cenazesi 6 Bi-

rinci taşrin 1935 Pazar günü 
saat 11 de Karşıyakada So
ğukkuyu caddesinde Osman
paşa camii karşısındaki ha

nesinden kaldırılatak lzmir 
Kemeraltı camiine getirilip 
öğle namazını müteakip ce
naze namazı kılındıktan son
ra yeni mezarlığa defnedi
lecektir. Kederdide ailesine, 
oğulları bay Dr. Şükrü Os
man, barut inhisarı acentesi 
Bay Avni ve Bay Adile ta· 
ziyetlerimizi sunarız. 

ların vaziyetine göre sabahın 
saat sekizinden 35 dakika ev
vel, tam sekizde veya sekizden 
sonraki ilk varış istasyonunda 
katara binecek sayım memur
ları tarafından yapılır. 

Bu gibi katarlar yoUann-
dan alıkonulmıyack ve sefere 

devam edildiği halde sayım 

işi yapılacakbr. Katarlardaki 
nüfus sayıldıktan sonra bunla
rın sayıldığına dair sayım me

muları tarafından katar baş
memurlanna birer sayım vesi
kası verilecek. Katar başme-

murları da bu vesikaları Föy· 
dömarşlarına ilştirecek ve ay
rıca bu ameliyenin yapıldığı 
mevki ve saatı ve kimler tara
fından yapıldığını Föydömarşa 

yazacaklardır. 

9 - Yolda iken sayıma tabi 
tutulacak katarların numarala
rile seyrüsefer mıntakaları ve 
sayım memurlarının binecekleri 
istasyon isimleri bildirilmıştir. 

10 - Sayım memurlarının 

seyahab, bindikleri istasyon 
şefleri tarafından föydömarşa 
kayden temin olunacakbr. 

11 - Ancak her sayım m~
murunun elindeki vazife vesi-

KOŞEMDEN 

Dost arla açık 
muhabere 

1 - ( Bana çok sevdiğilP 
bir edibin kitablarım vererek 
ruhumun zevkini tatmin edell 

a· 
birçok hayal ve habraJarın Y.li 
şamasına sebeb olan ~evg~ ) 
bay Cemal'e bürmetlerleıoıle. 

da' Bana kııanlann arasın ' 
öyle sanıyorum ki, kadınlarla 
beraber ileriyi. ~eriyi bilıııiyCll 

O Jır bazı gençler de vardır. n . 
d bıt nn kızmalarına sebeb e d 

kaç defa: Şu son zamanlar~ 
bir şair, bir nasir, bir e~e t 
sima belirip, edebi bir şabsıye. 

d. f"kr' . i)erı vücuda gelme ~ ı unı .. .. 
sürmekliğimdir. Yalan oıı sof 
liyorum?. 

Verdiğiniz mecmuayı kar1.: 
bnrken aklıma neJer gelıne 11 

gözümün anünden. hala y~dşl" 
· d erı e, yan ve sevilen ön e, g . ter 

unutulmuş, unutulmamış edıp 
geçit resmi yaptılar. l .. 

Bana öyle geliyor ki bu0 
.. '. 

11ot" 
rın zaşadıkları devre o lı 
edebi birer şahsiyet olar\ 
belinnelerine en büyilk alll' ... 
zamanlarının daha ziyade şğJ 
irane düşüomeğe, ya~~a 
sevkeden içtimai vaziyetıdır.bll 

o zamanlar para biraz 0;.fll' 
kolay kazanılıyor, ucuz a t 

1ıyo. 
yor, fakat aşklar zor kazanı 1/e 
Kalpler zor fethediliyordu. t' 

o zaman : - Aşk l Diyen e ııı 
kek ve kadın ilahi bir ıııefh:e
hatırlıyordu. Bu düşünceler tıP• 
yinleri, hayalleri yumuşa le" 
genişletirken içten gele~ ı~~tl· 
ler edebiyata kuvvet .verıYGcW 
Eh şimdikiler öyle mı yal şl< 
leri havada değil tavada " a 

sesi yerine : et" 
- Para ! Sesi daha ku'V;tsıı 

le hakim. Gönül doyuraııadııh" 
ziyade kann doyurmak 
zevkli.. ise 
Aşk dediğimiz nesnNere' 

sokak ortalarına hazır. ·r siıı· 
den istersen toplıyabıı"yiP• 
Üzerinde o kadar ince e ~ yo· 
sık dokuyacak, fikir, hayaeğil. 
racak meşguliyetlerden d belei 

Edebiyata kulak asani .. ..tek 
.. r\11" 

hiç yok. Çala kalem yu .. 1ıı l yıııı .. 
varken ne yapsın ar ı teP 
ruhunu, samimiyetini.. . . a bil" 
bir çoğumuz düğün evını all" 

meden çanak, çömlek taŞ•Y 
lara benzemiyormuyuı? Ceo>•I" 

Hayırlısı olsun_ ~~- ceJerle 
Bu da hoş. Maddı ?uşu~ değil, 
yaşamak dcvrindeyız. Bı eğ · 
bütün cihan buna boyun 
mış. 

* • • Jlerioe 
2 - [Kaç gündür sua · yo" 

d• beOI 
cevap verdire ver ıre a:) 
ran sevgili okuyucula._1101 

•
5
,fir 

Evinize kıymetli bır ; 01etli 
gelince evinizin en daly•" 
köşesini, koltuğunu, 5i~e bet' 
sını vermez misiniz? ş. .,. .. 

. İ iÇlO r f 
de öyleyim. Sayım ış k )ll>et • , 
zılan ehemmiyet v~ ~eo de 
yazılara yerimi verdi.Dl· .... ol" 

. . d 0ıur::o-
gazetenın neresın e .. rU'°' .. kuY0 
sun bir yer bulup ç~ t sir .,e 

Bu hal başka bı~ .1;jr. f 01' 
düşüce yüzünden ~eğ! ioıdide 
Dil eskiden ne ıse ş 1'ı;şe" 

· ter baŞ ısı odur. Yanı ben ıs 0 1aY1 

de, ister kıç göşede arın• b0 " 
· •· .. m ne ay ı0st sesııo ve sozu ıiı " 

k Çırır a zar, ne topunu a 
larım.. rakdil 

paıat 
20 llkteşrin - yırf1' 
Genel NUfUS sa jşinİO 
Sayım günü, sayı~ 1cadat 

bittiği iJan ediline~~ bıtııf(" 
Çocuklarınızı sokı:ıg ,, ,. 
mayınız. 5okaS' 

K .. ··k çocukların babıl" uçu a ve 
çıkmalarından ar aktı'· 
ları mes'ul tutu a~"fet .. 

Başve .!'c1urJOğ'i.I 
lstatist:k u.nıu 



..,: Te,rınıavel teaa 

ICcı_ınutay da· 
1' arını k;~di koo-1 
Peratifleri kanunu 
~=r altıncı maddeye ka

A lllüz<tkere edllmlşllı
huır·~kara 4 (A.A) - Kamutay 
kıtı ;ın Fikret Silayın başkanlı· 

a too ' bh • anmıştır. Toplantıya 
• anı rke Ç kı ı. y n an rı ve Çoruh 

lııelı~ · ~tı . Sami Çö '. geçen ile 
bild·ı e A , ı Okarın öidüklerini 

ren b k okun aş anlık tezkeresi 
bir dınu_;, hatıralarına hürmeten 

akıka s"k•t d' .. B u u e ılmıştır. 
Undan 

dir k .. sonra evkaf genel 
e torlü... . 

rıııa . gu ışyarları aylıkla· 
ba• daıt kanuna ilişik cetvelde 

.ı e .. 'k 
teri gışı likler yapılması, as· 

şahıslar! ·ı 1 • lef b a, aı e erme karşı 
er erlikt · 

takib' h e ışlenen suçların 
lıaı ı akkındaki kanun layi· 

arının . 
\aşb k gerı verilmesine dair 
ltı a anlık tezkereleri okun
uştur. 
Deııı· 

hakk ıryolJarı teknik birliği 
ındaki 

°l't bun . mukavelenameye 
ltııza ~- aıt protokola iltihakı· 
ka01:- iUtıırük ve inhisarlar ba-

ırı vazif k 
telgraf e urumuna, posta 
birbir) ~e telefon işyarlarının 
, erıne k f 1 

•ıt k e a et borçlarına 
anunları . k' . .. reler· n ı ıncı muzake· 

lerdi; Yapılarak kabul edilmiş-
l(aınuta . 

laııtı Y Yıne bugünkü top-
•ında .. d 

'•kert &un eminde bulunan 
ceza v 1 .. llıe k e usu u 111ubake-

lete:~unJarında değişiklik glS-
Uit anun layihalarile asker-
b llıükell f 
•ıı ın d e ıyet kanununun 

•iııe ai: delerinin değiştirilme
ilzeriııe ~anun layıhasını isteği 
'l'erıı:ı · aıt olduğu komisyona 
k ış, tarım kr d' 
•ııunu e ı koopetifleri 

"" ııun nı" k ""'ltir, T uza eresine geç• 
}'Önden arı~ kredilerinin her 
"a . verınıli 1 bil . . . " Yrı o a mesı ıçın 

ltıesuJi tııahdut ve müteselsil 
t Yet pr 'b' e çift .1 . ensı ıne dayanan 
la çı erıın · · k 

rıııı d h ııın redi ihtiyaç-
eld a a · e ed b' genış ve kolayca 
ceı- e ılınel · · • 

tt ola b erını temın ede· 
hası 16 

11 
u Yeni kanun layı· 

lllilzak ncı maddesine kadar 
"n ere ed'I 
"~nil t 1 erek Pazartesi 
ııı 1 opJanın k e ere a üzere ııörüş· 

•on v ·1 . 
_:""j:':~e'::r~ı .;;;m;:;ış~t:ir.:,· _ oto bu 

Otob" sçuıe.- blı-llğl 
to ı Usçüler b · l"- · 
1 

P aııtı 81 b .. ır ıgı fevkalade 

)er birlik! ~gun esnaf ye işçi· 
a k erı b" ca Ye .. urosunda yapı-
•e ·ı Yenı .. . 

çı ecekti Yonetım kurulu 
'1 r. 

Ank "
1
Yet rnemuı-u· 

ara · k· • 
~ltıriııde ts an direktorlüğü 

4•rındaıı ~a ışan hukuk mezun
it IDaiy\:t ay Fadıl İzmir llbay-

ltııştır. memurluğuna atan· 

'1a.ıe 
• lzınir n memurluğu 
&u maden · t' b 
ı::ı 0 da çalı . " 1 at meurlu· 
"-eh · Şan ıkınc· .. · b' ını terf' ı mumeyyız 
ııitıci Ilı" •an 35 lira maaşla 

Utııey ' ı· • !{az yız ıg-e atanmışbr. 

b
. Ber .. a aen vuruldU 
ır k " ma ılç · d aza ı esın e müessif 

~~bat:,s:rıod~uştur. Talat (paşa) 
ç 3tafa 0 • 1 oturan dindar 
~:ıığu sef i~ ibra kimle lcomşu 
b hrııed k Yaşında Mustafa 
kto~ing t b arpuz yerken bir 

8 
Utcalarn:- ancası l:ulmuşlar ve 

tada tab ga başlamışlardır Bu 
iln anca at 1 k. 

isab IDerıni lb h' e~ a ara çı· 
" et ed ra ıının göğsüne 
ı ar 1 erek 1 tı • a ı Ber yara aınıştır. 
tıesıııe kaılaTa Memleket has

na alınınış~ı arak tedavi al-
r. 

YENi ASIR 
'"'""-

Londra a o nemli bir teşebbüs 
Mussolini Ak denizdeki 

aldırı]masını 
ihtiyat 
teklif 

tedbirlerinin 
etti .. 

Italya Uluslar 
ulusların 

~ osyetesinden çekilmiyecektir. Meğer ki 
mecbur kılsın .. durumu kendisini buna 

diğer 

Londra, S (Ô.R) - ltalyanın Avrupa sulhunu korumak hu· 
Londra sefiri B. Grandi fora- susundaki mes'uliyetlerini de 
yn ofisde yeni bir girişimde gözönünde tuttuğunu bildir· 
bulunmuştur. Dış bakanı B. mektedir. 
Samüel Hor tarafından kabul "ltal;a Uluslar Sosyetesin· 
edilen büyük elçi ltalya baş· den çekilmek niyetinde değildir. 
bakanı B. Mussolini adına bir Italya, iş birliği ruhile sosye-
bildirikte bulunmuştur. tenin işlerine iştirak edecektir 

Bu bildiriğin muhteviyatı hak şimdiye kadar hakkı oldu-
kında lgerek Londra, gerekse ğu gibi muamele görmüş ol-
Romada çok sıkı bir gizlilik mamakla beraber sosyeteden 
tutulmakla beralıer, iyi haber çekilmiyecektir. Meğerki diğer 
alan çörenlerde sanıldığına gö· üyelerin durumu kendisini buna 
re bildirik B. Mussolininin ba- mecbur kılsın ... ,, 
rışa bağlılığını teyid etmekte Londra, S (A.A) - Musso· 
ve Akdenizdeki gerginlik du- lini Akdenizdeki bugünkü ger· 
rumu yerine içsel bir elbirliği ginliğin yerine kat'i bir kotarış 
durumu kurulduğu takdirde amacıyle candan elbirliği ede-
barışa daha iyi hizmet edilmiş cek olsa harp müddeti azala· 
olacağını ve muhasemat miid· cağı gibi barışa da yardım 
detinin de kısalabileceğini bil· edilmiş olacağını lngiliz hüku-
dirmektedir. B. Mussoliniye metine bildirmiştir. Bu bildirik 
göre, ilgili olan her iki taraf, fiilen mevcut olmıyan bir teh-
hiçbir sebebi olmıyan ihtiyat likeye karşı bütün ilgililer ta-
tedbirlerini ilga etmek sure• rafından alınmış ihtiyati tedbir-
tile bu amaca y<ırdım etmeli- !erden hemen ve hep birden 
dirler. vazgeçi '. mesini teklif etmekte· 

B. Mussolini yalnız ltalyan dir. Bu amacı günden görüş· 
menfaatlarını korumak husu- meler Romada iyi karşılana-
sundaki mes'uliyetlerini değil, Akdemzdeki /ngiliz deniz ejdni Hud caktır. 

