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k d • d b. d ·· "ld.. kocanın birkaç karısı varmııl 
~ arşıya a vapuru ge ır en enız e ır cese goru u 

~;~A:~:~:As• ı Konyah Ali hastalığın 
tinde karı- l d k ~ldar de- acı arına ayanamıyara 

~a~~ ediyor k k d • d •• i •• >~iler a!eyhi_nde ıvranır en enıze UŞ U 
tilte n neşrıya t ln

tede . . k 
tıy ıyı a isler 

l~~:ndırmı yor 
~ ~'ili l•zeteıi Filistin
-.L~~ 1 lı&diıeler hakkm-
1...~ hyanı dikkat bir 

1tz111 ~. 'il, 11hr. Bu maka-
~~ .ılıiilıiaı kısımlarını 
~ .. ~dek· 
~ ~ ed· 1 karışıklıklar 
lı...ı ~ l'"u:P gidiyor. Pazar 
.. ...,.. ~e11ıde arap çete-

' 1.... ~ 1 
askerleri ara· 

~,....._ Çarpışma olmuş 

I._ ~ İ~'~• vazifesi ol
~z itiz subayı ile ''ltei llefe~ ölmüıtürr. 

..... ~ii ııe Kudüs -
o:~' Yolunun deniz 
.... ece"· k 

)el'İla 11 ayahk dö-
~dde trene Arap

•11 bir hücum 

'- ıl,L ~~llııı da fİmdi 
._...,__lc:riyle her taraf- . 

t., • olan m.ıbafız 
~ Ôfıııdan pilskür-
~ --~ •

11
da11 sonra bir 

lal., "çl"rtk daha ölmüştür. ...,_tte 6ylere kollek-
~ Para cezası 

' ltı,, 1llah bu türlü 
>~ ~ .. •zal~ıştır. S:."-it revı. üçüncü 
~ltr ' Una bir çok 
~ 1eı!e . katalmakla 
' 'ti d leruı umumi 
~ '"t"ltt:r11ıa11uıtır. 

Evvelki qÜn bulunaıı cesedin hüviyeti de an
laşıldı. Kahraman sarhoşluğun kurbanı oldu 

Bu sabah Konaktan 6,20 hyarak sandala almışlardır. göre 65-70 yaşlarmda olan 
de kalkan vapur Mendrek Ceset pasaporttaki deniz Konyalı Ali uzun zamandan 
istikametine geldiği zaman merkezine çıkarılmıştır. beri şifa bulmaz bir hastalık 
Yolcular denizde bir cesed Cesed ihtiyar bir adama çekmekte idi. İdrar edemi· 
görmüşlerdir. Bu esnada o aiddir, siyah elbiselidir. Biraz ~·ordu. Ancak .doktor~arı.n 
civardan geçen bir motor da şişmiş olduğu için bir günden soktukl.~rı s.o~da ıle bu ıhtı-
cesedi görerek deniz mer· beri denizde bulunduğu zan- ydacı bgo.rebb~hr.okrdu. Se

1
neler· 

k · · d h ı h d'l k d. en erı uyu sancı ar ve 
ezını er a vaziyetten a- ne ı me te ır. d b k' d AJ' · b 

b d P SON DAKiKA 
ıs ıra çe ıyor u. ının u 

er ar etmiştir. olis bir acılara dayanamıyarak kıv· 
sandalla doğru cesedin bu- Yaptığımız tahkikat neti- ramrken denize düştüğ~ 
lunduğu yere gitmiş, Mende· cesinde cesedin hüviyeti öğ· zannedilmektedir. 
rek ve kömür depoları önün· renilmiştir. Cesed hammal BiR CESED DAHA 
de deniz üstünde çalkanan başı Konyalı Recebin babası Evvelki sabah ta Konak 
cesedi ayağından iple bağ- Aliye aiddir. Öğrendiğimize - Arkası 4 üncüde -

OOOOOOOOOOOOOOOOOdOOOOOOOOO ~~00 

ltalya Boğazlar konferansını da kendi aleyhinde alınmış tedbirlerden 
· sanıyornuış. Roına bir haf tadan beri susuyor 

--------~-·· . 

ltalya konferansa murah· 
has göndermiyecek mi? 

••••••OO••••••---- --------
Italya Murahhas Göndermese Dahi Konfe

rans Devam Ederek Neticelenecektir 
Montrö 6 - Cenevrede ı caktır. ı cak bu mukavele konferan

sta hazır bulunmıyan veya 
muvakkat olarak sükut eden 
devletlere de •istikbalde ha-

~ ' ı·d' bakan, Arap 
L.... Ilı.. • 1 erle · · h k · · :">L.~tı11dek· rının artık hususta Roma ü umetının 

zenri tedbirlerin ilgasma ka
rar verilince İtalyanın boğaz· 
lar konferansına resmen iş

tiriki beklenmekte iken bu 

Her ne kadar ·Türkiye ve 
büyük devletler İtalyanın 
boğazlar konferansı mesaisi
ne faal ve müessir bir şekil
de iştiraki içini IRomada ıs
rar etmekte iseler de, eğer 

İtalya konferansta sadece 
bir müşahit rolü oynamak 
hususunda ısrar ederse, kon
faransın mesaisi buna rağ· 
men devam ederek netcelen
dirilecek ve yeni boğazlar 
mukavel~si hazırlandıiı şe· 
kilde imza edilecektir. An· 

zır bulunacaktır. 
Siyasi mahaf ılde tahmin 

edildiğine göre İtalyanın bu 
vaz'iyeti alması, Akdeniz 
anlaş .ı. ası meselesinden ileri 
gelmektedir. Zira İtalya hü
k6meti kendi fikrince Akde-

~ltı'riııi 1 otoriteler~i bir haftadanberi sükutu mu· 
~"ite at-.ıllt •nlatmaga hafaza etmesi ltalyanın Mon· 
~ Qa"lca tur. Şimdi bu tröye murahhas olarak sa· 
~ b-.ı:::et ve hücum dece müşabid göndermekle 
~. t r ki bu 11 gruplara iktifa edeceği zannanı uyan· 
.,.._' ~rı •tıretle grev- dır maktadır. Şu takdirde 

~Ya::~lıldarın daha bu müşahid ltalyanm Millet-
~ .. 4 il •nlaıalmak- ler cemiyeti nezdindeki mü-

1t1l llııcllde - messili B. Bovaskopa ola-

~Or:ı~-
ij~ôŞESI: 
~k ARASINDA ... ! 
~ Mubarriıi: Şark Filozofu HİDAYET KEŞFİ 
it ... ~ -41-

l~ t ıt·· 
"-ı... 0ıe başına bir şikiyet 
~ "'Ve bir piyaça düsturu 
~ "'• ., isteriz.. . 
~ ~'-aaeti11ı· Cuınuriyetçi 1 Bu, çok iyi bir usuldür. 

niz anlaşmasım da paktın 
16 ıncı maddesi mucibince 
ltalyaya karşı alınmış olan 
tedbirlerden ayırmamaktadır. 

