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Türkiye, tek başına dahi ka sa başkalarının 
ihtilaflarından dolayı kendi hayati meselesini 
ilanihaye mahlôl bırakamaz ve bırakmıyacak 
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İstanbul 1 (Özel) - İngiliz projesine karşı Sovyet Rusyanın ileri 
sürdüğü n1ad<leler dolayisile Boğazlar konf cransında bir ihtilaf çık
mıştır. Bu ihtilaflar henüz halledilmiş değildir. Konferansın akibeti 
hakkında endişeler devan1 etn1ektcdir. 
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Başbakan İsmen İnönü bu sabah trenle şehrin1ize geln1iştir. Gene
ral Salih ile birlikte Atatürke mülaki oJnuışlardır. 
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konferasta harb zamanında muharib gemilerin Boğazlardan geçmisi meselesinde İngiliz 
tezile, Sovyet Rusya-Frgnsız-Yunan delegelirinin talepleri arasındaki ihtilaf üzerine Türkiye 
İngiltere Japonya delegeleri hükümetlerine müracaat için meselenin talikini istemişlerdir. 

~ıl tekı· .delegasyonu bir 
Yunus Nadi Cumuriyette yazdığı bir baş makalede d yor ki: 
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- « Bizi tuttuğumuz dürüst yoldan inhirafa n1ecbur etn1cmelerini 
rica ederiz. Türkiye, tek başına dahi kalsa, başkalarının tefcrrüata 
aid ihtilaflarından dolayı kendi hayati n1eselesini ilanihaye gayri 
mahlUI bırakamaz ve bırakmıyacaktır. » 
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İngilterenin verdiği 26 n1addcJik proje 1\nkarada iyi bir tesir yap
man1ıştır. l\lontrö konferansının akibetinden Ankarada endişe edil
n1ektedi. 
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••, Bayra• •• - Sonu 4 üaaüde -

ciddi bir hzursuzluk uyandır- ı istemekte, diğer taraftan 
makta iken diğer taraftan İngiltere ise boğazlar kapı-
tezlerin mulefeti de her nok- sını mümkün olduğu kadar 
tada muhtelif allkadar dev- açık tutmağa temayül et· 
let' erin kendilerine mahsus mektcdir. Bu şerait dahilinde 

siyast kaygularının pernsip Montröde vaziyet yeni değil-
ve esas meselelerine takad- dir. Umumt harptan evvel 
düm ettiğini göstermektedir. boğazlar meselesi ayni ih-

Rusy kendi emniyeti kay- tilafların tesiri alhnda idi. 
gusiyle Karadeni:ıin kapalı Bu vaziyet içinde Montrö 
bir deniz halıne geçtiğini konferansı karşılıklı tezleri 
görmek isterken boğazların samimi olarak telife 'ınuvaf-

kendi deniz kuvvetlerinin fak olursa çok büyük bir 
seyrüseferine açık kalmasını meziyet göstermiş olacaktır. 

........................ . ........................... .. 
Resimli dünya hadiseleri 

Almanyada halkın muhabere işlerini kolaylaıtırmak için 
hükftmet elinden geleni yapmaktadır. Yukarıdaki resim oto
•obilli seyyar bir postaneyi göstermektedir. 

... 
Birinci nüshası kapışılan EFE'nin ikinci 

nüshası Cumartesi günü daha çok 
nefis bir şekilde çıkıyor. 

Resimler ve yazıdarda kendi derdinizi, lzmirin ihtiyaçla· 
rını, dünyanın içinde bulunduğu vaziyeti açık bir surette 
göstermektedir. Bu sayıda ( Efe'nin Efesi) ye " Namus 
hırsızı ,, adlı iki milli ve kahramanlık tefrikasınada baılı
yoruz. " Efe ,, nin ikinci sayısını Cumarteıi günü sabır .... 
lıkla bekleyiniz. 