•••••ııııııaıııııııı11ııııııııııı••ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1111111ıııııııı1111111111111111111ıııııııı11ıııııııı»aııı,ııı~ıııııııııııııııııııııı11ıııııııııııııııııı 

lngiliz başba anı diyor ki: 
''Büyük Britanyclhükiiineti Avrupada Üzerine 

Düşen rolü oynamaktan geri kalamaz •. ,, 
Londra, 5 (Ô.R) - Konser- "Bu işde biz başlangıçtan Jauı-nale Dltalya ! 

vatör partinin yıllık kongresin· 1 beri uluslar sosyetesi üyesi Cevap veı-iyor 
de parti başkanı ve başbakan olarak ve andlaşmaya saygı "oma 5 (Ö R) - (Journale 

gösterilmesini sag· lam ak ama- D"t 1 ) B B ld · f d B. Baldovin çok önemli bir söy· ı a ya . a vın tara ın an 
cile hareket ettik ve andlaş- h f k. · k · d 

lev vererek genel durumu ve manın ruhundan hiç bir zaman mu a aza ar partı ongresın e 
özel olarak ltalyan - Habeş an· ayrılmadık.., verilen söylevi tefsir ederken 

bünun itidalini kaydediyor ve 

/ngıliz Dış bakanı Samoel hoor 
laşmazlığından ileri gelen dıı· 
rumu incelemiştir. B. Baldvin 
demiştir ki: 

"Bütün memleket, uluslar 
sosyetesini müdafaa ettiğimiz 
zaman samimiyetle hareket 
ettiğimizden şüphe edildiğini 

hiddet ve nefretle görmek-
tedir. 

ltalyan • Habeş anlaşmazlı-
ğından bahsederken lngiliz son günlerdeki cezri tedlıirler 
başbakanı ltalyayi, uluslar sos• yaygarasile bir tezat teşkil et· 
yetesi konseyinin vazifesini tiğini ileri sürerek diyor ki: 
daha ziyada güçleştirecke en . ·:~er ne kadar B. Bald· 
küçük bir tedbirden bile sa· vın ın goruşu ile ltalyan 
kınmağa yeniden ve bararetle görüşleri hiii birbirinden 
davet etmiştir. B. Baldvin de. uzak iselerde B. Baldvin 
miştlr ki: fena tesirlerden uzaklaşmış 

"Bizim en büyük menfeatimiz ve zo. lama tedbirlerinden bah-
barışı korumaktır. Ben şuna setmemiştir.,, 
kaniim ki ancak uluslar sosye- ltalyan gazetesi büyük bir 
tesi içinde bir elbirliği bize ha· devlet hükumet başkanının 
rışı korumak ve eğer barış bo· mes'uliyeti kabı:.l etmekte ve 
zulacak olursa yeniden koru· B. Baldvin tarafından lngil-
mak için en iyi vasıtayı ver- terenin ltalyaya karşı dostluk 
mektedir. beslediğinin kaydedilmesini iyi 

"Büyük Britanya hükumeti karşılamakla beraber bu dost-
Avrupada üzerine düşen rolü !uğun kuvvetini ancak lngilte-
oynamaktan geri kalamaz. Bu renin Cenevredeki hareketiyle 
rolü oynamağa yalnız kendi ölçmek mümkün olacağını yaz· 
menfaatleri bakımından değil, maktadır. 
ayni zamanda arsıulusal yü· ltalyan gazetesi nihayet di-
kenler kabul ettiği ve bunları yor ki : 
yerine getirmek niyetinde ol- "B. Baldvin Avrupanın gü· 
duğu için de mecburdur.,, venini Uluslar Sosyetesinde 

Yunan donanması 

görüyor, fakat bu imparatorluk 
silahlarının artmasını istemek· 
ten kendisini alıkoymıyor. Di· 
mek ki B. Baldvin ferdi 
kuvvetlerin kıymetini inkar 
etmemektedir. Bu ferdi kuv-

Eden ve Baldvin 
vetler muvazenesinde ise Ital
yanın özel bir yeri olsa ge
rektir. lngiltere kolonilerinin 
emniyetini uluslar sosyetesinde 
arayacağına büyük devletler 
arasında bir anlaşmaya bağ
lamalıdır. 

" , 
TAYYARE 

İskenderiye' de 
Karaya askeı- lhı-ac• 

Man6 vı-alaı-ı 
lstanbul, 5 (Özel) - Londra

dan gelen haberlere göre lıı
giliz donanması lskenderiye su
larında karaya asker ihracı 
manevraları yapacaktır. 

Fındıklıda 
Yedi c:.v yandı 

btanbul, 5 (Ö.D) - Sabah 
Fındıklıda büyük bir yangın 

çıktı. itfaiyenin zamann;da ye
tişmiş bulunmasına rağmen ye· 
di ev yandı. Yanan evler ab
şapb. Zabıta ve adliye yangın 

' 

hakkında tahkikata bulunmak
tadır. 

U. Sosyetesi 
Tehir edildi 

lstanbul, 5 (Özel) - Uluslar 
sosyetesi bu sabahki toplanbsını 
tehir etti. Bu tehirin sebebi 
anlaşılamamıştır. 

Fındık piyasası 
Gireson, 4 (A.A)-Uı.un gün· 

lerdenberi otuz yedi ile otuz 
sekiz kuruş arasında satılmakta 
olan fındıklarımızın fiab dünden 
beri biraz yükselmiş, fındık içi 
kırk bir, kabuklu on dokuz 
buçukla yirmi kuruştan mua
mele görmüştür. Piyasanın du
rumu isteklidir. Fiyatların daha 
ziyade yükseleceği umulmak
tadır 
r/.L//./TiV'//h'iZT__L,o"~/ 

Askere davet 
lzmlı- askerlik şube
sinden : 

iki senelik hizmete tabi 
sınıflara ayrılmış 329 do· 
ğumlu ve bu doğumlularla 

muamele görecek olan diğer 
doğumlu eratla sıhhi ahva· 
)inden ve gerek diğer ma
zeretinden ötürü henüz sevk 
edilmemiş ve gerekse yok· 
lama kaçaklığından ele ge· 
çerek muayenesi neticesinde 
bu sınıflara ayrılmış ve he· 
nüz askere sevkedilmemiş 

316 doğumundan 328 doğu
muna kadar (dahil) eratla 
328 doğumlu piyade sınıfına 
ayrılmış eratın sevklerine 

l 
başlanacaktır. Hangi gün 
şube merkezinde bulunacak-

! 
!arı ayrıca ilin ve kendile
rine tebliğat yapılacağından 

~ şimdiden hazırlıklanna baş-
lamaları ve tayin edilecek 

s günde şube merk~zinde bu· 
1 lunmaları ilin olunur. 
rL/,.A/y/..L/.Lf...Q/kQ(///.//////L/J. 

Üzümlerimiz 
Önemli siparişler 

beklenıyor 
Üzüm kurumu ile inh:sarlar 

' 
1 

idaresi dün piyasadan üzüm 
satın almamışlardır. Yarın 

\ önemli mübayaalar yapacak· 
1 !ardır. Dün üzüm alım satımı 

durgun görünüyordu. Hatta 
fiatların düşmesinden korkulu
yordu. Fakat piyasa normal 
vıaziyetini muhafaza etmektedir. 
Bugünlerde üzümlerimiz için 
önemli siparişler bekleniyor, 

istifa 
Foça seyyar sağlık (Sıhhat) 

memurluğuna atandığı halde 
işe başlamıyan Hüseyin istifa 
etmiş sayılmıştır. 

SiNEMASI 

"Şunu şöylemek isterim ki 
lngiliz hükumeti ltalyan - Habeş 
anlaşmazlığının yalnız başı
na her hangi bir tedbir almak 
niyetinde olmayıp hiç bir za· 
manda böyle bir düşünce bes· 
lem emiştir. 

İstanbulu ziyaret eden filo 
Adına bir teşekkür mektubu 

Telefon 3151 BUGON Telefon 31s1 
Henry Bataille'ın şabeser romanından iktibas edilen 

-- R~ngin neden sarı?? 
-- Ellerın neye titriyor? ? 

Ankara 5 (A.A) - Geçen
lerde Yunan donanması ile bir
likte lstanbulu ziyaret eden 
Yunan hava filosu adına Ami
ral Sakillaridis tarafından Türk 
hava kurumu lstanbul direk
törlüğüne şu teşekkür mektu
bu gön~erilmiştir. 

kıt silinmiyecek tatlı hatıralar 
bırakan kalpden ve candan 
bir suvare ile kutladı. Bunun 
için samimi teşekkürlerimi ve 
emrim altında bulunan bütün 
sübayların bilhassa dost Tür
kiyen değerli uçmanlarıyle bir 
kez daha temas eden bütün 
Yunan hava sübaylarınm sonsuz 
saygılarını Türk hava kurumuna 
bildirmenizi rica ederim. En 
derin saygılarımın kabulünü 
dilerim. sayın direktör. 

1 s K"AnNkô AL 
J\ li Yoksa sen de Lalede vahşi 
llli ~R KRALI Türkçe filmini 
Niha gordün? 

liirk/edt b~klediğimiz gün .• ilk Türkçe Kovboy filmi bütün 
e e ılk defa bu 'n LA.LEDE .. 

Sayın direktör, 
Türkiyeye gelen Yunan uç· 

manlarına karşı çok sıcak bir 
kabul a-österen Türk hava ko
rumu, Yunan filosunun bu gü
zel şehirde bulunmasını bizleri 
çok hislendiren ve hiçbir va Amlı-al Sakallarls 

Gaby Morlay ile Henri Rollan'ın temsil ettikleri bu filmi 
kadın erkek, genç, ihtiyar herkes mutlaka görmelidirler 
ilaveten : Çok gülünçlü "Miki Mavz" 
DIKKA T : fiatlar tenzil edilmiştir. 30-40-50 kuruştur 

Seans saatları : Hergün 15-17 19-21,15 
Cumartesi 13 - 15 - 17 seauslarında talebeye tenzilatlı 

bilet verilir. 
Pazar 11,30 - 13 de ili ve seansları vardır. 
Sinemadan sonra her semte otobüs, Karşıyakaya vapur var 
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zümcülük işi etrafında tetkikleri Sokaklarda kalan kimse
Almanlar tecimerlerimizin ithal müsaadesi için siz ç~cu~lar toplan~cak 
taleplerine geç cevap vererek fiatleri kırdırıyorlar Komıt8e. SuKd ÇoAcuklarkıt Içın de 

ır reş çaca ı · 
Keyfiyet protesto edi!miştir - Bir Alman kooperatif direktörünün fikirleri 

Üzüm mevztıu etrafında tet
kikler yaparken Hamburgtaki 
büyük ithalat evlerini dinleme
nin en lüzumlu bir İs olduğun
da şüphe yoktur. Almanyada 
üç yüz elli şubesi bulunan bü
yük bir kooperatifin müdürü 
ile konuştum. Her Langner 
çok yakın ve ciddi bir alaka 
ile sorgularıma cevap verdi. 
Onun sözlerini nakletmek va
ziyeti aydınlatmaya kafi gele
ceğinden bu mektubumda yal
nız bunu yapmakla iktifa ede
ceğim: 

"Üzüm piyasası bir kaç nok
tadan mütalaa edilebilir. birin
cisi Türk köylüsü bakımından, 
yani Türkiye bağcıları bugünkü 
fiatlarla istihsal masraflarını 

karşılıyabiliyorlar mı, karşılıya
mıyorlar mı? • ikincisi Türkiye 
bağcıları ile Türkiye tecimer
leri arasındaki vaziyet yani alım 
satım işlerinin tanzimi bakımın
dan ... Bu iki nokta bizi alaka
dar etme?. Memleketinizin hu
susiyetlerini bilmediğimiz için 
bu hususta mütalaa serdedeme
yiz. Bunlar sizin bileceğiniz iş
lerdir. 

Üçüncüsü Kaliforniya ve 
Acem üzümleri ile piyasamızda 
rekabet edebilmeniz keyfiyeti
dir. Bu nokta çok mühim ol
makla beraber bugün mevcud 
değildir. Çünkü Acem ve Ka
liforniya üzümlerinin Alman pa
zarlarına gelmesine maddeten 
imkan yoktur. Bugün piyasa
mız yatnız Türkiyeye açık bu
lunan bir pazar halindedir. Bi
naenaleyh iyi idare edilmek 
şartiyle bugün on iki kuruşa 

aldığımız üzümlerinizi biz yirmi 
kuruşa da alabiliriz. 20 Kuruş 
Almanya için de pahalı bir fiat 
değildir. Yalnız ticaret işleri 
normal bir safhada yürümek 
şartile ... 

Görüyoruz ki barice karşı 

bir fiat birliği yapılmıştır.Fakat 
bu fiat birliği muhafaza edile
memektedir. El altından gizli 
ucuz satışlar yapılıyor. Esasen 
bu kontrolu çok güç olan bir 
meseledir. Nerede kaldı ki fiat 
birliği yalnız barice karşıdır. 
Bundan Tıirk köylüsü istifade 
etmiyor 

iç piyasanızdaki vaziyeti bildi-

işte en zor olan bu sualin 
cevabıdır. Fiat tesbiti husu
sunda yapılmış bir çok tecrü
beler vardır. Kontrol müşküla
tından dolayı müsbet netice 
vermemiştir. Teşkilatı, disip:ini 
malum olan Almanyada bile 
bu iş yürüyememiştir. Nerede 
kaldı ki sizin gibi harice karşı 
fiatı tesbit edip dahildeki va
ziyeti serbest bırakan bir du
rumda bundan iyi bir netice 
beklenebilsin ... 

Yunanistancla, Giritte ihra
cat işleri muayyen ellerde ol
duğu için orada delice reka
betler yapılmıyor. Her şeyden 

önce memleketinizden delice 
rekabet imkanlarını yok etme
lisiniz. Bu sözümle ihracatın 

devletçe bir elden yapılma~ını 

kasdetmiyorum. Ticarette hu
susi teşebbüsler ekonomik ha
yatın amudu fıkarisidir. Devlet 
nazım ve kontrol vaziyetinde 
kalmalı ticaret inkişaf yine 
hususi teşebbüslere bırakılma
lıdır. Gerçi Almanya devleti lo-

r 
.. 

liamb111 f! 
komotif vererek kahve almak 
gibi bazı ticari işler yapmak
tadır. 

Fakat bu normal birşey de
ğildir. Zaruretten doğmadır. 

istenilmiyerek yapılıyor.Alman
ya ticaret işlerinin daima hu
susi ellerde kalmasına taraf
tardır. 

Üzüm için lzmirde bir ihra
cat kooperatifi yapılacağını 

haber alıyoruz. Bu yapılsın ve
ya yapılmasın diyemem. Koo
peratiflerin ihracat yapmaları 

fikri çok caziptir. Fakat tat
bikatı iyi ueticeler vermemek
tedir. Çünkü kooperatiflerde 

liamburg /ımaııından bir nıa11-aıa 
gımız ıçın F orse edilmiş gayri bütün kuvvet müdürün elinde-
tabii fiatlerle karşılaştığımızı da dir. iyi bir müdür iş başına 
biliyoruz. Bizim verdiğimiz on gelirse iş yürümekte aksi olur-
iki kuruş ta Türk köylüsüne sa daha çok fena neticeler ver-
gitmiyor. Binaenaleyh bu gayri mektedirKooperatife bele devlet 
tabii şartlar altında üzünı işinin elinin karışması biç doğru de-
inkişaf etmesine ihtimal vermi- ğildir. Bence kooperatif yapı-
yorum. Bundan başka Türk ta-
cirleri bin kutu alan bir Alman lacak ise bu kooperatif müs-

takil olmalıdır. Köylünün-
ithalat evine on iki ve yüz bin 
kutu alan büyük bir müessese
ye de on iki kuruş oferto ya
pıyorlar bu da doğru değildir. 
Küçük ve büyük alıcılar ayrıl
malıdır. 