Fransadaki son grevler 

Yukarıdaki!resim bir Eskimolu tipini göstermektedir. Bu 
şayanı dikkat yazıyı ikinci sayfamızda okuyacaksınız. 
oooooc.<>oooooo~DGOOO 

•• 
Universitede yerli yabancı 

hoca ayrılığı yoktur 
İstanbul 6 (Özel) - Gazetelerin Üniversite hakkındaki 

neşriyatı dolayısile Üniversite rektörü Cemil beyanatmda 
demiştir ki: 

- Üniversitenin esasb hedefinden birisi de istikbalin 
genç Türk ilimlerini yetiştirmektir. Bu ana hedef biç bir 
zaman değişmiyecektir. Bunun için şimdiye kadar doçentlik 
ve asistanlıkta bir tek yabancı getirilmemiıtir ve getirmek 
fikri de yoktur . 

Rektör, profesörlerle doçentlerin tam bir ahenk içinde 
çalıştığım, Üniversite gibi bir ilim kaynağında yerli yabancı 
unsur gibi bir tefrik bulunmadığını anlatmışbr. --- -------c::::J:......;;. _________ _ 

İneilterede komünistlerin 
Toplantısı 

Londra 6 (A.A) - Altı, yedi bin komünist bugün Loa
drada açılacak olan beynelmilel sendikalar kon)(resinin 
mesaisine iştirak et.nek üzere yirmi memleketten Londraya 
ğelmiş bulunan sendikalar murahhaslarına sefa geldiniz de· 
mek için Hayd parkta bir nümayiş yapmışlardır. 

f n~iliz komünistleri lideri Harry Pollitt Prolertarya bey• 
nelmileli tahakkuk ettirebilmiş olsaydı u uçe Habetiıtanda 
muvaffak olamazdı demiştir. 

""" -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Banyo Mevsiminde Halk 

Kolaylık Bekliyor 1 
---------~ 

Banyo Bir Eğlence Vasıtası Değil Bir Sıhhat 
Ve Spor ~leselesidir 

r:'I ugün d-=niz banyosu yapmak bir zevk . bir. eilence 
L:.11 olmaktan çıkmış, bir spor, bir tedavı bır 11bhat 

mea'elesi halini almıştır. 
Bu itibarla deniz banyosu yapmak kazancı yetinde yeriade 

halka mahsus ve münhasır bir eğlenti olmaktan ziyade pa• 
rasız fakir yurddaşlarmda istifade edecekleri, yapm~i.• mec
bur oldukları bir d .;ktor tavsiyesi, bir spor hareketıdır. 

Biıbassa lzmirde oturupta Karşiyakada banyo yapmak 
ınecburiyetinde olanlar için bir banyo yapmak avuç duluau 
paraya ihtiyaç göstermektedir, bu yüzden kazancı az olu 
halkımız da bu ııhhat ve spor vasıtasından istifade edeme-

mektedirler. 
Eskiden Körfez (vapurları idaresile Karşıyaka tramvay 

idaresi anlaşır ve halka vapurla tramvay mtiterek bir banyo 
bildi verirlerdi. 

Banyo mevsimi için tramvay idaresi biletlerde muhakkak 
surette tenzilat yaptırmah bilet fiatı biç olmazsa yilz paraya 
indirilmeli ayrıca vapur idaresile tramvay idaresi de birlqe-~

~ ~,1 .. ~eri11~1 hal~u!lızın Halkçı bir hükumetin ve 
~~e" ve tıkayet · demokrat bir milletin de 
~ lıt_-.ıt' d, le haflamıştır. yapacağı en iyi ve temiz bir 
~ '1: teler!kva~ yavaş hareket budur. Bu hareketin 1 

rek müşterek bir banya bileti vermelidirler. 
lstanbulda halkl Bogaz içine geçmek için .b~lediye, ~apur 

idareleri ellerinden gelen kolaylığı yaparken bızım beledıye ve 
Evapur idaresinden halkın bu ibtiyacile alikadar olmalanm :\.'t d, lif kııni istida daha milkemmel olması ve 

'det kbeıı valilere sür'atle adaletin yerini bul. 
)•p'ı kendilerine ması için muhtelif semtlerde 
h~11 haksız- ve herkesin görebileceği 

tıkları tiki· yerlere birer tikiyet kutusu· 
- Son 4 lbıdlde -

Fransanm muhtelif yerlerinde nümayişler devam etmek
tedir. Leon Blum bu numayişleri ve hiik6mete karıı göste
rilen zorlukları yenmekle meşğuldür. 

Yukarıdaki Nana şehrinde suvari polislerin n8mayiıcileri 
pllklrtttljtbal ı~ıtermekteclir. 

ister. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiB 



Aşk Gecesi 
-- İki İzmirli Gencin Romanı --

- 11 - Yazan: EROL TEKiN 

Her gece sevgile doya doya öpüyorum 
Kendime geldiğim zam o dakika sessizce durdu. Genç 

kızıl ateş ve o ateşin içinde romancı herşeyden habersiz 
kızıl kız kaybolmuş oluyor kendini saran koltuğun sı-
ve kalbim gibi bir karanlık cakhğma dalmış kimbilir ne-
benliğimi çevirmiş bulunuyor. ler tasarlıyordu. 

İşte bundan korkuyorum Nevinin parmakları birden 
Nevin,. Korkularımın bütün içinden kopan bir ihtirasla 
sebebi bu.. Sabaha karşı sert bir şekilde tuşların üze-
odama dönüyorum. Romanı rine çarptı. Piyano heyecan-
ını, hayır hayır yalan söyli- dan kalın bir sesJe adeta 
yorum, romanımızı yazıyorum. inledi. Sonra kalın notalar 

Sustu. Genç kız :sordu: yavaş yavaş hiçliklere doğru 
- Her gece geliyormuy- süzüldü. Anadolunun uzak, 

dun?. yayla ortasında kalmış bir 
- Evet her gece geliyor- köy gurubunun kızıla boya-

dum. Saatın karşısında göz- dığı berrak bir derenin or-
lerim dalmış, o vaktın ça- man içinde hazin çağıltıları-
bucak gelmesin istiyorum. na benzeyen bir sesle akta 

- Her gece odana dön- ve bu akış insanın içinden 
dükten sonra roman mı bir şeyin sürüklendiği hissini 
yazıyorsun?. verdi. Parmaklar tuşları ye-

- Evet. niden harekete getirerek 
- "Bir gece kadını .. nımı?. istiraph kahkahalar odayı 
- Evet, kapladı. Ah .. bu sesler ... 
İkiside sustular. Ne söy- Genç romancı neden son-

liyeceklcrini bilmiyorlardı. ra uykusundan • uyanabildi. 
Birinin boynu bükük, diğe- Kt:ndisini derin düğüncelere 
rinin yüzü kırışmış ne dü- daldıran sesleri tahlil etti 
şündükleri belli değildi. Ni- ve biraz sonra onun da göz-
hayet sessizliği Nevin bozdu: leri büyüdü. Dudakları k1sıl-

- Esat?. dı. O da: 
- Efendim, 14Reproche d'amour,, 
- Esat hiç sevdin mi?. diyebildi. Elleri bir sinirle 

. . . . . birden gerildi. Başı dimdik 
- Sevdin mi yavrum?. durdu. Gözlerini oğdu. Sür-
Evet. atle yerinden doğrularak 
- Demek.. kıza gitti. Onu omuzlarından 
- Bir sevgilim var. Bir tutarak sarstı: 

değil bircok sevgilim var.. - Bırak bunu, 

( Hallua Sut , 

Ankarada bend deresin- :ı oüNvAJJ>-

de •• k . . b v ld ~Neler 0Iu1ot 
uç ışı ogu u İtalyada bir ta':J 

heykeli dikil01 JA 
Boğulanlardan ikisi çocuk birisi de sıvacıdır Venedik civarınd~ 

haline koymuştur. Akar su ı mediklerinden ve mevki de bir köyün meydaoıa• • ~ Ankara - Ankarada üç 
kişi boğuldu. Boğulanlar müt
hiş sıcakların tesirile serin-
lemek üzere Bend deresine 
girenlerdir. Bunlardan biri 
13 diğeri 15 yaşında iki ço
cukla 30 yaşında hir sıvacı
dır. 

