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• Afrika harbı için için işleyen 

l»ır yarayı deşmiş gibidir. Ak-
clenizde kuvvet muvazenesi ve 
ona dayanan güvenlik işi bu-
ı-ünüa en çetrefil, en tehlikeli 
meıelelerinden biri olmuştur. 
Streza lconferasma tekaddüm 
eden günlere kadar Akdeniz.de 
~ir ~ !•nsız-ltalyan rekabeti fikir-
erı '••I ettiği halde bir Ingiliz.

ltalyan rekabeti hahra gelmi
yord u.lngilter• b-utü d . 1 
d k

. ...., n enız er-
e l bak· . - . ımıyetine o kadar çok 

guvenıyordu ki gu·· - b" . d k d' b , nun ırın e 
ı eni 1 ayat yolları üzerinde 
ta yayı bulacag-ını asla d . .. . d uşun-fu:f0J ~: J;la~eş davası işin şek

cgıştırdı. Ortaya en geniş 
sonuçlarıyla . b' 
çıkardı. it 1 yepyenı. ır durum 

l a ya, genışleme hul-
ya arına karş 1 T 
tanımak iıte ı ?gı ız vetosunu 
d .. rneyınce, her dava-

a son sozü sö 1 _ 
olan in T Y ~rnege alışmış 

. gı ız fıloları Akde-
nıze akın etmeğe ba l d 1 
Asıl b d ş a ı ar. 

. un an sonradır ki 
lngılteı e, Akdeniz.deki ·· 
ıi:ı.liğini daha yakından ~~vdn
ltalyaya ge'ince o d 'k' y u. 

l , a ı ı em-
p~~ya ızrnanın menfaatlerı bir-
bırmdcn ne kadar a k 
ğunu ani d J .. } ırı oldu-

a ı. ngılızlere göre 
ortada Hah · • 
iıtikb r . keşıslamn hayat ve 

a ını orurna k 
dan evv l d. aygusun-
rini elind• tuUtDY&nın üçte bi-

'" an bü ··k B · tan · yu rı-
ya ımparatorl - .. -

gelerinc 'd ugunun somur-
nıcvzuub gı. c~ yollarda güveni 
Habeıist::~•tır. Z~ra ltalya 
İtfh ycrlcştıkten sonra 
tek' abamı~ genişlediğini göre-

' ugun d .. ·ı . b' egı se bıle yakın 
ır gelecekte bütü N ·ı h 

ı.asını tchd' d k n ı av-
halyanl ı. e.. alkışacaktır. 
nin sad ar b~rnurge istemelcri
sel . el ce ır ham madde me-

eaı o madı-
larını yeri 'ını, artan nüfus-
ibtiya . cştırecek topraklara 
J • ç gösterdıklerini .. 1 d'k 
erıne göre A soy e ı -
elveriıli bi; vrupahlar için 
olmayan H b yerleşme sabası 
hulya! a eş topraklanm 
istcmi;~~:ı ı~n haddı saymak 
M er1, yarın biHarz 

ısıra da el atm - l 
la,. imki aga ça ışacak-

ltte pu~z sayılamaz. 
d 

arıı p · .. 
rada d . ro JCsının Lon-

dırmı ~rın aksü!amdler uyan
budur' 

0

8masının bir sebebi de 
· aıı ı ·ı· eıcü 1 • ngı ız gazeteleri, 

yaza: ~ f}'~jrallerin fikirlerini 
pro'e i I a~ Y Telgrapb .., bu 
fa :ı y. ngılterenin ana men
k a 

1 
erıne karşı ihanet sayacak 

l. al< ar. ileri varmışlardır. lngi
ıı er ıllca 

1 . nce kendi menfaat-
'dcrı, sonra prestijleri bakımın-

an p · . 
agır br~Jenın taşıdığı teklifleri 
J u uyorlar. Haldwiniq bek· 
enen söyl . k 
şel · d _ evı aynaşan endi-

erı agıtacak ınıdır biline-
~ekz. Herhalde şurası muhak-

a hr ki b · 1 . n n it 
1 

u pro Je ngıltcre-
d . ayaya karşı muvafakat 

d Jbıleceği tavizatm son had
• 

1 ır. Uluslar sosyetesi esas 
ıt barıyla · · proJe~ıı onaylamıyacak 
o ursa bundan lngiliz kamoyu
nun ıevinç •duyacai;ı bile tah
mın ed'I b·ı· 
b

. 1 e ı ır. lngiliz ulu!!lu 
ır v k ti ' . a 1 ar Almanyayı nasıl 

bbır endişe kaynağı sayardıysa 
u .. d 

gur. e ltalya için ona çok 
benzeyen bir sezim ve duygu 
t~şımaktadır. Akdenizde yeni 
bar anlatma:ı.hk rnerkez.i yara
tan durum d• iıte bu endi
telerdir. 

lil•-vke1. B•:ılSln 

istifa haberi Cenevrede heyecan 
1914 tenberi vukua gelen hadiselerin 

fY@'PM 

örülü or 
uyandırdı. 
en heyeCanlısı 

Bu hadise 
sayılıyor 

istifaya Mussolininin Pontinideki söylevi sebebiyet verdi. Fransız 
Hafta istifa edeceği söyleniyor.Herriot Radikal Sosyalist partisi 

kabinesinin de gelecek 
başkanlığından çekildi 

J rtl!NZ Da-;bakam B. Lava/ 
Londra 19 (A.A) - Kabine olarak telikki etmektedir. 

Samuel Hoarm istifasını kabul Deyli Ekspres gazetesi mu-
etmiştir. hafazakir parti sağ cenahın 

SAKINILMASI iMKANSIZ zaferini ve Paris tekliflerinin 
HADiSE terkedilmesini esefe layık bir 

Londra 19 (A.A)- Matbuat hadise sayıyor. 
Sir Samuel Hoann iatifasmı Taymis gazetesi Paris teklif-
ıon günlerin sakınılması imkan- terinin bundan böyle ölüme 
sız. hale getirdiği bir hadise mahküm olduğunu kaydediyor. 

Morning Post gazetesi bü
tün bu buhranda milJetler 
cemiyetinin barışı bir tazyik 
veya bir anlaşma vasıtasiyle 

tesis hususundaki siyasasmm 
mm•aff akiyetsizliğini görmek
tedir. 

Deyli Telgraf hükumetin 
bugün mecliste kahir bir ek
seriyt-t kazanncağını söylüyor. 

"DELiLiK VEYA 
KiYASET,, 

L'bera1 Niyoz Kronikl gaze
t<'c;·, h' küm~tin yanılmaz bir 

B. Hcıriot 
delilik yahut affedilmez bir bi
yanet veyahut bunlann her iki
sini birden yaphğına yazıyor. 

lllgıliz Dış Bakam Sır Samur/ l loar 
1914 SENESINDENBERI akdedilmiş olan Lava\ - Hoar 
VUKUA GELEN HADİ- itilafmm bir neticesidir. 
SELERIN HEYECANLISI Paris, 19 (A.A) ~ Sir Sa-

Cenevre, 19 (A.A) - Rea• muel Hoarm ialifası burada çok 
m ğ çevenler Sir SamueJ Ho- heyecanlı bir tesir yapmlfb~ 
ar'ın istifasından derin bir te- 8 h k' B H · t'f • 
essür duymu9tur. Bu çe•enler a. us~ı 1 

• ~ryonun •• ı •• 
b L.tı.d' · 1 ·ıt d 19l4 vazıyeh daha z.ıyade kanıık u Dil 11eyı ngı ere e 

· d b · k e1m· hale sokmaktadır. Bundan do-
ıenesın en erı vu ua g ıı 

olan hidiıelerin en heyecanluı layı Lavalın durumu oldukça 
aaymaktaktadır. nazik telakki edilmektedir. Sir 
FRANSADA HEYECAN VAR Samuel Hoaran istif asma B. 

Fransız çeveleri bilbassA be- Mussolinin Pontinideki nutka 
yecan içindedir. Zira lngiliz sebeb olduiu sanılıyor. 
bakanmın iatifuı geçenlerde - Sonu 4 üncü salliJede -

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

Tehditkar Italyaya karşı 
lngiltere ve F ransanın takınacağı 

tavır birbirinin ayni olacaktır 
Italyanın 

, 

cevabı bu akşama bırakıldı 
Londra. 18 (A.A)- Royter 

Ajansmm ltalyan şimal ordusu 
..nezdindeki ayları bildiriyo: 

Habeşlerin T akazze nehri 
üzerinde )aplıklan hücum. 
Habeş Qrdusunun fimdıye ka
dar tevenül ettiği ilk ciddi 
harekettir. Ve bu diğer Habeı 
kuvvetlerine bir mukaddeme 
olarak telakki olunmaktadır. 

HARBA MÜHiM KUVVET
LER GlRDI 

Müsademeye mnbim Babeş 
kuvvetlerinin ittirik etmiı ol
ması şurasını isbat etmiştir ki, 
mühim kuvvetler karanlıktan 

ve toprağm arizalarmdan isti
fade ederek kendilerini göster
meden uzun mesafeler katede
bileceklerdir. Bu müsademede 
bin kadar esker ölmüştür ki, bu
nun üçde ikisi tsnklarm ate
şini tamamile tesirsiz barak
mıya muvaffak olmuşlardır. 

· Bunlar tanklann üzerine hü
cum ederek pek yakından 91-

lufdırmıtlar ve dolayııile tuk
-So11a 4 BMfl soy/«111-

Gümrük Baş müdürü 
Bay Sami Trabzona gitmek Üzere 

Dün lzmirden ayrıldı 

Bay Sami kendısi11i 

Trabzon gümrük baıdirktör
Jüğüne atanan şehrimiz. güm
rük başdirektörü Bay Sami 
Pankoğlu, dün lzmirden ayn)
mış, Ege vapurile lıtanbul'a 
gitmiştir. Bay Sami iskelede 
Vali muavin vekili hukuk işle
ri müdürü bay Dilaver, gümrük 
müfettişi bay Recai, idbalit 
gümrüğü müdürlerile banka ve 
müessesat müdürleri, konsolos-

m:ur/11•a11/ar arasmda 

lar, gümrük erkanı ve memur
lan, komsiyoncular birliği he
yeti ve bir çok dostları tara-
fmdan uğurlanmışhr. 

Sami PankoğJu şehrimizde 
büyük bir sempat uyandırmış 
Be6:erikli, bilgili bir idare ada
mı idi. Mumaileyh lstanbulda 
bir iki gün kaldıktan sonra 
vazifesine başlamak üz.ere 
·Trabzona hareket edecektir. 

Veznedarın katili yakalandı 
ltanbul 19 (Özel)- Galata poıtaneıi veznedan H6aeyin Hüa

nfmfm katillerinden OfSlpl& Yaıuf yakalandı ye ı.tanbula MY• 

lediWi. 
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• 'Dil behlslerl: 
••••••••••••••••••••• 

Dilimizjn ........ 
Kemaline dair 
Düşünceler 

Ve Türk dilinin yapısı 
Üzerinde tetkikler .. 

-13 -
Bir vokal ile bir komşunun 

yani iki sezimli harfıu birleş

mesile bir fehm elde edildi
ğini görmüşdük. Bu fehimli 
ilkin sözler, bizim ~ibi konuş
ma melekesi kemalini bulmuş 
insanlar arasında, derli toplu 
bir ifadeyi tazammun etmez 
ise de, bu melekenin henüz 
inkişaf etmediği ilk atalar 
devrinde o derin idrakile mü
tenasib olarak - bir ifadeyi 
tazammun ediyordu.-0 zaman
ların insanlan bu fehmi, tek· 
rarlamak yolu ile, anlam dere
cesine çıkarıyor, bununla ilk 
isimlere vücud veriyorlardı: 

Baba, mama, bebe, c:ci, ka
ka, dada, yaya, nene, pepe, 
bibi, fafa, lala, meme, dudu. 

Gibi iki fehmin tekrarlan
ması ile yapalan isimler bugün 
bile ya§amakda, birer mana 
ifade etmektedirler. 

Böylece biribirinin tıpkısı 
olan iki fehmin tekrarı ile 
isimler yapıldığı gibi, biri 

1 diğerinin bpkısı olmıyan iki 
f eh im ile de birçok isimler 
7apılmışbr. 

Kapı, baca, kaya, bacı, 
,çapa, çakı, çalı, darı, şa11, 
1aan, yalı, yama, yara, so
, pa, sürü, koku, kuyu, cadı, 

·caka, gece, geri, gemi, boru, 
'kara ·b· .•. ..• srı ı. 

Bunlardan başka : Başh ba-
tına birer fehmi olan vokal-

ı Jerden birisi bata geçirilerek 
Ye yine bir konson ile bir vo
kal katarak : 

Aba, oba, aya, ege, ana, ece, 
'ata, eti, ulu, ölü fibi isimler 
ıyapıhr .• 

l\k \naanlar objoum basit 
ı halinde bir çok anlamlanna 
bu basit teşekküller ile birer 

ı İlim vermi~Ier iaede, fiillere ve 
birer İçel mefhum halinde ken

> dilerini sezincliren duygularada 
.birer isim vermek ihtiyacım 
duyunca ıeni bir deyim çelimi 
bulma;a savaşmış, başta vokal 
olırı~k üzere bir vokal ile bir 
kv:ısondan mürekkep sekiz vo
J-'.al X yirmi bir konson = 168 
~ıasin ( köksüz ) daha elde et
mişlerdir. 

Ab, ac, aç, ad ... 
. Eb, ec, eç, ed ... 

lb, ıc, ıç, ıd ..• 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
Deye ortaya çıkan bu 168 

söz kökü bize bir takım ilkin 
kelimeler veriyorki bunlar 

1 - Y almz başına muhataba 
müteveccih olmayan mutlak bi
rer emirdirJer. 

2 - Birer manası olan isim 
veya sıfatlardır... Ak, ay, al, 
at, aş... gibi ki bunlardan ak 
ve al sözleri birer rengin ismi 
olan sıfatlardır. Aş yemek ismi, 
at hayvan ismi, ay kamerin ve 
dört haftadan ibaret zamanın 
isimleridir .•. 

3 - Emrihazır müfred mu
hatap çelimini ifade eden bir 
fiildir. 

Bu söz köklerinin ilk terkibi, 
kmısonla başlayan basit ve fe
himli köklerden biri ile yine 
basit fakat anlamlı sözkökle
rinin birleşmesi ile olur: 

Ba-ak = bak, ka-aç = kaç, 
sa-aç= saç, ka-al= kal, sa-ar== 
sar, sı-ız = sız, se-ez = sez, 
ya-az= yaz, ça-ak= çak, ça-al= 
çal, ba-as= bas, su·ur= sür, 
sü-üz= süz.... sözleri gibi. 

Böylece: Bak, kaç gibi ıöz
lerin iki kökten mürekkep ol
duğu, sayı ekal ve ahenk kai
delerine uyacak bir cinsten 
olan ve yan yana gelen iki 
vakalden birinin hazfolunduğu 
anfaş,Iır. 

Bu ilk mürekkep sözkökleri 
ise, is:m, fiil, sıfat anlamlarını 
doğrudan doğruya tazammun 
etmeyen, birer mutlak emir
dirler .. 

Avni Ulusay 

-nm ASIR 

ŞEDİR •.&BB~~BRİ 
İKi KADININ SAÇLARI KISMEN YANDI 

Ondülasyon makinaları 
Fiati tenzil edildi 

Sıkı kontrola tibi tutulacak, Pervazil Belediyece yapılan tetkikler
de buğday ve un fiyatlarında 
tenezzül olduğu anlaşılmış bi
rinci ve ikinci nevi ekmek fi
yatlarında yirmi beşer santim 
tenzilat yapılmıştır. 

Mayii katiyen kullanılmıyacak 
Sıhhat ve içtimai muavenet 

Vekaletinden valiliğe gelen bir 
bildirimde altı aylık ondü
lasyon makinalarının sıkı kon-
trola tabi tutulması ve ondüle 
için bazı berberler tarafından 

kullanılan ve müthiş Lir zehir 
olan Pervazil mayiinin mene
dilmesi bildirilmiştir. 

Bu mayi elektrik cereyanile 
fevkalade ısınarak saçlara 
şekil verdirmekde kullanılmak
dadır. Belediye makina ve 

1 
elektrik mühendisliği tarafın
dan lzmir berberlerinin ondü
lasyon makinalarının tedkikine 
başlanmışdır. 

Tetkikata göre Izmirde 17 
ondülasyon mal< ;nesi vardır 

bunlardan başka kullamlma
ması lazımgelen eski usülde ve 
tehlükeli bir halde daha bazı 
makinalar da vardır. Bunların 

kullanılmasına müsaade e dil-
miyecektir. 

-
Ondülasyon makinesi kulJa

nan berberler belediyece ehli
yet imtihanına tabi tutulacak 
ve muvaffak olanlara her yıl 
ehliyetname verilecektir 

Son zamanda bazı berber
lerden belediyeye şikayet edil
miştir. iki kadımn saçları elek
trik ceryanından kısmen yan
mıştır. Alta aylak ondülasyon 
makinaları belediyece sıkı bir 
kontrol altında bulundurulacak· 
tır. 

B. Sedad Erim 
Gidiyor 

Kütahya valisi bay Sedad 
Erim' e dün akşam daire amir
leri tarafından Egepalasta bir 
veda ziyafeti verilmiştir. 

Bay Sedad Erim bugün Ban
dırma ekispresiyle Kütahyaya 
hareket edecektir. 

Kültür parkın içinde Yılan 
Yüzme havuzu yapılacak büyük 

balığı 
•• o nem 

ihracatına 
verilecek 

~---------.------------------~ Kapalı yüzme havuzu, Moskovadaki Bazı 
Yüzme havu~una benziyecek 

Alman firmaları, 
yılan balığı satın 

Türkiyeden 
alacak 

Yangın yerinde belediyece 
yaptırılacak olan Kültürpark 
için mühim hazırlıklar yapıl
maktadır. Kültürparkın herşey
deu evvel kısa bir zamanda ağaç
landırılması esastır. Bunun için 
belediye fidanlığmda yetiştirilen 
ağaç fidanları kafi gelmediği 
takdirde yakın vilayetlerdeki 
fidanlıklardan ağaç fidanı ge
tirilecektir. 

Kültür parkın en· görünecek 
yerlerine " Lükstrom " denilen 
zınet ağaçlan dikilecektir. 
Parkta stadyumdan evvel hat
ta ilk iş olarak kapalı yüz
me havuzu ve lzmir fuvarı 
yeri yapılacaktır. 