Ankara'da Türkkuıu Ve 
İzmirli Gençler 

İstanbul 8 (Özel) - Türkkuıu içia ln6aüade kurulu 
k'empa aid bütün hazırlıklar bitmiştir. Utuı yeri laaıırdır. 
Kayseri fabrikasında yakılan, Ruıyadaa ve diğv şıb.lo
den gelen plAnörlerin adedi 30 u geçmiotir. 

Bugün Ankara, İstanbul, Kayıeri, Bursa, Adana yarı• da 
İzmirden 165 genç kampa iltihak için hareket edeceklerdir. . 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
---------------0000 

Bizim Muallimlerin de istirahat 
hakkı vardır 

non stanbul gazeteleri, lstanbulda Çamlıcada YC Boi•&ID 
U U iki güzel yerinde muallimler için kamplar açıldıiını, 

bu kampların çok ucuz olduğunu, yiyip içip yatma dalıail 
ayda 15 lira gibi küçük bir ücret ahnaeaiJnı yazıyorlar. 

Bu haberi büyük bir gıbta ile okuduk. ızmirdc de yü.-
lerce ve binlerce muallim istirahat etmek için, böyle ucua 
ve teşvik edici hareketler bekliyorlar .. 

lzmirde domatesin kilosu kırk paradır. Diğer sebzeler de 
buna göre ... İstanbulda domatesin kilosu 10 kuruştur .. Seb
ze ve diğer ihtiyaç ayda 15 liraya muallim kampı açıldığı
na göre, şehrimizde bu fiattan daha çok ncuza muallim Te 
halk kampları açılabilir. Yalnız bu işi eline alıp teşkilatlan
dıracak bir müteşebbüşe ihtiyaç var .. 

MuaUimlerimizi tatil aylarında eo ucuza fakat en iyi ıe· 
kilde rahat ettirmeliyiz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Aşk Gecesi 
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-- iki lzmirli Gencin Romanı --
- 13 - Yazan: EROL TEKiN 

Onu bir defa daha kucaklıyarak kendini 
pençereden karanlıklara bıraktı 

Bu esnada kapının bir 
daha vurulması Nevinin söz
lerini yarıda bıraktı. Esat 
kadife oir perdenin arkasına 
geçerek: 

- Kapıyı açınız dedi. Be
nim burada olduğumu fark 
etmelerine imkan yoktur. 

Genç kız yavaş adımlarla 
kapıya gitti. Kilidi çevirdi. 
Kanat açılır açılmaz: 

- Ayşe diyebildi. Bu va
kıt burada ne işin var?. 

Esat gelenin kim olduğu
nu göremiyordu. Fakat sı
kılarak verdiği cevaplardan 
odaya girmeğe cesaret ede
mediğini anlayordu: 

- Anneniz gönderdi, 
Vakit gecikti. Daha yatmı
yacak mı diye soruyor?. 

- Git söyle biraz sonra 
geleceğim. 

Kapıyı tekrar kapadı: 
- Hizmetçiymiş .. 
Dedi Tam bu sırada genç 

romancı yerinden çıkmış 

Nevine doğru geliyordu: 
- Kusurumu affet.. Seni 

bilmeyerek büyük bir teh
likeye sokuyordum. 

Nevin gülümsemeğe çalış
b. Fakat biraz evvelki he
yecanın izlerini yüzünde 
hala taşımaktaydı: 

- Sen yanımda olduktan 
sonra ne ehemmiyeti var. 

- Ne olursa olsun Nevin 
bundan sonra ihtiyatlı hare
ket etmemiz lazım .. 

Pençereye yaklaşarak et
rafına bakındı. Elektriği sön
dürdü. Genç kız sordu: 

- Gidiyormusun?. 
- Evet. 

Onu bir defa daha kucak
layarak kendini pençereden 
karanlıklara bıraktı. 

*** 
Gece ... 

rına kızgın bir demir sokul
muş gibi heyecan içinde 
boğuluyordu. 