olması dolayısile bazı Anka- batak vaziyette olduğundan dan bir tavuk he~ke~ o'dJ 
miştir. Bu heykehn a tir J.t 

ralılar şehir içindeki bu plaj- muvazenelerini kaybedip düş· yıJ"' 
..1 k b l ı d kaidenin üzerinde ıu \layı anmağa aş amış ar ır. müşler, çamura saplanıp kal· 
Ankara Birlik berber salonu mışlardır. Kaza duyulunca vardır: u r ~ 

"Bu köyde tavuıuar '~ 
sahibi Mustafanın oğlu Şükrü suya adam indirilmiş ceset· Yumurtalarımızı YutzJ 
ile Tabaklar caddesinde Ka- ler çıkarılarak Nümune has- yadan celbederdik· ~;}.. 
rabet oğlu Horon ve Çankırı' tenesine gönderilmiş her tedbirler yüzünden A,_ 

Kaza şöyle olmuştur: Bend otelinde oturan sıvacı Reşid türlü müdavat yapılmışsa da . . . . k d' · d6r .ı. 
ışımızı en ımız l!I> 

1 
~cP" 

deresinde Ankara su şirketi bu plaja ayrı ayrı yerlerden hayatlarını kurtarmak kabil mecbur olunca meıP.e ı"J 
tarafından beton bir sed ya· girmişler ve elbiselerini çı- olamamıştlr. Polis bu kaza- k 1 k · k' f ettı. tavu çu u ın ışa . 
pılmaktadır. Bu sed orayı iki çıkarıp kenara koymuşlardır. da kimsenin suçu olmadığına kkir••·" • 
metro derinliğinde bir havuz Fakat her üçü de yüzmek bil dair rapor vermiştir. tedbirlere müteşe · • ıt1 

------------00••00 Şapka içinde nııot ıJ 
Ne Garib Adetler Var! radyo istasr0~. rl 

Nevyork sokakların )' 

Her kadının birkac kocası b~<İ~~:~:yon~.::.:t~;:,~ 
' bulunduğu küçücuk. i _, 

h k d b 
• k nakili herkesin hayret~r tc~ 

er oca·nın a ır ac ;~:ı~'~:~~··:~k:~~~~ 
' radyo makinesidir. Ma I• b' 

karısı , merbut bir miproft~yofİ~ ~ 

Varmış memnr, merkez s e~t( 
• • • • istediğ. yerden görilf~)ıttİ~ 

Kutuplardaki Eskimolar 
arasında uzun seneler yaşı
yan bir ilim adamı geçenler
de geri dönerek kutup mın
takasmm sakinleri hakkında 
çok tuhaf şeyler anlattı. 

Dünyanın hemen her tara
fında yaşıyan insanlar, ahret 
hayabnda cennete kavuşmayı 
ve cennete serin ve asude 
bir hayat yaşamayı umarlar. 
Eskimoların düşünüşü bunun 
tamamile zıddıdır. Bunların 

rir. Dünyada kar ve bU2 ile 
mücadele bunları o kadar 
bezdirmiştir ki ancak ahrette 
cehenneme kavuşarak dünya 
işkencelerindec kurtulmak 
ümidi kendilerine teselli ver· 
mektedir. 
Eskimoların tuhaf bir adeti 

olduklarını zannederler. On
lara göre bu habis ruhlar, 
dünyadaki bütün mukadde
rata hakimdirler. 

Fakat Eskimoların bu iti
kadı hayatın yalnız güçlük
lerile karşılaşmalarının pek 

. tabii bir neticesidir. 

Hıristiyan misyonerleri Eksi-

dir. Lazım olan el al 
cereyanı, resimde .. ıP~~6rll 
rinde görülen ak~fPU ktJI' 
vasıtasile temin edıldl~ ~·~ 
Bu akümülatörler bıdr , 
ile bele bağlanma kt• 1 • 

.... " 
En fazla kırn1ızt s9ç ıŞ 
ları güneş çarpar:~ 
İngiliz doktc;rları yde , 

1 r ır· ~ 
keşifte bulunmuş a t•ll " ··oef ,.. __ ,ı 
keşfe nazaran, gu eı'1" 

- O.oları öyle seviyorum
ki.. 

- Bırak bu şarkıyı .. İste- tamamile ahrette kavuşmak 

de, ava çıkan erkeklerin ka
rılarını avdan dönen erkek
lere emanet bırakmalarıdır. 
Başka · bir erkeğe emanet 
olarak bırakılan bir kadın, 
kocası dönünceye kadar o 
erkeği koca tanır ve asıl 
kocası avdet ettikten sonra 

. moları bu düşünceden ayır

mak için bir hayli uğraşmış· 
larsa da muvaffak olamamış
lardır. Çünkü bunların telkin 
ettikleri merhametli uluhiyet 
düşüncesi eskimolara tama· 
mile yabancı kalmakta ve 
bunlar hayatlarında bu mer
hametin bir tek izini görme
dikleri için buna inanma
maktadırlar. 

az mEteessir olanlar 11 ' 
l ını ... · 

ler ve siyah saçlı ~r b• 

- Ve çocuklarımı okşa
yorum. Hepsi etrafımı sara
rak bana tapıyorlar. 

- Her gece sevgile doya 
doya öpüyorum. 

Nevin boğulacak gibi ol
du, Boğazında birşey tıkandı. 
Şıddetle öksürdü. Heyecan
dan kızaran yanaklarına bir 
damla yaş düştü. Bir küçük 
çocuk şuhluğunu andıran 
dudakları acıklı bir şekilde 
kıvrıldı: · 

- Kim bu mes'~t insanlar. 
İsimlerini öğrenebilir miyim?. 

- Çok mu istiyorsun?. 
- Evet. 
- Romanlarım, 
- Daha başka 

yok mu?. 
Var. 

- Kim?. 
- Bir genç kız. 

sevdiğin 

Nevinin gözlerinde sevinç 
parıltıları dolaştı. Dudakları 
gerildi. Siyah gecenin beyaz, 
parlak yıldızları görüldü. 

Genç adamın boynuna 
atıldı: 

Çok yaramazsın dedi. 
- Seni üzdüm mü?. 
- Evet. 
Sonra kalktı. . Piyanoya 

koştu. Fakat birden heıline 
bir durgunluk geldi. Alev 
renklerin, menekşe rengi 
gözleri buğulandı. Parmakla
rı titriyerek diğer notalarm 
ustündeki parçayı çekti. is
mini gözleri büyüyerek bir 
dah okudu: 

,.Reproche d'amour" 
Tabureye yavaşça oturdu. 