Şarbay doktor Behçet Uz'un 
Moskovadaki tetkik seyahatin
de gördüğü Moskova kapalı 
yüzme havuzu örnek tutulmak 
suretiyle yaptmlacaktır. 

Yüzme havuzunun suları kı
şın kaloriferle ısıtılarak yüz
geçlerin kıı ve yaz faaliyette 
bulunmaları temin edilecektir. 

Uray fidanlığı 
lzmire yakın vilayet ve ka· 

sabalar belediyeleri ağaçlanma 
işine büyük ehemmiyet ver
mektedirler. 

Bunun için şehrimiz beledi
yesinin fidanlığından ağaç fida
nı istenmiş ise de belediyenin 
yapbracağı kültür parka fazla 
fidan lazım olduğundan bu 
müracaatlara red cevabi ve
rilmektedir. -
Lekeli humma 
Karşıyakada bir Jekeli hum

ma vak'ası görülmüşdür. Has
talığa karşı Sıhhat direktör
lüğünce gereken sıhhiğ ted· 
a\rler alınmışdır. 

Yeni fuvar yerinde ve kültür 
park içinde ayrıca dört dane 
havuz inşa et~irilecektir. 

Bu havuzlardan Lirisi Atina
daki büyük havuz planına göre 
yaptırılacak ve geceleri elek
trik ışıkları ite sular aydınlatı: 
lacaktır. Bu havuzlar için Av
rupanın bazı şehirlerinden plan
lar getirilmek üzeredir. 

Almanyanan pek çok şehir
lerinde yüzme havuzları yapan 
mühim bir müesseseden de 
planlar getirtilecektir. 

Kültür parkta bulunan ve 
istirahat eden halkın istifadesi 
bakımından muhtelif yerlere 
boparlorlar konacak, bir yerde 
verilen konferans ve saire 
buradan dinlenebilecektir. 

Kültürparkın içinde ve civa
rındaki bulvarlarda elektrik 
tesisatı yeraltında olacaktır. 

Yalnız gece aydınlanmak için 
belediyenin tesisatı havai ya
ptlacaktır. 

Lik maçları 
Birinci takımlar 
Alsancak sahasında 

Saat onda : Bornova • Şark
spor hakem : Halkevinden 
Ahmed 

Saat on ikide : Altay-Demir 
spor hakem:lzmirspordan Sabri 

Saat on dörtte : Karşıyaka
Göztepe hakem : Halkevinden 
Reşad 

İklncller Halk sahasında 
Saat dokuzda Karşıyaka-Göz

tepe hakem : Altınordudan kü
çük Mustafa 

Saat 10,15 te : Altay Demir
spor hakem : K.S.K.tan Hamdi 

11 ,25 te: Bornova - Şarkspor 
hakem : Altınordudan küçük 
Mustafa 

Çiçekçi MACAR 
Alsancak Mes'udiye caddesi No. 73 Telefon 3367 

rzL/L./././LLZ/..illllllr///.77Z727..Z~ 

Kubiliy Günü 
her nevi çiçeklerle küçük biiyük çelenkJer 

F 'iyatJarda büyük 
Tenzilat yapılmıştır 

-·-·-·-Orta Avrupa ve bilhassa 
Almanya gibi külliyetli miktar
da Yılan balığı ithal eden 
memleketlere eskiden Yılan 

balığı ihraç ettiğimiz halde son 
on beş yılda bu ihracat 
yavaş yavaş tenezzül et
miş ve bunun neticesi olarak 
sularımızda mebzulen mevcut 
olan bu cins balıklardan istifade 
edilememektedir. Ancak son 
yıllarda Alman ithalat firmaları 
tekrar Türkiye ile yılan balığı 
ticareti yapmak istemektedirler. 

Yılan balığmın gerek avlama 
tarzı, gerek nakliye ve sabş 
şartları diğer cins balıklara 
nisbetle hususiyetler gösterdi
ğinden ihracatının canlandırıl
ması için umumiğ şekilde tat
bikata geçmek ihtiyac ı belir· 
mişdir. 

Ekonomi bakanlığı buna dair 
malumat istemiş ve odadan 
bazı sualler sormuştur. Odaca 
lazım gelen malumatın alika
darlarden toplanmasma baı
lanmıştır. ....... ,.. 

Tarihi top halka 
gösterilecek 

Kuşadasırıda mevcud ve ta
rihi kıymeti haiz bir topun ma• 
hallinde halka ve mekteplilere 
teşhiri llbayhkça münasib gö
rülmüş ve top için bir kaide 
yaptmlması tekarrür etmiştir. 

Çocuk babaları 
Taciz edilmiyecek 

Halkevi yardım komitasınca 
gereken okullara yardım edi
leceğinden bu okullar koruma 
heyetlerinin yardım için kendi 
üyeleri olan çocuk babalarınm 
aylak taahhütlerinden başka bir 
şey istememe'eri vilayetten 
alakadarlere bildirilmiştir. 

Define 
Yangın yerinde süt damlası 

yananda dü define aranmış ise
de geç vakte kadar bir şey 
bulunamamıştır. Bugün de araş
brmaya devam edilecektir. 

Actiiye 
Dairelerinde 

Adli e dayrelerinde yılbaşı 
münasebetile tahkikat evrakı
mo muamelelerinin sür'atle ne-
ticelendirilmesine ve yeni yıla 
devredilecek evrakm tanzimine 
başlanmıştır. 

Polls ımtlhanı 
Polislerin terfi imtihanları 

10 ikinci kanunda vilayet sa· 
lonunda yapılacaktır. Bu imti
hana girmek için polis ve ko· 
miserlerden birçoğu hazırlan

makdadır. 

Gayri mUbadil sallşı 
Dün milli em!ik dairesindeki 

satış komisyonununda Yunanlı 
emlakindan 23 parça satışa çı
karılmıştı. Bu emlakin milhim 
bir kısmı gayri mübadil bono
sile satılmıştır. 

EL HAMRA Sinemasında Telefon 2573 

Halkımızın en çok sevdiği her fllmde alkı,ladığı 

JOAN KRA WFORD 

KLARK GABLE ve 

ROBERT MONTG<)MERY 
Zevkine, neşesine, gUzelllğlne doyum olmı

yan bUyUk bir filmde tekra.. buıu,tular 

Kiralık Gönül 
Fransızca sözlü büyük komedi 

Ayrıca PARAMUNT JURNAL da 

20 kAnunuevveı ••• 

Baroda -·-Dünkü önemli 
konferans 

lzmir barosunun tertip ettiği 
aylık konferanslar serisine dün 
de baroda devam edilmiştir. 
Avukat bay Mustafa Nuri Dev
res tarafından verilen bu kon· 
feransın mevzuu dün de yazdı· 
ğımız gibi " Uluslar cemiyeti 
tarafından hazırlanan ticari se· 
netler layıhaşile bizim ticaret 
kanunumuz arasmda bir muka· 
yese ,, idi. 

Konferansta hakimler ve avu • 
katJar dikkati celb ediyordu. 
Bu mevzuun ilk kısmt geçen 
haziran aymda verilen bir 'kon· 
feransla izah edilmişti. Son kıs· 
mı da dün hatib tarafından 
izah edilmiş, sonunda da ticari 
ve cezai hukukun bütün ulus· 
lar için birleştirilmesi hakkında 
ileri sürülen mütalealarla, Ulus· 
lar cemiyeti tarafından yapılan 
teşebbüslere devletlerin verdiği 
cevaplar ve varılan neticeler 
çok güzel anlablmı'.tır. 

Gelecek ay baronun konfe· 
ranslarına devam edilecektir. 

• ••••• 11 • 

Fransız menşe 
Şahadetnameleri 

15 Eyliilden ilk Teşrin 935 
tarihine kadar F ransada eski 
formül üzerinden tanzim ve tas· 
dik edilmiş olan menşe şaha· 
detnamelerinin bir defaya mah· 
sus olarak kabul edilmesi ba· 
kanlar kurulunca onaylanmıştır. 
Türkofis merkezi keyfiyeti dün 
tecim odasına bildirmiştir. 

Bir yol bozuldu 
Son yağan yağmurlardan 

Basmahanede bahçe anbarı 
önünden ve değirmen sokağuıa 
uzıyan yoldan geçmek çok zor· 
laşmışbr. . ......... . 

Vergi tahsilatı 
1932, 1933 ve 1934 seneleri 

zarfında bütün vergilerin tahsi
lit ve tahakkukatı, mükellefle· 
rin sayısı hakkında Finans ba· 
kanlığınca defterdarlıkta• ih· 
sai malumat istenmiştir. 

..- 111111 

Burnova 
Kamun bayı 
Bornova Kamunbayı bay Şe

fik Erol dün Kavakdere köyü
ne giderek köy işleri etrafında 
tetkikatta bulunmuş ve köy 
odasında köylü ile kkyün sağ· 
hk ve ilerıeme durumu etra· 
fmda görüşerek geç vakıt Bur· 
novaya avdet etmiştir. 

Bay Mustafa 
Nüfus müdürü B. mustafa 

rahatsızlığmdan dolayı birkaç 
gündür va1.ifesine gelememek
tedir. 

Ziraat mektebi mezunlar• 
Ziraat dairelerinde inhilal 

edece!c kitibliklere Ziraat 
mektebi mezunlarının tercihan 
tayin edilmeleri Ziraat veka
letin~,.;n tamimen bildirilmiştir. ··-Zabıtaya hakaret 

Karşıyakada Kemalpaşa cad .. 
desinde Hilmi oğlu Zeynehi· 
bidin sarhoş olarak bakkal 
Ömer oğlu Hüsnünün ticaret
hanesine taarruz etmiş ve Po· 
lis tarafından karakola götll· 
rülUrken zabıta memurlarına 
hakaretde bulunmuşdur. 

Bir kaza 
Bayraklıda taşlık sokağında 

Şaban oğlu 9 yaşlarında Şaban 
ekmek bıçağı ile fidan keser· 
ken sol elini kesmiştir. 
Mu~a _y_ak~!!!!_d•~ 

Ödemişte iki gfin evvel 
Dombal oğlu Hamidi tabanca 
kurşunile yaralıyarak kaçan 
Muıtafa jandarmalar tarafıa
dan takib edilerek yakaJao· 

,,_mııtır. 



KADIN iSTERSE 

Edebi Roman Savı:so 
•••'•••••••• ........................ 

Evet evet eyi anladın Ahmed .. Bu 
Eski dosta inanım vardır .. 

- Suna mı dedin? Doktor Onu bütün varlığiyle kendime 
*1a eldi mi? Bmade .,.fi 1 mal- ettim. Benli~, :hiı'c: ne 

- 6yıe yal •. Görünce hemen ~anfbm. Yine b~~~fi oldugu~a 
siııe bttam, hur midem un- ldaaatnıyor, ~ sı~- gecenın 
CIJGr diyordunuz. UZlm za=en• rlyasmdan W tiirlü uya&a~I: 
dır başka doktora söylemedi- yoruml. Daha bu sabah Nesrını 
ğinize giSre doktor Sunada~ gördü~, geleceğini hiç söy 
batkaıına baktırmak istemedi- lemeda!. 
:.:-:~ ı dı Fakat işçiler onu sarmadan ....... , ana m .. 

Demir birden" vaziyeti kavn- ben onu bulmalıyım nereye 
yarak· gitti?. 

- Evet evet eyi anladın Uzun yolun ilerisinde, doktor 
Ahmed ..• Bu eski dosta inamm Cemille direktörii gördü. Ara-
•ar .• Ona kalbimi de ıeılete- larında siyahlı !>ir kadın vardı. 
cejim. Ara sıra ayle tiddetli Bir hayal gibi Sunayı ancak 
ıanciyor, çarpınblar yapsyor ki seçebildi. Elini kalbine götürdü. 
lıemeu Sunayı göriib tedaviye Yilreği hızlı hızlı çarpıyordu. 
batfamabyım... Onlar direktörlüğe doğru 

ihtiyar hademe saf uf ,aldü. konuıarak yolu döndüler .. 
- Hiç merak ~tme 9eD de Demir adımlarını •klaşbrdı. 

eyi olunun baypn! O lcimleıi l!aş merdivenin öniine geldiği 
eJ-i etmedi-ki.. B\iA\n jı~r .,akıt Y1ibri çıkb~m gördü. 
elwafııu aJmıı ,enlik ~yorlar, Ka,. kapanllllfb. Bir middet 
timdi qapla bulmamı omı.. şaşkın, şaşkın bakındı ... Ymü 

Demir hızla dıpn çıkb ve hiddetinden kızarmııtı .. Ne ya-
hemea ifhaneye koıtu. pacakta? işte Suna burada üç 
. işçiler sevinçle birbirine an- aydır izini kaybettikten sonra 
latıyorlardı. birden meydana çıkmıştı!Şimdi 

Biri: onu bir görüb yine kay!>ede· 
- Oh geldiğine lyle •evin cek miydi yoksa?. 

dim ki.. Mukavelesini bozacak, fabri-
Bir diieri: kadan ayrılacak mı? Direktörle 
- Elbet ıerinirsin JL. He- yeni bir kombinezon mu yapa· 

pimiz se•ımnz. Gller yilzü, cak!ar? 
tath sizleriyle içimize inu ve Her halde bu hususta daire-
aathk getirdi ll&Dlrfm. Doktor de bir it görii§ülirken Demi-
&ıilla ..... ,ıda dotapljt, ara- rin içeri girmesi mGnuebet al
macla olduğunu bilelim yeter.! mazdı. H~m Sunanın &ifclen 

Makine bapnda kaha, kuv
vetli bir aeı, Selimin ıeıi: 

••JID do orumuzun 
ıelifi hepimize kutlu oban, 
o, hanri inleyen ıeae k .... 
.-., hangimizin bir acımı clln
.._emittir?Fabrikamn yamnda 
İfçi koruma yurdu çocuklan-
auza bakım yuvası hep onma 
ilgili çalııması sayesinde açd
mıı bulunuyor, o burada has
talan gözeten bir doktor değil, 
hastalanmamak için saihk ge· 
nel yollarını, alınacak tedbir
leri bir bir anlatan, bize ağlt
ler veren doktorumuza içsel 
dileklerimizi ıunmağa gidelim. 

Hep birden: 
- Gidelim arkadaılar .. Haydi 

4alla pelim.. ltçiler bir awla 
lca,..prak yiiriidiler .. 

Demir ~t• ge&.a bu 11111•i 
.ı~vıiye hanetle baktı. 

Kendi kendine mmldandı: 
- Kalpleri fetheden bu kız, 

benim de fikrimi, irademi çeldi. 
Onu bulmadan, onunla •lriif· 
aaeden bir feY yapamıy.,..._ 

karıııına çıkıp ta onların ya-

amda.. ~~ 
..... Sortır VoY"-

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

icra Vekilleri 
heyeti toplandı 

Ankara, 19 (Telefon) - tcra 
vekilleri heyeti baıbakan ismet 
ln&a6aln ~kanbğı albıı.da top 
Janarak m~htelif itler .&zerinde 
ıirllfmelerde balunmut ~e. bu 
itlere aid kararlar vermıftir. 

Aksumun mUstakll bir 
f&hlr olma•• lstenlıor 
Cenevre 19 (A.A)- Milletler 

cemiyeti çevenlerinde ltaly,anın 
Aksum şehrinin vatikRn gibi 
yan ~akil, mukaddes bir ..., •aeun ist.ediii ıiyleai
:pr.. 

Ayni.v-"ler-JtalJ_. Aeeap 
limanı Habefiat- veiildiji 
takdirde oradaki deniz kune• 
tinin kontrolu hakkının kendi
ıin~ verilmesini iatemit oldu
pnu 16ylemekdedir. 

TelefenTAYY ARE SJNEMASJT:::::n 
aıeı 

k n-eni en çok alkışlanan 
ugün : ço e. • 

Bir Aşk G~ces_ı 
~-ı.. ~ &atenlecaktir 

Soa um• 

Son Telgra:f Haberleri 

Konseyin gizli toplanbsı Afgan 
••••• 

8. A venolun dairesinde toplanan konsey ltalya-HabeŞ 
1 

Hariciye veziri 
dosyasını On üçler komitesine havale etti Türkiyeye geliyor 

lstanbal 19 ( Telefonla) -

B E_J L d d•• .. Afganistan Dıt Veziri Mahmut ay uen on raya onuyor Ha~~~ ~yın sonunda memle-

Cenev~e 19 ( Q.R ) - Ce
aene .hugüırmisli az glrftlmüş 
bir faaliyete sahne olmuştur. 
Konsey sabah, ıenel sekreter 
B.Avenolutı aaireainde mukar-

. rer toplanb$mı yfp.mıştır. Bu 
toplanh gizH idi. Yani 
üyeler danşımanlaswı beraber 
almamıtblraı. iki femayiil kar
tılaşmış. ve sonuada birbirine 
karışmıştır. Nihayet B.Lavalin 
ileri sürdüğü tez kabtil edilir 
gibi olmuştur. 

Bu ieze göre .lurwa1un ay
dınlanmaıı ve uılaşma prensibi 
içinde miiukerelere devam 
edilebilmeıi için biraz zaman 
geçmesi lazımdır. 

de Madan.ga batkanbğmda mek lizere yana içtimaa çağar-
anlaşmaılığı incelemişti. Bu mı,br. 
husustaki karar konseyin yarın Fakat komtienin hemen buna 
ki toplantısında kabul edilerek karar vermesi şüpheli görül-
komitenin çalışma yolu tayin mektedir. 
edilecekti. B. EDEN LONDRA YA 

CEVABLARA iNTiZAR DÖNÜYOR 
EDiLECEK Hakikatte yann yaJ>ıla 

Konsey, Roma ve Adiaaba· cak olan bi\tün bu içti • 
banın cevabları gelmeden Pariı malar bugün yepılmııtır. Çiin· 
teklifleri hakkında oy' unu kü, Ôğleyinden evel Londra· 
bildirmekten sakınacakdır.. Bu dan aldığı bir telgraf iizenne 
ceva1:>lar gelince, 13 ler komi- akıam Londraya dönmek za-
tesi bunlann aydınlığı altında ruretinde kaldıgmı bildirdi. 
muhasamatı durdurmak için B. Edenin talebi üzerine, saat 
müzakerata kirişilmesinin ne 14,30 da B.Vaskuneelliı berki-
dereceye kadar bapnlabilece- teler komisyonunu hemen top-
jini takdir edecektir. lanmağa çailrmıftır. Bu top-

13 ler komiıyonu kenseydea lanb hAIA devam etmektedir. 
teşekkül emrini ahn• he•en BAY LA YAL DA PARISE 

keümızı zıyaret edecektir. 
Mahmud Han Tiirkçe de ko

nuşmaktadır. 