Yine bu gece saatla ar-

ı kadaşlık etti. İlerleyen her 
· dakika kalbinde sevinç iz
leri yaratıyordu. Nihayet bir 
oldu. Her zamanki gibi fa
kat bu sefer mağrur, göğ
sünü şişirerek uzandığı şez
lonktan doğruldu. Üzerine 
pardesüsünü aldı ve derin 
derin derin horlayan evi 
geceye bırakarak bahçeye 
çıktı. 

Ay vardı. Yıldızlar neden
se bu gece ağlayorlar. De
niz başıDı sabile dayamış 

platonik aşkının ninnısını 
söyleyor. Rüzgar hırçın şek
lini bırakmış, bu ninniye 
kendini haptırarak uyuyor. 

Esat derin bir nefas aldı. 
Başını avuçları içinde sıktı. 
Gözlerini denizin mavi, yal
dızlanmış atlaza benzeyen 
yüzüne bıraktı. Uzun gümüş
ten bir yol bu atlasta güzel 
bir biçimde kıvrılarak genç 
romancının gözlerinde boylu 
boyuna uzandı. 

Yürüdü. Geçerken bir 
menekşe kopardı. Parmak
ları sinirden mi neden be
lirsiz bir hareketle titreyordu. 
Duvara yaklaştı. Ufak bir 
kımıldanışla kendini öbür 
bahçede buldu: 

- Esat .. 
Birden geriye döndü. Ö

nünde Nevin kıpkızıl duru
yordu. Genç romancı birden 
cevap bulamadı: 

- Demek buradaydın?. 
- Evet. 
- Birisini mi bekliyordun? 
- Evet seni.. 
Esat gülümsedi. Gözlerini 

yere endirdi. Mahçup bir 
tarzda: 

Esadın gözlerinde bu söz - Beni şımartıyorsun de-
hayatının tek bir tecellisi di. Aşkına layık olabilmek 
olarak büyüdü.. Ve onun için ..... 
vübudunu bir duman gibi Nevin elini kaldırarak 
hissedilmeden sardı. Esadın dudaklarını kapadı. 

Artık o bir gece adamı Başını inatçı bir şekilde sal-
olmuştu. Vücudu yarasalar ladı: 
gibi güneşin ölmesiyle siyah - Sus dedi. Senden bun-
tüllere bürünen gökte can- ları sormadığımı zannediyo-
lanıyordu. Uyuşukluğunu ka- aum. 
ranlıklar gideriyor, damarla- ( Arkası var) 
00•000000 

öğütte 7 yaşın a bir çocuk 
cinayet işledi 

Söğüt - Kasabaya bağlı 
Çaltı köyünde bir kaç gün 
evvel bir cinayet olmuş. 7 
yaşında bir çocuk, kendisin· 
den bir yaş büytk olan 
arkadaşını çakı ile ağır 
surette yaralamıştır. 

Hadise şudur : 
Köyden Hüseyin çavuş 

isminde birinin oğlu oğlu 
olan İsmail, gündüz arkadaşı 
Mebmedi yanına almış, köy
den biraz ilerideki yolda 
oynamağa başlamışlardır. 

.Bu sırada İsmail çakısı ile 
bir ağaç yontarken, arkada
şını korkutmak istemiş: 

- Bunu sana saplayayım 
mı? Diyerek şakalaşmağa 
ba lamı hr. Mehmed de bil-

kıyı almak istemiş, iki yara
maz bu şekilde oynarlarken, 
çakı birdenbire Mehı.n edin 
karnına saplanmış ve zaval
lının anide bağırsakları dışarı 
fırlatmıştır. 

Şimdi küçük suçlu annesi
nin yanında korkudan müte
madiyen ağlamaktadır. Ya
ralı Mebmedin hayatı tebli· 
kelidir. Kendişinden ümid 
kesilmiştir. 

Satılık arsa 
Karantina İskele yokuşun

da Komser Dilaver sokağında 
bir evlik arsa elverişli bir 
fiatle satılıktır. Taliplerin 

azetemiz baş mürettibi Bay 

( ltılkm Sul J 

Meşhur yıldız sefalet 
icinde can verdi 
' Paris konservatuvarında, 

1913 senesinde bir anda üç 
büyük birincilik mükafatı 
kazanan güzel Madlen Bug, 
korkunç bir sefalet içinde 
can vermiştir. 