Notayı önüne koydu. Bir 

bıkmadım. Onun koynuna cehennemdir. Çünkü orada 
miyorum bunu.. Ben aşktan istedikle i yurd, cennet değil, 1 

yeni girecekken bu seslerin dondurucu rüzgarlardan, buz-

1 
gene ona döner. Bu suretle 

beni döndürmesini istemiyo- !ardan uzak ve sıcak bir Eksimo kadınları, kocaları-
rum. Oh .. ,. Bırak bunu.. b:\yat sürmeyi ümid ederler nın gaybubeti zamanında 

( Arkası var) ve bu ümid onlara neş'e ve- kocasız kalmaktan kurtulur-
OOOOOOOOoooooooooooooe>oe)()(KXllOOOOOOOOC>OCKXllOOOODOOOO lar. 

FEN, BİR DERDİN DAHA 
DEV ASINI BULDU 
---------------

Rusyada bir kadın doktor 
veba aşısı buldu 

Sovyet doktorları, vebaya 
ksrşı tahaffuz meselesini tam 
surette haJletmişlerdir. 

Yukarı Kafkasya veba 
mücadelesi istasyonu başa-

sistanı bayan doktor Pokrovs
kaya, vücud için bir tehlike 

teşkil etmiyen ve fakat 
vücuda bu müthiş hastalığa 

karşı muafiyet veren bir 
veba bakterisi bulmak için 
beş yıldan beri mütemadiyen 
çalışmakta idi. İlimce malum 
olan veba bakteriofag'ının 

veba bakterisini öldürmekte 

veyahut bu bakteriyi kendi
sinden bir fenalık gelmiye-
cek derecede değiştirmekte 

olduğu prensibinden hareket 
eden bayan Pokrovskaya, 

_bakteriofag'a tebdil olunan 
veba bakterisinden b'r avirü
lan veba kültürü hazırla

mıştır. 

Bu kültür hayvanlar üzerinde 
tecrübe edilmiş ve vücüdlarına 

bu kültürden zerkedilen hay-
vanlar üzerinde bilihere ve
rilen öldürücü miktarda veba 
mikrobu hiç bir tesir icra 

ı etmemiştir. 
Bu ilk tecrübelerden sonra 

son ve kat'i olarak bu kül-
türün bir de insanlar üzerin
de tecrübesi kalıyordu Bu-
nun da halli için bayan dok
tor Pokrovskaya ve aynı ve-
ba mücadelesi istasyonu di
rektörü doktor Erlih, ilk tec-
rübeleri kendileri Üzerlerinde 
yapmışlar ve bu kültürü 
kendi vücuduna zerkettikten 
sonra öldürücü miktarda 
veba mikrobu almışlardır. 

Bu cesaretli ve fedekir 
tecrübede tam bir muvaffa-
kıyetle neticelenmiş ve bu
lunan kültürün yalnız hay-
vanlar üzerinde değil insan
lar üzerinde de kat'i muafi
yet tesiri bulunduğu anlaşıl-
mıştır. 

Son günlerde Moskovada 
Sıhhat Halk Komiserliğinde 

Bayan Pokrovskaya ve dok
tor Erlih, mütehassıslar önün
tetkik ve tecrübeleri hakkın
da izahat vermişler ve cid-
den yerinde tebrik ve alkış
larla karşılanmışlardır. 

E!o>kimoların tuhaf adetle
rinden biri de fazla ihtiyar· 
hyan ve yiyeceğini içeceğini 
tedarikten aciz kalan ihtiyar
ları öldürmektir. Bunun se· 
bebi Eskimoların yurdunda 
hüküm süren kıtlıktır. Bura
da yaşayan insanlar gıdala
rını son derece güçlükle te
darik ederler. Bunun için 
günlerce yola çıkmak, gün
lerce didişmek tabiatın öldü
rücü hamlelerile savaşmak 
lazımdır. Bu savaştan aciz 
kalanlar, cemiyete ağır bir 
yük olurlar. Cemiyet l>u yü
kü taşımaktan aciz olduğu 
için bunları öldürmek lazım 
uelir. 
... Eskimolar arasında taad-
düdü zevcat adeti de yaşa
maktadır. Çünkü bazı yer
lerde kadınlar erkeklerden 
çok fazladır. Eskimolar ka
dınlann açıkta kalmalarını 
istemedikleri için taaddüdü 
zevcat usulünü kabul etmiş
lerdir. 

Fakat Eskimo yurdunun 
bazı yerlerinde kadınlar er
keklerden azdır. Bu taraflar
'da da kaziye a~-i sinedir. Yani 
her kadının iki veya üç ko
cası vardır. Ve k~dın iki ve 
ya üç koca sile yaşar. 

Eksimolar, dajma tabiatın 
afet ve felaketlerile karşı 

karşıya geldikleri için habis 
ruhlara inanırlar ve bunların 
kendilerile mücadele ederek 
gıdalarını elde etmeğe ma'li 

Eskimoların doktorları da 
kendilerine göredir. Bunların 
vazifesi tedavi etmek değil· 
dir İnsanın ölüp ölmiyece
gım, ölmiyecekse ölmesi 
lazım gelip gelmeğini anlat· 
maktır. 

Bunlar bir hastanın başı· 
na geldiler mi, evvela, bir 
takım nağmeleri terennüm 
eder, daha sonra rakseder, 
ve sonunda ö üye bakarak 
onun yaşaması lazım gelip 

gelmediğini söylerler. 
Doktor ölüm hükmünü 

verirse buna karşı gelmek 
küfür sayılır. 

El yazısı nıerakı 
"' 

Avrupada pek çoktur. 
Meşhur adamların el yazıla
rıle imzalarıni topl~rlar. Bu· 
nun için Cenevreye birçok 
meraklılar gitti, Necaşinin 
imzasile el yazısını almak 
için. Gel gelelim polis Ha
beş imparatoruna kimseyi 
yanaştırmıyor. 

Biri elinde defteri poliae 
rica etti: 

- Buraya bunun için dün
yanın öbür ucundan geldim. 

- Ne yapayım elimden 
birşey gelmez. 

- Gelir. Şu ;defere: "Bu 
el yazısı mer. klısına N eca
şınm el yazısile imzasını 

aldırmıy_ n polis memuru,, 
diya yazıp imza ediniz. 

Polis yakasını kurtarmak 
için yazıp imza etmiş ... 

rışınlara güneş cı• 
11

• ti 
.. rıe.,"" _,i 

vurur ve onların gu 10,.,.... 
kavemetleri daha az 0 ;1,. 

lioce : ~I 1 
Kızıl saçlılara ge . t•~ 
güneşin şuala ı ıpa hıÇ abd~ 
mül edemezler ve ;,u• " 
güneş çarpmasına 02 ~ 
lırmış. l rJ 
Sineı11a canıbaı ~ d 

1\lır ?. ~ 
d calll c~ 

Sinemada a dil~,ıt 
vardır: Atlaınakı 9001 ' 
çarpısmak laııındır· ,r d~ 
yapmak için ne ~::: ~e 1~ alınır! işte yazıyo . ·o / 
venden düşmek 1~

1 

illı ·t, 
f1an, fakat. b~ ~a~aşilf ;p l 
şfiş içindi, ıkı~~1.. jçİSI ti' 
525. üçüncü duşuŞ 9ilıl~.:f s· ınoto ır
frak verilir. ıt IPafl ti'_' 
bir otobüs ç'!(P.1byeıı t,I' 
1,500, frank. u~ bİ' q' 
den atlamak 1,5 ,, 'ıı 15"• ,~ 

1 81!> ;il ~ 
damından at am rJ'tır '" ça ·ı ıı· 
tomobili duvara todlo1'1_..,~ 
:t,250 franktır. O "arl•~~ 
bir kayalıktan yu d01"" 
5250, tayyaredell ,,f' 
8,250 franktır. bit P'1l Bu kadarcık y• lı0 r 1'e ., 
hayatlarını teb ı ,. 
lar var!. Jdfıbil 
Yalancılar ·" 

c •I, dl•'" y 
Tabii Amerı11>3 .. boıı' ,. 