Kamutayda -Ankaraya ait işler 
görüşüldü 

Ankara, 18 (A,A) - Buglbı 
Fikret Silayıa ba,kanhğında 
yapılan kamutay toplanbsında 

Ankara ıelıri içme suyu ifleri
nia tamamlanması. gençbk par
kında havuz yapılması ve Bur-
sa ovası islahitı işlerinin bitiril
mesi hususlannı gözden ve 
bunlara ait tahsisatları ihtiva 
eclea kanun layilaalariyle hudut
ta çıkacak ibbllflann tetkik 
ve halline ait Tiirk - Rus mu· 
kavelesinin üç ay daha uzatıl-

1T AL YAN • HABEŞ DOSYA
SIN! 13' AZALIK KOMiTE 

INCELIYECEK 
çahımağa batlnacak ve yıl DÔNÔYOR 
başından önce toplanarak Bu durum karıısında 8. La- masma a't kanunun ikincin 

iki saat ıüren g · rüşmeler- yirmi ikinci kinunda top· val da bu akşam Parise döne- müzakereleri yapılarak kabul 
den sonra üyeler ltalyan - Ha- )anmaya çağırılacak o!an cektir. Ancak bu dönüş ko· edilmiştir. 
bet anlaşmazbğın~ ait olan Uluslar sosyetesi konseyinin idi misyonlann ve konseyin çalış· Yine bu toplanbda hükume-
biltün dosyanın o• üç azalık toplantı1tına yetiştirilmek üzere malarma bağlı bulunmaktadır. timizle Yugoslavya krldlila 
bir komiteye g6nderilmesine raporunu hazırlayacaktır. Filhakika konseyde öğleden aras1nda akdolunan adli, me-
karar verimşlerdir. Uluslar sos· 18 ler komisyonu başkanı sonra toplanarak sabahki hus6 deui ve ticari hususlarda "kar-
yetesi konseyindeki her devlet 8. de Vascoucellos da irşat ıi celsede verilen kararları tıhkh münasebetlere dair mu-
komiteye bir delege göndere- komitesi, berkitelerin genişle· iiyelerine bildirmiş ve bu ka- kavelenin tasdikin.e aid kanu-
cektir. Zaten 13 ler komitesi tilmesi ve petrol ambargosunun rarlar kabul edilmiştir. Toplantı nun birinci mlizakcresi yapd-
evvelcede ispanya delegesi 8. tayini hakkında bir karar ver- devam etmektedir. mııtır. 

-~~~~====~==~·· -~~~~~~~~--
Makallenin cenubunda 
Bir ileri karakol barbı 

B. Levaım •vrllm9sl llHlltle,..ldlr 
...................................................... 

Durum çok naziktir 
ltalya ile&'likattak.oHanna yaldaşan Habeş "Snilarınamüthiş birmesuliyetalmak 

Müfrezesine mitralyöz ateşi açıldı istemiyenler ateşe yağ dökmesiltler,, 
Asmara, 19 (A.A) - Alman 

iıtibbuat btiroSUDon lıel ay
~nndan telsizle: 

- Don akpm Maallenin 
cenubunda Wr ileri karakolları 

-

muharebesi olmuttur. Bir Ha
beı miifreze•i ltalyan ileri ka
rakollanoa yaklaımai• muvaf
fak olmuııa da mitralyöz ate
ıile geri piilkütt0lm6ft&r. 

Cenevre, 19 ( A. A ) -
Milletler c.emiyeti konaeyinde 
b'!Y EdeDi.- Pariı tekliflerinin 
her ne olursa olsun meriyete 
konulması icab ede., teklifler 
elarak ileı:i triiriAm~ctijini 'iki 

1 
bikümetin Habeş ve ltalyan 
htihtimetlerile MiP.letler cemi
yeti tarafından kabul edil· 
miyecek herhangi bir tek· 
lifi ileriye aiiremiceklerinin 
kabul edilmiş ~!doğunu söyle
m•f ve demiıtir ki: 

- "Eğer bunlar bir çok 
sebeplerle iki tarafça kabul 
edilt:mi ecek şeflerse lngil
tere buplan tavaıye ve mllza-
herette devam edemiyecektir. 

iki tarafı uzlaıtırmak yolun• 
daki bu gayretler lngilterenin 
istediği gayeye varılamamış 
ise lngi)tere bu yolde devam· 
dan vazgeçecekti~" 

Faşist bildiriğininin Çok 
kısa olması gözleri çeldi 

Roma, 19 (Ô.R) - Blylk Faıist kurulu sonunda neşredilen 
~ pir ._ olması hayret u,.Qdrrmamqbr. ltalyan ceva
bmuı 18 ilk Kiııundaa inee •erilmiyeceji aten · hiliniyonlu. 
Fakat F~ lruralaaun bir çok celı~ ıllreceği ve ancak sonunda 
dıt :ı:- hakkında kararlqhrılan direktiflerin nefl'olunacağı 
anla aktadlr. 

Bu mada hlklmet Pariı ve Londra elçileri vasataaiyle ceva
bım bildinait oJacakbr. Konseyin gece içtimaı Cenevrede B. 
Edenin söylevi, Londrada Sir Samuel Horun ve Pariate B. Ed
varcl Hemot'aun istifuile Orla,M. Çlltan iiç önemli hAdiıeyi in• 
~ye -de tmklla vel'llliftit. Bti hldiselerin velaameti Londrada 
takA- ediJirıektedir. 
Avnıpa siyaal mawazeneMain hdtiflafl bunlara iJai1ı prllmek

tedir. K'Ollft)' yanma soın tekrar toplanarak dlll'allHmU mltit 
edecektir. 

Istanbul Liman direktörlüğünde 
Yapılan incelemeler 

lstanbul 19 (Özel) - Ekono.ıni bakanlığı uzmanlanndan bay 
Pertev, afiyon inhisan ve liman direktiSrlüğiinde yapmakta oldu
ğu incelemelerini bitirmif ve Ankaraya hareket etmiıtir. Bay 
Pertev raporunu Ekonomi Bakanlığına verecektir. 

S. Hoar'ın teşebbüsü Bir hatadı~J 
Londra, 19 (Ô.R) - Taymia ıazetui diyor ki: 
Sir Samuel Hoar'm t~ telifi kabil olmı1an bir llldilıe 

idi. Bu bir adam lçia _.... ılrlleblleCelr, fakat Wr i1am 
a:..•j.,_.,.._1 ... 

ıp. .... • ...... 

Londra 19 (Ô.R)- Lonclrada 
ba sabah en ziyade mibıakap 
edilen nokta B. Hoare'un ne 
ıartla istifaya mecbur olduiu 
•e halefin kim olacağı mesele· 
sidir. Bununla beraber en bü
yllk ilgi Cenevre müzekereleri 
fi zerinde toplanmaktadıa. 

Avam ktamaraıı toplantı ha· 
ltndedir. Mlzakereler baklanda 
ıimdiye kadar tafaillt gelme-
miştir. Fakat Sir Samuel Hoare 
bOyük bir söylev vermiş ve ne 
.gibi şartlar içind~ B.Lavalle 

miizakerey giriıtiğini ve ne 
auretle iatita,a rSHCbut ıu.w. ... 
ğını ••ate'fbr . 
1EMPS GAZETESiNE QÖRE 

Pan 19 (O. lt) - 11Tempm" 
ıazetesi Sir Samuel Hoare'in 
iıtifaıı hakkında ıunlan ya
zıyor: 

.. Dost bir milletin iç siyasa-

sına Fransa karııacak depdU. 
Fakat Sir Samaelin phmıı ft 

oynadaiı rolii takdir etmek bu 
kayıttan uzaklatmak olmaz. B. 

• Hoare tam bir centilmendi ve 
Mant denizin 6t9' tarafının ai-

yasasından dolayı şiddetli hü

çumlara uğradı. Fakat uluslar 

ıoayetesiuin ve Parisin iyi bir 
mlclafü ol. _:u için Fransa ile 
Jfbirli~in hem biri, hem diieri 
için iDanca olduğunu anhJordu. 
INGILIZ ULuSU, HÜKÜME-

TINI TAKIB ETMiYOR 
Pariı, 19 (Ö.R) - (lntransi

geont) gazetesi diyor ki: Çok 
vahim şartlar içinde lngiliz 
ulusu, hükümetinı takibden 
istinkaf etmiıtir. Muhalefet 
saflannda hükümetin kendi 
dostları olan muhafazakir ve 
liberallerle bunların hasmı sos-
7alistleria birbirine kanıtığt göz 
llllbıe getirilirae akbaelimin ne 
bU.. ppladıiJ ılıe çarpar. 

ULUSLAR BARIŞ iSTiYOR 
Biltftn milletler bant ittiyor.ı. 

1ar, fakat banşa ne yoldan 
vanlacağı hakkında birleşe
miyorlar. Bu durum için de 
Pariste çalıtılan uzlaşma İfİ 
akamete uğrayacaksacla B. 
Lava in dediği gibi herkes için 
19refli ve adiline bir hal curet
·i11e varmak için ud•Ştırma 
gayreti sonuna ermiyecektir. 

INGIL TERE, iMPARATOR
LUK MÜDAFAA SiYA· 

SASINA DÖND0 
Paris, 19 (Ô.R) - "Liberte) 

gazeteai Sir Samuel Honua 
i8lif... flyle teflir em 
Epiyi t&& ccldlttea aonra Ltp. 
tere imparatorluk mtdafauı 

•iyasaıına dönmliştür. Demek 
ki amirallak fikirlni deiittirmiı
tir. Acaba berkitelerin ve pel• 
rol .amlNarsosunun mileuir ola
eaia .. atBuluyor} Yekta ltal· 
yaDID bu aiyauya boyun ete• 
ceii mi? 

.. Nouvelliı delyon " flyle 
diyor: Kimse, Fa,ist ltalya ile 
harbın bugünkü barıştan dalıa 

iyi olacağını iddiaya cesaret 
edemez. Sutlarına müthiş bir 
mes'uliyet almak istemiyenler 
ateıe yağ diikmekten sakınsın
lar. B. Lavalın dliıtırllmesi 
meı'um bir karışıklık devri aça· 
cakbr. 

Paris 19 (Ô.R) - Saylavlar 
odası koridorlannda Sir Samuel 
Hoare B.Herriot,nn istifblan 
heyecanlı muhaverelere yol aç
mışbr. Bu hidiselerden b r ne 
tice çıkarmak güç göriilmekle 
beraber, kabine yeni bir itimat 
reyi aramak zaıuretiad'e ka• 
hnca, devrilmesi enclifeleri p• 
lm~•eldlllclr. 
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lngiliz dış bakanı Hoar 
dün istifasını verdi 

B. La valin 
istifa haberi 

Baştarafı 1 nci savtada -
Fransız çevenleri Paris mü

zakereleri sırasında Sir Samuel 
Hoarm göstermiş olduğu cesa
ret, realizm ve yüksek görüş 
gibi meziyetlerden bahsetmek
tedirler. 
İSTıF AYA MUSSOLİNİNİN 

SÖZLERi SEBEB OLDU 
Milletler cemiyeti çevenjeri 

B.Mussolininin söylemiş olduğu 
nutkun bu istifayı içtinabı na
kabil bir hale getirmiş olduğu 
ve bu istifanın cemiretin müs
takbel müzakereleri üzerinde 
acı ve derin akisleri olacağını 

beyan eylemektedirler. 
İSTİFA HABERİ NASIL 

DUYULDU? 
Londra, 19 (Ö.R) - Dışba

kanı Sir Samuel Hoare dün 
akşnm Başbakan B. Baldvin'e 
istifasını vermiş ve bu istifa 
kabul edilmiştir. istifanın se
bebi henüz ilan edilmiş olma
mamakla beraber, ltafyaya ta
vizlerde çok ileri gittiğinden 
dolayı yapılan tenkid ve hü· 
cumlann Sir Samuel Hoare'i 
kabinadan çekiJmeğe mecbur 
ettiği mnhakkakhr. 

istifa dün akşam saat 18,30-
da veriJmiş, saat 21,30 da res
mi bir bildirikle ilan edilerek 
r dyo tarafından saat 21,50 de 
hemen bütün memlekete ilan 
olunmuştur. 

LONDRADA HEYECAN 
Bu haber Londrada çok de

rin bir tesir y pmış \'e halk 
dış bakanının evi önünde top
lanmı tır. Fa at ir Samuel 
Hoare'in kona "' ma giren ve çı
kan olmamışbr. Hatta izahat 
almak için koşan gazetec"lere 
bile kapı sım sıkı kapalı kal
nuşhr. 

KiMSE BiR ŞEY 
SÖYLEMiYOR 

Sir Samuel Hoare'i göremi
yen gazeteciler Uluslar Sosye
tesinin belli başlı müdafii Lord 
Robert Cecile ve işçi partisi-
nin eski başknnı B. Lansbury 
gibi tanınmış kimselere baş vu
rarak mütalealannı sormuşlar• 
sa da bunlar da bu akşam 
Avam kamarasında yapılacak 

münakaşadan önce bir fikir 
biJdırmekten sakınmışlardır. 

iT ALYA VE HABEŞ 
ELÇiLERi 

Ni ıayct lta)ya büyük elçiliği 
ve Habeş orta elçilı~i, gazete
cilerin sordukları sorular kar
şısında, ist fa haberini tefsir
den kaçınmışlardır. 

BERLINDEKI TESiR 
Berlin, 19 (O.R) - Gaze

teler akşam tabı'lannda geç 
vakıt lngiliz dış bakanı Sir 
Samuel Hoare'in istifasını büyük 
münakaşalarla bildirmişlerse de 
vaktin geç olması hasebile tef
sirler yapamamışlardır. Bununla 
beraber gazetelerin ekserisi, 
sir Saruuel Hoare'in lngiliz kabi 
n~sinden ayrılması, Paris barış 
projesinin gömülmesi demek 
olabileceğini ehemmiyetle kay
dediyorlar. 

HERRIOT R. S. PARTiSi 
BAŞKANLİGIND AN ÇEKiLDi 

Paris, 19 (Ö.R) - Bu sabah
ki bütün Fransız gazeteleri bi
Tinci derecede önemli iki ha
dise üzerinde durmaktadular: 
Sir Samoel Hoarm lngiliz Dış
bakanlığmdan B. Edouard Her
riot'nun Radikal Sosyalist par
tisi başkanlığından istifaları. 

ISTIFA ANLAŞMA ÜZERiNE 
TESiR EDECEK 

Bu ikinci istifa gece geç va
kıt haber alındığı için ~azete-

durumu da çok nazik 
Cenevrede heyecan uyandırdı 
lerde uzun tefsirlere yoJ aça- Radikal - Sosyalist partisinin 
mamış isede Rir Samuel Hoa- organı olan "Republik,, gezetesi 
renin kararı uzun uzadıya baş- bu önemli hidise hakkında şu 
makalelerde teflır edilmekte izahab veriyor: 
ve bütün gazeteler ltalyan-Ha- - Müzakerenin sonlarına 
beş anlaşmazlığının barış yolile doğru çıkan bir hadise hemen 
halli için yapılan gayretlerin geniş bir mikyas almıştır. Bir 
son ucu üzerinde bu istifanın meb'us söz alarak izahat iste-
çok müessir olacağı nC'ktasında miş ve radıkallnrın ekseriyeti 
ısrar eylemektedirler. hükümet aleyh•nde rey verir-
GAZETELERIN MÜT ALEA Ti ken pa"ti ba~kanının devlet 

"Ekselsior,, gazetesinin Ce- bakanı sıfatiyle hükumet sıra-
nevreden öğrendiğine göre sir lsrmda yer almiş bulunması 
Samuel Hoaı m istifası lıascbilc gibi garib bir durumdan do· 
Cenevre cevrenlerindeki asabi- layı hayretini bildirmiştir. 
yet bir kat daha artmıştır. Bu DALADIER'IN 
istifa lngiliz başbakanı B. Bald- MÜDAHALESi 
vinin artık siyasasını değişt;re- Bunun üzerine B.Herriot i!e 
rek petrol ambargosuna katar saylnvlar arasında selt söıleı 
vermek üzere hemen on sekiz- teati edilmiş ve B.Edvard 
ler komitesinin toplanmağa ça- Herriot başkanlıktan istifasını 

ğırılmasını isteyeceğine bir işa- vermiş\ır. Parti liderlerinden 
ret sayılıyor. Bununla beraber eskı başbakan 13.Da!adier hadi-
bu haberler henüz teeyyüd et· senin kapanması ve istifanın 
memiştir. geri alınması için hararetli bir 

Paris 19 (Ö.R) - "Figaro" hitabede bulunmuşsa da Bay 
gazetesi diyor ki : Fransa ilk Herriot kararmdan vazgeçme-
gündenberi barışın sağlanm:ısı miştir. 
için gayretlerini arttırmış ve CAf\JİY ANE BJR MANEVRA 
itidal tavsıye etmiştir. Sir Sa- Paris, 19 ( Ö.R ) - " Ere 
muel Hoare'un istifasına bakı· Norvelle " gnzetesi B. Herr\· 
larak h:il um \•er:Iirse hunun ot'un istifoı;ı hnkkında diyorki: 
lngilteredc menfaatlı bir siyasa B. Herriot'u istifaya mecbur 
sayılmadığı anla ılır. eden ~anevrn caniyanedir. 