Bu durumun 
geçilebilir?. 

önüne nasıl 

kooperatif ile rabıtaları 
ancak muayyen noktalara mun
hasır kalmalı, idare yiııe göz
leri daima dışarıda olan ibra· 
cat tacirlerine bırakılmalıdır. 

Yani kurulacak kooperatifin 
içine büvük ihracat tacirleri 

liambıır[! limalllll 'fall bir manzara 
alınmalı ve iş yine bunların mizle bir panik yarattğımızda 
vasıtasile yürütülmelidir. Ihra- şüphe yoktur. Yalnız bize açık 
cat tacirleri kooperatifin ka- ve rakip ülkelere kap:llı bulu· 
rında ve zararında alakadar nan bu barajı bu feci duruma 
olurlar ise delice rekabet or- düşürmenin acısını Türk köy-
t...dan kalkmış olur. Rekabeti lüsüne çektirdiğimiz meydan· 
fiat kırmağa değil, cinsin dadır. Bununla beraber hemen 
iyileştirilıi:ıesine inhisar ettir- ilave eylemek mecburiyetinde-
melidir. Devlet kontrolu ile yim ki lzmirdeki üzüm faciası-
hususi teşebbüslerin verimli nın sebepleri araştırılırsa mesu-
neticeleri birleştirilir ise hem liyeti münhasıran ihracat tacir· 

lerinin omuzlarında .bırakama
yız. ihracatçıların fiat kırmakla 

• 

beledi resi 
memleketiniz istifade eder 
hemde bizim piyasanızın em
niyet ve istikrarına itimadımız 

artarak iş inkişaf yoluna gire
b;lir. Önünüzde hemen rekol
tenizi istihlak edebilecek ve 
rakiplerinize kapıları kapalı 

bulunan bir pazar vardır. iti
dali elden bırakmamak, fiati 
forsa etmemek, makul olmak 
şartile pekala bize yirmi ku
ruşa kadar üzümlerinizi sata
bilirsiniz. Bizde memnuniyetle 
alırız. Yeter ki keyfiyeti iyi 
organize etmiş bulunasınız· 

Diyeceksiniz ki ihracat ta
cirleri böyle bir kooperatife 
nasıl girebilirler. Pek ala gi
rerler. Onlar için emin bir du
rumda çalışmak faydalıdır. 

Sonra onlara aylık verecek 
de~il yaptıkları iş nisbetinde 
müsavi hak ayıracaksınız.. Ni
hayet bunlar arasında yeni 
evler, yeni pazarlar bulanlara 
ayrıca bir hisse de ayırmak 

miimkündür. Ziraat koopera
tifleri çiftçiler elinde, ticaret 
ve satış kooperatifleri tüccar
lar elinde olmak lazımdır ka-
naatindeyim. 

Böyle bir teşekkül üzerinde 
ısrarla durduğunuz standari
zasyon işini de halledebilir. 
Esasen bugün kat'i bir stan
dariza!yon olmamakla beraber 
Türk üzümleri piyasamızda nu
maraları ile malumdur. Aşağı 
yukarı biz berkesin ne mal 
teslim edeceğini biliriz.,. 

Her Langner de bu izahati 
verdikten sonra geçen mektu
bumda uzun uzadıya yazdığım 
umumi şikayet mevzularını da 
tekrarlamıştır. Bunları başka

larından da dinliyerek yazdı
ğım için burada tekrarlamıya-
cağım. .. 

" " Alman piyasasında kendi eli-

Alman ithalatçılarını gücendir-
dikleri piyasamızın emniyet ve 
istikrarını haleldar eyledikleri 
muhakkaktır. Amma fiatların 
kırılmasına rağmen yine genış 
mikyasta işler yapılamamasını'!' 
bu güceniklikten başka diğer 
mühim bazı sebepleri daha 
vardır. 

Almanyada ithalatı kontrol 
e tmek üzere yirmi sekiz kontrol 
dairesi vardı!'. Bu daircle~ 

memleket dahilinde yetişen 
mahsullerin vazıyetine, 1931 
yılında yapılmış ithalatın duru
muna, klering anlaşması ile 
bağlı bulundukları ülkelerin 
Almanyadan çektikleri malla
rın yekununa göre ithal müsa
adesi vermekte ve bu müsa
ade alınmadıkça asla mal ithal 
olunamamaktadır. 

Hükumetimiz son klerinğ 
anlaşmsını yaparken bu kontro
lun Türk mallarından kaldırıl
masını istemiş Türkiyeye yapı
lan Alman ithalatının biç bir 
kontrola tabi tutulmadığını ile
ri süı·müştü.Almanlar bu noktayı 
kabul etmediler. Almanyanın 
kapalı bir pazar olduğunu, 
Türkiyeye yapılan ithalatın 
Amer ka sanayii ile rekabet 
yüzünden tabii bir koııtrola 
tabi bulunduğunu, bununla be
raber ithal müsaadesi vermek
te ;;zami hüsnüniyet göstere
ceklerini temin eylediler. 

Bugün açıkça söyliyebiliriz 
ki bu hüsnüniyet gösterilme
mektedir. Tecimerlerin ithal 
müsaadesi için yaptıkları ta
leplere çok geç cevap veril
mekte veya istenilen mikdarın 
yarısı bazan da dörtte biri ve
rilmektedir. Bu hareket mana· 
sız ve sebeps z değildir. Tür
kiye piyasasının vaziyetini iyi 
bilen kontrol daireleri zaman 
zaman müsaade vermemekte 
bu suretle piyasamızı tazyık 

ederek fiatları kırdırmaktadır. 
Üzüm için olduğu kadar fın
dık iç n de vaziyet aynıdır. 

Keyfiyeti buradaki Türk ma
kamatı protesto edince klering 
müvazenesinde açık bulunduğu 
Türkiye ithalatının fazlalaştığı 

ileri sürülmektedir. 
Filhakika Almanya ile yap

tığımız işler başka bir hususi
yet taşıyor. Bizim Almanyaya 
sattığımız malların büyük bir 
yekun tutan kısımları üzüm, 

Halkevi sosyd (içtimai) yar
dım komitesi sokaklardıı kal
mış kimsesiz çocukları 1< oru
mak, bakmak ve yetişl.r.,.~1<: 
için önemli bir teşebbüse gı

rişmiştir Bir çatı altına topla· 
nacak olan yavrular, meın!eket 
için faydalı bir şekilde bakıla
caktır. 

Ayrıca çocuk esirgeme ku
rumunun Basmahanedeki süt 
damlası müessesesi de ko
mite tarafından işletilecektir. 

Fakir ve muhtaç ailelerin süt 

Bir ayda 
lzmirden ne kadar 

Üzüm çıkarıldı 
Ağustos 1935 ayında limanı

mızdan yabancı memleketlere 
15,803,543 kilo ağırlıgında 
1,689,748 lira değerinde muh
telif ürün ihraç edilmiştir. Bun
ların en çoğunu işlenmiş v.ı iş
lenmemiş incir ile arpa, bakla, 
palamut, kepek. hurda maden. 
tuz ve hayan teşkil etmektedir. 
1,010,410 kilo işlenmiş incir 
ve 1,475,738 kilo işlenmemiş 
incir ihraç edilıLiştir. 172,720 
kilo tütün, 1,156,000 kilo npa, 
2 398,000 1<.ilo bakla, 460,148 

I kilo kep~k, 182,290 kilo ceviz 
kütüğü, 600,869 kilo kutu, 
229,500 kilo hurda maden, 15 
bin kilo tuz, 210,001) kilo küs
pe ihraç edilmiŞtir. Limanımız· · 
dan Ağustos ayında ihraç edi
'en hayvan miktarı 14,629 

çocukları için de komite bir 

kreş açacaktır. Burada bakı· 
lacak ve yetiştirilecek çocuk· 

!ara süt temini için süt daın· 
lası müessesesinden istifade 

edilecektir. Bu iki önemli iJ 
için ilbaylık ve uray (belediye) 

bütçelerınden biner lira, ev· 

kaftan da (500) lira yardını 
temin edilecektir. ilbay Fazli 

Güleç, Halkevinin bu hayırlı 
teşebbüslerini arkalamakta ve 
her türlü yardımı yapmaktadır. 

Tepeköyde 
Ehli hayvan 
Sergisi açıldı 
Yarış ve Islah Encümeninin 

Tepeköy Ehli hayvan sergisi 
dün açılmıştır. Baytar direktö· 
rü Adil Yergök'ün başkanlı· 

k-ı ğında baytarlardan teşek u 
eden bir jori heyeti dün ser· 
giye getirilmiş olan (150) den 
fazln hayvan. muayeneden ge
eırmiş ve iyi derecede olanları 
~sbit etmiştir. Bunların sahi~· 
!erine 2700 lira ikramiye veri" 
lecektir. 

Sergi ; bu sabah ilbay Fazlı 
Güleç tarafından törenlfl açıla: 
cak v-0 halkın sergiyi görnıesı 
için akşama kadar açık J,ulun
duralacaktır. , 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• 
leketlere 15,803,543 kilo ağır-

baştır. 

lığında 1,689 748 lira değerin?e 
mahsul ve eşya ihraç edilnıış• 
tir. Diş memleketlerden ayıı~ 

,, ",. • ayda lzmir limanına 2, 793,95 
Ağustos 1925 ayında !ima- kilo ağırlığında 555,515 lira de-

nımızdıır-. muhtelif ecnebi mem- 1 ğerinde mal ithal edilmiştir.,,,, 
lll~~llllODJ~llllllllllllll•lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll al 
indr, tütün, fındık ve pa- tarmak için Almanyadan nı 
mLıktur. Bu beş kalem eşya- almağa mecbur kalacağız de· 
nın istihsal mevsimleri de mektir. 
hemen ayni aylara düşmekte- Almanların bu işde telat 
dir.Yani biz senenin azami altı göstermeleri tamamen manasız: 
ayında yüklü ihracat yapmakta dır. Manalı olan bir cibetı 
Almanya ise bütün sene Tür· vardır ki o da müsaade ve~· 
kiyeye mal göndermektedir. memekle ihracat aylarında pı: 
Bizim faal aylarımızda Alman- yasamızı tazyik etmek fiatlerı 
lar açılıyoruz diyerek bize müş- kırdırmak ve Alman balkınıı 
kilat gösteriyorlar.Düşünmiyor· daha ucuz mal yidirmeği ~e; 
lar ki müteakip aylarda bu min eylemektir. Böyle dev~ 
açık kapatılmaktadır. Ceçen elile bir tazyik yulu hüsnii 
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sene ihracat mevsimine ğirdi- yet eseri sayılamaz. Binaena. 
- . . . Al 1 b · · d d"" n kıt gımız zaman vazıyet man- ey ıç pıyasamız a uze n 
yanın lehine idi. mağa çalışırken dış pazarlar~a 

Yani Almanlar bize altı mil- bu kabil manevralarının 
yon mark fazla mal satmışlar- önüne geçmeliyiz. Türk gü~: 
dı. Bizde bloke paraları duru- rükleri Alman idbalatına açıve 
yordu. ihracat mevsimi girince tır. Muahede dahilinde a~ a· 
bu fazlalık kapatıldı. Hatta bu çok münakaşası asla Y.apı ~u· 
defa biz fazla mal göndermiş maktadır. Bu da Türkıye t ;;.1 
b. · Al d bl k · · · ı !ara at ı,, ızım paramız manya a o e murıyetının an aşma . 13iı 

kalmıştı. Sene sonuna doğru imzaya sadakatını gösterır. 1' 
muvazene hasıl oldu. Bu yıl da nasıl hüsnü niyet gösterer~zı 
hemen vaziyet aynıdır. Bugün Alman idbalatına kapılarıında 
Almanların iddialarına göre biz açık tutuyorsak AlınanY~apı· 
dokuz milyon marklık fazla it- Türk mallarına böylece 
balat yapmışız. Eğer müsa- sını açık tutmalıdır. .. iyet 
ade vermekte devam ederlerse Böyle mütekabil bü5~unenı-

. "kı nı bu açık onbeş milyona çıka- ve kolaylıklardır kı ı t1erinİ 
cak imiş. Merkez cumhuriyet leket iktisadi münasebe po-
bankamızın kliring hesaplarına inkişafa mazhar kılacaktır!. nda 

. k" f yo u göre bu rakamlarda bir yanlış lambaçlı yollar ın ışa .. biraz 
iddia edilebilirse de biz bunu hızla yürüyen ve bergu~ .Al· 

T··rkıye 
daha genişleyen .. u batına ileri sürmiyeceğiz. 

F arzedeliın ki Almanların ile-
ri sürdükleri rakkaınlar doğru
dur. Farzedelim ki Almanlara 
on beş milyon fazla idhalat ya
pacağız. Onlardan döviz iste
miyoruz ki kendileri sıkıntıya 
düşmüş olsunlar. Bizim parala
rımız onlarda bloke kalacaktır. 

Bundan şikayetçi olması la
zımge!en bizim Merkez Cumu
riyet Bankamız olabilir. Niha
yet biz bloka oaralarımızı kur-

manya iktisadi ınunase ına
··niine 

çelme atmak, onun ° Böyle 
nialar çıkarmak. _olud. ıarıır
bir yol iki taraf ıçın e 1 dai• 
1 d T . 1 • kontro n 
ı ır. ecııner erı ·ıınekte 

relerinin kapılarını enkı ·nıer• 1" cı 
kurtarmak lazımdır. ; ireJe· 
!erin vazifesi kontrol ak de• 

k - aşına k rinde durma ugr kaJııra 
ğil işlerinin başında batııı• 

·· ase iki memleket nıun 
. 1 • 1 ınaktır. 

genış etmege ça ış •• ~ 
~akkı ..-,ca .... o 



on ki • • 
Laval E ene görüştü 
Fransız cevabının ana hatlarını 

lngiliz delegesine bildirdi 
Cevaptan anlaşıldığına göre Fransa ltalyanın lngiltereye 

fliicumu halinde Büyük Britanyaya yardım edeeektir 
l .. aval diyor ki : "Ben harp başbakanı olmıyacağım" 

C 
Uluslar sosyetesi konseyinin tarihi celseleruıden biri 

e .. 
nevre, 5 (O.R] - Fran- çağırılmışhr. 