"Jo . t ' ' Yalancılar bibY' . ~1' 
. k . . 1'• et• ' olabılme ıçı0 •.• 
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1
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termek şart. J0 bit ,.,,-
d k YruklU . 1 ~t·· zurun a u b•t ~I,.. 

söylenecek, öyle. 11ıı•'' r'.-0 

'{i dinleyenler ıo oıdz 
Bunun kolaY ııaoc:ı1 ~-6 

Y' b'y'···' sanmayınız, . ·ati ~,. 

müteşekkil bıt J pılı 
yalan yutturmak tl..,t' 
d .. 'ld' Is"'" egı ır. ., .,eıı 

Buna ragrJl ·ı 
rıı• • 

hayli azası vı.r 



' ,.faJkı• .... -. 7 Temmuz --
*~~~~,.~:~~~~:li:~~'*~*~· ~****~lU:****f**lt****~*,.***~ Altın Damlası 'f:9lı'- . T I ~ -: DOKTOR ,. 

6:ı~.~~?ı!~~ sin~m~!3 i 1 Ba!~iy~o~~ea!uı~:~~~ın · il Kolonya ve 
- -

• Bu gün ıt +c ~astalıklar müt~ha.ssısı ~ esansını yalnız 
>+ +c Basmahane ıstasyonu karşısındakı Dıbek sokak başın-

(kj büyük film birden ,. « da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ,. E C Z A C l B A Q J 
>+ t( akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. )t ~ 

1 Ş D l ~ = Müracaat eden hastalara yapılması lazımgelco sair fC Y 8 par - en u )t +< tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli bast - 11 . . . . .. « lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )4. Benzer ısunlı takhtleı ı 
~ Moris Şövaliye - Janet Makdonald f( sinde muntazaman yapılır. · Telefon: 4115 hiç bir şeye yaramaz 
' ._ BE • ·~. . » +< ,. I YAZ GOıtıLEKLILERNı te~JıC :.t'>. 'ıt'S ~ ~ )$ Altın Dam ası 

Klark Gabi - Mima Loy !t içenler bilirler 
J) . h. ·-)· • . 20. k . t ~ Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
~ u ıye uruş ur. ,.. da imi surette korunmasını ten1in edecek ancak 
~N~ )t 

isnıine dikkat ve 
taklitlerini 

reddediniz 
. ~ Duı AR: 4,30 da Beyaz Gömlekliler, o da Şen ,. Yüksel, Kabad vı ve Billur 
~ ~ •• 7,45 de Beyaz Gömlekliler, 9,15 de Şen Dül )ft F • s·f . 
~~~ » rakılarıdır M. Depo S. erıt ı a eczanesı 

1 ~~~~lltii~~~~~~~:\C:W:,.C~ ~!P'.'ll, 11•:ııı~~~~Q~'''"~nJ11~'1!"1!•~ıııı~ı~·~ıı~~r ~~~~'!;lıı.;ıtıı:tıı;ıı ~~~.;u~~~~ ~~~E~ • Doktor ~!'!:ıı~ıı~ııu~,~ .. ,~"b~dlı~ ı~b~d.b:-ııı~b~l~Olı~dıi;!,'a1ıı~;!d,~ıııı:.-ııı .tııılıMı:ilıUılllMlılıhlı~hbt1llr~ ~~~~ .. ~·., '1 '1 ~ ~ '1 

M.~Şevki Ug"ur ' Feııni sünnetciler/ $ 1Nazarı Dikka~e· 
~ .\ıQı, l)ahili hastalıklar ınütehassısı 
j~b 'tb:~•nın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını 

-ttn saat d ... :.rnza kadar ve öğleden sonra birden 
., P.f~"Yti"eceleri dahi muayene ve tedavi eder. · 

'-t!ı k,t hebanesi : Beyler skağı bay Memduhun Jabrotu
~ Akcj~ısında 36 numaralı muayenehanesinda. 

~ .. ~:,:~.~araciğer, kan hastalıkları kansızlık, ~ayiflik, 
~ ... ~ı, mide, barsak ve böbrek hastalıkları J 

' ~-:.~Yon, otobüs ve otomobil 
\'%!~lerinin nazarı dikkatine 

. 
1&'1nız kaynaklardan şikayet etnıcviniz 

~c , , 
~ıı thur l . 

~ ~ili ıttitil ~Paport tarafmdan büyük bir kıymetle Avrupa-
~:iltı 80~ış. olan ve " Goo Divear 11 usulile mücehhez 

~,}' k,hakısteın kaynak makinesini dükkanımıüa getirdik. 
\~ d 0tı, <>t b'·ı:nakinesile atelyemizde tamir edilen tayyare, 
r-t-::~•ç e~b·us, otomolil lastikleri belediye su hortumları 
-. - l Olarakseleri ve kavuçuktan mamul bil'umum eşya 
~ ~t~'~'"•• Yapılmaktadır. Atelyemizde yapılan kaynak
q d:~~ ''lırı~ara iade edilir. 

lt~. 1ıll kaf~·ven muhterem müşterilerimizin tecrübeleri 
1tılltlı ı- 1 ~r. lsmetpaşa bulvarında ütücüler sokak No. 

astık kaynak atelyesi : Ali Uğur J.t Yerli Türk_sanayi~ mamuliltı ___ _ 

~ Qszr sandalya 
,~~hta S d l 
't~~d- toPrakı an 8 y 8 
~ ''tıtı Yapı) arın'da yetişen Çavdar 
t.~l l'~karı:~ ve yüzlerce renı,ber 
t<'1-r iirk sa zı~ yetiştirdiği yerli 
~~~t~ .tağb~ayı mamulatı hasır san 
\ ~~ 1tçiain etmek memleketine 
\~ıı iç~itnıet e ve sanatkarına yar
\ l \t •tı Pant etmek demektir. 
~I}' t <>tı olon yırtmaz serbest 
ll~~tltte ,.:~neye garanti hasır 

il \te rbet ediniz. - -
Perakende satış fsmetpaşa Bulvar Zinet garaj 

~ ~~ k=:;ısında sandalyacı Muiz. 

~ ~kk ~~ınlılar Okusun 
~~k. 'liye e danı değil bir hakikat 
~~.•ı alda Ve nıısırcıhğa ait ihtiyaçlarınızı en ucuz, 

\ ~~llti 11
:adan ala- cağını1. yer: 

"-. ""
1 lü}( 

1 
ul~arı No. 20 Bakkal Hüsnü Tükel ve 

• ~b~ b~ tıcarethanesidir. 
111 

fey öğretir bir tecrübe ediniz ... 