HERRIOT NiÇiN ÇEKILDl? Çok önemli ğörülcıı dış s·yasa 
Parıs, 19 (Ö.R) _ Diın ak·· meseleler· karşı ı ,c!a bu istifa~ 

şam Radi al • So yalist parhsi nm önemi " <len k çam lZ. 
içe ide ise b · e hala kabul 

icra komi lesin· n içtimaında, 
edılmiş deği dir. Frangın dli"?-

parti başkanı B. Edvard Herri- manları henüz i 1tihları bırak-
ot bu vaz'feden istifasım ver.. mamı 1arclı . 
meğe mecbur l a mışbr. Muna- F ANS Z KABiNESiNiN 
kaşa, ItaJy an - Habeş ar. aş- ISTIFASI MUHTE .1EL 
ma~.bğının halli için Pariste Ishn ut 19 ( O et ) Bay 
hazırlanan ve Radikal - Sosya- Samuel Hoat~ u ln"Hız Dış 
list partisinıu ekseriyeti tara- bakan ığından. b<ıy Heryoı un 
fından, saylavlar odasında ka- da Radikal so yahst partisi li-
bine aleyhinde rey vermek su- derliğinden ist fa etmel ri Fran-
retüe reddedilen teklifler üze- sız Başbakanı bay Lavalın mev-
rinde olmuş ve partinin hükfı- ki' i fazlaca sar mışhr. Fransız 
mette temsil edılmesine karşı l abinesinin gelecek bnfta için-
itirazlar yükselmiştir. de istifa edeceği söyleniyor. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

T __ ~c· 
Italyaya karşı 
( Baş t ,., ı Bui d sayfa a ) 

lardaki mitralyözlerin k ndi
lerine k r ı te cihini i ız 

bir hale getirmi terdir. Bu 
esnada bir ltalyan sübayı tank 
içinde ağır suretde yaralan
mışdır. 

BiR MUZAFFERiYET 
SAYILIYOR 

Royter Ajansının Adis-Aba
ba aytnrının bildirdiğine göre 
Takaze nehri boyunda yapılan 
müsademeler bir muzafferiyet 
şeklinde karşılanmaktadır. Bu 
müsademder ordunun manevı· 
yabnı da yükseltmiştir. Çünkü 
asker iki aydanberi Ras Kas
sanm muha~ebe ve?'meden çe· 
kilmelerine istemeye istemeye 
itaat ediyordu. 

ITAL YANLAR NE DiYOR
LAR? 

Asmara, 19 (A,A) - Roy
ter ajansının ltalyan ordusu ile 
birlikte bulunan aylarından: 

ltalyanların 300 telefat ver
melerini mucib olan Şire mu-
harebesi 500 kişi kaybeden 
Habeşlerin yenilmesiyle netice-
lenmiştir. Tüfek ve mitralyözle 
techiz cdilm~ olan ltalyanlar 
dar bir geçidi tubnuşlar ve 
kendilerinin geri çekildiklerine 
zabip olan Habeşler hiç çe
kinmeden buraya sokulmuşlar
dır. 'Bu sırada ltalyanların bir-
den bire ateş açmalariyle yalın 
silahla hücum eden Habeşler 

arş 

Garib b·r cinayet 
Varşova, (Dey i ekspres) -

Burada çok garib şartlar altın
da bir cinayet i lenmiştir. Öğle 
vakti Gidinia polis merkezinin 
telefonu çalmış,komiser ahizeyi 
eline aldığı zaman önce asabi 
bir kahkaha, onrada bir ta
t banca sesi işitmiştir. Bu ga
rib vaziyetten sonra bir erkek 
sesi telefonda: 

"- Ben sevgilimi aldürdüm. 
Şimdi de kendimi öldürmeğe 
gidiyorum. Buraya geldiğinizde 
bizim cesedlerimizi bulac.:ık
sınız,,. 

Telefonda bunları söyliyen 
meçhul ses, komisere ev adre
sini de vermiştir. 

Polis memurları verilen ad
rese gittikleri zaman bir genç 
kız cesedile karşılaşmışlar, fa
kat civarda başka hiç bir şey 
bulamamışlardır. 

Bu hadiseden yarım saat son
ra polis merkezine bir genç 
ad&mı getiren polisler onun şu 
kısa ifadesini tesbit etmişlerdir: 

- "Ben bir katilim. Esasen 
cinayetimi size haber vermiş
tim, teslim oluyorum. ,, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
boğaz boğaza kavğaya tutuş-

mak istemişlerse de mitralyöz
ler buna mani olmuştur. Mu
harebeye tanklarla uçaklar da 
kabldığmdan uzun bir savaş
tan sonra Habeşler çekilip 
gitmişlerdir• 

-n - .. _.....:-a - E 3--
Gorahaiyi müdafaasında 

Afovork müdafaaya nasıl hazırlan· 
mıştı? Uçaklar ·başıbozuklara 

Müthiş bir korku salmışlardı -Cenub ceplıesiade, Oraz}'alli or- 1 
dusu. Habeş ordusuna umduğu 
gibi kati bir darbe indirmeğe 

muva//ak olamamıştu .ltalyaniarın 
Oora/ıaiyi ellerinde tutamıyarak 

kaybettikleri de malı1mdur. Oıaz

yani ordusuyla birlikte süei lıare
ketleri fakih etlen Fransız aytar
laruulan Henry de ilk Ooralıavi 

haıbı ltalıkındaki uotlamu Paris
Soir'c göndemıiştir. Çok lıeye.canlı 
olan bu yazıvı okurlarımıza su-
nuyoraz: 
Kamycn fenerleriyle aydın

lanarak yola düzüldük. Güne§ 
doğarken Makalleye geldik. 
Geriogubiden gelen koUar da
kikası dakikasına randevuda 
hazır bul.ımu} "lrlar. Erler kuyu
{ar etrafınd; sıkışıyorlar. Saba
hın sevimi, par ılbsı altında ta
zeliği daha eyi beliren çiçek
lenmiş ekinler ortasında yerle
şen tel::ıiz işliyor. Masası ba
şında oturan telsiz memuru ye
şillikler içinde kaybolmuş gi
bidir. 

İlk siper hatbnı geçiyoruz. 
Bir ltalyan sübayı büyük jest
ler yaparak koşuyor : 

- Durunuz. Durunuz... Pat
Jamamış bombalar var. Dik
katlı olunuz. İşte tam burada 
bir tanesi rluruyor. 

Bir l·onserve kutu u boyun
da kutuyu andıran bir şey gö
rüyorum. Bu iki kiloluk bir 
bombadır. On iki kişiyi öldüre 
bililir. Ne mükemmel şey ... in
sanlık debauyla övünebilir. 

Ayak!a ilerleyoruı. Çoüu 30-
40 santimetr derinliğinde ko
ıı "k çukurlar her tarafa yayıl· 
tnış. Kamp suyun öteki kıvı
smdadır. 

KAHRAMANCA BiR 
DÖGÜŞME 

Aytar bu daldkadcl Coruhai
yi kalesindeki durnmu ~öyle 
anlabyor: 

" Seri ateşli topu yanında 
bulunan Gorahaiyi müdafi1 
Afowork tehlikeyi hissetmiş 
bulunuyordu. Yakın bir paniği 
durdumak için onun bütün me
ziyetlerini ve cesaretini ku }an
ması lfızımdı. Bir casus ltalyan 
ordusunun z rhlı otomobiller ve 
hucum arabalariyle ilerlemek
te olduğu u bildirmişti. l(u
mandan bu haberi gizli tutmak 
istiyordu. Fakat biri· onu duy
muş ve yaymıştı. Bombardı

manların enkazı ve külleri ara
sında yer almış bulunan insan 
yığınlarını derin bir ihtizarı 

andıran endişeler sıkmaktaydı. 

Bu cehennem yağmurlarından 
bir ikincisine nasıl deyanabile
ceklerdi? 

Müdafiler, bütün gece göz 
kıpmadan, galeriler kazmak 
için çalıştılar. Kalenin en .zayif 
olan noktasına otuz beş mitral
yöz yerleştirildi. Afovork şimal 
istikametinde büyük bir fırtına 
alametleri görmüştü. Şimdi 
kurumuş olan ne~ırin yatağı 
sağnaklı yağmur sulariyle do
lacağını umuyordu. 

Afowork yerinde duramıyor, 
dört yana koşuyordu. Onu her 
yerde,her noktada görmek ka
bildi. Sağa koşan, sola koşan 
yine o idi. Askerlerle, başıbo
zuklarla konuşuyor, cesaret-
lerini en çok kaybetmiş olan
lara bile cesaret ve ümid su-
nuyordu. ÖyJe ki sabahı bu
lunca herkes yeniden cesaret 
bulmuştu. Horozlar öterken 
güneş çiçekli ovada yükseliyor, 
hayır verici bir ilah gibi yük· 
seliyordu. 

HARB BAŞLıYOR 
Güneş yükselmekte devam 

ediyor. Saat on olmalıdır. Bü-

tün gözler cenubu şarki ufuk- ı müdafaa topuyla nişan alıyor. 
larına çevrilmiştir: Bazan gök· Muntazam askerler endaht edi 
yüzünün derinliklerini daha eyi yorlar. Bu sırada topun bulun· 
dinlemek için etrafı derin bir duğu yere düşen büyük bir 
sessizlik kaplamaktadır. Niha- bomba bir alev ve ateş volkanı 
yet ağaçtan ağaca rasıtların halinde herşeyi harap ediyor. 
verdikleri haberle bütün kalp- Komşu binadaki malzeme ya· 
ler çarpıyor. Uzaktan gelen myor. infilak sademesi Afowork 
tehdide meydan okuyan bir ile askerlerini yere atıyor. A-
harb sesi yükseliyor. Afowor- fowork kalkıyor. Fakat bom-
kun emri mucibince herkes balar kumandanın bulunduğu 
sığınaklara, siperlere soku- bölgeyi çenberleri içine al-
luyorlar. Meydanda kimse mışbr. Müthi§ infilaklar in· 
kalmıyor. Muhar:b olmıyan- san sinirlerinin mukavemet 
larla sığmak'arda yer bul- haddini aşıyor. Bir dakika 
mıyanlar ovaya dağılıyorlar. ,geliyor ki Afowork topu ba-
Uçaklar akbabalar gibi görü- şında yalnız kalıyor. Çekilen 
nüyorlar. Motürlerin gürültüsü askerlerine iltihak etmek için 
yaklaşdıkça yaklaşıyor. Sesler o da ileriye atılıyor. Kendisi-
steplerden deliklere kadar nin de bir sığınağa sokulacağı 
ulaşıyor. Bu müşterek kuyu- sırada patlıyan bir bomba iki 
larda yar alanlar şimdi motör bacağını kırıyor. Hasta bakıcı 
seslerini daha iyi işidiyorlar. kadın Afovorkun imdadına 
Kargalar uçaklann önünden koşuyor. Bu sefer de bir bom· 
kaçıyorlar. Ansızın yer sarsı- ba hasta bakıcıyı kucaklıyarak 
lıyor. infilaklar havayi yırbyor. gömüyor. Ateş kasırgası uzak· 
Cehennemiğ yağmur yaklaşı- laşıyor, Uçaklar gökyüzünde 
yor. Siperlerde mitralyözler büyük bir daire çizıyorlar. 
çalışıyor. Fakat bombaların in- Sonra sığınaklarda ve sipç:-
filaklanndan mitralyözlerin sesi lerdeki 2500 kişi meydana 
duyulmıyor. çıkarak ürkmüş hayvanlar gibi 

AFOWORK TOP kaçıyorlar. Yalnız hassa alayın· 
BAŞINDA dan 500 kişi Afovorkun ya- ... 

Afowork uçakalara karşı nında kalıyor.,, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Komşu illerde Hayat 

enizlide su ve ek 
eri kotarı ··-·-·. 

eniz i - Çamlık a asında i eş 
ilometrelik yol yapılıyor 

Denizli, 19 ( Özel ) - ilbay 
Ekrem Ertenin Denizlinin belli 
başh hayati ihtiyaçlarına ehem
'll1yet verdiğini, memleketin 
başka derdlerindcn olan içme 
suyu ile ekmek işlerine el ko
yarak Rizeden, Rusyada pasta
cılık stajyerliğinde bulunmuş 

ekmckçı ustaları getirmeğe te
şebbüs ettiğini daha önce 
yazmıştım. 

Bu teşebbüsler şöylece ta
hakkuk etmiştir: 

1 - Bçlediyenin daım e-
tirtip ağzı mühürlü f.ç aarla 
halka ucuzca sattığı j mikyası 
malı temiz ve nefis Buldan ~u
yunu içiyoruz. 

2 - Rizeden getirilen iki 
ekmekçi ustası nümune fırının
da çok nefis çok pişkin ek
meklerini çıkarmıya başladılar. 
diyebilirim ki şimdi burada çı
kan ekmeğin eşini komşu vila
yetlerde ve hatta Izmirde de bul
mak imkani yoktur.Yerli ekmek 
çilerin çıkardıkları hamur ek
mekler de nümune ekmeklere 
benzetilmiye çalışılıyor. Bunlar 

da oldukça eyi çıkmaya başladı 
Ekmeğin nefaseti, temin edil
diği gibi fiyab da oldukça in
dirildi. Fırancola ekmeğin ki
losu on bir buçuk,· diğerlerinin 
kilosu dokuz kuruştur. 

3 - Memleketin en güzel 
bir yerinde Çamlar arasında 

vilivet hususi idaresince masraf 
yapılarak vücuda gelen munta
zam biife ve dans yerlerini 
de havi mesire i!e şehir ara
sındaki beş kilometrelik yol 
muntazam bir şose haline ge
tirilmekte ve silindirajı yapıl· 
maktadır. 

4 - Lise talebesinden ki
tap alamıyan ve sıcak yemek 
yiyemiyen fakir ~ocuidar birer 

heyetle tesbit ettirilip bunlar
dan 45 talebeye bütün sınıf 
kitabları vilayet bütçesinden 
temin edilmiş ve himaye he-

Denizli llbaJıt Ekrem Erfen. 
yetleri teşkil edilerek kırk 
talebeye de sıcak yemek yi
dirilmesi için Gereken para 
hazırlanmıştır. Bunlara yab 
talebesi gibi öğle yemekleri 
yedirilecektir. 

5 - Denizlideki beş tane ilk 
okulun yoksul talebesi de her 
mektebin teşkil edilen himaye 
heyetleri tarafından tesbit edil
miş ve bunlara bayramlık elbi-

se ve iskarpin ısmarlanmışbr. 
Yüzlerce çocuk da bu suretle 

geyindiriiecck ve sevindirile· 
cektir. 

6 - Ulusal ekonomi haftası 

münasebetiyle Halkeviude gü
zel bir sergi vücude getirildi. 
Sümerbank da iştirak etti. Hec 
gün ziyaretçilerle dolup başa
hyor. Sergi oldukça ıengin ve 
teşhir tarzı da mükemmeldir. -Otobüs çarpmış 

Karataşta Bahri baba parkı 
önünden geçmekte olan şoför 
Şerif oğlu Muharrem idaresin
deki 353 sayıh otobüsü Arif 
oğlu Süleymana çarptırarak ba· 
yılmasına sebebiyet verdiğin• 
den yakalanmı$hr. 



20 KAnunuevvel , ... ftNI ASIR 

Bay Çemberlain dış bakanı olacak 
lngiliz dış bakanlığının idaresi tensik edilecek .. 
ikilik doğuran U. S. hakanlığı ilga edilecektir 
Samuel devrilecekti. Fransız 

takdir ediyor 
Hoare istifa etmeseydi, lngiliz kabinesi 

Çevrenleri Bay Hoare'ın barışseverliğini 
Cenevre, 19 ( Ô.R ) - Sir da durumda baş gösteren Zira Sir Samuel hoarın Pa-

Londra, 19 ( Ô. R ) - Sir 
Samuel Hoarın istifası hak
kında verilen bir tebliğe göre 
dün akşam muhafazakar par
tisinin bir klübünde yapılan 
yarı resmiğ bir toplantı neti
cesinde B. Baldvin hükiimete 
karıı baş gösteren buhran.ın 
vahametini gözönüne alab_ıl: 
miştir. Bu buhran, B. Mussohnı 
tarafından verilen uzlaşmaz 
söylevden bir kat daha mü
teessir olan kamoyun ve 
birçok saylavların durumundan 
ileri gelmiştir. Kabina başkanı 
nezdinde Paris tekliflerinin 
tutulmaması içia fiddetli te
tebbüaler yapılmlf ve iki saat 
eonra Sir Samuel Hoare isti
faauu iöndermifdir· Bununla 
beraber, bu iatifanm hükume
tin durumunu ne dereceye ka
dar iyileıdireceği tahmin edi· 
lememekdedir. 

ISTIFA HOKÜMETI DEV
RILMKDEN KURTARACAK 

Avam Kamarasında, bu ak
tam itçi partiainin hükiımeti 
takbih için vereceji takrir 
üzerine açılacak münakaşa 
durumun kat'i rengini göstere
cektir. Buna karfl, muhafua
klr parti tarahndan ileri sürü
lecek tadil takririnin metni de, 
B. Cbamberlainin iştirakiyle 
hazırlanmıştır. Bu takririn met
ni şudur: 

"Kamara şu fikirdedir ki, 
ltalyan - Habeş anlaşmazlığının 
halli için düşünülebilecek ted
birleri almak Uluslar sosyetesi
nin kabul edebileceği mahiyette 
olmalı ve hükumetin seçim ma· 
nifestosu ile önceden bildirdi
ği ve seçimenlere tasvib ettirdi
ği esaslara uygun bulunmalı· 
dır. Kamara bu siyasaya de· 
vam için hükumete müzahere
tini muhafaza eyler. 11 

Bu takrire göre uluslar sos
yetesi paktının tatbiki lngiliz 
dış siyasasaoın temeli olmağa 
devam edecektir. 