;~zl başbakanı B. Lava! ile Paris 5 ( Ô. R) - Fransız 
a Yan del · Al · · b b h egesı oııı usa- gazeteleri Fransanın lngiltere-
a gelmişlerdir. Sabah Laval b' f Ve Ed ye ceva mı önemle te sir et-

ıııuştur~n arasında mülakat ol- mektedirler. Ami dö Pöpl di-

On .. ı yor ki: Lava) Cenlv~de Fran· 
t 1 uç er komitesi saat 11 de sız cevabının ana hatlarını in-
i 0 P anmış ve ltalya-Habeş an-
;Şmazlığının incelenmesine giliz delegesi bay Edene bil-
k ev:UO etmiştir. Saat 12,45 de dirmiştir. 
s:::ı~n toplantı öğleden sonra Bu cevaba göre Fransız hü-

U de tekrar edilmiştir. kümeli, Akdenizde lngitere ile 
luslarsosyetesi konseyi bu- bazı şartlar içinde iş birliği yap-

güıı beşte (17) de toplanmağa mağa taraftardır Fakat işte asıl 

bu şartların tayini kalıyor.Fran
sız cevabından anlaşıldığına 

göre Fransa ltalyanın lngiltere
ye hücumu halinde Büyük Bri
tanyaya yardım edecektir. Fa
kat böyle bir hücumun yapıl
mıyacağı muhakkaktır 

Franşız efkarı umumiyesi 
başbakanın bu cevabı arkadaş
larına kabul ettirirken söyle
diği şu sözleri unutmamalıdır: 
"Ben harb başbakanı olmıya
cağım.,, Gazete "bunu sevinçle 
sened tutarız.,. Diyor. 

Son Italyan Tebliğleri 
•• 

Onemli hiç bir muvaff akı yeti 
ildirmiyor ... Adua dayanıyor 

Italyan piş~arları Adua yakınlarına gelmişler 
Ro . Bir ltalyan Tayyaresi sakatlanmış 

dak' ıııa, 5 ( Ô.R ) - Tam bu ~· 
kad ıkada (saat 9) Şarki Afri- ı · 
b an gelen haberlere göre · 
asın v _ 

ta f e propaganda bakanlığı 
ra ınd 

tal b. an neşredilen 12 numa-

Dı .. ıldiriğini yayıyoruz: 
unk- -

ulııs I u gun ltalyan yerli vP. 
lerina ~uvvetleri ileri hareket-

Y e I' evaın etmişlerdir. 
ıııu .. ekrkı ve Italyan fırkalardan 

re· b' tat ep ırinci kolordu Adig-
ve E f rııışt ~ ışo meıkilerine var-

b ır. Koylerdeki halk beyaz 
3 Yraklar k 

hiıııa . çe ·erek ltalyanın 
Yesı altına girmişlerdir. 

S _ SAG CENAHTA 
kol ag Çenahta ikinci ulusal 

ordu ki dii uça arın yardımiyle 
Şınanın rn k . . tan u avemet!nı kırdık- » 

Yere~oı;;a c~~uba doğru ilerli-
liin h d endısıne gösterilen bü· 

e eflere varmıştır. 
D _SOMALI CEPHESiNDE 

ltaı ogu Somali cephesinde 
Yan kıtala ·ı · k' · . 

tUutıııaktadırla~'. ı erı mev ılerını 
çak fi tını b 1 oları düşman tahşida· 

ğıt oıııbardınen ederek da· 
tanın~Iardir. Bu tahşidat Sul· 
idi. as Moro kumandasında 

te)~eı;;ral De Bonodan gelen 
kiil"rta a .. askerlerin arazi müş-

a 1• Yurüd"kl · Uzun! • u erı mesafelerin 
li.. ~~u ve hararetin yüksek
gı gıbı gü !" - .. 'b lere .. ç ugu gı i güçlük-

lar ınukemmelen dayandık-
ını ve . 

old • ınanevıyatın yüksek 
ugunu bildirmektedir. 

. ADIGRAT VE 
ENTışqxu ALMIŞLAR 

Somali Suıımıda 
!erin bildirdikler:ne göre ltal
yanlar Adıgrat ve Entişoyu 

işgal ettikten sonra yem 
kuvvetler göndererek bura· 
!ardaki mevkileri takviye et-

mişlerdir. ltalyan piştarlarının 
Adua yakınlarına geldiğini ga
zeteler yazmakta ve ltalyan 
zayiatının hiç denecek kadar 
az olduğunu iddia etmekte· 
dirler. 

Yüzbaşı Stano idaresindeki 
tayyarenin sol kanadı iki kur
şunla delinmiş ise de uçak 
mürettebatı kendilerini kurtar· 
mışlardır. 

19 ESiR ALMIŞLAR 
Gaparki mevkiinde ltalyan· 

lar 7000 Habeşin mukavemetini 
· aldı kların 

ffabeş askerleri 
diriyorlar. 

Roma, 5 (Ö.R) - Masavva
dan bildirildiğine göre Dük 
dö Bergan ile Amıral dö Şa
noyu ve bir çok ltalyan ve 

ecnebi gazetecilerini hamil 
olan Satiirniyo vapuru ora· 
ya gelmiştir. Amiral ve ga· 
zeteciler hemen Asmaraya ha· 
reket ederek bu sabah oraya 
varmışlardır. Dük dö Bergam 
Masovva • Asınara yolunu oto· 
mobille katetmiş ve Asmarada 
başkomutan general Döbono 
adına kendisins bir hoşgeldin 
mektubu verilmiştir. Dük ko
mutanlığıoı alacağı alayıo ba· 
şına geçmek üzere memleket 
içine doğru yoluna devam et-

ltalyanları ı pa ıyor ar 
Fakat Cenup Cephesinde ltalyan 
Ordusu Dolu Kasabasını işgal Etti 

lstanbul 5 (Özel)- Adua etrafında şiddetli muharebeler devam ediyor. Habeşler gece harb
larında ltalyanları çok hırpalamaktadırlar. Bu baskınlar ltalyanların mevkilerini tahkim etmelerine 
imkan bırakmıyor. Cenup cephesinde ltalyan ordusu hududdaki (Dolu) kasabasını işgal etti. 
Ogadan mıntakasında ltalyan tayyareleri bir çok yerleri Bombarduman ettiler 

Italyan gazeteleri lngiltereye karşı 
Hücuırılarını kesmediler 

Roma, 5 (Ö.R) - Senatör Françesko yazdığı bir makalede diyor ki: 
İngilterenin takındığı tavır ne kendi menfaatlerini korumak istediğinden, ne de Uluslar Kuru

muna bağlılığından değildir. lngiltere iki hayale dayanarak hareket etmektedir. Bunların birisi 
ltalyayı korkutarak askerlerini geri çektirebileceği ümididir. ikincisi de şudur ki İngiltere böy
lece ltalyayı faşizme karşı, ltalyan ulusunu Mussoliniye karşı ayaklandırabileceğini ümmaktadır. 

1 alyanlyan a ilerliyorlar 
Adua dün sabah ltalyanlar 
Tarafından zaptedilmiştir 

General Döbono kıtaatın uzun yürüyüşlerinde ve şid
detli sıcakların çıkardığı zorlukları yendiğin bildiriyor 

Adis-Ababa 5 (A.A) - Bu ı mişlerdir. Birinci ulusal kolordu 
gün saat sekizde ltalyan tay· ve yerli askerler kolordusu ile 
yareleri Dessieyi bombardıman kollarile Adigrat ve Entiseyoya 
etmişlerdır. Adis-Ababa Dan· varmışlar ve halk bunları 
kil bölgesinde bilhassa Osfah beyaz bayraklarla karşılıyarak 
yanlarınd~ bütün gece süre.n ltalyanın himayesine girmişler-
gayet çetın ve ya~ından bır dir. Sag cenahda ikinci ulusal 
savaş olmuştur. lkı tarafın da kolordu Doro Toele civarında 
zayiatı gayet çoktur. Gayri 
resmi surette ltalyanların 700 
Habeşlerin 1300 ölü verdikleri 
tahmin olunmaktadır. 

Roma Propaganda bakanlığı 
bugün öğle üzeri ikinci rapo· 
runu çıkarmıştır. Muhasematın 
Somalı sınırlarında da başla· 
dığını bildiren bu rapor şudur: 

Dün 4 İlkteşrinde kıt' at ileri 
yürüyüşlerine daha büyük bir 
şevk ve heyecanla devam et· 

mevzi almış olan düşman kıta· 
atının mukavemeti uçakların 

yardımile kırmış ve cenub is
tikametinde ilerliyerek akşam 
üzeri düşmanın son mevzile· 
rini geçmiştir. Doğu yaylasında 
Ossa bölgesinde uçaklar Sul
tan T eronin kuvvetli bir müf-
rezesini dağıtmış 

lero'nun kıtaatı 

işgal edilmekte 

ve Ras· 
tarafından 

olan Amla 

ve Daenrtani de bombar· 
dıman etmiştir. General Döba· 
no kıtaatınuzun yürüyüşlerin 
ve şiddetli sıcakların çıkardığı 
bütün zorlukları şevkle" yendiğini 
bildirmektedir. 

Bu sabah saat beşte ordu 
ileri yürüyüşüne tekrar baş· 
lamıştır. Somali sınırında da 
kıt' atımız batıda Doluyu ve 
sinir bölgesini ışgal etmiştir. 

Altı uçaklık bir hava filosu 
Dorahaciyi bombardıman et
miştir. 

Adis Ababadan resmen bil
dirildiğine göre Adua bu sabah 
düşmüştür. Ancak Adigrat'ın 
düştüğü haberi teeyyüd etme· 
mektedir. Buna mukabil Aksu
nun düşmesi bekleniyor. 

Bir Türlü Anlaşamıyorlar 
lngiltere başka, Fransa başka fikirde 

Cenevre, 5 (A.A) - Konseyin Onüçler ko
mitesi dünkü toplanbsında sabahın birine kadar 
çalışmış ve bu sabah saat onbuçukta Laval ve 
Eden de hazır olduğu halde tekrar toplanmış· 
tır. Onüçler komitesi dün geceki toplantısında 
ltalyan - Habeş anlaşmazlığının bugünkü duru
mu hakkındaki raporun yazılınasile uğraşmıştır. 
Öğrenildiğine göre rapor durumu ltalyan görü
şüne tamamile aykırı bir şekilde tasvir etmek
tedir. 

Rusya ve küçük itilafın temayülüdür ve ikincisi 

Fransanındır İngiltere ve arkadaşları şu 
kanaattadır ; Anlaşmazlığın barış yolu 
ile halli için yapılmış olan ilk tekliflerin 
yeni durum dolayısile artık hükmü vücudu 
kalmamıştır. Konseyin en acil vazifesi müteca· 
viz ile tecavüze uğrayan memleketi hemen tes
bit etmektir. 

Bugünkü toplantıda ise onüçler komitesi yu· 
karıki müşahedelerden çıkartılması icap eden 
neticelerle uğraşacaktır. Bu hususta sarih iki 
temayül vardır ki birincisi lngiltere - Sovyet 

Fransa ise tamamile tersine olarak formülle· 
rin bu kadar şiddetle izah ve tatbikı cihetine 
gidilmemesini zecri tedbirlerin konulması tari. 
hinin tesbiti için müzakereleri geriletmek sure .. 
tile vakit kazanılmasını iltizam etmektedir. 

B. Hanri Dö J uvenel 
Beynine kan hücum ederek Şanze- · 

lizede düştü ve öldü 
Paris, 5 (Ö.R) - Fransanın 

Suriyedeki eski fevkalade ko
miseri B. Hanri Dö Juvenel 
Şanzelize caddesinden geçerken 
beynine kan hücum ederek 
yere yuvarlanmış ve hastaneye 
kaldırıldıktan sonra ölmüştür. 

Yeni Asır - B. Hanri dö 
Juvenel (Maten) gazetesinin 
direktörü idi. Sonra Senator 
seçilmiş ve 1922 de Fransanın 

uluslar kurulu murahhaslığına 
atanmıştı. 925 de Heriyo tara-

fından Suriye komiserliğine 
tayin olunmuştu. 

Puvankare, Daldiye kabine
lerinde bakanlık etmiş, son 
zamanlarda Roma sefaretinde 
bulunmuştu. .. 

Roma, 5 ( O.R ) - Bütün 
gazeteler B. döjuvenelin ölü
münü teessürle kaydetmekte 
ve Roma sefiri olarak Fransız, 
ltalyan anlaşması için sarfet
tiği müesssir mesaiyi hatırlat· 
maktadırlar. 

Türk - Romen Ticaret ve 
Klering mukavelesi imzala 'ldı 

Ankara, 5 (A.A) - Türk - Romen ticaret ve Klering 
mukaveleleri bugün dı~ işleri bakanlığı genel sekreteri Numan 
Menemencioğlu ile Romanya elçisi Filotti arasında imza 
edilmiştir. iki taraf yine bugün bu mukavelelerden maada 
Türkiye mallarının Köstence yoluyle Romanya üzerinde orta ve 
doğu Avrupası memleketlerine gönderilmesini temin eden !tir 
transit mukavelesinde imzalamıslardır. 

Bay Eden 
Seçim dairsine 
ıönderdlğl mektupta 

Ne diyor? 
Londra, 4 ( A.A ) - Kendi 

seçim dairesine yollamış oldu

ğu bir mektupta B. Eden ıun
ları söylemektedir: 

Habeş - ltalyan harbında an

laşılması gereken asıl nokta, 
uluslar sosyetesinin kudretli bir 

alet olup olmadığının ve sos· 
yete üyelerini paktı saymak ve 
muhafaza etmek isteyip iste
mediklerinin tesbit edilmesidir. 

Barışçıl bir kotarma yolu 
bulunması için sonuna kadar 
elimizden geleni yapacağız . 
Uluslar sosyetesinin yeni arsı

elusal düzene riayet edilmesi 
icabettiğini teyide muvaffak 
olacağını ümid ederim. Bütün 
dünya uluslarının nihayeti de 
bu oldu2'una keniim. 
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Aduanın anahtarını aldılar 
EllBlll!!ll ... mlll!!!llm .................. ._ ........ ı ............................... ... 

Ramab dağını hücumla ele geçiren ltalyan 
uğramıştır ... Ordusu çok ağır zayiata 



Sin bir 
Bir Saf a ı 
~·-----

1 aba Ya ud "Bag"' dad urs!z arı 
S ''I 
enenin en büyük filmleri arasındadır 

YENi A51R 

ISKANDAL 
Gaby 
Temsil 

Morlay ile Henry Rollan'ın 
ettikleri enfes bir filimdir 

Geçen sayımızda kısmen bah
settiğimiz " Iskandai ,, Cuma 
gününden itibaren Tayya e si
nemasında gösterilmeğe baş
landı. Fıansnnın en yüksek 
sanatkarıarından olan Gnby 
Morlay ile bu kıymetli sanat
kara Demirhane müd~rü fil
minde refakat eden Fran
sız sinemacılığının medarı 
iftiharı Henry Rollan ıskan
dalda o kadar büyük bir mu
vaffo kıyet göstermişlerdir. O 
kadar tabii oynamışlardır ki 
hayret etmemek elden gel
mıyor. 