~ Çok senelerdenberi ~~ re1 İzmir r. ncı Arsıulusal Fuvarına iştirak 
..... d t k P: ~ 
[•~ zmir ve mülha at "'~"<S ~ edecek reklan1 sever ı)a vvon sahiıJlerine: 
[•~ vilaye~lerinde küçiik :•J!! ~ ., . 
[•l kasabalara , arıncıya :•l ~ Pavyonun uzun Boya, Yazı, Resım, Dekorasyon ve 
ıı;~ kadar yapmış oldug· u C•l ~ Elektirik işlerini temiz, ve ucuz bir şekilde yaptırmak rı.. .. tt '~-= ~ [•] J..1 k ağrısız ve fenni sün- . s.+1 ~ ayni zamanda menfaatımzı gözetmek istiyorsanız: • 
~+.":: -.a 1 netle rde halkça şöh- < [+] ~ BALCILARDA NO: 1 2 1 de BOYA TICA.RET 
fır~fı ret kazanan meşhur sün~efçi üst.ad • [';l ~ EViNDE CAV T TUMER, N YAZ OZAN ve f; '!! ~.;ıı " 1 .• 1 1 i 
~ıı bay Hakkı Darcan Kestellı caddesın- AJı .~ ~ arkadaşlarına lütfen müracaat edersiniz ... r:' deki sünnet evini bu defa Emirler (~i ~~~~a~~~~~~~~~ ~~~jl~~~~~SES 
~~ çarşısına nakletti. Bütün lzmir ve mülhakatmın muhte- [•l 
'1:1.+.E. rem ve sayın halkına çocuklarını fenni ve ağrısız sü~- ~ • k e e 
~net ettirmek istiyenlerin Emirler çarşısında sünnet evı· f'+l z ngın ışesı :§ ne sünnet ettirmeleri kendilerinin . ve çocuklarının sela: f+] e 
[+1 meti namma tavsiye olunur. Emırler çarşısı sünne evı r+ı 
~·~ Bay Ali ve bay Hakkı Darcan [•l 
00 ~ 

·~!!il ·•. ,ıı-. ~~llP!.'Jllfl!!.'11111.!:ıtl """1Pl"'llll''!.'ll~ll';,'111.;lı~~'.'; P.;'lıı.;tl .. 1111\;Qn~~·";~~~~ 

~rürk H ıva Kurumu 

İ. N On 4:. ıı~t1ı~ • ll~l,ı~tllt:.': h~rtııeır ~b~ lı~rl'te .. llllı•eıll ı lf'~rlh ff' l1ı.~ıl•• ~1 .rıfh .ıl h rtt• id~ 

l .: \{ ııı > l nılc ıstıy:>~uıı z lıç dı · ndrn ( z::N;I." 
- l< I ŞESI ) in-len bir bilet .ılmı z. Bu suretle hem yurdunuza 

ve ht=m de kendinize hızmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
ıco aylık ol n ı < üzwre gü d e o a ve b ıft ala e lli kuruş tak
sıtle bılct q tııır. Zengitı l<İŞ.!Si birçok va tandaşlari zengin 
etmeğe kara r verm iştır. 

Adres: H i <ii n d cad:l .::i!ı K~ n ~ raltı karakol ittisalinde 

ZENGiN KIŞESI 

1 Ilı ıır.-. 

Dekoratör g 
Kadri Atamal İ 

Kahveci 
lstanbul ve Münih Güzel Sanatlar Akademilerinden ! 

mezun muallim ve Dekorasyon mutabassısı a 
Fuarda Yaptıracağınız t VE 

PAVVON İNŞAATI ~ 
.Gazinocu- iiiiiiiiıiiii DEKORASYON • 

- .. --- . - ---
' ' 

ıarın ihtiyaçları 
olan sandalyaları 
Taşçılarda 21 No. 

PLAN - RESİMJ it 
ve bilumum tesisat kabul eder,: 1 

ADRES - ELHAMRA SINEMASI 

-
~~--:-~-- ...... -., - --

Sandal ya 
yapımevinde çok ' 
ehven fiatle satıl-

il l ı 'i ' 4!J_,.,. .. ,_,,llll··· _,; 

40 renk üzerine Kız markalı 

markalı "ARTı,, kumaş bo
yası 15 kuruş 

Satış yeri DOKUZ EYLÜL 
Baharat deposu Telefon 388'ı 

TERZi 

Mehmet Zeki 
Bayraklıda Kemeraltında Hükünıet karş,sında 

Köşk ~~~~~~~mıımmm~MME~ 
Bayraklının en mümtaz ye- ~ TELEFONJ E 

rinde bir cephesi deniz olan M TA yy ARE: 3151 a 
Menemen caddesi diğer cep· {t] Bu hafta iki enfes film bir arada a 
hesi şiınendifer istasyonu E E 
vasi bahceli havadar her ta- m 1 - Aşkım senindir m 
rafı yağl~ boyalı muntazam ~ Camilla, Horm, ve Louis Garardures ile diğer Al- ! 
büyük bir köşk gayet müsait ~ b" ~ 
şaraitle kiraye verilecektir. fu man yıldızlarının iştirakile yapılan yüksek musikili ır ~ 

Talipleri.Bayraklıda mene- ~ şaheser. C1 
m~nli H.?s~nye veyah?d iz: ~ 2 - Hürriyete can feda t*l 
mırde hukumet caddesındekı ~ t a 
Şifa eczanesine müracaatleri. ~ Bütün Fransız komiklerinin iştirak ettikleri Rene, Clar - ~ 

~ ın büyük komedisi. B 
'ı Satılık· uf ak evi ~I!: Fiyatlar 15 , 20, 30 kuruştur m 

Karşıvakada vapur iskele- '"• SLAR LI 
sine yakın Gazi M. Kamal • SE~N. R 
caddesi ittisalinde Namık ~ Her gün 16 - 19,30 Hurrıyete 'can feda. 17,35 - 21, ıg 
Kemal sokağında 7 No. lu ~ 15 Aşkım senindir. Cumartesi ve Pazar 14 de Aşkım E 
ha ıe satılıktır. Talihler için- ~ senindir filmi ile başlar. PJ 
dekilcre mücraaat edebilir. E~SEEE~afJEESS~aaz 
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gooooooooaoooooooo 

8 • • 1 - 1 Tüccarların Müsaade Alııı 

1 r!-ın1J: 1 
8000000000000000.X>OOOOOOOO 

Maarif müdürü 
Almanya ya 

2idiyor 

Atinada bir 2rev başlıyor 

Müsademede iki jandar-

Lazım 
Ankara 6 - 1 Tem muz 936 tarihinde meriyete . 

kontenjan kararnamesinin beşinci maddesine göre (D). 
sine dahil eşyanın siparişlerinden önce alakadar d 
tüccarların müsaada istemeleri İcab etmektedir. . . 1' 

Müsaade almadan sipariş edilen eşyanın ithali ıçiJI 
lacak talepler, İktısad Vekaletince nazarı itibare alı11111 
caktır. 

ooooooooooıoooocıoooocıooıoocK>OO"'CX>OOOC>OOOOCX>COOC:>OO~ Maarif müdürü bay Ali 
Riza dün İstanbula gitmiştir. 
Oradan 40 gün sürecek olan 
Almanya tetkik seyahatine 
gidecektir. 

•t b • l •• 1d •• •• ld •• Siyasal durum ma ı e ır ame e oı uru u - Baştarafı 1 incide -
Filozofun 
köşesi 

Karşıyaka va 
Gece birde de vupur 

işleyecek 
Karşıyaka ya gece saat 

birden sonra da bir vapur 
!şletmesi kararJaştırılmıştır. 
iktisat veka!etinin bu emri-
nin tatbikine derhal başla
nacaktır. 