Konservatuvar jüri heyetini 
hayretler içinde bırakan bu 
çok güzel ve sevimli, sesi 
bulunmaz derecede güzel 
olan kadın, pek çabuk par
lamış ve operanın en parlak 
yıldızı, güneş olmuştu. 

Garib bir tesadüf olmak 
üzere en güzel sesler ekse-

l riyetle fazla güzelliği olmıyan 
kadınlarda bulunur. Tabiat, 

1 Madlene ayni zamanda fev-
kalade yüz güzeli, vücud 
güzelliği ve ses harukullide
Jiği vermişti. Bu üç güzellik 
güzüellere can veren Parisi 
senelerce çıldırtmıştı ! 

On senelik fevkalade mu-
vaffakiyetten sonra, Madlen 
1924 de Romaya, oradan 
Cenubi Amerikaya geçmiş, 
hemen Sara Bernara yakın 
bir muvaffakiyet kazanmıştı. 

Fraqsaya dönüşünde, bir 
çok aylar daha bu muvaf
fakiyet devam etmiş ve 
güzel Madlenin saadeti aza
mi bir inkişaf haline gel
mişti. 

Fakat ... Feleğin kıskanma
dığı banği bahtiyarlık var
dır ki... 

Madlen uzun bir bastalıga 
tutulmuş, Parisin zevk ve 
neş'e muhitinden uzak kal
mıştı. Bu müddet içinde zevk 
ve neş 'e şehri olan Pariste 
yeni yıldızlar peyda olmuş, 
yeni güneşler doğmuştur. 

Madleni hastalığının naka ~ 
het devresinde görenler va
kıa o güzel yeşil gözlerin 
aynini bulmuşlardı. 

Fakat ... O güzel sesi, kırık, 
telleri kopuk bir keman ha
linde halinde kalmıştı ! 

Ve. . Parisi, senelerce al
kışlariyle şımarttığı bu güzel 
kadını çok çabuk, pek çabuk 
unutulmuştu ! 

Paris kalblHerine, Paris 
bedii zevk erbabına mutlak 
bir Kraliçelik yapan Madlen 

ince ruhlu, geniş kalbli bir dir. Demiş ve karyolaya ya· 
dilberdi. Bunun için muvaf- vaşça uzanmış, yeşil güzel 
fakiyet devrinden elinde gözlerini uyukuya dalar gibi 
bir servet kalmamıştı. kapatmıştır. 

Bu suretle, sefalet zavallı Ve... Nefesini yoklamak 
kadının omuzlarına bütün istiyen hastabakıcı hemşire, 
ağırlığı ile binmiş idi artık. MadJenin bir daha açmamak 

Bir gazeteci arkadaşı Mad- üzere gözlerini kapadığını 
lene teganni dersleri verme- anlamıştır ! 
sini teklif etmiş ve bir iki Zavallı güzel kadın, zavallı 

k d d l dünün en bahtiyar ve en 
şa ir e bu muştu. Fakat alkışlanan kadını mukadderat 
Madlen ilk derslerde hasta ölüsünden intikam almak 
düşmüş ve hastaneye kaldı- istemiş olacak ki, dostları 
rılmı°ştır. cenazesini merasimle kaldır-

Gazeteci dost bu bedbaht mak için geldikleri vakit, 
kadını Roçild hastanesine hastahane idaresinin : 
aldırmış ve hususi bir kabi- - Çok fakir olduğu için 
ne tahsis ettirmişti. bu kadını belediyenin fakir-

Madlen, sonuncu saadetini lere mahsus hendeklerine 
bu ande hissetmiş ve: bugünün birçok fakirlelerin 

Dost kazanmak, biç bir ölülerile birlikte gömdük 
zaman faydasız•birşey değil· cevabını almışlardır. 