İskanda!. iki çocuğu olan ve 
kocasını çok seven bir kadının 
İsviçrede küçük bir sayfiye 
şehrinde bir ak,nm nasılsa bir 
gence kanarak farkında olmak
sızın ve bir uçuruma yuvarlanır 
gibi düşmesile başlamaktadır. 

Hayatının zayıf bir anında 
başına gelen bu hadiseden za
vallı kadıncağızın aylarca çek
tiği ıstırab ve bunu müteakib 
zincirleme şekilde devam eden 
vukuat okadar iyi tertib edil
miştir ki, seyırcı tamamen 
vakayı yaşamakta ve aynı 
heyecanı duymaktadır. 

Filimde fotoğraf, ses, muzik 
çok mükemmeldir. Tamamen 
ahlakiğ olan bu filmi Fran
sız maarif bakanlığı kültür filmi 
olarak kabul etmiş ve bütün 
mekteplilerin görmesini tamim 
etmiştir . lzmirde de filim 
tahminimizin fevkinde beğenil
miş ve büyiik bir rağbete maz
har olmuştur. 

Bunu nazarı dikkate alan 
sinema idaresi, bugüne mah
sus olmak üzere seanslarına 

11,30 da başlıyacaktır. 
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Dünya 
a:f ot 

güzelıik 

Vesafın 

kraliçesu 
• son res ı 

""" . ·.· .... ·---~. J t 
a p~av i l'o111r (Ali baba-40 ltarnmiler J llnıitu/c Zdıra ıoliindc) l 
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1
• b •••• r..~, 1 llktesrln filme sıra geldi. Şimdi size 

b· ab ············'····· 11lbir a - Kırk haramiler filmin -sizin de bildiğiniz- mev-
tun dii &ece nıasallarının bU~ zuunu hülasa edeyim. 
"e bir ~Ya lisanına çev~ilmiş Çin prensi Chu - Chin-Cbow 
alını:nış aç def'a sessiz filme maiyetile beraber Bağdatta bir 
~eYredi,l ç_ok okunmuş ve çok esir tüccarını ziyarete geliyor. 
1Yİ hat ~ış bir danesidir. Pek Bağdad civarını tutmuş bir kırk 
dadını 1~ arım. Çocukluğumda haramiler çetesi vardır.Çetenin 
llıasaJını ana bu binbir gece tüccarın sarayında casusu olan 
tekrar ~n aı bin bir defa Çinli bir hizmetçi bu ziyaretten 

işte e~rnışti. çete başını haberdar ediyor. 
ll:ıandanb u. rnasal hayli za- Çin prensi gelirken bu çetenin 
:en fi) erı Londrada yeni- baskınına düşürülü} or. Prens 
. ilris ~e çekilmekte idi. ve maiyeti tamamite kılınçtan 
1Sttıi sınerna basını f'I . geçiriliyor. Prensin elbiselerini k etr f ı mın 

Odll(a a •nda hayli ded· _ giyen reis Chu - Chin - Chov 
lond r Yaptılar Aı· b bı olarak s<>.raya kabul ediliyor 
· rad • ı a a 
•sttıile a (Cbu _ Chi _ Cb ), ve şereflerine mükemmel bir 
C:~k . çıktı ve aı n d 0~ şölen veriliyor. Fakat ertesi 
b. sınern d zaman a bır .. 1 1 1 ç·· k'" 
ır 8 . a a geçirild" B .... k gun mese e an .aşı -~yor. un u 
F·ıe"gı Yaptı. ı. uyu o gece çete csır tuccarının sa-

hern1 ttı tı nıevz.u rayını soyarak gitmiştir. 
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Son gelen Avrupa gazeteleri Brükselde yapılan dünya güzellik 
müsabakası hakkında tafsilat veriyorlar. Jüri ilk seçimde 
ispanya, Çekoslovakya, Mısır, Amerika ve Süriye güzellerini 
ayırmıştı. ikinci turda Mısır ve ispanya güzelleri haşhaşa 
kaldılar. Juri Mısır güzeli Bayan Şarlot Vasefi dünya güzeli 
ilan etti. 

Bugün muhtelit maçı var 
Manisalılar da bu sabah gelecekler 
maçtan sonra Manisaya dönecekler 

lzmir seçme takımı bugün 
saat 16 da ilk hazırhk maçını 
Alsancak stadyomunda Manisa 
karrşık takımı ile yapacaktır. 
Manisalılar bugün sabah şeh
rimize gelecekler, öğle yemek
lerini burada yiyecekler ve 
maçtan sonra da Manisaya dö
neceklerdir. 

Beş altı gündenberi kampta 
bulunan lzmirin seçme futbol
cılarının ilk d fa olarak karşı
laşacakları Manisa karışık ta
kımının lrnrşısında ne netice 
alacakları meraka değer. Aca
ba bir haftalık kamp hayatı 
futbolcularımız üzerinde ne gi
bi tesir yapmıştır. Sovyetlerin 
kuvvetli takımına güvenle çı

kabilecek miyiz? Dün akşam 
kampa giden bir arkadaşımıza 
oyuncaların söyledikleri g bi 
bugünkü maçta sekiz goJluk 
bir farkla beklenen neticeyi 
alabilecekler midir? 

- Biz diyorlar Ruslara karşı 
koyabileceğimiz ümidini ver
mek için bu maçı bugün ancak 
bu gibi geniş bir farkla ka
zanmalıyız. 

Bunu söyliyen bilhassa mu
hacimlerdi Muhacimlerin en göz
deleri. 

- Uşak maçında olduğu 

gibi ya Manisalıların sıkı mü
dafaalari sizi kale önünde oya
lar, asabileştirir ve bir türlü 
gol yapmak imkanını vermezse. 

- O zaman ona göre tabye 
kullanacağız. 

- Yani icabında oyunu açıp 
kapayacnksınız öyle mi? 

- Evet. 
Fakat müdafaa oyuncuları 

bu muhavereyi gülüşlerle kar
şı!adilar ve: 

- Biz oyunun tadını kaçır

mayız! diye bağrıştılar. 
Halbuki kamptC\ld seçme 

oyuncular arasında muhtelitin 
bir muavini ve sağ açığı bu 
yerleri tutacak olan lzmirsporlu 
Ismail ile Reşadm kampa gir
mesi beklenmektedir. Altaylı 

Şükrü hastadır. Altınordulu 
müdafı Cemil ise henüz 
izni alınmamıştır. Bucalı Is
mailden haber yoktur. Ma-

Sıfad işleri 
lzmir ilinde Sıfad işlerinde 

kullanılmak üzere Çifteler Ay
gır deposundan iki Aygır ge· 

lecektir. Baytar direktörlüğü; 

bu aygırları aşın istasyonu bu

lunan ilçelere (kazalara) gön

derilecektir. 

nisalıların bu teklifi kabul ede
rek gelmelerini sportmence bir 
hareket telakki ederek kendi
lerini takdir ederiz. Bu gibi 
fırsatların kaçırılmaması lazım

dır. Bu yol Manisalıları diğer 
m ntakalardan ileriye götüre
cek yegane yoldur. 

F olbol federasyonu mümes• 
silı Kemal Halimin dediği gibi 
Manisalıların içinde kıymetli 
F ot bolcular belirmiştir. Ve bu
gün iyi bir maç seyredeceğız. 
Federasyonun bilhassa duhu
liyeyi on kuruşa indirmesi isa
betli bir karardır. Bulgar Le
viski tekımınin henüz şehrimize 
gelip gclmiyeceği belli değil
dir. İstanbula yazılen mektuba 
henüz cevap gelmemiştir. 

Leviski takımı gelmediği 
takdirde haftaya başka kuv
vetli bir takımın getirilmesine 
çalışılacaktır. 

* • • 
Haber aldığımıza göre yeni 

fiitbol heyetimiz bu seneki şild 
şampiyonasını oynatmam ağa 
karar vermek niyyetindedir. 
Bunu çok isabetsiz bul-
duk. Sevyet temaslarının 

akabinde üç hafta içinde 
yapılması çok muvafık olacak 
olan bu maçların bırakılması 
on sene için konan şildin bir 
senesinin aksamasına, heyeca
nını kaybetmesine sebep ola
caktır. Halbuki aksi takdirde 

Şild şampiyonasının arkasından 
başhyacak olan lik şampiyona-

sına takımlarımızın hazırhkh 
çıkmasına yardım edilmiş ola
caktır. Şild turnovası Jikle· 
rin güzel bir üvertürü gibi 
olacak. Yenilen takımların lik 
şampiyonasındaki karşılaşma
ları bir katdaha merakla bek
lenecek ve heyecanlı olacaktır. 
Halbuki vakit henüz erkendir. 
Ve şild şampiyonasının geri 
birakılması için hiç bir sebeb 
yoktur. Şildler devam ederken 
lik şampiyonasının programı 

tesbit tarihi ilan edilir ve kur' 
alan çekilirse memleket sporu 
hiç aksamadan tam bir hız ve 
heyeçanla yeni sene faaliyetine 
girişmiş olur. 

Kim Vurmuş 
Narlıdere köyü civarında ye

ni köyde Manastırlı Akif ken
di odasında tabanca ile vurul

muştur. Akifin yattığı odadaki 
yataklar da yanmıştır. Adliye

ce hadise tahkikatına devam 
ediliyor. 
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ırı scar Asek . (Ch l ~ Ghov) " ~n u- serken bir hnz'ne buluyor. 
d 0tıdrada 

2238 
operetı yalnız Bunu haber alan esir tüccarı 

•na. oynan defa birbiri ar· Alibabayi celbederek hazineyi 
l\li b rnıştı 1 . k . . d v • d" 

te ( 1:> aba, iki· a .. . e e geçırme ıçın aga gı ı· 
tı oağdat h Y once parıs- yo~sa da çete tarafından öl· 

l'lda · ırsız.ları ) ıs · l d .. ·· ı·· c·ı sıne111 l mı a - uru uyeır. 
1 ~e göste~i~~~ra ve gazete- Şimdi Alibaba hazine ile be-

"' U ilk .~· rabE.r efendisinin sarayına da 
··•eı:n · gost T h ıştin1 • F k erı ışe gide- sahih olmuştur. Kırkharamiler 
g~Yatına ait ~ at . e~ki Şark bu defa Alibabanın varlığına 
"'

0 trnek ist· u filmı mutlaka gözdikiyorlar. Kırk küp içinde 
·••ek ıyorduın F'I . .. Al'b b h d" .. b- çok k I · ı mı gor- ı a aya e ıyeler gonderc-
Y~rka~ sinernoa ay~.1 • Her .. haft~ c~kleri~i bildi~iyorlar. Çetenin 

du. ırden gosterı· hıyanetıne ugrıyan Çinli hiz-
si Bir Pazar .. metçi bu defa yeni efendisine 
nenı gunü " M ·ıı t d d. n asını d ld aı o ,. ya: ım e ıyor ve küplerin 

ne ben de ko uran halkın içi- içinde hediye değil, Kırkhara-
enıaı arıştım P · · ·1 d b" k. · J arında ~ d · arıs sı- mı er en ırer ışı saklandı-

.. urnallar ıu 1.ka. 1 et olduğu üzere ğını haber veriyor. Küpler ge-
ye b· 'ıvı ı er :ı\t k . b· ıtrnez. t""k '· ra sıyonlar liyor, sarayın avlusuna sırala-
lrbirini k u enmez reklamlar nıyor. 

ovaladı ve nihavet Cete tam iıe baslıvaca2ı sı-

racla saray adamları küpleri 
kuyulara atıyorlar, böylece 
Bagdad şehri Kırkharamiler

den kurtuluyor. 
Bu kerre sesli olarak yapı

lan Ali baba, evvelki sess z 

filmlere göre çok farklıdır. 
Dekor çok orijinal ve çok 
zengindir. Sesli filmde, dans 

numaralarına ve bu arada Çin 
ve şark danslarına çok önem 
.verilmişti:-. Ali babanın musi
kisini bilmiyen yoktur. Bu 
zengin operetin çok oynak ve 
parlak musiki parçaları filmde 
kuvvetli bir okestra tarafından 
çalınmaktadır. Bu itibarla Ali 
baba senenin en fazla sevile
cek bir operet filmi olacaktır. 

Filmde meşhur lngiliz Jon 
Promyeri JohnCarrich Nureddin 
rolünü, Cinli yıldız ( Anna May 

.Wong ) Zehra rolünü, İngiliz 
güzeli ( Pearli Akgyle ) Mihri
can rolünü, son zamanda bü
tün' dünyada büyük bir şöhret 
temin eden Alman sanatkar"ı 
( Fritz korlner ) Ebu Hasan 
rolünü ve yüksek artist ( Ge
orge Robey ) de Ali baba ro
lünü almışlardır. 

Tiplerin ve hareketlerin or
jinalitesine çok dikkat edilmiş· 
tir. Amerikada yapılmış bazı 
şark mevzulu filirulerde gördü-
ğümüz yalancı hareketler bu 
filmde yoktur. " Ali baba ,, bu
radaki ismile " Bağdat hırsız
ları ,, baştan başa İngiliz sine
ma tekniğinin ve bu arada İn
gilterenin en büyük filim evi 
olan " G. B ,. nin muvaffaki
yetini blltün dünyaya yayacak
tır. 

MUçteba Valay 

Olatk Oabl'ilı mt7trbessim d111a11 ıkı pozu 
HoJJyvoodun bugün en çok muyaffak olmuş artistlerinden biri 

de Glark Gabl'dir. Sinema payitahtında oynıyan kadın yıldız· 
lardan en meşhurları Glark Gabl'in prtönerliğine değer vermek· 
tedirler. Bu yüksek san'atkar şimdi en çok para kazanan artist
lerin de basına 2eçmistir. 



-- ---

Alaşehir icra dairesinden: 
935.745 

Alacaklı: Kemaliye köyünden 
Halim. 

Borçlu: Aynı köyden dalaklı 
oilu lsmail. 

Borcun müstenidi ve borç: 
A!aşebir tapu dairesinin ipo· 
tek seoedile 320 lira ve icra 
masrafları. 

işbu borcun temini için mer
hun ve hacizli olup borçlu fıze
rinde kayıtlı Kemaliyi! köyü· 
nün oduncu yolu mevk'inde 
2 :nci kanun 341 tarih ve 57 
No. lı tapuya bağlı şarkan 

garban tarik ve ince oğlu mus· 
tafa cenuben çeşmeyi tefrik 
eden yol ile mahdut iki dönüm 
bağ 

Vaziyet evsafı: Hududu şar· 
kan yol, garben (şimali gar
bisi) vasati garp hududu ine 
oğlu Mustafa tarlası, şimalen 
çeşmeye giden yol ve köyün 
çeşmesi yanındaki meydanlık, 

cenuben Hafız Hasan tarlası 

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 
model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "İzmir,, eczanesi 

Göz Hekimi 
MlTATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 
Telefon: 

23 
3434 

(229) 

ile mahdut 6 dekar 53,5 met· •T///f////I////h'///////////;,' 

re murabbaı mahallin şimal ' T 1 R E D E 
tarafı tamamen tarla cenup 
kısmında 2 dekar yeri harap 
bakımsız çekirdeksiz yenice 
bağ, bağ ve tarlanın etrafında 
2 kara ağaç, 1 dut, 5 dut fi· 
danı, 20 yemiş, 17 nar, 13 nar 
fidanı, 9 yemiş fidanı, 3 ç•k· 
lık, 1 palamut, 1 zeytin, 1 el
ma, 2 elma fidanı, 1 iyde, 3 
ayva fidanı mevcut olup işbu 
gayri menkulün dört yerden 
80 santimetre irtifaında taştan 
ve topraktan duvarlarla çev· 
rilmiştir. Heyeti umumiyesine 
100 lira kıymet biçilmiştir. 