Deli katil 
Kahramanlar mahallesinde 

bahası maliye memuru Ah
met Hilrlliyi öldüren ve heın-
şiresi Fıtnatı öldürmek kas
tile yaralıyan, bu esnada 
ahaliden Yu:sufla Mustafa
yı da yaralıyan Sabrinin a
ğırcezada mahkemesine ya
rın başlanacaktır. 

--.... ·-·· .--
Limanda bulu
nan cesedler 
-Baştarafı 1 incide

vapur iskelesi civarında bir 
cesed görülerek zabıtaya ha-
ber verilmiştir. Tahkikat ve 
takibat neticesinde cesedin 
Alsancakta oturan 17 numa
ralı evde oturan yapıcı us
tası Ezircanlı Ali oğlu Kah· 
ramana aid olduğu anlaşıl
mıştır. 

Ceset memleket hasane· 
sine kaldırılmış üzerinde tet
kikat yapılmış, hiçbir yara 
izi bulunamamıştır. Altmış 
yaşında bulunan Kahramanın 
birkaç gece evvel Kemeral
tındr !kebapçi Rifatıs dükka
nında bazı arkadaşJariyle 
rakı içtiği ve iyice sarhoş 
olduğu, evine gitmek üzere 
konağa doğru yürüdüğü an
laşılmıştır. 

Bu itibarla Kahramanın 
sarhoşluk tesirile muvazene
sini kaybederek denize düş
tüğü ve boğulduğu zannedil
mektedir. 

Atina 6 (A.A) - Atina Ajansı Kavaladan bildiriyor: 
Tütün amelesinden bir gurup işçileri grev yapmağa mecbuı· etmek icin zorla tütün depo

larına girmişlerdir. Bunun üzerine Jandarma müdahale etmiş ve grevcilerın ele baş!arı iki 
Jandarma ile bir ameleyi öldüa müştür. 

~-------------------------------~--------~~oo .. oo-------------------------------------------------~ 

Necaşi Londraya Gitti 

Avrupa bizi aldattı. Har-
ba devam edeceğiz 

lstanbul 6 (Özel) - Ne- - Adis-ababa haricinde leketten bizim istiklalimiz 
caşi, lngilterede kalmış olan kalan bütün Habeş halkı için askerlerinin kanını dak-
çocuklarını tekrar görmek yağmur mevsimi başlar baş- mesini istemiyoruz. Bizim 
için dün akşam, Paris tari- lamaz sonuna kadar düş· bütün istediğimiz şey silah 
kile Londraya gitmiştir. mania çarpışmağa azmet- ve mühimmat alabilmek için 

( d f . · L · mı'ştı'r. bir miktar paradır. Üst ta-.on ra se ırı artın ve 
rafını Habeş muharipleri 

Ras Kassa kendisine refa- Habeşliler hatta sopa ile 
yapacaklardır. Avrupanın 

kat etınektedir. Necaşi Ce- dahi olsa mnhareheye devam 
. emniyet ve selameti namına 

nevreden ayrıldığı zaman etmeğe karar vermişlerdir. bize ihanet edildi. Hiç bir 
istasyonda ancak 15 kişi Habeşliler, düşman, büyük fedakarlık, hatta Habeşistan 
bulunnyordu. Hiçbir hadise babalarının mukaddes top- gıbi eski ve kimseye zararı 
olmamıştır. rağından dışarı atılıncaya dokunmıyan bir milletin im-
Habeş delegasyonu katibi kadar ve yahut artık muha- hası bile Avrupanın ve ci-

Emanuel Abraham sulh se- rebe edebilecek tek bir Ha- hanın ufuklarında teressüm 
verler tarafından yapılan bir beşli kalmayıncaya kadar etmeğe başlamış olan müt-
toplanhda beyanatta buluna· iştiklalleri için mücadele ede- hiş harp tehlükesini defede-
rak demiştir ki: ceklerdir. Biz hiç bir mem- mez. 

------------------------------------------.. oo .. ----------------------------------------~ 

lngiliz teklifi ile Türk pro-
ayni . gibidir • • 

ıesı 
Mukavele Cumartesi günü imzalanacakmış 

İstanbul 6 ( Özel ) - Bo- 1 Konferans bu görüşmeler- kabul edilmiştir. 
ğazlar konferansının tebliğine den sonra yeni İngiliz tekli- ı İstanbul 6 - M ontröden 
göre İngiliz heyeti yeni bir finin, Türk projesile karşı· bildiriliyor: Bu sabah topla-
mukavele projesi vermiştir. laştırarak müzakere etmeğe nan teknik komite, hazırla· 
İngiliz delegesi, bu mukave- karar vermiştir. Mukaddemen nan raporu imzalamıştır. Ak-
lenin yeni bir teklif teşkil sonra müzakere edilmek şam saat on yedide konfe-
etmediğini, Türk projesinde üzere konferans bu projeyi rans umu.ı1i tcelse halinde 
teknik komitede muvakkat madde madde müzakereye toplanarak İngiltere hükfı-
anlaşma elde edilen noktalar b ı t metinin mukabil tekliflerini 

aş amış ır. _ .. .. t'" İ .
1
. • • 

göz önünde tutularak l apı- Birinci ikinci maddeler goruşmuş ur. ngı ız pro1esı 

lan tadilat neticesi olduğunu münakaş~sız kabul edilmiştir. T~rk .. pr~j~sinin ~na kh~tl~rı 
bildirmiştir. Onuncu madde muvakkaten goz oenmı e tutu ara a e

me alınmıştır. Yalnız büyük 

Fransada büyük patronlar bir nevi harb 
hazinesi tesis ediyorlarmış 

Halk hükılmetinde hic bir 

tonilatoluk harb gemilerinin 
Karadenizden Akdenize çık-
ması hakkındaki madde İn
giliz projesinde unutulmuştur. 

' partinin diktatörlüğü yok 
İstanbul 6 (Özel) - Fran

sız hukumetini devirmek için 
çevrilen manevralar dolayı
siyJe Fransız İçbakanı mühim 
bir nutuk söylemiştir. İç ba- i' 
kanı parlamentonun işçi sı
nıfını tatmin için az zamanda 
işçi lehinde çok faydalı ka
nunlar çıkardığını söyledik
ten sonra demiştir ki: 
-Yakında da harp sanayii

nin millileştirilmesi kanunu 
çıkacaktır. Hükümet cumuri
yet nizamına riayeti temin 
etmeği vadetmiştir. Eminiz 
ki proletaryanın ve cuınuri
yetin mukaddes haklarını 
korumak vaadım tuttuk. Ö
nümüzdeki güçlükleri atlat
mak ve harp cephesine kar· 
şı yapılan manevralan teıir· 

siz bırakmak için birliğimize 
sadık kalacağız. 