B. ÇEMBERLA YN DIŞ 
BAKANI OLACAK 

Londra 19 ( Ö.R )-Eski dış 
bakanı Si~ austin Chmberlain'in 
adı Sir Samuel Hoare halef 
olmak üzere siyasal çevrenlerde 

gittikçe ileri sürülmektedir. Bu 
tayin muvakkat mabiyet~e ola: 
caktır. Dıt bakanlığının ıdare~ı 
yakında tensik edilecek ve bır 
dış bakan, bir de Uluslar sos
yetesi işleri bakanı olmasından 
ileri gelen ikilik ortadan kal: 
dırılarak Dıt bakanının emrı 
altına bir danıpan verilecektir 
Finans bakanı Sir Neville Cham· 
berlain de dıt bakanlığına nam· 
zetler arasındadır. Gerek eski 
dışbakanı, gerek•~ şimdiki dış 
bakanı Paris teklifleri aley
hinde olduklannı gizlememiş• 
lerdir. Hatta B. Neville Cham· 
berlainin teklifler geri alınmaz· 
sa istifa niyyetinde oldu~ 
bile söylenmiştir. Bunuol~ bır
likte bir çok ulusal lıberal 
bakanlar da, b6kumet Italyan· 
Habeş anlaP.lazlığına karşı. dış 
siyasasını değiştirirse, kabıne
den istifa edeceklerdi. Bunların 
isteğini iH, Sir Samuel ~o~nn 
kabinede kalmasile telife ım· 
lcla rokbL 

Samuel Hoarenin istifası ha- değişikliğin ltalyan - Ha- ris anlaşması lehinde yapacağı 
beri Cenevre diplomatik çev- beş anlaşmazlığı hakkındakj müdafaayı ulusal liberal saylav-
renlerinde hayret ve çok derin müzakere er üzerinde müessir !ara Uluslar Sosyetesinin azim-
bir tesir uyandırmıshr. 1914 olacağı merkezindedir. Bilhassa kar müdafii olan bir çok mu-
de harbin ilanından beri lngil- ltalya, red veya şekli itibarile hafazakar saylavlara kabul et-
terede ilk defa olarak bu de- kabul edilemiyecek bir cevab tlrmek B. Baldvin için çok güç 
rece önemli bir hadise oluyor. verib işleri karıştırırsa... Hal- olacaktı, bahusus ki hükümet 
Jngiliz Dış bakanının istifasıuıl" buki Paris ve Londra bükıi- üyelerinden bir çoğu da bu 
son Paris anlaşmasından ileri metlerinin kendisine yaptıkları izahların kabulü aleyhinde 
geldiği şüphesiz bulunmaktadır alicenabane tekliflerin kendileri idi . Bununla beraber Sir 

FRANSA B. HOARE'I için tehlikesiz olmadığını had - Samuel Hoare'ıo istifası 
T AKDIR EDİYOR seler isbat etmiş bulunmak- gaıetelerin bir çoğu gö

zunde bir haftadan beri için 
Fransız çevrenleri B. Hoare tadır. INGILIZ KABINASI için yaşayan buhranı tamamile 

nin Fransız hlikdmetile müza- halledecek gibi görUlmemek-
kerlerdeki it birliğini, yüksek YUVARLANACAK MI? tedir. Bir çok yerlerden, ltal-
görüşünü, cesaretini ve realiz- Londra, 19 (Ö.R) - s;r S. yaya tariz yolunda bir çok 
mini takdirle yadetmektedirler. Hoare'in istifasına okadar bü- kabine üyelerinin sir Samuel 
Bu hareketin arsıulusal sonuç- yük ehemmiyet verilmektedir Hoar kadar ileri gittikleri ma-
lan sayısız olacaktır. Sir Sa- ki, hiçbir parlemento üyesi, lfım ı ken, yalnız onun feda 
muel Hoare'ın uysallıkta pek Avam Kamarasında, büyük edilme~i aleyhinde protestolar 
ileri gitmiş olması lngilterede harbdanberi bu derece yüksek gelmektedir, Avam kamarasın-
şiddetli hücumlara sebeb ol- önemde bir münakaşa açıldı- da bu akşam yapılacak mil-
muştur. ğını hatırlamamakdadır. Birçok nakaşada sir Samuel Hoar söz 

JSTJFA MÜZAKERELERE saylavlar, Sir Samuel Hoare'in alarak saylav sıfatile, dış l4iya-
MÜESS1R OLACAK kendi için mümkün olan biri- sada güttüğü politikayı anla-

Cenevredeki mütalea Londra cik kararı verdiğine kanidirler. tacaktır. ···seçini··· ··kar·a·rna·mesi······çıktı··· 
Mısırda son siyasal hadiselere iştirak 
Eden üniversiteliler serbest bırakıldı 

~4~~ 

Kahvede ü11iver:;iteliler SO!l 11iimaylş/er es11as11ula 
Kahire, 19 (Ö.R) - Kral seçim rejimini iade pniversite ve diğer kapanan mektepler son 

. l ıştır Kültür ba· Kanunda açılacaktır. 
d bir kararname ımza am ' p . 19 (Ô ) e en d 

1 
k 1 ortsaıt, .R - Hükumet Suriyeye gön-

kanı, sıyasal cürümlerden ° ayı ya a an~.ış derilecek olan 6000 tazyik edilmiş hava tübünü 
.. . •t talebelerinin serbest bırakılması ıçın müsadere etmiştir. Bunlar Suriyeden ltalyaya 
unıversı e · - d ·ı kt" . · ame neşretmiştır. gon erı ece ı. 
bır emırn • • • • .. S 

Radikal sosyalist partisi 
Du;~;~;;····~·~z;k~t'i~i·····1ı~;i· .. ···;ü~erek 

Heriyonun istifasını onaylamadı 
p . 19 (Ô.R) - Radikal Sosyalist partisi nın vahim şartlan karşısında partinin icra ko-