1 inci arttırma gün, mahal 
ve saati: Alaşehir icra dairesi 
önünde 15-11-935 tarihinde 
cuma günü saat 14 ten 16 ya 
kadar müddet içinde satış ya
pılacaktır. 

lstanhnl sabık Alemdar sıh· '\ 
hat yurdu hekim erinden 

DOKTOR 

SüleymanSırrı, 
Hasta kabulüne başlamıştır 

Tire Tahta kale geçidi . 
No. 19/l ' 

1 - 13 (3'.'34) 
'////////// / ,</ ///////////77'/:. 

Doktor 

Fahr. Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayeneleri 

Ve Elektrik T edea vileri 

Şartname : işbu gayri men
kul 1-10-935 tarihinden itiba
ren açık arttırma suretile sa· 
tılmak üzere satılığa çıkarıl· Yürüyemiyen ve bilhassa 
mıştır. Birine'. arttırma müd· RAŞİTİK çocuklara Ultra -
dcti otuz gündür. Şartname Viole tatbık ve Rontken 
daire divanhanesine asılmıştır. ile KEL tedavileri yapılır. 
işbu mal üç defa bağmldıktan İkinci Beyler sokak fırın 
sonra en fazla isteklisi üze karşısı No. 25 
rirde bırakılır. Şu kadar ki Telefon: 2542 
sürülen bedel tahmin edilen 

kıymetin yüzde yetmiş beşini ı•~:H~~3·~~~~~(1~8~2~)~~ 
bulması şarttır. Bulmadığı tak- .,. 'L//Z///T///777//Lı 
dirde arttırmaya iştirak eden· ~ 
!erin koydukları bedel üzerin
den taahhütleri baki kalmak 
şartile satış geri bırakılır ve 
ikinci arttırmaya konur. 

DOKTOR 

Zekai Tarakçı ikinci arttırma müddeti on 
beş gündür keza Alaşehir icra 
dairesi önünde 2-12-935 tari- İÇ HASTALIKLARI ~ 
hinde pazartesi günü saat 14 mütahassısı :-..; 
ten 16 ya kadar müddet içinde ikinci Beyler sokağı Türk 
açık arttırma ile satış yapıla- müzayede salonu bitişiğinde 
caktır. Üç defa bağrıldan sonra No. 45 
en çok isteklisi üzerinde hıra- Öğleden sonra 15-18 kadar '\ 
kılır. Şu kadarki sürülen bedel hastalarını kabul eder 
muhammen k• vmP"" "üzrl.., 75 ' , (1250) Telefon 3806 
ni bu ması v.:. ru a.ac.:ık-
lıların alacağını geçmış olması 

şarttır. Aksi takdirde üzerinde 
bırakılma yapılmaz ve gayri 
menkul beş sane müddetle 
2280 numaralı kanun hüküm
lerine tevfikan taksite bağlanır 
ve mahcuz mallar alacaklıya 
kanuni ipotek olur. Bu malda 
ilişikleri haklan irt fak hakıarı 
ve faiz isteyenler varsa ilan 
tarihinden itibar~n 20 gün için· 
evrakı müsbitelerile icra daire· 
sine müracaatları lazımdır. Bu 
müddet için müracaat etm yen
ler hakları tapu sicillerile sabit 
olmadıkça arttırma tutarının 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

Gayri menkul artırma netice
sinde üzerinde bırakılmak ka· 
rarı verildikten sonra alıcı iste
nildiği zaman bedelini derhal 
vermeye mecburdur. Vermediği 
takdırde satılan mal daha önce 
pey koyan alıcıya koyduğu be
del üzerinden alması teklif o· 
lunur, kabul etmediği veyahut 
müşterii evvelin koyduğu be· 
del üzerinden başka bir istekli 
olursa onun üzerine bırakılır 
ve aradaki fark %5 faiz ve 
zarar vazgeçen müşteriden 
hükme hacet kalmaksızın alı
nır. biriinci ve ikinci 
aetırma arasındaki farktan 
müşterii ek ilde 

':O'.Jf2"I 7'!T"/7r/X77%777/'T/"/ ./ZY7. 

Bayan ar 
Türkiyeye ilk defa getirt

mege muvaffak olduğum 
dünyanın en son sistem ve 
en mükemmel makiııesile 8 
dakikada 11 aylık ondüleyi 
korkusuz, tehlikesiz ve her 
çeşit saçları hiç sıcaklık duy
madan yalnız kadın berberi 

Minik Sıtkı 
yapar. 

Geçeciler caddesi 4 katlı 
yeni binasında. Telefon 3101 

(3132) 

mes'ul tutulur. 
T ellaliye tapu harçları müş

teriden, vergi borçları borçlu
dan alınır. Arttırmaya iştirak 
için yüzde 7 ,5 nisbetinde depo 
akçesi veya milli bir banka 
mektubu getirmek lazımdır. 
Arttırmaya iştirak edenler 
prtnameyi okumuş ve lü:ıumlu 
malümatı almış sayılırlar daha 
fazla malumat almak istiyenler 
Alaşehir icra dairesiııe müra
caat ederler. 

işbu mal yukanda 
şı;.rtlar dairesinde 
ilan olun 

YENi ASIR 

Belediyeden: 
T. C. 

Başvekalet 
Neşriyat müdüılüğü 
Kararname No. 2/3238 

1262 sayılı kanmıun 21 inci 
mııddesine ıı öre Maliye Vekil
liğince teklif ve Şürayı Dev· 
letçe ıı-örülerek 12-9-1935 tarih 
ve 9974 sayılı tezkere ile tevdi 
olunan ilişik " ispençiyari ve 
Tıbbi Müstahzarlar Nizamna
mesi ,. nin mer'iyete konulması; 
icra Vekilleri Heyetince 13-9· 
1935 de onanmıştır. 

13-9-1935 
Reisicümhur 
K. Atatürk 

Ba~vekil Adliye vekili 
ismet Inönü Ş. Saracoğlu 

Milli Müdafaa vekili 
K. Öza 'p • 

Dahili ye vekili 
Ş . Kaya 

Haric ve vekaleti V. 
Ş . Kaya 

Ma liye veki,i Maarif vekili 
F. Ağra'.ı S. Arıkan 

Nafi a vekili lklisa d veki li 
A. Çetinlc•ya C. B~yar 

Sıhhat ve !çtimai VluHenet vekili 
Dr. R. Saydam 

Gümrük ve lnh;sarlar vekili 
P. Tarhan 

'.-: raat vekili 
~f. Erkmen 

ISPENÇIY ARI VE TIBBİ 
MÜSTAHZARLAR NIZAM

N AM ESI 
Madde 1 - Türkiye içinde 

Y'l?J ı la ıı veya dı şarıdan getirilen 
tı bbi ve ispençiyari müstahzar
lar fiyalieriııe göre istihlak 
resmine taı,;dirler . Bu resim 
tıbba ve ispenç yaıi müstahzar
ların za rfl .ırı üzerinde yazı 1 ı 

satış fiyati y rmi beş kuruşa 

kadar olanlarda bir, elli kuru
şa kadar olanlarda iki, yüz 
ku ruşa kadar olanlarda üç, yüz 
kuruştan fazla olanlarda beş 

kuruştur. 

İ stihlil< resmi ispençiyari ve 
tıbbi mii3tahzarların zarfiarı 

üzerine ayrı ayrı pul yapıştı

nlmak sureti'.e alınır. Pulların, 

yırtılmadıkça müstahzarların 

zarfı açılmıyacak ve bir daba 
kullanılmasına imkan bırakmı

yacak surette yapıştırılmaları 

lazımdır. 

Madde 2 - Türkiye içinde 
yapılanlar:a dışardan getirtilen
leri ayırt etmek için pullar, iki 
renkli ve bir, iki, üç ve beş 

kuruş değerinde olacaktır. Pul
ların şekilleri ve nevileri Ma· 
!iye ve Sıhhat ve içtimai Mua· 
avenet Bakanlıklarınca sapla· 
nır. 

Madde 3- Türkiye içinde 
bu mustahzarları yapan kurum
lar ihtiyaç halinde mahalli ma!
sandığına bir beyanname ile 
müracaat ederek ne nevi tıb
bi veya ispençiyari müstahzara 
ne miktarda pul ilsak edece
gını bildirir. ı>. alsandığı da 
beyannamede cins ve miktarı 
gösterilen pulları bedeli kar· 
şılığında alakadarlara verir. 

Madde 4- Türkiye içinde 
yapılan tıbbi ve ispençiyari 
müstahzarlara mahsus pullar 
zarflara imalathane sahibleri 
tarafından yapıştırılır. Tıbbi 
ve ispençiyari müstahzarları 
yapıldıkları yerlerden pul ya
pıştırmadan çıkarmak yasaktır. 

Mahallin en büyük sıhhiye 
memurile maliye memuru lü
zum gördükleri hallerde müs
tahzarların 1.arflanna pul ya
pıştırılmasında bulunmak üzere 
bir memur gönderebilirler. 

Madde 5 - Dışarıda yapı
lıpta Türkiyeye sokulmasına 
esasen izin verilmiş olan tıbbi 
ve ispençiyari müstahzarlar için 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Bakanlığınca ilgili tüccara is
tekleri üzerine (ısmarlama izin 
kiıdı) verilir. Bu suretle ge-
tirilen müstahzarlar gümrük· 
lerd<m geçirilirken gümrük ida
releri gümrük beyannamelerin-

verilen ısmarlama izin kağı· 

dında yazılı miktara göre mal 
sahiplerine dışarıdan gelen 
tıbbi ve ispençiyari müstah
zarlara mahsus puldan verirler. 

Madde 6 - Dışarıdan gelen 
tıbbi ve ispençiyari müstahzar
ların gümrük muamelesi bit· 
tikten sonra 48 saat zarfında 

gümrük idaresi tarafından ma
hallin en büyük sıhhiye memu
runa resmen haber verilmek 
suretile malların gümrükten 
çıkarılmasına müsaade olunur. 

Sıhhiye idaresine yazılacak 
yazıda çıkarılacak malın cinsi, 
miktarı, getirilen tüccarın adı 
ve adresi ve verilen pul mik
tarı gösterilir tüccarın elinde 
ısmarlama izin kağıdı varsa 
yazılan yazıda bu kağıdın ta
rih ve sa yısile tüccarın adı ve 
adresi ve verilen pul mıkta· 
rını göstermek yeter. 

Giimrük idaresinden alınan 

pulların, gümrük muamelesi, 
bittikten en çok 48 saat sonra 
tıbbi müstahzarlar getiren tüc
carın gümrük idaresine adres 
olarak gösterdiği yerde ve en 
büyük sıhhiye memuru tarafın
dan gönderilecek bir memurun 
kont rolu a ' tında zarflara yapış
tırı lması gereklidir. 

Pul yapıştınlmıyan müstah• 
zarat satışa çikarılamaz. 

Madde 7 - Dışarıdan posta 
ile gelen mahdud miktardaki 
tıbbi ve ispençiyari müstahzar· 
!arın pulları gümrük idarele
rince yapıştırılır. 

Madde 8 - Dışarıdan geti
rilecek tıbbi ve ispençiyari 
müstabzarlara mahsus pulların, 
malı gönderen fabrika tarafın
dan zarfları üzerine gönderilir
ken yapıştırılması ve müstah· 
zarların memlekete pullanmış 

olarak sokulması mümkündür. 
Bu suretle muamele yapılabil

mek için müstahzan getirecek 
olanlanlar Sıhhiye vekaletinden 
alacakları iki nüsha ısmarlama 
izin kağıdını gümrük ida
resine göstererek üzerinde 
} 

yazılı miktara göre alacak-
ları pulları dışarıdakı fabrika· 
!arına gönderirler. Gümrük 
idaresi ısmarlama izin kağı

dından bir nüshasını verdiği 
pulun miktarını yazarak altını 

pullo.rı alana imza ettirdikten 
sonra dosyasında alıkor, Diğer 

nüshasını ne mıktar pul ver
diğine dair şerh verdikten 
sonra sahibine iade eder. 

Madde 9 - Zarfları dışarı· 
daki fabrikada pullanmış tıbbi 
ve ispenç yari müstahzarat 
gümrüğe geldiği zaman ilgiler 
üzerinde gümrük idaresince 
pul ita edildiğine dair meşru· 
hatı bulunan üçüncü nüsha 
ısmarlama izin kağıdını güm
rük beyannamelerine bağlarlar. 
Gümrüklerce kendi usullerine 
göre yapılan muayenelerde, 
gelen malların ismarlama izin 
kağıdında gösterilen tıbbi ve 
ispençiyari maddelere uygun 
oldukları ve pul anmış bulun
dukları anlaşılırsa mahal
lin sıhhiye idaresine ih
barda bulunmadan gümrükten 
çıkarılmalarına müsaade olunur 

Madde 10 - Ismarlama izin 
kağıdında getirilmesine izin 
verilen malın adedi, cin· 
si, adı, perakende satış fiati 
ve fabrikanın adı gösterilir ve 
altı Sıhhat ve içtimai muave
net vekaletince tasdik olunur. 

Madde 11 - Ismarlama izin 
kağıdı üzerine pulları alınıpta 
kağıdda yazılı müstahzarlar 
getirilmediği takdirde alınan 
pullar Sihhat ve içtimai mua
venet vekaletince gösterilen 
süre içinde gümrük idareleri
ne geri verilir. 

Gümrük idareleri hu ciheti 
dosyalarında saklı ikinci nüs
ha ısmarlama izin kağıdları 
üzerinde takib ederler. 

Madde 12 - Dışarıdan ge
len müstahzarlara mahsus pul-

_ __ ea _l'e,_rlnlav_aı ıe3s 

!erince emanet hesabına alınıp 
her on beş günde bir malsan
dığına yatırılarak cari hesabı 
kapatılır. 

Madde 13 - Gümrükten 
mağazaya nakilden ronra bo
zulması, zarfların kırılması gibi 
sebeblerden dolayı kullanılamı· 
yacağı anlaşılan müstahzarlar 
pul yapıştırılmasına bakmak üzre 
gönderilen sıhhiye idaresi memu· 
runun karşısında yok edilir ve 
keyfiyet pulların bedel ve mik
ta'ı da yazılmak üzere bir za· 
bıt varakasile ~aptanır. 