"Matignon,, anlaşmasını 

yaptığımız zaman büyük pat
ronluğun taahhütlerini tut
mağa ve hükumete müşki
lit çıkarmağa karar verdiği
ne inanmıştık. Halbuki şimdi 
doğru olduğunu zannetmek 
istediğim bir manevra haber 
v~riliyor. Guya büyük pat
ronlar cereyan etmekte olan 
tecrübeyi torpillemek için, 
bir nevi harp hazinesi tesis 
ediyorlarmış. Eğer böyle o· 
lursa hükumetin gafil avlan
mıyacağını temin ederim. 
Bizim zaferimizle bitecek bir 
mücadeleye hazırız. 11 

- Soğuk kanlılığımızı ko
rumalıyız. Halk cephesinde 

ı hiçbir partinin diktatörlüğü 

yoktur. Bütün partiler müsa
vidir. Eğer harp cephesi par
çalanırsa kabahat hükumetin 
ve işçi teşkilatının olmayacak
tır. Halk hükumeti olan hü-
kfımetimiz, devam etmek ve 
yaşamak için ancak halkın 

arzusuna dayanır. İş başında 
birkaç ay değil, senelerce 
kalacağız. işçi sınınna iste
dikleri ıslahatı verecağız. 
Şehirli ve köylü orta sınıf
ları, serbest meslekleri de 
ihmalden kurtaracağız. Av
rupa ve dünyaya· sulh ilan 
edeceğiz. Jauresin tabiriyle 
yükseklerde olan cumuriyete 
hizmet edecek, onunla bir
likte yükseleceğiz. 

Binlerce kişi nazırı alkış
lamışlardır. 

Bugünkü görüşmelerin en 
mühim noktası da iki deniz 
arasında seyrüsefer edecek 
ha rlı gemilerinin vaziyeti 
olmuştur. İtalyanın bugünler
de Motröye göndereceği di-
leğinin hareketi hakkında 
henüz bir malumat alınma
mıştır. 
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ğaziar konferansının ehem-
miyetinden bahseden Entran
sijan gazetesi diyor ki : 

.. Bu konferansta müzake
re mevzuu olan şey, Akde-
nizin emniyetidir. Bu işte 
Avrupanın umumi emniyeti 
ile çok yakından alaka
dardır. 11 

Boğazlar mukavelesinin 
Cumartesi günü imza edil
mesi muhtemeldir. İngiliz 
delegasyonu harb gemilerinin 
Buğazlardan geçmesine mu
taallik olan altıncı madde 
hakkındaki tadil teklifini 
delegasyonlar dağıtmıştır. Bu 
tekliflerin en büyük kısmı 
Türk taleblerini tatmin ede
cek mahiyettedir. 

tadır. 

Yeni tecavüzlere karşı ve
ı ilen cezaların misalleri 
çoğaldıkça tesiri artacağı 
umuluyor. 

Bir taraftan Filistin karga
şalıkları devam ededururken 
bir taraftan da yüksek Arap 
komitesi kendi vatandaşları
nın dertlerini anlatmak üze
re İngiltereye gelmiş bulu
nuyorlar: 

Yıllarca, ırk münaferetle
rini körükledikten sonra 
bunlar kendi vatandaşlarınin 
başına gelecek dertlerden 
onları kurtaramıyacaklardır. 

Filistin Araplarının bilhas-
sa işçi ve felJah!sınıfımn bir 
davası olabilir, fakat İngiliz 
askerlerin, Filistin polisleri-
ne ve hususi yahudi ev ve 
müesseselerine saldırmakla 
bu dava biç birşey kazana-
maz. İngiliz hükümeti şiddete 
pabuç bırakamaz. Bu poli
tikanın sonu yakında daha 
iyi belli olacaktır. 

Filistin propağandacıları, 
İngiliz komünist partisini 
kendilerine müttefik bulmuş· 
!ardır ve onlar, siyah göm
lekli siyonizm duşmanı rakib· 
lerile bu hususta elele ver
miş bulunuyorlar. 

Yahudiler aleyhinde yapı
lan neşriyat. lngilterede iyi 
akisler uyan.iırmıyor. Arab 
propağandası ise büyük mü
balağalarla yapılmaktadır. 
Y ahudiJerin Arablara iş ver
memeleri ve Yahdi muhacir
lerin rekabeti hakkındında 
pek fazla lakırdı edilmiştir. 

Bu şikayetlere belki yer 
vardır. Fakat arap hatipleri 
Filistin hududuna girmiş olan 
Suriyelilerle Havranlılardan 
asla bahsetmiyorlar. Bunlar 
da Filistin araplarile rakabet 
halindedir. 

Bu türlü mübaleğalarla, 
bu türlü hakikatların ağıza 
alınmaması, İngilterede arap 
ayaklanmasının taassup ve 
kıskançlıktan ileri geldiği 
kana tini uyandırmaktadır. 
Filistinde Yahudi çoğunlu
gunun artarak burasının 
bir yahudi Cumuriyeti hali
ne gelmesi korkusu arap 
ayaklanmasını körükliyor. Bu 
korku ise tamamile yersizdir. 

Şükrü Kaya 
Bursa da 

Bursa, 6 - İç bakanı ve 
parti genel sekreteri Şukrü 
Kaya, Yalova yolile şehri· 

mize gelmiş ve hararetle 
istikbal edilmiştir. Şükrü 
Kayamn refakatinde •parti 
umumi idare heyeti azaları da 
vardır. 

Şükrü Kaya Mudanya 
yolile İstanbula hareket et
miştir. Parti genel sekrete
rini vali Mudanyaya kadar 
beraber gitmek suretile teşyi 
etmiştir. 

Ozür dileriz 
Dünkü nüshamızda Ce-

nevre konuşmaları başlıklı 

yazımızda "dünya harbının 
başladığı felaket tarihi,, ya-
zısı din tarihinin başladığı 
felaket tarihi,, şeklinde çık-
mıştır. özür dileriz. 

-Baştarafı 1 . 
n un konmasını iıteriSt 

kOO suretle hem halkımız l 
kadar gitmeğe mecbur 0 

ve hem de valileıl:niıİll · 
• • salim iş görmelerıne 

olur.. Bir de İzmir bo .... 
daki mahsulat pi~.aç•bil 
her istasyona her guo b' 
rilmesi ve oralarda l~"ıaJ ' 
talik ettirilerek ko~'ISll 
piyaçadan haberdar e 1 

lazımdır. ,.,, 
Köylülerimiz benil~ 

1 
· 

süllerini idrak eta>lf e 
haftada bir köylüler •~,ıı 
da kurulan pazar ~:tıt 
rindeki piyaçayı esas . tı6 
malını İzmire satan bır s• 
lü daima zararlıdır. ~&J d0 
ra herzaman köyJüpUP. 0 
olmasını görmek isteıııı~ıJ 
çünkü köylü mes'ud : 
şehirli de mes'ud olu :r 
kaç kişinin cebine ~1:,. • 

h. bil ... 
olan bu kardan şe ır 
tifadesi pek azdır. 

Fakat bir köylüoiid 
sulitını değeri fiatin~e 
ması ertesi sene fa~' b 
m •sine ve şehirden .~ e 
türlü ihtiyacını tedarı .,re 
sine sebep olur. Bu •ti,., 
şehirle köy arasında k• "' 
kinden daha çok "'e 11 

nasebet başlar. Hiil~s• 
0 veriş artar. Ortaya gıre 

sıtalar da yavaş Y•."''1de 
dan kalkar. ve tüfeyJıler ıJrl 
lır. Bu cihetle gerek şefıb 

ve gerek köylerde re e fi' 
saadet latif ve tatlı. ',e 

. h . . .. terıt _,,., 
nıs çe resını gos. nı.oir: _ 
nelerdenberi yüzü g 1' 
lerin yüzleri güler "e ol• 
leri adaletle ıneşbu~ k•b' 
sevinir ve göğüsler~ blerd 
İşte bütün bu se e 

111
, 

dolayı her köşe b:·! pif' 
şikayet kutusu ve 

1 

listesi istiyoruz!. 
0

faa 
f·ıoı Şark ı t<e;Ş 
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