.. arıs, bir toplantı yaparak B. Herriot'nun mitesi başında kalmasını ısrarla diler." 
~~~fsu üzerinde görüşmüş ve neticede ittifakla Paris, 19 (A.A) - Radikal soıyalist partisi 
11 1 ~~ k. gnndemi kabul etmiştir. blirosu erkanı istifasını geriye alınası için Her-
-~,9 ~Ik kanunda toplanan büro baıkan Her- yo'ya gitmişlerdir. Biiro erkini, dCSnllflerinde 
riot'ya atvsri v• ~Tenini bildirerek c:bt siyasa- Heryonun karanaın kat'i oldu;unu s6ylemitlerdir. 

Sabite • 
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B. Heryonunun söylevi 
''lngiltereyi sulh yolunda daima yanı 
başımızda bulacağımıza eminim" 

llaheşisfant ikive btilm Paris Projesini11 harita üzerinde görünüşü 

Paris, 19 (A.A) - Heryo nim. ltalyanan bu işte kurban 
radikal Sosyalist Partisinin vaziyetinde olduğuna kani ol• 
icra komitesinde şunları söy- saydım onu müdafaa ederdim." 
)emiştir : Bay Heryo Milletler cemiyeti 

- " lngiltereye itimadımızı 

muhafaza edelim. Onu snlba 

mukavelesine iıtinad edecek 
bir uzlaşma formülüne taraftar 
olduğunu ili ve eylemiştir Ko-

doğru olan yolumuzda daima mite bu mealde bir takrir ka-
yanıbaşımızda bulacağımıza emi- bul etmiştir. 

·Paris projesi 
B. Laval proje akibetinin Uluslar 

Sosyetesinin elinde olduğunu söyledi 
Cenevre, 19 (Ô.R) - Ulus

lar Sosyetesi Konseyinin 
dün öğleden sonraki top
lantısında Konsey Başkanı 
Habet hükümetinden uluslar 
sosyetesi asamblesinin toplan
ması için bir teklif aldığını fa
kat konsey toplanmak üzere 
olduğu için genel kurul başka
nının bu hususta bir karar ve
rilmesini konseye bıraktığını 
bildirmiştir. Bundan başka bu
gün ( dlln ) de Habeş hükume
ti uluslar sosyetesi genel sek
rekterliğine, Paris tekliflerine 
ileride verilecek cevapla ilgili 
olmamak Uzere, diğer bir bil
dirik daha göndermiştir. 

Bunun Ü7.erine söz alan B. 
Eden, Pariste hazırlanan barış 
teklifleri hakkında izahat ve
rerek demiştir ki: 

B. EDENiN iZAHATI 
- lngiliz ve Fransız hüku

metlerinin fikrince, Uluslar 
Sosyetesinin kabulü baş şart 

olduğundan, Sosyete tarafından 
tasvib edilmedikçe tekliflerin 
iki tarafa tahmilı hahra gele-
mez, Zira Uluslar Sosyetesi 
üyeleri Paktın uygı gör-
mesine bağlı olub tatbiki 
ile ödevlidirler. Bir uzlaşma 

esası bulmak güç değildi. Bu 
gUçlUkleri yennıek için iki 
hnkumet gayret sarfetdiler ve 
bir muvaffakiyet iktimali gör
düler. Ancak bu teşebbüs 
akim kalsa hile, uzlaşdırma 
gayretinin önemi baki kala
cakdır. Yani Uluslar Sosyetesi 
teklif edilen şartların tatbikina 
muzaberdini vermese bile, uz
laştırma prensibi iyidir. Geçen 
hafta hazırlanan teklifleri kon
seye bildirirken, üç ilgili tara
fın ne düşüneceklerini bilmeğe 
durum müsait olmadığı için, 
bunların tatbiki hakkında ne 
karar verileceğini tayin ede
meyiz. 

TEKLiFLERiN TETKIKI 
NEDEN iSTENiLiYOR 

Tekliflerin tetkikini bu dü
tllnc• ile tavsiye ediyoruz. Bat 
ıart bunlanıı her Oç tarafca 

kabul edilebilecek gibi ol
ması, yani her üçünü tat• 
min etmesidir. Eğer Konsey 
projeyi tasdik etmezse lngiliz 
hilkümeti bu karara ittirak ede
cektir. O vakıt sarfettiğimiz 
gayret amacına varmış sayı· 

lacak, lngiliz bükümeti ken
di hesabına daha ziyade ısrar 
da bulunmıyacaktır. 

Bundan sonra B. Laval şn 
diyevde bulunmuştur. 
-Birleşik Kraliyetin saygı de

ğer delegesi tarafından Fransız 
ve lngiliz hükumetlerinin nasıl 
bir düşünce ile Roma ve Adis 
Ababa hlikümetlerine barışçıl 
bir bal için tekliflerde bulun
mağa katlandıkları anlatılmıştır. 

PRO JENIN AKIBETi 
SOSYETENiN ELiNDEDiR 
Aranızda, geçen hafta 181er 

komitesinin toplantısına iştirak 
edenler hatırlarlar ki B. Eden 
ve ben, tekliflerin kabul veya 
reddinin sosyeteye aid 
olduğunu söylemiştik. Bunu 
yeniden anlatmanın faydalı 
olduğunu zannetmem. Barışçıl 
bir hal tarzı aranılmasının 
her an Uluslar sosyetesi 
andlaşmasının ruhuna mu
tabık olduğunu müşterek ka
naatımızdır. IJgili tarafların 

teklifleri nasıl karşılayacakla
rtnı bilmiyoruz. Öyle ferzede
rim ki bu nokta belli olma
dan bir karar vermekten 
konsey de sakınacaktır. Şunu da 

söylemeği vazife sanınm ki, 
şerefli ve adilane bir barış 

tesviyesine varmak için her 
bir vasıtayı bırakın. mağı ve 
hiçbir f}rsatı kaçırmamağı bir 
ödev sayarım. 

KONSEY CUMA GONO 
TOPLANACAK 

Cenevre 19 (Ô.R) - Yarın 
sabah Uluslar Sosyetesi kon
seyi üyeleri genel sekreter B. 
Avenolun bürosunda hususi bir 
toplantı yapacaklardır. Konsef 
Cuma günü toplanacakhr. 
O vakta kadar ltaly• ve Ha• 
beı cevaplarının geleceği umg. 
luy, · 
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PARDAYANLAR 
-56- YAZAN : Mifel Zevako 

Ne söyledim. Seni azab içinde bıra
kacak birşey mi söyledim. 

Her ikisi de adi bir köy 
hanında bulunduklarını unutu
yorlardı. Birbirlerinden ayrıla

caklarını ve aralarında kendi
lerini ayıran derin uçurumlar 
bulunduğunu, iki sevgilinin 
kaH>lerinde yanan aşk ve mu
\labbetin coşkunluğunu unut
duruyordu. 

Hafiye kız fevkalade güzel 
ve eski devirlere aid masallar
daki korkunç divlere benziyor, 
geçilen yollara felaket saçan 
ıeytanlar kadar tatlı ve cazib 
çehreli idi. Meşum güzelliğile 
pek dilber olduğu gibi kalbi 
yakan saf ve samimi bir sevgi 
ile de bu cazibeyi arttırıyordu. 

Katerin dö Mediçinin oğlu 

hafiye kızın önünde ayakta 
durarak sözüne devam edi
yordu : 

- lfte Alis, tarih aşkım bu
günden itfüaren başladı. Sizi 
lıollanmın &zerinde taşıdığım 
dakikalan asla unutmıyacağım. 
Bir defa daha saadetin ne ol
.tuğunu bana gösterdiniz. 

l 

Hemen Aliı dö Lük ayağa · 
•alkb, kollannı delikanlının 
l.oynuna sardı. Sonra ba,ım 

mevgiliainin kalbi üzerine ko
yarak: 

- Bu aöylediklerin doğru 
İM... Dinle aevgilim ..• Ben ıon 
llerecede kederliyim. Ruhum 
•idbit bir azap içinde inliyor. 
Madam ki sen tamamile be
nimsin Ye ben de sana aitim 
iyle ise kaçalım. Fransayı ter
kedelim. Dağları ve icabında 
denideri atalım. Mazinin elem
\eTmi, qlnn tadını uzaklarda 

gizliyelim. 
Söyle!Sen de benim bu fikri

me ittirik ediyormusun? Beni al 
istediğin yere götür. Fakat 
götüreceğin yer Paristen F ran
sadan uzak olsun. Seni düşün
cenin fevkinde bir saadet için
de yaşatırım. Her işini görü
rüm. Karın, metresin, hizmet• 
karın olurum. Çünkü beni ken
dimden kurtarmış olacaksın. 

Dedi. Zavallı k•z titriyor, 
dişleri birbirine çarpıyor, göz
Jerİ kararıyor, kendisinden ge
çiyordu. Bu halden endişeye 

dü,en Def>da: 
- Alis1 Alisi Aklım baıına 

topla! Kendine gel! 
Diye batırdı .. 
- Kaçacağız deyi) mi? Ob!. 

Sabah olmasım bekleyelim ... 
Hemen yola çıkalım ... 

- Aliı! Alis! Niçin böyle 
garip biçimsiz likardılan söy-

lüyonun? Niçin kendinden kur
tulmak imyonun ..• 

Hafiye kız olanca metanetini 
toplamak için son hir gayrette 

bulada. B•r sözün, bir hare
ketin insanı ölüme kadar sü-

rükJiyebilece(ini dütündü. Ağ
zından belki biyle bir söz çık-

••t oı.aaı enditesi gittikçe 
arbyorcla. G&taü, ylireğinin 
tiddetle çarpma111Ddan nati mk 
sık kabardığı esnada: 

- Ne aiyledim? Ne geve
zelik ettim. Seni azab içinde 
barakac•k bqey mi söyledim? 

Kelimeleri ağzından dökülü
yordu. Sonra giilmeğe çahttı: 

- S6zümü iyi anla! Sana 
gitmeği teklif etmek isterken 
yanlıtlıkla kaçalam dedim. Bu 
da dz gditidir Çünkli kaçıp 
ne yapacağlm. Kaçmakbğa da 
bir Hbeb g6remiyorum. Fakat 
seninle beraber gitmek ister
di111 Ye tamamile aenin olmak 
arzu ederdim. Aynlmağı iste
mem. 

- Evat ıevıili melepa! Fa-

kat pek garip bir surette du
çarı heyecan olmuştun .. 

- işte görüyorsun ya ... He
yecanım biraz sakinleşti. Gide
lim sözünü· tekrar ediyorum. 
ispanyaya, ltalyaya icap ederse 
daha uzaklara gidelim. Cesur 
ve kuvv-etli olduğun için her 
yerde kılıncından istifade edi
lir. Bir memuriyet bulursun seni 
jantiyumları meyanına kabul 
ettiği için koltukları kabarmı

yacak bir prens tasavvur olu
namaz. 

Kont De Maryan ağır ağır 

başını salladı. Kızın boynuna 
doladığı iki kolunu açarak onu 
ocağ\n yanına oturttu. Ocağa
da yaniden odun atarak ateşi 
canlandırdı. Yanan ateşin alev
lerile oda aydınlandı. 

- Alisciğim, şimdi beni din
le, seni yemin ile temin ede
rim ki eğer serbest olsaydım 

nereye istemiş olsan giderdim. 
ispanya, olsun, ltalya olsun 
benim için hepsi birdir, ceva
bını verirdim . 

Dedi. Alis duyduğu derin 
acımn tesiriyle sordu: 

- Demek ki serbest değil
sin öyle mi? 

- Bilmiyor musun? .,Bir gün 
doğuıumun gizliliğini, bütün 
hayatımın karanhk noktalarını 

•e batta anamın ismini bile 
aöyliyeceğim. 

Alis titredi, zaten bu sırra 
casusluğu ile vakıf olmuştu. 

Sen Jermendeki evde Kont 
dö Maryakın annesi olan Ka-
terin dö Mediçi'den bahsedi
lirken, Alis de bu sözleri ya
nındaki odadan dinlemi~i. De
likanlı s~zlerine devam etti: 

- Evet, yakında bir gün 
sana her şeyi söyliyeceğim. 
Fakat bu dakikadan itibaren 
bilmiş ol ki dünyada son de-
rece saydığım tek bir kadın 
vardır. lcab ederse onu kurtar-
mak ıçın hayatımı bile 
feda etmekten çekinmem. 
Alis sen de bu kadmı tanırsın. 
hepimizin çok sevdiği Navar 
kraliçe1idir. Beni kurtaran, ba
na annelelik yapan, sokaktan 
çırçıplak alarak beni adam 
eden odur. Her şeyci, hayati, 
ıereti, saadeti kendisine borç
luyum. Kraliçe bana muhtaçtır. 
Buyuruklannı tamamile yap
mağa ~emin eyledim. Eğer 
bu anda seninle beraber gider
sem bu bareket;m yalnız bir 
karar değil bir cinayet yahut 
bir ihanet olacaktır. Katerinin 
alçakbğ1Da alet olan hafiye· 
lerden daha büyük bir alçak-
bkta buJunmut olurum. Mak
sadımt ...a.yormusun? Sevgili 
Aliaeitlln! 

Alia m081Dor kesildi: 
- Aabyorum. Demek ki 

birlikte gidemiyeceğiz? 
Delikanlı, Alisin israrlarından 

büsbütün hayrete dütmüttü: 
- iyi bil ki, ben Parise 

gitmiyecek olursam kraliçemiz 
mlthit felaketlere maruz ka
lacaktır. 

1 

- Evet! E•et! Doğru eiy
liyonun. Her halde gitmekliğia 
ilzam •.. 

1 
- Alicenab kız. seni tekrar 

bulurum. Lakin Kraliçeye karşı 
borçlu olduğum hizmet bana 

mühabbetimi unutturamaz. Üze 
rime kanadlarını açan iki melek 
vardır. Bunlardan biri Kraliçe 
Jan Dalbre, diğeri de sensin 
Alis. Madameki Navar Kraliçe
si ğitti ve onada gitmek iste
miyorsun; o balde benimle Pa
rise gelirsin, Beni evlatları gibi 
kabul eden bir ev •ardır. itte 
orada her ttirlü fllphelerden, 
her türlü tehJikelerden maun 
olarak birbirimizi beldiyebiliriz. 

- Sonu Vat -

Y.ENI MIR - . -~· 
• ao Klnunuevv el t•a• 'it 
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Kısırlaşma davası üzerinde tetkik. 
937 de Ankarada toplanacak olan Tıp kongresinde· 
Nesli ~eşerin ıslihı meselesi önemle konuşulacak 

Bugünkü izdivaçlarda tenasiilü ve fizyolojik kefavetten 
bulunuyor 

ziyade 
lstisadi ve sosyal kefavetler hakim 

Güneıi ve elektriği görmiyen 
"kör" 

Radyoyu ve muziği işitmiyen 
14

sağır" 
Granit bissizligile konuımayan 

.. dilsiz" 
Dimağı işlemeyen ve dütün

miyen .. abdal,, 
Türk sosyetesi içinde gören, 

işiden konuşan ve düşünen 

ferd gibi bütün sosyal hakları
nı kuJlanmah mı? 

Ve... Türk sosyetesi bunlara 
görme, işitme, konuşma ve dü
şünme kabiliyeti kazandırmak 

için enerji sarfetmeli mi? 
Almanyada Hitler rejimi anor 

mal insanların sosyal hayata 
karışmaması ve nesil yetiştir
memesi için anormalleri kısır-

laştırırken,biz de böyle bir şey 
düşünebilir miyiz? Türk sosyal 
varlığı müstahsil olınıyan bu 
zavalh ve kababatsız insanları 
yarınki nesil kadrosundan çı

karmab mıdır? 
• • • 

Kartıyakada sağır, dilsiz ve 
körler enstitüsünde doktor Ne
cati Kip'e sorularımı açarken 
dektorun durakladığını fark et
tim ... Fire Place" in yanı ba
tındaki kütüphanenin üzerinde 
Almanyada kısırlaştırma ameli
yelerinin esasını ifşa eden koca 

Doktor Necati Klp'le bir hasblhal 
döndlriicü inkitaf imkilan anadan doğma kör çocukların Jerile Hitler rejiminin kıaırlaş-
insanların daha çok üremesine dinlettiği keman komerine Hl ma davasının hararetli bir ta-
müsait zeminJer hazırlamakta- veriyordu. raftarı olduğunu açığa vuru-
dır .• - Dikkat ediniz, dedi. Ne yordu. Bunu bir defa da kendi 

Bugünkü nüfus artmasının kadar güze! çalıııyorlar. Ne di- ağzından İ§itmek isteğile; 
tesirlerinden biri de arsıulusal yordum. Sa; 'Clilsiz, kendisi ·- Şu halde doktor, dedim . 
siyasalarda milliyetçilik ve milli irsi firengili adamsa kendi Siz kısırlaştırma davasını pren-
mevcudiyetlerin muhafazası için çocuğu mutlaka sağır dilsiz sip itibarile kabul ediyorsunuz, 
bmfydh- d~e~~ 

ikiye ti n in - Şüphesiz kabul ediyorum. 
önde tutu· anormal anasırın tenasül kabi-
Jan bir mü- Jiyetlerini ortadan kaldırmak 
essir olma- lazımdır. 

sıdır. Bun- - Bu işin bir de teknik ta-
lardan biri rafı olacak... Kimleri kısırlaş-
nüfus kemi
yetinin ço
ğalmasile be
raber nüfus 
içindeki ar-
yere anor
mal ve has
talık ı unsur-
ların da ayni Necati Kip muharıirimize izaJıat 11eriyor 
nisbette kanıması nazarı dik· olmıyabilir. Tezahlirlerde ba11 
katı celbediyor. Bu hal ke- bazı değifiklikler koydedildiği 
miyetin yükaelmesine mukabil çok girllmiftür. B6yle bir 
keyfiyetin inhitatına sebebiyet adamın çocuğu kör değilse bile 
veriyor. en hakiki bir .. Aptal - Jdyo,, 

KADIN VE IZDIV AÇ olur. 
DAV ASI Ancak kaza ile meydana 

Bunun sebeplerini sayar gelen bazı beden anzaları da 
mısınız, doktor? vardır. Bayle adamlann evlen-

- Bunun sebepleri değil, melerinde biç bir mahzur 
yalnız bir sebebi vardır. Bütün yoktur. Çocuğu arıı.alı olmaz, 

sapasağlanı bir evlad, bir deli
kanlı olur. 

IZDIVAÇT A NELERE 
ISTINAD ETMELi 

- izdivacın hangi esaslar 
hangi sosyal kaideler çerçeve
sinde olmasını istersiniz? 

- izdivaç benim görüşfime 
göre; fizyolojik bir ihtiyacın 
sosyete içindeki merasiminden 
ibarettir.Hukuki mevzualar,ah
liki endiıeler, iktisadi istı
rarlar ikinci planda kalır. 

tırmah ? 
- Ben, birinci derecede 

takimi icab eden marazi un
surları şöyle bir tasnife uğrata
bilirim. 

A) Pisişik ıstırar ve ittili 
bünyeleri, obsedeler, keyif ve
rici zehirler müptelaları .. 

B) ileri derece psikopatlar 
ve psikastenik'ler .. macerape
rest serseriler, yalancı, kun
dakçı, tantajcı ve mücrim do
ğanlar,, 

C) ileri derece abdallar ~e 

aileler arasındaki izdivaç malı· 
sulü çarpıklar .. 

D) Sar'a, ini frengi, kabili
yeti tahrişiye, erken bunama, 
manyaklar, melankolikler, Para
noyyaklar bu tasnifi .. yaptıktan 
sonra bir de tikim usullerini 
gözden geçirebiliriz. 

1 - Tenasül uzvunu kesmek 
2 - T enuül ifraz gudde

lerini çıkarmak. (şhhsi iğdiç) 
Bu iki usul şüphe edilemez. 

ki pek iptidaidir. Bugünkli 
odern usul ne tenasül alet· 

ıerine, ne de ifrazat madde
lerine dokunmadan yal01z te
nasülü ifrazatın harice açılan 
kanallerini bağlamak ve ka
patmaktır. 

Körler J•azı makineleri başwda 

izdivaçta iyi bir neslin yeti
şebilmesi, bu izdivacın tabiat 
kanunlarına uygunluğu ve ta
mamlığıyle kabilc!ir. Genç in
sanların, genç insanlarla ve 
tam bir arzu içinde buluşmalan 
İcab eder. Bunun akaine yapı
lan iatırari muvazaa izdivaçla-

Birinci ve ikinci usullerin 
tatbiki bir ferdin ruhi ve hi
kemi hayatı üzerinde derin 
ıstıraplar vücuda getirir.Günah
sız, fakat dejenere doğan biça
re cemiyet kurbanlarım &lüm
den daha beter rubiğ ve biıaiğ 
ıstıraplar içerisine atmak doğru 
değildir. 

man bir cild 
tor konuttu: 

duruyordu. Dok- ) düuya sosyeteleri içerisinde ka
dın ve izdivaç muaddelelerinin 
henüz insiyaki, iptidai, insel 
atavizmden kurtul&maması, baş
lı başına bir sebep alemidir. 
Bugünkü izdivaçlarda hikim 
olan zarur~t. cemiyet ödevine 
Jstirikten aciz bir kadınhk 
mevcudiyetinin ancak erkeğe 
ve erkeğin meaaisine dayana• 
rak yaşaya bilmesi ısbrMadır. 
Bugünkü izelivaçlar da tenaaüli 
fizyolojik kefavetten ziyade ik
tısadi ve sosyal kefavetlerdır. 

937 TIP KONGRESiNDE 
-937 Yılında Ankarada top

lanacak olan yedinci tıp kon
gresinde bizim mevzuumuz, 
aşağı yukan sorularımzın ce
vapları olacaklar. Konğre (Nes
li beterin islAbı) nı konuşarak 
çok önemli lrararlar alacaktır. 

Hakikaten Sosyal rejimlerin 
ve yarinki meden"yetin önemti 
konulU budur Dünyada müte
madi bir insan artm11aı hare
keti miifabede ediliyor. Kraliçe 
Viktorya zamanında yap,lan bir 
nüfus AJlmında, dünya nüfu
sunun 800 milyon olduğ tah
min edilmitti. Bizim gençliği
mizdeki klasik coğrafya kitap
lan dünya nOfuıunu bir buçuk 
milyar olarak gösteriyordu. 
bllyik harpten ıoraki tabmiqler 
ıse iki milyardır. 

DONYANIN NÜFUSU 
ARTIYOR 

Bu nOfus artımını mevziileı
tirecek olursak ltalyanl.ınn Al-

manlann,pek kısar telakki edi
len F ranaızların ve lngilizlerin 
bile aüfualanom arttığını gö