Madde 14 - Sıhhat ve iç
timai Muavenet Vekaleti me· 
morları imalathane, Ecza depo
su ve eczahanelerde yaptıkları 
araştırmalar sonunda pulsuz 
veya noksan pullu ispençiyari 
ve tıbbi mustahzaratlara rast
ladıkları takdirde tutulacak 
zabıt varakasından bir nüsha
sını da mahalli malsandığına 
tevdi ederler. 

Bu zabıt varakalarında tıbbi 

ve ispençiyari mustahzar
ların adı, imal edenin adı, fiab, 
adedi, yerli ve yabancı yapısı 
mı olduğu gösterilir. 

Madde 15 - Maliye ve Güm
rük ve İnhisarlar Vekiıll'ti me· 
murlarile ilgili diğer memurlar 
tarafından hernerede olursa 
o'sun pulsuz veva noksan pullu 
olarak görülen ispençiyari ve 
tıbbi mustahzarlar hakkında da 
bir zabıt varakası tutulur. Re
sim ve ceza tahsil edilmeden 
eve! bu zabıtvarakaları mahalinin 
en büyük sıhhiye memuruna 
gönderilerek varakada göste
rilen müstahzarların kanunun 
tarif eylediği müstahzarlardan 
olup olmadığı tesbit ve Türki· 
ye içinde mi yapıldığı dıJarı
dan mı getirildiği ve fiatinin 
re kadar olduğu tesbit ettiri
lir. 

Maliye memurları tarafından 
yapılacak zabıt varakasında 
müstahzarın zarfı üzerindeki 
yazıların hepsi gösterilir ve al
tı müstahzarların sahiplerine de 
imzalattırılır. 

Madde 16· Tıbbi ve ispençi
yari müstahzarların perakende 
satış fiatları alakadarlara Sıh
hat ve içtinıai Muavenet veka
letince bildirilir. Dışarıdan ge
tirilecek tıbbi ve ispençiyari 
müstahzarlar için verilen ısmar
lama izin kağıdı da bildirme 
kağıdı yerini tutar. ilgililer il
baylığın en büyük sıhhıye me
muruna başvurarak tıbbi ve is
pençiyari müstahzarların pera
kende satış fiatlerini tesbit et
tirebilir. 

Madde 17 - lstihliık resmi 
verilmeden ticarete çıkarılan 
gerek Türkiye içinde yapılmış 
gerek dışarıdan getirtilmiş müs· 
tahzarlara vaz'ıyet edilerek 
cezaen üç kat resim ve teker· 
rürü halinde sahibinden baş· 

kaca yirmi beş liradan iki yüz 
liraya kadar hafif para cezası 
alınır. 

Kanunun onuncu maddesinde 
yazılı tahlil neticesinde saf ve 
formülüne muvafık olmadığı 

tebeyyün eden mustahzarlara 
dahi vaz'ıyet olunarak yapılan 
muhakeme neticesinde yok 
edilir ve sahibinden elli lira· 
dan beş yüz liraya kadar ağır 

para cezası alınır ve tekerrürü 
halinde yapma veya sokma 
izni geri alınır. 

Madde 18 - Ruhsatsız ola
rak mustahzar yapıb satan ve
sattııanlardan mustahzar yap
mağa salahiyetli bulundukları 
takdirde elli liradan ikiyüz elli 
liraya kadar hafif para cezası 
ve mustahzar yapmağa salahi
yetli olmadıkları takdirde bük 
men ikiyüz liradan beşyüz lira
ya kadar ağır para cezası 

alıııır ve bu mustahzarlara 
va:r.'ıyet edilerek mahkemece 
yok edilmesiııe dahi karar 
verilir. 

Dışarıdan izinsiz olarak mus-

ranlar hakkında bu ı:ııadde 
hükümleri aynen cari olmakla 
beraber ayrıca gümrük ve ka· 
çakçılık kanunları hükümleri de 
tatbik olunur. 

Madde 19 - Bu niza111ııa· 

menin neşri tarihine kadar ve· 
rilmiş olan ısmarlama izin ki· 
ğıtlarında perakende satış fja· 
tı gösterilmemiş ise tüccarııı 
beyanına göre muamele ifa 
olunur. 

Madde 20 - Nizamna111eııiıı 
neşri tarihinde ellerinde ispeıı· 
çiyari ve tıbbi müstahzarat bu· 
lunan ecza depoları ve ec:ı~· 
haneler bir hafta zarfında bır 
beyanname ile malsandığı~a 
müracaat ederek parası peŞ111 

verilmek şartile lüzumu ı:nik~a· 
rında pul alır !ar. Bu pullar ıs· 
pençiyari ve tıbbi müstah%•: 
!ara Sıhhiye Vekaletinin tesbı~ 
edeceği memurların neıaretı 

de· 
altında eczahane ve ecza 
polannda yapıştırılır.Artan pul· 

-·a· !ar yapılacak bir zabıt ~- . 
kasile malsandığına iade edı· 
lir. . 

Madde 21 - Nizamna111eıııD 
neşri tarihinden bir ay soıır• 

h e· ecza depolarında ve ecza an I· 
!erdeki bütün müstahzarat pu 
lanmış olacaktır. 

Madde 22 -1262 sayılı ka· • e 
nunun yirmi birinci maddesın 

al ve 
dayanarak kaleme ılllllış 

Ş d 1 •• 1 - 0 1an 
\ırayı ev etçe goru mu~ . 

bu niıamname hükümleri ııeşrı 
gününden yürümiye başlar. e• 

Madde 23- Bu nizamnaıD 
nin hükümlerini Adliye, Matiy~ı 
Sıhhat ve içtimai Muavene ' 
Gümrük ve inhisarlar Bakan· 
lıkları yürütür. 

Aslına uygundur. t 
. 8 

Başvekile- ııeşr•Y 
Müdürlüğü 

(3244) 

§ 1 - Uray halalarının ~~ 
muhtelif yerlerdeki bozuklu .

11 •t(erı 
!arın onarılması ve kiremı 

k ınu· aktarılması 1789.39 liralı . 
'bili' hammen bedelli keşif mucı 

ce baş sekreterlikteki şartıı•~~ 
si veçhile 22 - 1 O - 935 

·ııne günü saat 10 da açık eksı 
ile ihale edilecektir. u· 

iştirak için 135 liralık ıD .,e· 
vakkat teminat makbu:ıu jle 
ya banka teminat mektubu dar 
söylenen gün ve saata ka 
komisyona gelinir. dar 

2 - 935 Yılı sonuna kaoOO 
Darülacizenin ihtiy acıolan6 k· 
kilo ikinci nevi ekmek başse . 

. ınucı· 
reterlikteki şartnamesı gii· 
hince 22 - 10 - 935 Salı ·ıe 
nü saat 10 de açık eksiltıD~;in 
ihale edilecektir. iştirak ~ııt 
35 liralık muvakkat te:i11at 
makbuzu veya banka te_ .,e 
mektubu ile söylenen g~ııit· 
saata kadar komisyona g

3
ez48) 

6-10-15-21 3260 ( ·aç"' 
1 - Belediyenin Dar•iıtık 

'k' yı 
Jaki un fabrikasını~ 1 ~i şıırt· 
icarı baş sekreterlıkte tırına 
namesi veçhile açık ar gnnll 
ile 22 teşrinievel 935 sa 1 ute• 
saat 10 da belediyede ~ıtıne 

ekSI 
şekkil arttırma ve d'I cek· 
komisyonunda ihale e ı ~ ınu· 
tir. Senelik icarın bedelı p.rt· 
hammeni yedi bin liradır· yUı 

. . k . in beŞ 
tırmaya ıştira ıç k t te· 
yirmi beş lira muvak a ktubu 
minat makbuzu veya ın~e kll' 
·ı .. 1 •. ve saa 
ı e soy enen gun . . 
dar komisyona gelinı6ı (3247) 
6 - 10-15-21 32 . 5 .,e 

• de cııı 
1 - Şartnamesııı . kıY" 

· dılen 
mahiyet ve tahmın e 'furgutlu 
metleri yekfınu yazılı açık 

1 azıını _r 
su branşmanlan ev 13ed"'' 
eksiltme ile alınacaktır· 
tesliminde verilir· 

93
5 per-

Eksiltme 24 - 10 • a altıda 
b - ·· at on ta· şem e gunu sa apı 

. .. --:nde Y 't• Belediye encum~ eye gı 
caktır. Talipler eksıltııı 1 5 deli 
mezden evvel yüz.de b~rdut• 
(125) lirayı verı:neye ~e~yenletİ" 
Fazla tafsilat ~ak 1$!:.rı iJjJJ 
belediyeye ı:nüracaıı (32~6) 
olunıı.r. 3265 -t8 
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Balı' e~·r v·ıayetinden: 
hnı-- Eksiltmeye konulan iŞ Balıkesir vilayet merkezinde 
dir u~ct konağı binası, bina inşaah her türlü tesisatile beraber-

sel. Bına ve tesisatın keşif bedeli 94182 doksan dört bin yüz 
esen "k· ı· 7 ı ı ıra 5 yetmiş beş kuruştur. 
2 - B . . A _ u •.şe aıt şartnameler ve evrak şunlardır : 

Eksıftme şartnamesi. 
B - Muk l · · C . ave e pro1esı. 

E - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
F - Fenni ve hususi şartnamesi 
G - Keşif cetveli ve silsilei fiat cetveli 

l 
- Beş adet plan ~ 

Sij 
Yenler bu şartnameleri ve evrakı yedi yüz elli kuruş bedel 

lllukab"li d 
3 

1 n e encümenden alabilirler. 
- Eksiltme 7-10-1935 günlemecindc pazartesi günü saat 

on be•t ·ı-
y e vı ayet encümeninde yapılacaktır. 

: - E~siltme kapalı zarf usulile yapılacakbs. 
b. - Bınanın idarei hususiyeye ait olan 94182 doksan dört 
ın .. 

6 
~z. sek.sen iki lira 75 yetmiş beş kuruşluk kısmı yapılacaktır. 

Y kk Eksıltmeye girebilmek için 5959 lira on dört kuruş mu· 
; at teminat vermesi, bundan baıka aşağıdaki vesikaları haiz 

0 
tup göstermesi laZ1mdır. Eksiltmeye en az bir parçada 30000 

0 uı bin liralık b" · · · ' d · b" ld y d . ınncı nevı resmı aıre ınası yapmış o uguna 
a; Nafia müdürlüğünden vesika alanlar girebilecekler. 

ille .- Teklif mektupları saat on dörde kadar vilayet encü
tek~:e makbuz mukabilinde veri'ecektir. Saat on dörtten-~~ 

ıarfları kabul edilmiyecektir. 

\ 

24-28-2-6 3082 (3152) 

Saçları döülenler 
Komojen l\.anzuk 

s. , Saç Eksiri 
ç.aruı d-k .. lm 

aaçlar k- 0 u esine ve kepcklcnmesine mani olur. Komojen 
•n okl · · gıdasıd crını kunetlendirir ve besler. Komojen saçların 
ır Tab"· ltıojcn K 11 renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Ko-

1'ıı'tı•'tır. anzuk uç csksiri maruf eczanelerle ıtriyat maiaza.lannda 

( 

-arahisar Maden Suyu 

Q .. b --:-~~~~:._____.::~-~~ 
0 rek, karaciğer rahatsızlıkları-
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 
Lı şifalı maden suyudur 

•-ıer yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik · Yeni lzmir eczanesi Telefon : 2067 

EDKALMiNA 
. . ·~ . ~ ~ . . - . 

-~ ..,,... : ~ .,,..:. .. ~.. • .. .. ._,., .. "" • . : , •. > 

1'f. 

Şekil No. 9388 Şekil No. 9368 

DAIMON 
Daimon markalı bu fenerler 300 ve 500 metreliktir 

iki pillileri üç yüz üç pillileri beş yüz metre mesafeyi zi
yasile aydınlatır. Ayarlidır. Polis ve bekçiler için 

daha çok lüzumludur 
CZZZ"/.Z'Z'LZZ'.Z'7.;m-~---:z:rLZ7J../Z7.Z.7/...LL7"..L27..AZZ7.'J~ 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında 28/9 

Anadolu Hurdavat \J 

magazası 

Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir 

zarı Dikkatine 
En son sistem mide, kano ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk. korsalar, 
kasık bağları, düı.tabanlar için taban korsalan gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
bazlan, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır

layan kiirek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. · 

i'uRKı YENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERı 
ıLE RAGBET ve iTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

ahri Hiza) 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden 
kadar. 

sonra 14 - 16 ya 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey cadesi No. 20 
( 355) S.7 

••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. .. . .. . . .. 
~ . . 
. 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZllET 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve 

tuvalet çeşitleri satar. 

.. . . .. .. 
" . . . . . . . . . . .. .. . 

·~• •••••••••••ıııııııııeeııwııııı••••••••ıııı•••••• ••••ıı ıı ıeı•ı ıı a ar~• 

• 
il i r mtak Müdürlüğünden; 

Buca istasyon caddesinde Namıkkemal sokağında 2 eski No. 
1297,98 metre murabbaı ananın 16 hissede 9 hissesi 1050 

Buca Aşağı mahalle Özdemir sokağmda 44 eski 34 taj 
nnmarah mağaza 

Bayraklı Muradiye caddesinde 58 eski 73 taj No. ev 
Bayraklı Sümbül sokağında 9 No. ev 
Bayrakh Gül sokağında 1 Mo. ev 
Bayraklı Kanarya sokağı 8 No. ev 
Karşıyaka Donanmacı 'Çakuoğlu So. 42 eski 44 yeni 

numaralı dükkan 
Turan Menemen caddesinde 94 eski 164 taj dükka~ 

1400 
1400 
1050 
1750 1 
2100 

1050 

ve 92-165 numaralı ev 2310 
Burna va Topuz sokak 6 numaralı ev 2310 
Darağaç Demir Mehmetçik sokağı 4 numaralı ev 1900 
Darağaç Tramvay caddesinde 79,65 No. dükkan 1260 
Yukanda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya gayrı 

mubadil bonosile ve kapalı zarf usulile artırmaya konul~uştur. 
lstekJiJerin 10-10-935 perşembe günü saat 15 de Milli Emlak 
Müdüriyetinde müteşekkil komısyona miiracaatları. 

29-7 3176 (3206) 

or 

TAHSiN URGAN 
.......... m:a ....... _. ......... .. 

• 
Birinci sınıf emrazı cerrahiye ve 
ameliyatı cerrahiye mütehassısı 
ADRES: 

Çivicihamam civannda Müftü sokak 

• ' : • ..... • • -> ... • •• - • • • # ··-:. • ' .. • : ! . .. -~ . . 

Her nevi izahat ve krokiler ıçm aşağıdaki 

IZMIR ACENT ASINA Müracaat Ediniz. 
G. D. G i R AS 

Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 
Telefon No: 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

NİÇİN 
Herkesin dişleri böyle 

beyaz değildir ? 

Çünkü : 

Dişlerin beyaz olması için 

ri·~ inci şart : . . •••••• 

RADYOLiN KULLANMAK 
• ••••• 

L~J inci şart ta : 
Ağzı yalnız sabahları değil, her yemekten sonra, mümkün 

olmazsa akşam, sabah mutlaka temizlemektir . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Bugünden itibaren dişlerinizi bu şartlara riayet S 
: ederek temizleyinizl : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir Yün mensucah Türk anonim şirketinin Halkapmar
daki kumaş fabrikası mamulabndan olan mevsimlik ve kışlık 
zarif kumaşlarla, battaniye, şal ve yün çorapları, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
mazasında satılmaktadır. Mezkür fabrikanm metanet ve 
zar1tfet itibarile herkesçe malum olan mamulatmı muhterem 
müşterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 

Toptan satış yeri : Birinci kordon No 186 
Şark halı Türk anonim şirketi 

Perakende satış yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzadc biraderler 

Kuzu oglu çarşısı Asım Riza ve biraderleri 
Yeni manifaturacılarda Mimar Kemalettin caddesi 

Yünlü mallar pazarı F. Kandemiroğlu 

1 



-Sahife to YENi ASIR 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
Anvers - Rotterdam - Ams

terdam ve Hamburg limanları 

için yük alacak olan vapurlar. 
1 - ORESTES vapuru 23 

eylülden 30 eylüle kadar yük 
alacaktır. 

2 - ACHILLES vapuru 24 
eylülden 30 eylüle kadar yük 
alacaktır. 

3 - HERCULES vapuru 7 
birinci teşrinden 12 birinci teş
rine kadar yük alacaktır. 

4 - HERMES vapuru 21 
bırinci teşrinden 26 birinci teş
rioe kadar yük alacaktır. 

5 - GANYMEDES vapuru 
S ikinci teşrinden 8 ikinci teş· 
rine kadar yük alacaktır. 

Burgas - Varna ve Kösten
ce limanları için yük alacaktır 

1 - HERMES vapuru 4 bi
rinci teşrinde bu limanlar için 
yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 19 
birinci teşrinde bu limanlar için 
yllk alacaktı r. 

SVENSKA ORıENT LıNElN 
Rotterdam - Hamburg - Co

penhage - Danzig - Gdynia -
Oslo ve Iskandinavya limanlan 
için yük alacak olan vapurlar 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
WINFRIED vapuru halen )i

manımızda olup Rotterdam ve 
Hamburg için yük almaktadır. 

TRO JA vapuru hilen lima
nımızda ölup Hamburg ve Bre
men için yük almaktadır. 

WASGENWALD •apuru 14 
birinci teşrinde bekleniyor. 14 
birinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men icin yükliyecektir. 
SOFIA motörü 31 birinci teş

rinde bekleniyor. 4 ikinci teş

rine kada:- Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen için yük
alacaktır. 

MOREA vapuru 5 ikinci teş
rine doğru bekleniyor. Ham
burg, Bremen ve Anversten 
yük çıkaracakbr. 

ANUBIS motörü 11 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 15 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

1 
1 
1 

Ham bur~ l 
NORBURG vapuru 8 birinci f 

teşrinde bekfenivor. Anvers, 1 
Rotterdam ve Hamburg için j 
yük alacaktır. 

DEN NORSKE Middelhavs 
Linje (D/S. AIS Spanskelinjen 

OSLO 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET. 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
LESBIAN vapuru•13 birinci 

teşrinde beklenilmekte olup 19 
birinci teşrine kadar Liverpool 
ve Gla~gov için yük alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru 26 bi
rinci te<:rinde Liverpool ve 
Svanscarlan gelip tahliyede bu
lunacak ve ayni zamanda 2 
ikinci tesrine kadar Liverpol 
ve Gtacıo-ov için yük alacaktır. 

Londra hattı 

EGYJ>SIAN vapuru limanı
mızda olun 8 bir'nci teşrine 
kadar Lonra ve Hull için yük 
alacaktır. 

GASTTJ..lAN vapı•ru Q teş
rinde b<"knilmek+e olup 18 te~
rine kadar Londra ve HulJ için 
yük a l;:ıc.;ı ktır. 

MARONIAN vapuru 20 te~
rinde beklenHrrek*e o'u-.> ?R 
tesrine kadar Londra ve Hu') 
için vük ~':>cal: tır. 

THURSO v:-ıouru ı c; tesr:n
de Londra. Hu!! ve Anverc;ten 
gefio tahliyede bulunac'lktır. 

The Ger.eral Stcam Vavi
o-ation co. Ltd. 

ADJUTANT vapuru 30 bi
rinci tesrind~ beklenilmekte 
olup 7 ikinci teşrine kadar 
Londra için yük alacaktır . 

NOT : Viirut tarihleri, va-

F evkalad~ lüks vapuru 
PAZAR iünü saat tam t& 
da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat t& da lstan
bula Galata rıhtımına yanaşır. 

lstanbuldan her Per
şembe günü lzmir için sa
at tam t& da GALATA 
rıhtımından hareketle Cuma 
günü saat t& da lzmire 
varır. Fazla tafsilat: Birinci 
kor don 92 numarada acen-
teliğe T olefen 365,018~ffiı., 

,C'ıl!lZT~Zf»tZ~L?'7'%Zl"7/./< 

~ Genç k zlar R 
~ 
~ Aranıyor ı 
~ Pakette çalışmak için, genç ' 
~' kızlar alınacaktır. Istiyenler 
~ Turan Yağ Fabrikasına ruü
~ racaat etsinler. 3-7 (3230) 
&zAf7?:4MJ121Z2'Z-:T."...D""~~ 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

1 - VINGLAND vapuru 2 
birinci teşrinde bu limanlar için 
yük alacaktır. 

2 - VASLAND motörü 16 
birinci bşrinde buradan hare
ket edecektir. 

BOSPHORUS motörü ?3 hi
rinci tesr"nde ~ekfenivor.Oeppe 
Dünkerk ve Norveç limanlarına 
alacaktır. 

purlarm isimleri ve navlun üc

J retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Arment Deppe ~ Anver~ 
EGYPTE vapuru ?O h;rinci 

tesrinde bek1eniyor.Anvers Di- ı 
' rekt için viik alacaktır. 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tramt'::-' cad· 
No. 596 Tel. 2545 

3 - NORDLAND motörü 
iki ikinci teşrinde buradan ha
reket edecektir. 
SERVİCE MJ.RITıM ROUMAİN 

1 
Malta - Katanya - Cenova 

Marsilya - Barselon ve Cezair 
Umanları için yük alacak olan 
vapurlar 

1 - ALBAJULYA vapwu 
iki birinci teşrinde gelip aynı 
günde hareket edecektir. 

2 - SUÇEA VA va?uru 27 
birinci teşrinde gelip 28 birinci 
teşrinde hareket edecektir. 

Yolcu ve yük alır. 

Zegluga POLSKA S. A. 
kumpanyası 

Doğru Anvers ve Gdynia 
limanları için yük alacak olan 

ESPAGNE vapuru 5 ikinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers 
l1irekt icin yiik alacaktır. 

American Export Lines 
Nevvork 

EXMOUTH vapuru 16 birinci 
teşrinde beklP.niyo'". 

Nevyork kin yük alacakhr. 
EXCELSIOR vapuru 30 bi

rinci teşrinde bekleniyor. 
Nevyork için yük alacaktır. 
Service Direct Danubien 

Tu·na hattı 

ALlSA vapuru 12 bjrinçi teş
rinde bekleniyor. Be1$!rad, No
visad, Komarno, Budapest, 
Viyana ve Linz için 
yük alacaktır. 

vapur. Vapurların isimleri, gelme 
1 - LEW ANT motörü 10 tarihleri ve navlun tarifeleri 

birinci teşrinde yük alacaktır. hakkında hiç bir taahhüde gi-
HAMIŞ : ilandaki hareket rişiJmez. 

tarihlerile navlundaki değişik- N. V. W. F. Hanri Van Der 
tiklerden acente mes'uliyet ka- Zee & Co. 

bul etmez. Birinci Kordon Telefon No. 
Fazla tafsilat için ikinci Kor· 2007 -2008 ı 

donda Tahmil ve TahJiye bi-
~V:///J.7.//7/.7..///./.J~///////////; 

nası arkasında FRATELLI :-.; Mua~lim Doktor ~ 1 

:_:_ce·:·actl!:o~e~vd:.irl!l~•:;.!.~.':.~cıa;•~•:~.ı~n.na•;•~l!I:.~~ i Ahmet HUIÜSİ ~ 
Paris fakültesinden diplomalı 

Oteli 
iz ir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi ka akol karşısında 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik v~ istika
metile nam kazanan otelim:zde bu defa esaslı tamirat ya
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edilerek 
teşrif edeçek olan sayın müş+erimizin her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza 
haricinde kolaylıklar g0sterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konu.ldami'k her hakikatı öğrete
cektir. Akşamları temiz hava almak için taraçalarımız müş
terilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

BU • MEVSI DE 
1 - 26 (1179) 

NEZLE 
BÜYÜK BiR AFETTİR 

TRAMVAYIN, OTOBÜSÜN, VAPURUN mikroplu 
Havasından SELAmFT He kurtulursunuz 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diğer taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı ? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye gençlik, sıhhat ve 
neş' e vermiş olan 

Ki na Lfttli 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faidesini görmeyen yoktur. 
Her eczanede bulunur. 

Eczacı 

Kolonya 
emal Aktaş 

ve esansları 
Koku, zevk, merak, uğraıma işidir 

Eczacı Kemal Aktaı diyorki : Çocuklu
gumda, gençliğimde kokuya merakım bü
yüktü ( 30 ) senelik eczacılık hayatımda 
hep koku ile uiraştım. 

işte eserlerim : İddia ediyorum benim 
kokularımdan daha üıtü• bir .koku bulup 
göstermek imkanını vermiyorum. 

ıZMıRLİLER 
Şahidimsiniz değilmi ? 

Gönül, Baharçiçeği, Altınruya, Yasemin, 
Fulya, Leylak, Akşamgüneşi, Son h"\tıı-- . 

Menekfe, Amber. 

25 - 35 - 50 - 75 - 100 
200 kuruşluk şiıeler. 

Dikkat edecej'iniz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaı 
markası. • 

lkiıaciıi 

Hilal eczanesi 
Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

İsimlerini benzetenler asıl
larının kıymetini ıröıtermeye 

yarıyorlar o kadar... . -
Diş tablplerl ~ ALA TAŞ :\ 

Muza f (er Eroğul ! ~ lç hastalıkları dok loru ~ 
K ı C t• d (y 1 ~ Kemeraltı Şamlı sokak No.20 ~ 

~ ~ _,, Hl ~ ııçç• 
Salon, yemek ve yatak odalarınızı !l~r . 
Kardeşler mohilyelerile süsleyıoız · · 

eına .ı:ıe ı n a,., f////./////.7/.///ZJr/./////./L./L7'~ 
Hastalarını her gün sabah Konkordato komiserliğinden: 

saat dokuzdan baş!ıyarak lzmirde kes:ane pazarında 9 
numarah dükkanda zeytinyağı 

Beyler ·Numan zade S. 21 ve üzüm ticaretile meşgul Se-
numrala muayenehanelerinde ferihisarlı Mu<.ıtafa A1lımın ala-
kabul ederler. cak'ılarile konkordate akdına 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a icra hakimliğince karar verile· 

kadar memleket hastanesinde rek kendisine iki ay mühlet 

<Y/.///////.///7//./L7//./LLJ~:/:/J 

DOKTOR 

Z'ya ö~sin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFı 
ikinci beyler sokağı , 

Beyler hamamı karşısında ,~ 
No. 41 ~ 

Saat 3,5 dan saat 6 ya kadar~ 
TELEFON 36~~1\ır ~ 

r!~J~/7~=!!:~ 

verilmiştir. Alacaklıların alacak-
ları mikdarını bildirmek ve 
kaydettirmek üzere tarihi ilan
dan itibaren yirmi gün zarfın
da konkordato komiseri lzmir
de Hükumet civarında Yusuf 
oğlu hanında 9 numarada avu
kat Ah'lled Tevfiğe müracaat
le alacakları mikdarını kaydet
tirmelerini ve hilafında harekd 
edeceklerin konkordato müza· 
keresine kabul edilmiyecekleri 
icra ve iflas kanununun 292 ci 
maddesine tevfikan ilan olunur. 

Konkordato komiseri 
A. Tevfik 
3264 (3249) 

S 1 "" l F • t Sizi nezleden başka menenjit, e ame erı grip ve ağız burunla yol bulan 
hastalıkları S t "" t f • t Başka isimli ben
bırakmaz... e ame erı zerleri size boş va
kıt kaybettirir. 

U. DEPU: ~. FERİT ŞlF A ECZANESi 

Zahire Tü Anonim Şirketi 
1 are Hec is· den : 

Şirketimiz hissedar~arı heyet umu~i~esinin aşağıd~ yazılı. ~u: 
susun müzakere ve bır karara raptı ıçın 1935 senesı 21 Bırıncı 
kanun Pazartesi günü saat onda Şirketin lzmirde General Ka
zım caddesinde 23 numaradaki merkezinde fevkalade olarak iç
timaa daveti takarrür etm!ş olduğundan hissedarların gösterilen 
günde ve saatta hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

Ruzname: 
Şirketin faaliyete geçmesi veya 

ittihazı. 
tasfiyesi hususunda bir karar 

Meclisi idare 
( 3252 ) 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

l(•r' 
Buseneki 9 Eylul panayırında en lüks pa•yon Hara~~· şirııdİ' 

deşler pavyonu olacaktır. Modern mobilyelerimizi görın~i 
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

Devlet Demiryollarında~: (Ceıı9tJ 
Muhammen senelik kira bedeli 50 lira olan Saghk ız-ıo-93ci 

istasyonundaki istasyon kahvehanesiJe bir bap hane ede 1 ° 
salı günü saat 15 te pazarlık usulile lzmirde ~asman ,
işl~tme müfettişlik binasında kiraya verilecektı~. . ıneğe ıı> ııt 

isteklilerin 375 kuruş teminat vermeleri ve ışe ~ır ünde sıı ,t 
nii kanuni bulunmadığına dair beyannamelerle ~ynı t g 

01
ura'8 

15 e kadar komisyon reisliğine tahriren veya bızza fe 

etmeleri lazımdır. . v hanesinde aalı' 
Şartnameler Tepeköy ıstasyon memurlugu yazı dağıtıJOS 

\zmirde 8 inci işletme müfettişlik binasında para32
62 

(3245) 
tadır. 6-12 