rlirüz. Vakıa bugünkü nüfus, 
dlnya mikyası karşıs1Dda çok 
girillecek bir kemiyet değil
dir. Çünkü yer yüzünün henüz 
onda biri bile istiımar edilmi
yea nihayetsiz doyurucu men
haları vardı. Ayni zamanda 
tekaik ilerleyif, ziraatta, nakli
yatta, uibk .ı.nıarmdalô bat 

SiZE BiR MiSAL 
Bugün zengin bir dejenere, 

ihtiyar ve bunak bir miras ta· 
tıyıcı istediği ve arzuladığı ka
dar genç bir kadınla evlenebi-
lir. Bu auretle nice giıli fren
gililer, nice erken bunamalar, 
sar'alılar, abdaİlar ve fMİMı.o· 
patlar sırf para, zenginlik veya 
iilevi asaletleı inin dışanhk gö
rünüşü sa yeıinde evlenebiliyor
lar ve çocuk yapmak hakkım 
haiz bulunuyorlar. 

DEJENEREDE HEREDITE 
Doktora dedim ki : 
-Bir sağırın, anadan doğma 

bir körün veya bir dilsiı: evlen
mesile dünyaya gelen çocuk
ların ikinci ve üçüncü nesiller-
de islah imkanı yok mu, ana
dan doğma körün çocuğu mut
laka kör mü, dejenerenin ço
cuğu mutlaka dejenere mi 
olur? 

KÖRLERİN KEMAN 
KONSER! 

Doktor Kip, içeri ,alonda 

nnda biç bir zaman fizyolojik 
arzular tam değildir. 

Muvazaa izdivaçlarında ha
zan nefret ve cünüme düı
manlığınm blkim olduğu da 
görüımüştür. Birbirine zıd olan 
mütenafir tarafeynden doğacak 
çocukların berzaman için mut
lak surette • izik, moral ve 
karakter kuaurlan bulunacağı 
ilim yönünden riyaziğ bir ha
kikatbr. 
BiRLEŞME VE AYRILMA 

ZORLUKLARI 
KALKMALI MI? 

Görülüyor ki, ortada bir ka
-dm davası vardır. Kaclan dava
eanın halli için inkılibcı dev-

. ~etlerin kanuni mevzuaları 

üzerinde .geoit tadilit yapıl
ması gerekli bir it olacaktır. 

.Kadın .davasanın kesin su
retde halli, yani sosyete içinde 
kadına tam bir müHvat - ah
likda ve işde • verilmesi, bir-
leşme ve ayrılma merasiminin 
kolaylaşd1rılması, ve hatta 
basitleştirilmesi sosyete içinde 
eskı zamanlardan kalma mü
tereddiğ, süılü, acayib bir ne
sil olan yarı ve tamam fuhş 
elemanlarının ortadan kaldml· 
ması lazımdır. 

- Yarı ve tamam fubş ele
manları anlataşından kasdımz? 

- Açıkcası bar adamı ve 
bar adamı edebiyatına merakı 
olanlar ... .... 

Dr. KISIRLAŞMA DAV ASI
NA TARAFTARDIR 

.Doktor. s!)deri _ ve ba.relcet-

- Üçüncü usulün ıstırap 
veren taraflara yok mu ? 

- Bu usulde Aktif tenasülü 
rolünü yapabilir. ifrazat gud
delerinin dahili kanalleri aer· 
bHt olduj-u için ruhi tenasül 
merkezleri de faaliyet göete• 
rir. Yalnız harice ifrazat ya-

. pamaz. Bu usu: detferdin rubiğ 
- ve tenasüiiğ hüviyeti üzerinde 

büyük zicretler husule .getirir. 
NETiCE ŞU NOKTALAR· 
DA TOPLANIYOR : 
.. Yer yüzüne yaşamak, mli

cadele ve mukavemet etmek, 
haz duymak için gelen İDIADI 
bu haklarandan mahrum etme
mek cemiyetin en büyük en
ditesi olmalıdır.Ancak cemiyet 
içinde :ıulaoık bir tortu gibi 
bir ıürü çarpık anasına top-
lanpıası da bu esaslara aykm 
düter. 

KPyfiyet itibarile neslin ıslahı 
bir zar ur ettir. Yalnız bu lJüyük 

davayı bir cerrahi, tıbbi teknik 
işi t'!lakki ederek dar bir gö· 
rüş ve çıkmaz bir yol üzerinde 
yürümek hatalıdır. 

Bu mesele cemiyetlerin, dev
letlerin, rejimlerin felsefe ve 
,)oktorinlerini ve ilmi mevzua
Jarım alikaland.ran çok önemli 
bir dav.adır.,, 

.Adnan e•ı-.a-ı 
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Almanya sömürge peşinde 
Eski Alnıan sömürgecileri güney 
Afrikasında ~izli emeller peşinde 
Berlin (Uta Press) - ItaJya· ı Jarı çok önemli bir derecede· ı nuyorlar. 

mn, Habeşiatandaki hareketleri dir. Bugün 20,000 Alman eski ALMANLAR DoGU AFRI-
s~mürgeler meselesinde dünya Al~~n ~ömü~gelerinde sömür- KASl~DA ~A F AALIYETTE 
sıyasasımn günlük İfİ yapmışbr. gecı~k. ile _ug_~aşıy~r. Dogu Afrıkasında ela durum 
Bugünlerde Almaayaam da e•· ı Bır ıstatistıge gore Almanya 1 aynıdır. Harp sonunda bura-
kidenberi bilinen sömürge di- bu sömürgelere gönderdi>ii se- daki Almanlar da son adama 
leğinin tekrar kuvvet bulması kadar çıkanlmıılardı. Lakin 
pek tabiidir, Reichsstatthalter 1 bu sömürgede çalışacak kafi 
general Von Epp a-eçenlerde lngiliz sömürgecisi bulunama-
yapılan sömüra-e toplantısında dığından evvela o zamanki Al-
Almanyaya sömürge lazımdır. man çiflikleri Hintli tüccarlara 
Ve Almanya eski sömürgelerini verilm"şti, Lakin Hintliler gün-
geri istiyecektir demiştir. Al- den güne çiftlikten vazgeçerek 
manyamn s5mürgeler işini Al- ticarete yöneldiler, lngilizlere 
manya için olan gayreti yeni kuvvetli bir_ rakip o.lmağa baş-
hir şey değildir. Almanya daha ladı_lar. 192:> te lngıltere _doğu 
1926 da Uluslar Sosyetesine Afrıkasına Almanların gırme-
girerken sömürgeler dileğinin sine . müsaade etmeğe . karar 
yerine getirileceğini ummuştu. ver~ı. Çok g~ç~ede~ hır çok 
Almanya Uluslar sosyetesine eskı Alman çıfthklerı ve yeni 
girmekle gerçekten bir sömür· çiftlikle~ ~imanlar tarafından 
ge mandasının kendisine veril- elde edıldı. 
nıesine hak kazanıyordu. Lakin Lakin diğer sömürgelerde 
daha ilk günlerde Almanyanın Almanlar eski yerJerini alama-
bu yol He bir şey alamı ya cağı dılar. Bilhassa Karolin, Mar} an 

anlaşıldı. Çünkü Cenevre ala· ve Marşal adalarında Alman-
nında hiç bir sömürgenin bu· ların yerini Japonlar doldurdu-
giinkü mandaterlerinin birisi lar. Bundan başka Bismarck-
kendi hakkından vazgeçmeden Arhipel, Samoa ve Togo dada 
bu sömürgeler mandaterliğine Almanlann elinde pekaz toprak 
ba k b k ı v kaldı. Yeni Gin~de Almanlar 

Ş a irisinin onu mıyacagı düşUncesi hakim idi. Eski doğu tarafından Yunkers tayyare-
Afrikası Alman sömiirgesi olan feriyle yeni bir h~va hattı ku-
ve bugün Tanganika ismi rulmuştur. Mamafıh bugün bun· 
Yerilen sömürgenin durumun- larla Aln u rge dı eği 
da ise 1933 eonunda 

0 
za- yerine getirim· o ı~or.AI • n 

manki sömürgeler beşsekreteri t Y cı ancak 

Cunliff-Lister'in verdiği izahat
tan sonra hiç bir şey değişme
miştir, Başsekreter o zaman 
Parlamentodaki bir soruya ce
v~b oJarak 1.ngiltere bükiimeti
nın uluslar sosyetesi tarafından 
kendisine verilen Tanganika 
mandaterliğinden vazgecmeyi 
dllı&naıed· v • • - J • ti" O .. ıgmı soy eaıış • 
gunde.n sonra lngiltere hükii-

B Ilı 
nevi 50 milyon marklık eşyayı, 

Çu. Alıcı F" t 

Zabıta Haberleri 
to llra uçmut 

Kemerde Kızahrmak soka
tında Şemseddin oğlu Alinin 
evine hırsız girmiş, on lira pa
rasını çalmıştır. 

Şemsi~• IAzımmıt 
Turanda Menemen caddesin

de Madam Marinin evinden 
Şemsiye çalan Ahmed oğlu 
Ömer suç üstü tutulmuştur. 

Hırsıllk keresteler 
Yangın yerinde bir çukur 

içinde llzeri çalı ile örtillü 53 

parça kereste bulunmuı ve bun· 
ların Celal Arifin Ümit kereste 

fabrikasından çalındığı anlaşıl

mııbr. 
KömUr çalmıt 

Kemerde Hayrullah kızı 

Cevahirin 15 kilo kömürünü 
çalan Süleyman oğlu Nazım 
yakalanmıştır. 

Bıçak tatımak 

Keçecilerde Tahir oğlu Şu
ayi bta bir bıçak bulunmuştur. 

SUleyman yakalandı 
Kemerde Kerem sokağmda 

Hamid oğlu Alinin bahçesinde 
asıla iç çamaşırlarmı çalan Sü
leyman oğ u Nazım yakalan
mıştır. 

Hırsızltk Tet•bbUsU 
Kahramanlarda• Aziziye so

kağında lsmail oğlu Velinio 
evine hırsız girmiş eşyalarını 
karıştırmış ise de birşey alma 
mışbr. 

Japonya müsa at 
Peşinde 

t 

ı... ~ 

Muza ı ter Fro~ u I 
\enıal Cet9ndı. o-

·~ 

l!a ta'armı l r n 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rentken m6tehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayenelarl 

Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞiTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler sokak fınn 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) ·-------· lzmlr heledlyeslnden: 
- Uray kimyahanesine lazım 

olan otuz kalem alat ve ede
vat baş sekreterlikteki liste 
ve şartname veçbile 3-1-936 
Cuma günii saat 11 da açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
Umumunun muhammen bedeli 
ye~i yü~ liç liradır. iştirak için 
elh ilç lırahk muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte komisyona gelinir. 
17-20-24-26 4014 (3631) 
1 - Hükumet önünden Bas

maneye kadar giden ve Ke
meralh, Ba oturak, Balcılar 
~rasta, Eskimehkeme. Keçe~ 
cılerden geçen umumi cadde
den; 
•v 2 - Başot.uraktan lkiçeşme
lıge kadar gıden Kestelli cad
desinden; 

3 - Beyler, Numanzade 
ve civarı sokaklariyl~ Barut 
hanı ve l'hhçılar sok ğmdan 
ve Hastane caddesinden; 

- f: ezarlıkbaşından Yıl 1k 
ı ·r.are yo e lk"çe mel"ğe gı

n caddeden ka t ~ çh, 1 am
y ı, tobus rin geçm si ve 
yiı <: alıp ve m k · in bu cad-
de! r uvra ind""zerisa-

1 n y"rmi iki-
rn t r. 

5 t ıh ndcn 

sçe 

4013 (3630) 
. - Be ed ye sel izyiiz yetmiş 
cç hra on ah kuruş bedeli 

e fJi be e ı e bin sının bazı 
al mmd duvar ve betonaı me 

....... ~ 
Her fiyata satı, 

Yolculuk dolayısile acele 
müzayede ile satış önümilzdeki 
Pazar günü yani Klnunuevveli11 
22 ci günü sabahleyin aJafrangı 
aaat on buçukta Alsancak Şe
rafettin bey ctddesinde 76 
numarada maruf bi,. aileye ait 
lzmirde emsali bulunmıyan ga• 
yet lüks ve nadide mobilya• 
lan bilmilzayede sahlacakhr. 

Lüks yemek odası takımı 
lüks yatak odası takımları lnk~ 
misafir odası takımı, Jok~· Al
man piyano, Kristal vitrin, kris
tal aynalı jardiniera lilks tu· 
valetJi divan, Lüks ' kadife ve 
İ~ekli koltuk takımları kılıfla· 
rıle, 2 markiz 2 çiçeklik masa, 
lüks sahibinin sesi kutu gra· 
mofon, ceviz büyük saybor 
dört köşe otomatik yemek ma~ 
sası, Lüks vitrinli bnfeler, 3 
kanatlı içeri ve dışarısı oymah 
dolap, 2 maun karyola, büyilk 
vitrinli tuvalet, 2 tuvaletli ko
modino, ceviz tuvaretlı lavaman . ' 
cevız şemsiyelik, kadife kanape 
2 koltuk,ceviz lavaman tuvaleti, 
~ıvar saatı, sari kesme 2 kiıi· 
h.k karyola, ceviz 4 köşe masa, 
smger el dikiş makinası, bir 
çok sanda!yalar, kristal ay yıl· 
dız ayna, Amerikan kadife 
kanape, kornişler, Sivas, Uşak 
halıla~ı, yolluklar, seccadeler, 
ve saır bır çok lüks mobilyalar 
bilmüzayede satılacaktır. 

Satış peşindır. 
Büyiık Kardiçah lbrahim bey 

hanında 40 numarada Emniyet 
müzayede salonu müdüriyeti(450) ,. 

ÇO.CUK 
HASTALIKLARI 
M ÜTEHASSISl 

Dr. Behcet Uz 
Avrupa tetk k sey batın· 

dan dönmü tür. Ha a arını 
her gün 11,30 dan saat on 
üçe kadar Beyler sokağın
daki kıliniğinde kabul et· 
mektedir. Telefon 3990 

1 10 (S.7) (3601) m~~.nin sümürgeler işindeki 
duşuncesinin değiıtiği bilinmi
yor. 

ALMANYA YA SÖMURGE 
iŞİNDE ENGEL YOKTUR 
Lakın ne olursa olsun Al-

bugün ancak bu . ömürgecile
rin gayretine borçludur. Bun
dan başka Almanya bu 20 bin 

sömürgeci Almanın bugün yü
rüdüğü yolu Alman sömürge
ciliğinin istikbaline götürdü
ğüne ınanıyor.Alman sömürge-

490 S Süleyman 12 37 18 
305 Kırk Kazım 12 50 .. 1 20 saat doku d n b 
281 Tri Debbas 10 12 75 Beyler - Num 1 zade S. 21 
110 M J Taranto 12 37 13 50 numralı muay n hanelerinde 
93 Y 1 Tal5!: 11 14 kabul eder er. 

ıbi esa ı tamir işi başsekre· 
terJilı.tel<i artname ve keşifna- • 
me veçhile açık artırma ile 
uray artırma ve eksiltme ko
misyonunca 7-1-936 Salı günü 

Göz Tabibi 
lsmail 

nıanyaya sömürge et işinde de 
nıüsavı haklar verilmesine artık 
uzun zaman kimse engel ola· 
nııyacaktır. Hind"'nburg bir za
nıan sömürgeler işi için en 
doğru sozu söylemi ti. "Sömür
gesiz ham maddel r emniyeti 
olamaz ham madd · z ndüstri 
~la.maz. Endüstri olmayınca ise 
İş bulunmaz. Alman ar! işte bu· 
llun için söm · rg r mizi alma
lıyız,,. Hınden un o zaman· 
ki sö eri bu · n Ü A manya 
İçjq çok d ha a e dır. Alman· 
Yanın den"z aşırı memleketler 
' de e ek i teme i .siyasal 
•eh p' n do v n bir dilek 
değıl e i bir gıda mese esi, 
bam ma de mese esi ve niha· 
ff;t A manyanın yaşama mese
lesidir. Siyaaal se.beblerle ve 
Zamanın icabı yüzünden şim· 
diye ka<lar susan Almanya 
nihayet bu zuraki sükütu kıta· 
rak sömürgeler işinde sesi 

rukaelmeğe başlıyor. Zaten hu
kukiğ noktadan bakıldığı tak· 
dirde Almanyanın eski s&mür· 
ıelerindeki milkiyet hakkı he· 

Diiz kaybolmuı değildir. Ç6n
kn Almanyaya 130 milJ'ar 
mark baha biçilen s&mürge
lerin e karşılık olarak hiçbirtef 
Verilmemiştir. Halbuki Versay 
muahedesine göre, verilmiş 1 
olması lizımgelirdi. 
20 BiN ALMAN SôMORGE-

CILIKLE UliRAŞIYOR 1 
Almanya™n bugfin sömürge

leri olmamakla beraber genel 
aavaştan sonra Almanlar sö 
llliirge iılerile ağrapaktan 
9azgeçmiş değillerdir. Alman· 
lana ba .amnrsecilik ça11.., •• 

cilerinin büyük bir kısmı cenub 
Afrikasında çalıpyorlar. Güney 

afrikası uniyonunun bugünkll 
önderleri ikinci yahud üçüncü 

babada ya A m n yahud lngiliz
dirler.Boerler kendi entereseleri 

bakmımdan bir ço c Almaı · a-

87 H Alyotı 12 25 14 12 Telefon: 3921 
80 P Paci 13 25 13 25 Cuma ve s h 8 den 10 a 
49 H z Ahmed 12 50 12 62 ••k•aıtı:daa~rJlim~ei.imiEıeiiılklie~cit~h:isiıitmanii:emsmn~~ 
48 Beıikçi z 14 14 
38 Albayrak tica 9 9 37 

saat 1 O da ihale edilecektir. 
Muvakkat teminat altmış altı 
liradır. 

20-2 -31-3 4037 (3646) 

rın ün y A rka ı ça ış-
m ı kabul c d r. Ge-

36 Manisa B ko 12 75 14 50 
34 M Hıf:r:ı 12 75 12 75 
14 Koop ittihad 1 75 14 75 

1 10 H Alberti 12 50 12 50 
1675 Yekün 
470361 Eski satı 
472036 Umumi sa 

nel savaştan sonra Alma mu
h~dısleri burada bentler, oto
ma.bil yolları y pmı 1 r, hava 
hai arı kurmu ar, altın maden· 
leri ke fetm ş, b kır ocaklarını 
icar ı bir şekilde işletmeye 
baş amışlardır. Elizabat kuyun
da e mas çıkarma işini de Al
manlar kurdular. s-tülüğü 
ilerlett Jer ve daha bu memle
ketlere faidelr birçok iılet yap
tılar.Büyük işlerden başka mem
lekete dağılmış birçok Alman 
çiftçilerinin hizmetlerini de 
unutmamak lazımdır. Genel 
savaştan sonra mandaterliği ln
giltere ile Fransa arası?,d~ tak
sim edilen Kameron somurge
sindeki Almanlar bu memle• 
ketluden çıkanlmıt idi. Lakin 
bir zaman sonra yine Almanla
nn bu memleketlere gelmesine 
izin vermek mecburiyeti hasd 
oldu. Bundan sonra Almanlar 
bu ıömllrgede günden güne 
bir çok gllçlilklerle çarpışarak •

1 200 bin bektarbk bir araziyi 
işletmeğe muvaffak oldular. 
Bugün bu sömürgede Almanla
rın elinde bulunan topraklar 
sömürgeciliğe birer nümune· 
dirler. Almanlar kakao, kau
çuk, yağ istitı.ali ve banana 
ibracabncla ea an safta bula-

iner 
Çu. Alıcı Fiat 
133 Muh alıcı 7 50 9 50 

Zahire 
Çu. Cinsi Fi at 

Buğday Ton 300 6 62 S 7 10 
" ç. 30 . ; 1 

KePd~ T.~ 294 5 5 
P. çek. To 350 2.65 2 65 
Palamutken. 1S82 4.30 5.70 
Pamuk B. 275 4.2 4.4 
ıı • 

Para Piyasası 
19--12-.1935 

Alıı Satıı 
Mark 50 15- 50 50 
J,terlin 618 . 620 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Polar 79 90 79 65 
Belga 21 07 21 25 
ltalyan lireti 10 07 10 15 
lsviçre Fran. 40 60 40 75 
Florin 84 80 85 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. ilini 23 37 23 75 

Bıçalda hUcum etmlt 
K&çlik Salepçi oilu hanında 

Batumlu Said oğlu Aliettin 
ile Receb arasmda dil kavgası 
olmuş ve Receb bıçakla AIA· 
ettine blcum etmiftir. 

fzmir Elnlaki milli}e n~üdii
riyetindeo: 
Mortakya Kahramanlar mahallesinde 197 numaralı ev 65 
Buça aşağı uzun sokağında 9 numaralı dükk.:n 11 
Suca aşağı çay sokağına 16 numaralı dükkan 39 
Bornova topçukuyu sokaimda· 11 numaralı aükkan · 12 

Mersinli Bornova caddesinde 6812 numaralı ahır 18 
Oçüntft Snleymaniyt AJcı Mahmud soK.ağmd 13,21 No. ev 60 
Halkapınar Kaathane caddesinde 254 numaralı ev · 28 
Karııyaka Alaybey Piliç sokağıada 10,12 numarala ev ve arsa 24 

" " " " 14 "' ev 24 
Birinci kordon 550 numarah arsa 150 
Karşıyaka Boostanh mektap sokağı 143,64 numaralı ev ] t 
Üçüncü ~arataş ve ikinci Karantinada 700 metre 275 
dekar mer a 40 
Üçüncü Mortakya Kahramanlarda 433 metre 26 dekar tarla 50 
Seydiköy Emrez yo1unda 785 metre 13 dekar bağ 100 
Uzundere civarında Emrez timannda 800 metre 181 dekar 
cebel ve tarla 30 

. ': ukarıda yazıl~ emvalin bir senelik icarı 6/11936 Pazartesi 
giinü saat 14 te ıhale edilmek Ozere artbrmaya konulmutt 
isteklilerin o saatta · milh Rllik mlldiiriyetine müracaatları. ur. 

. ~2 4030 (3647\ 

Sala~ettin 
1 kgün z 

Merkez ha tanesi göz has
talıkları mutahas ısı Fransa
nm Bordo tıp fokü tesi göz 
kliniğinden mezun. 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sokak şerbetci kar....--
da No. 18 (3607) 

Dok~Or 

Kemal ~a~ir 
SARAÇOBLU 

Memleket hastanesi . 
Dahiliye Miltebaşl!Jışı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokak• 65. Tel. 3956 

Evi Kaa antina tnml"t-7 cad· 
desi No. 596 Tel. 2545 

DOKTOR 

Hulôsi Erel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her g&n 

dörtten sonra ikinci Beyler 
sokağtnda 81 numehrh mua• 
yenehanesinde hastalannı 
kabal ~.. 3436' • 



Bayram geliyor 
Kula Mensucat 

Fabrikası 
Kumaşlarının güzelliğini, sağlamlığını, ucuzlu: unu 

t_. öğrenmiyen takdir etmiyen kalmadı. 

il Bu ucuzluğa ilaveten 

BaJ ram münasebetile fevkalade tenzilatlı kumuşlar 

Kışlık Ucuz 
Kışlık Lüks 

Paltoluk la 
Paltotuklar 

Mevsimlik ucuz pardüsüliikler 
Güzel Renklerde Battaniyeler 

Birinci Kordonda Çolakzade 
Halı Ltd. binasında 

Toptan perakende satılmaktadır 

POKER_ 
llL~ 

-SAGLAM 

•• 

KES KfN 
•• • 

TUR KiYE 
ucuz 

YALNlZ BU 
TRAŞ BIÇAGINI 

KULLAN\YOR 

ilin 
Manisadaki Beynelmilel IV:oris 

Şinasi Hastanesi Baştababetin -
den: 

936 yılı ikinci kanununun ikinci perşembe günü öğleden 
sonra saat 14 ten 17 ye kadar Manisa vilayet konağındaki Sıh
hat Müdürlüğü dairesinde Beynelmilel Moris Şinasi hastanesinin 
aşağıda adları ve miktarları yazılı mahrukat ve tenvirata aid 
malıemesi açık eksiltme usulile münakasaya konulacağından 
talihlerin yukarıda yazılı gün ve saatlarda 100-7,50 teminatı 
muvakkate ye 100-15 teminatı kat'iyelerile yukarıda adı geçen 
Sıhhat Müdürlüğü dairesinde bulunmaları ilan olunur. 
Ton Kilo Teneke 
70 Finlave zero diz yerli maden kömürü 
15 Türk antrasiti (Zonguldak semi koku) 
15 Motorin 

292 
60 

135 
30 

Dizel motörü yağı 
Istüpü 
Benzin 
Gazyağı. s. 4 12-20-31 (3602) 

,ae.. ıZ M i R ' 

Parı1uk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şiıkotın ;\lPrlcez ve .Fnh r ıknsı : l zmmle Ilallrnpınardaclır 
Yerli Pamuğundan At, 1 aygore, Köpekbaş, Def]irmen, 

Geyik ve Leylak Marlıalaruu lıa vı lıor novı l(at.ıot bezı 
ınıal eylt•ırH kto olup malları Avrupa ıı ın nynt tip memm 
ca t m a faik t ı r. 

Telefon No. 2211 ve 308'7 
Telgraf adresi: Bayrak Izmir 

( H 1) Per. 
MW?!! W'l!'W----. . . 

, ~' . ..... ......... ~· ... 

Sohalarınız için hali~ 
·~z<>~g-~ld~k·k·~iı;ı~·m~<l~~-kü;·ü;ii~· 
~Sömikok : Antrasit kömürü · 
• 1 -

~lngiliz : Antrasit komürü ~ 
······KoK·······ooLMA ...... BAHÇE····~ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
; SIHHAT Balıkyağı ; . . . . . . -. 

Norveçyanın halis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Salıf Yeri 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NÜZllET 
Sıhhat Eczanesi 

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

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
Nevralji 

Bütün ıstıraplara teskin eden 

GRiPiN 
bilhassa bunlara karşı müessirdir 

Bulundurmayı unutmayınız ! 
Kalbl bozmaz. Mideyi ve böbrekleri yormaz. 

f)~t)SAli~ 

. ' 

1 
/7 1 

/ "'' ı 
{~ 

TE~ 

'PUD-RASI 

Katiyen zarar vermeden teri keser. Kokayu tamamen izale 

eder. Elbise ve çoraplarınııı uzun müddet yenj olarak saklar. 

Zümrüt Damlası 
.a:ı ............................ r9B~ 

Eczacı Kemal Aktaş 

Yeni bir kolonya yaptı cicim •.• 
Bu mu? 
Evet bak yeşil bir koku, aşk, neşe, sebir 
ve ca%ibe kokuyer. HİLAL eczanesinin 
son esen ... 

• 
I Devlet Demiryolları Müdüriye-
tinden: 

20/12/935 Cuma günü Osmaneli köprüsünün ripaj ameliyesi 
yepıJacağmdan mezkur tarihte 6, 7 ve 8 numaralı yolcu trenleri 
Haydarpaşa - Bilecik kısmını işlemiyeceklerdir. 

Bu sebeple 18-12-35 tarihinde Elazizden 19-12-35 tarihinde 
Fevzipaşadan çıkan 1107 ve 19-12-935 tarihinde Adanadan 
çıkan 407 ve Mersinden çıkan 507 numaralı katarlarla devamı 
olan 207--7 katarlara ve 19-12-935 tarihinde Izmird'!n çıkan 
1107 katara Bilecik - Haydarpaşa (Bilecik hariç) arasmdaki 
istasyonlar için yolcu kabul edilmiyecektir. 4012 (3632) 

Beher tonu Sökeden Aydın'a 350 ve Ödemişe 600 kuruş 
ücretli buğday tarifesi 1?-12-1935 tarihinden itibaren mer'i 
olacaktır. 14-18-20 3981 (3612) 

- Muhammen bedellerile teminat mıktarı 'ClŞağıda yazılı 
Manisa ve Akhisar istasyon büfeleri 30-12-935 tarihine müsadif 
Pazertesi günü saat 15 te pazarlıkla 7 inci İşletme komisyonunca 
kiraya verilecektir. 

istekliler muvakkat teminatı vererek alacakları makbuz ve 
kanunun 4 ncü maddesine göre kanuni mani bulunmadığına 
dair beyanname ile ayni gün ve saatta Basmahanede komisyon 
ReisJiğine bizıat veya tahriren müracaatları lazıpıdır. 
. Bu işe aid şartnameler Manisa ve Akhisar İstasyonlarile 
işletme kaleminde parasız verilmektedir. 

MuYakkat 
Teminat 
1050 K. 
1125 K. 

Cinsi Muhammen 

Manisa büfesi 
Akhisar " 

Senelik Kira 
140 Lr. 
150 Lr. 

15-20 3997 (3621) ,. 

G R 1 p 
Baş ağrısı, diş ağrısı, Nevralji, vücut kırıklıklarına 
Tek bir kaşe ALGOPAN alacaksınız. ismine dikkat 

AL-GO-PAN 
SC> .A.. 

Beklediğiniz sobalar gelmiştir. 
Hazır bulamıyarak isimlerini yazdırmış sayın lzmir ve 

taşra müşterilerimizin hemen müracaatlarını rica ederiz. 
Türk sanayi harbiye ve Madeniye fabrikası 

mümessili Ahmed Etem Buldanloğlu 
lzmir Gazi bulvarı 



tr •KM•••VY91 ... 
F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru eJyeYID 

limanımızda olup Anven· Rot· 
terclam - Amderdam Ye Ham .. 
"'us &.ulan icin fak .a.
cald.r. 
HERın:s vapuru 8 birinci 

kinunda Leklenmekte olup yü· 
kona tahliye ettikten sonra 
Jsurıas • V ama ve Klıtence 
limanlan için ylk alacaktır. 

ORESTES vapuru 16 birinci 
ka.anda •elip 20 ikiDci Ü-
9Uda A.,,m.-Rotterüm-Amm 
lerdam ve Ham~mır limanlan 
için yllk alacakbr. 
SVENSKA ORIENT UEN 
GOTLAND 1Dotlril limanı· 

llbzda olup Rotterdam, Ham· 
burg, Danimarkr ve Baltık 
limanlan için yOk alacaktır. 

ERLAND motlrü 14 birinci 
Ununda beklenmekte olup 
;&k&n& tahliye ettikten sonra 
lotterdam, Hamburg, Dani· 
lllarka ve Balbk sahilleri için 
tik alacakbr. 

SERViCE MARJTıM ROUMAİN 
PELEŞ •apura 18 biridci 

kinunda gelip 19 birinci ki· 
••ela Malta, Cenova, Manilya 
•e Baneloaaya hareket ede-
cektir. yolca •e ,ok alır 
NIPPON YUSSEN KAISHA 

lmmpuyam 
TOYOHASHI ••~ 14 

biriaci kAamcla Siappor .Şaar 
laa1, Kobe, Moji, 0-ka Ye 
Y okohama lim•lan için yük 
alacaktır. 

lllndaki hareket tarihleriie 
DavlanJarclalri dejifildilderden 
.•ceatemiz mes'uliyet kabul et· 
•ez. 

Fada ta&ilit için ikinci Kor· 
cloacla Tahmil ve Tahliye biaa11 
al'ICUanda 72-4 numarada 
FkATILU Sppco yapur acen· 
talatma mlracaat edilmem rica ...... 

Telefaa: 2004-~2663 

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

Ztt & Co. 
ISERLOHN vapuru halen li· 

manımızda olup Anvers, Ret• 
terdalD, Hamburg ve Bremen 
için ylik a'•ıktaclır. 

JONIA npuru 17 la.irinci 
)l._..ta bekleniyor. U..bms 
ve ,Aayerstee ~nk çıkaracaklll'. 

HERAKLEA vapuru 23 bi
rinci kanunda bekleniyor. 27 
biriPcİ lcinuna kadar Anvers, 
Rotterdam. Hamburg ve Bre· 
men için yük alacakbr. 

American Export Line 
EXARCH vapura 15 birinci 

kAaWMla bekleniyor. Bostoa, 
N.,folk ve NeYJ«k İçİa ,ak 
at.caldlr. 
EXAll~UA vapuru 11 bi

riaci klnaada bekleaiyor. Nor
folk ve Nevyork İçİll ,Ok ala· 
caktır. 

EXCHANtiE vapura: 22 
B ci Klnunda bekleniyor, 
Norfolk ve Nevyork için ylk 
alacaktır. 

EXILONA vapuru: 26 Bci 
KlnUDda bekleniyor, Nevyork 
için yak alacaktır· 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

NORBURG vapuru 30 birinci 
klnunda bekleniyor. Anven, 
Rotterdam ve Hamburg 
ylik alacakbr. 
DEN NORSKE Middelbav•linje 

(D/S. A/S Spanskelinjen 
OSLO 

BOSPHRUS vap'!"' 16. bi· 
. ci klnancla beldenıyor.Diep· 

;:: ve Norveç limanlanna yllk 
alacakbr. 

Jobuton Warrea Liaea 
Liverpool 

• JESSMORE ,. 14 Birinci 
Klnuacla bekleniyor, LiYerpol 
ve AnYenten yak çıkarıp Bar
p• ye Klıtence için ylk ala· 

caktır. • im v apurlann iaimlen, re ~ 
tarilaleri ve navlun ~ 
hakkmda lıiç bir taablılde 11· 

rifilma. · Van Der . N. V. Y/. F. Huri 
Zee a Co. 

8'riiaci Koril• Telı,_ No. 
2007 -2008 

• • 
Okumadan Geçme~ı~ı~ 

Cav verine Hervea ıçın~ 
•HERVEA,. denilen nebattan ·~ 

• .:a;..;,. takdirde fada mik· 
edilen çayı .•ç.,.- da91cı .. .....-
arda mldnr old..... "traluaa maftf
at veren hamızı bemn ı d da 

{ k Olununuz. Ba suretle Ylcu ~-
a thk biaeclel'lllllZt " bir zindelik ve raha yllk bir 

ROMA TIZMA sızıJarma kaJ1I b8 
faide temin etmit olanunaz. t 

H. J. LEE - Londra me.tamera 
mahsulitı ithalit ve ihracat m~eaeıe-

• __ :ı· G D Giras 
sinin; b.mır mümeuuı . : Manifatu· 

t • · lzmirde Vem 
Siparifat ve fazla malema ıçuı 1racaat ediaiz. 

racılar, Saffet aokak 3 •=t~ 234 Tel 2415 

TeııwirabmZda ,..ı i.. L u M 
M E T A. --"erine ,.;,lıeteD 

Ba mark• e....-
1..amb.ılanm kall8nmıs. .. rfiJatlıdtr. 

bol lflkb as ı· tlar 
Yeni teuzilatT~.;,Ok 
ehDI eı • .ı-eleri ~ 
EWdrik, telefeD ~ -!L-l•ft mime.ili n 79 

Ve Si•- fa.....-· l'ett•••..,..,TeL ins 

YENi 
arO • 

Oliver Ve Şü. 
LlldiET 

Salpn, · yemek 
Kardetler 

\' a 'lur Acentesi 
CENDEl.J HAN BiRiNCi 

KORDON TEL. 2443 
THE EU.ERMAN UNES L TD. 

Londra-H• laattı 
GRQDNO ••~ ilk lcl

amda ı..o.dra; Hul ve ~-
venim ıeliP tahH,ede bu'u· 
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yllk alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
FLAMINIAN vapuru 20 ilk 

kAauncla Uverpool Ye Snue
adan gelip tahliyede buhma
caktır. 

FLAMINIAN vapma 20 ilk 
kiamıda gelip li9apool Ye 
Glaskov için yiik alacakbr. 

DlrrCHE LEVAT LIN 
llD.OS npuru 16 ilk ki· 

nunda Hamburg ve Bremen
den zelip tahliyede bulunacakbr 

NOT : Vlnıt tarihleri, va· 
purlana İlimleri ve navlun llc
retlerinin değifikHkleriaden me 
ıuliyet kabul edilmez. 

Genel istek lizerine (Tir· 
yaki) Harman çayını ba 
sene p;yaıaya çıkardık.Ku
tular S ve 1 O kuruştur. 

Çay tiryakilerine mlljde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile batka çefit ye
mek baharlanmw, birinci 
kalite çam&flr Ye badana 
çividini, G6ztepe papatya 
çiçejini, l.partum as .... 
ve çiçek ıuyaaa firmaama 
tapyaa ambalajlarda bel& 
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A is - Abeba önemli bir muzafferiyetten bahsediyor 
smara a 

Yalın 
Paris, 19 (Ö.R)- "Journal., 

gazetesi Paris projesinin suya 
düştüğün j ve buna ltalyamn 
durumunun sebebiyet verd;ğini 
tahmin ederek diyor ki: 
Şu takdirde Fransız

lngiliz ilgileri bundan 
müteessir olmıyacaktır. 
Bilakis, tehditk. r bir lt.31-

S?ele 
"'-' 

kılıç 
aberler 

boğazla tı 
de t'arıs ., gazetesı yazıyor: 

Londrada öyle şeyler 
oluyor ki bunların kar
şısında Uluslar sosyete
si konseyinin toplanışı 

önemini kaybetmiş gibi
dir. Zaten ltalyan cevabı 
beklendiği için bu top
lantı da geriye bırakıl-

• 
• 

Habeşlerin dar bir geçidde Italyanlarla 
sonra çekildiklerini iddia ediyor 

söylevındenberı bu kabul ce
vabının gelmesine pek o kadar 
ihtimal verilmiyor. 

Paris, 19 ( Ö. R ) - "Joir,, 
gazetesi çok dikkate değer 

bir makale neşrediyor. Şimdi
ye kadar ltalya lehindeki ya
zılarile tanınmış olan B. Leon 
Bailly diyor ki: 

ltalya Paris projesini uzlaşma 
temeli olarak kabul ederse B. 
Laval yeni berkitelerin tatbi
kine karşı koyacak ve belki 
eskiden karar verilmiş olan 
berkiteler işini bile düzeltmeğe 
çalışaktır. 

Londra, (Deyli Ekspres) 

4dis - Abt'banın son giiıılerdl'kı nıo zaııdımırJaıı bı11 !Jrs<ıulrn uplırrr J{itlan Habrş kuı·vetlrrı Adis - Abebanın 5()n günlerdeki mo11zaft1/nııntla11 biti 
J• karşısında lngiltere 
ve Fransanın takınacak
ları tavır birbirinin ayni 
olacaktır. 

Zaten Sir Sauel Hoara halef 
olmak üzere ileri sü. ülen ve 
Londrada ağızdan ağıza dola
pn isimler Fransada teveccüh 
ile karşılanatak şahsiyetlerdir. 
WNDRAPA ÖYLE ŞEYLER 

OLUYOR Kİ: 
Paris, 19 ( Ö.R) - " Echo 

mış bulunuyor. 
Cenevrenin faaliyeti Londra

dan gelecek telgraflara bağ
lanmış ·kalmıştır. Mesele şudur: 
lngiliz kabinesi 8 ilk kanun
da Pariste hazırlanan proje 
önünde gerilerek yine eski 
siyasasını dönecek midir? 
F AŞIST KURULU MUSOLl

NIYİ DİNLEDi 
Roma, 19 ( Ö.R ) - Büyük 

Faşist kurulu dün akşam saat 

22 de B. Mussolininin başkan- iT ALYA PRENSIB iTiBARiLE 
lığınd~ toplanarak ltalyan-Ha- BiR KABUL CEVABI 
beş anlaşmazlığının şimdiki du- VERECEK MI ? 

Paris, 19 ( Ô, R ) - "Petit 
Parisien. gazetesi Cenevreden 
haber alıyor: 

rumu incelemış ve Paris proje
si hakkında Ducenin izahatını 

dinlemiştir. 

Hadiselerin kararsızlığı ve 
lngiliz Dış bakanı Sir Samuel 
Hoarenin istifası hasebiyle hiç 

bir karar verilmemiş ve toplan-
' tı cuma akşamına bırakılmıştır. 

Uluslar konseyindeki dele
geler bir karar vermek için 
ltalyanın Paris tekliflerini hiç 
olmazsa prensib itibarayle ka
bul etmesini bekliyeceklerdir. 
Halbuki B. Mussolininin ıon 

ZORLA GÜZZELLIK OLMAZ Dessiyeden Bildiriliyor: 
ltalya Paris projesine çok Danakil üzerinde keşif uçuş-

çiğnenen hakkından başka su- )arı yapan ve arazinin fotoğ-
retle gösterilemiyecek bir kar- raflarını tespit eden bir ltalyan 
şılık hazırlıyor. Kimse, kendi tayyare filosuna Habeş asker-
istemediği halde zorla saadet )eri makineli tüfenklerle ateş 
yoluna sokulamaz. Eğer muha-

açmışlardır. Adis - Ababa, bu 
ınmlar Afrikanın yakıcı güneşi 
ye tufanı andıran yağmurlan filodan iki tayyarenin Dessie 
altında çarpışmağı tercih eder- çöllerine düşerek yandığını ha-
lerse, bunu yapa dursunlıır. ber almışlır. imparator. bu ha-

Paris 19 (Ö.R) - "Oeuvre,, beri tahkik için Danakil'e pos-
gazetesi şu haberi veriyor: talar göndermiştir. 
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Italyan - lngiliz harbı Yeni Çekoslovak kabinesi 
Bu harb patlak verirse ltalyanlar Kabine eskisinin aynıdrr. Konsey 
lngiliz donanmasına sa.ldıracaklar B. Benesin mesaisjni saygıyla andı 
ilk taarruz hedefini lskeı deri~ e teşkil e.r ' ~cel~ 

hkenderiye, 18 ( A.A ) -
Royter ajansı aildiriyor: 
. Umumi kanaata göre, ltalyan 
lngiliz harbi takdirinde Hindis
tan yo~unun anahtarı olan ls
kenderiye, ltalyan 1arın ilk he
defi o'acak ve Libyadan iler
leyecek Italyan kuvvetlerinin 
yolunu açmak için lngiliz do
nanmasına hücum edilecektir. 
Çünkü Mısır sahilleri lngiliz 
donanmasının kontrolu altında 
kaldıkça, Libyııdan yapılacak 
bütün h3rekat akim kalmağa 
mahkğmdur. 

INGILIZ DONANMASINA 
HÜCUM 

lngiliz donanmasına hücum, 
Denizaltı gemileri ile yapıla

cak ve bu hücum Rados ve 
12 adadan tevcih olunacaktır. 
lskenderiyede lngiliz donanma
sına mensup 80 harp gemisi 
bulunmaktadır. Limanda yeni 
gemiler için yer ka:mamıştır. 

Hatta iki kruvazör liman dı
şında demirlemiş buiunmakta
dır. Gece gündüz lngiltereden 
bir çok gemilerle gelen harp 
levazımı karaya çıkarılmakta

dır. Bunların arasında tayyare
ler otolar, kamyonlar, seyyar 
hastaneler, tanklar ve binlerce 
dikenli tP.) örgüleri vardır. 
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Ana lngiliz Jilos11111111 /ırrhelli 1;<ıriiııii~ıi'Baıt.ıki biiyıil: gtmı Renovfl dritnotud11r 

SEYDİ-BEŞIR BiR ASKERIG ı di - Beşir bir askeriğ şehir 
ŞEHiR OLDU halini almıttır. Şehirin etrafı 

lskenderiye civarındaki Sev- telörırülerle çevrilmiştir. Pek 

Prag, 19 ( A.A ) - Hodza 
yeni kabineyi ayni elemanlarla 
teşkil elmiş ve dışişleri bakan
lığını kendi üzerine almıştır. 

Cenevre, 19 (Ö.R) - Ulus
lar sosyetesi konseyinin top
lantısı dün öğleden sonra açı
lınca, başkan ilk önce Çekos
lovakya cumur başkanlığına 

seçilen B. Benes hakkında 

takdir sözleri söylemiş ve de
miştir ki: 

- Dr. Bcnes sogyetemiz ku
rulalı beri bütün gayret!erimiz
de özel olarak iş birliği yap
mış ve amaçlarımızın zaferine 
çalışmıştır, Do~:lor Benesin iş
lerimize iştiraki o kadar önem
lidir ki faaliyetini Uluslar sos
yetesi hizmetine koyduğu bütün 
fırsatları zikretmek imkansız
dır. 

1920 dcnbcri Uluslar sosye
tesi genel kurulu üyesi, kon-
seyde ulusunun mümessili, bir Çekos/ouak Cıwıur başkam Dr. Bmes. l'taı/ıla hır sıiy/rv ı·rmkm ... 
çok defalar konsey baş- tahdidi komitesi genel rapor- !erini takdir ettirmiştir.Yüksel-
kanı, arsıulusal iş bürosu törü ve nihayet son assamble tildiği yüksek vazifede de Ulus-
başkanı, hakem ve ırüven başkanı olan doktor Benes her lar so;yetesinin sarsılmaz bir 
komitesi başkanı, silahıarın k ... umumuzda yetki ve bilgi- müzahirı kalacağına eminiz." 

••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••11••••• 1 •••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••• B. Benese gönderiJecek teb-
yakmda yem asker kuvvetle- INGILIZ HA VA 'ki B 1· f'k R" t" A · · b b' d 1 rı ere . ev ı uş u ras, 
rının ve .. eş ın ça ırm ge e- KUVVETLERi 1 B d 
ceği söylenmektedir. Garb B. ~ava , . Eden: B. e Ma-
çölü memnu mmtaka ilan edil- MeHud tayyare mikdarı darıaga, B. Antonıad, B. Bek 
miştir. Burada yalnız a_skerler gizli tutuluyorsa da lngiliz ve B. Potemkin de Türkiye, 
ve tayyareciler liulunmakta'dır. hava kuvvetlerinin Libya'daki Fransa, lngiltere, ispanya. Ro· 
Bu mıntakaya ancak hususiğ hava kuvvetlerinden JOk daha manya, Lehistan ve Rusya 
müaaade ile girilebilir. - fazla olduğu malümdur, adına iştirak etmişlerdir. 