00000000000000000000000000000000 

İzmitte altı yaşında bir kız 
kaçırdılar " çocugunu 

İzmit - İzmitte, garip bir ı cuğu bulamamışlardır. 
çocuk kaçırma hadisesi ol- Bunun üzerine iş polise 
muştur. Yeni Turan mektebi aksetmiş ve şabıta şiddetli 
kaışısında oturan İnhisarlar bir surette araştumalar yap-
memurlarından Cemilin 6 ya- mağa başlamıştır. Çok şirin 
şındaki manevi evladı Hay- ve cana yakın zeki bir çocuk 
riye adlı kız çocuğu, birden- olan Hayriyenin kayboluşu 

bütün ev halkını adeta mahire kaybolmuştur. 
temli etmiştir. Çocuk evde 

Sabahleyin tatlı uykusun- çok iyi tam bir evlad mua-
dan uyanan ev halkı Hayri- melesi görerek bakıldığından 
yenin ortada bulunmayıp, so- ve esasen yaşı da kendi 
kak kapısın da açık olduğu- kendine bırakıp gitmeye 
nu görmeleri üzerine telaş olmadığından küçük Hayri· 
etmişler, etrafı bir müddet yenin başkaşahıslar tarafın-
aradıktan sonra küçük ço- dan kaçmldığı kanaati vardır. 

------------~--~0000----------------~ 

Tire zabıtasının muvaffakiyeti 
---- --------:=:ı 

24 saat içinde çalınan kurşunlar bulundu 
hırsızlar yakalandı 

Tire (Hususi) -Tarihi ve Ahmed onbaşı, evkaf memu-
mimari kıymeti pek büyük ru Ali Turhan, bekçi amiri 
olan, Yavuz Selimin vezir Hüseyinin de yardımlarile 

damadı Lütfü paşa tarafın- çalınan kurşunlar parça par· 
dan yaptırılan Tire ılıcasın- ça olarak satıldığı yerleden 
da mülhak Lütfü paşa cami· müsadere edilmiştir. 
nin kurşunları çalınmıştı. Bu hırsızlığı yapan sabıka-
Başta kaymakam bay Şefik lılardan Denizlili Tabak 
Başar, jandarma kumandanı Mehmed oğlu Ali yakalan-
yüzbaşı Halet Andaç olduğu mış ve Adliyeye verilmiştir. 
h ide karakol kumandanı - Sonu 4 üncüde -

............................................................................. 
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Zavallı Millet-
ler cemiyeti 

nı~:ıın irinci perde 
IUL..':ıml Milletler Cemiyetine 

güvenerek İtalya ile sulhan 
fakat zelilane anlaşmahtansa 
milletinln bilmem kaç senelik 
istiklalini müdafaa için, barbı 
tercih eden Habeş lrııpara
toru, derdini yanmak üzere, 
kürsüye çıkıyor. Mazlum 
milleti için bir mersiyeden 
başka bir şey olmıyan sözle· 
rine başlarken İtalyan gaze
tecileri, terbiyeye, muaşeret 
adabına, civanmerdliğe yaraş· 
mıyan bir şekilde ıslıklar 
çalarak bağırıyorlar: " Kah
rol fellah! Katil! ,, 

Polisler, hatta jandarma
lar vasıtasile İtalyan gazete
cileri evveli Milletler cemi
yetinden sonra da İsviçre 
hududundan dışarı atılıyor-

İKİNCİ PERDE rak hiddetlerini izhar edi-
Naziler tarafından Alman· 

yadan kovulan Yahudilerden 
bir gazeteci, Milletler cemi-
yetinin nazarı dikkatini cel
betmek için içtima salonun
da kafasına bir kurşun sıkı-
yor. Sonra nakledildiği has
tanede ölüyor. Böylece Mil· 
letler cemiyetinde bir de 
melodram sahnesi cereyan 
ediyor. 

ÜÇÜNCÜ PERDE 
Milletler Meclisinde, Dan

zıg hakkında hararetli müna
kaşalar olurken Danıig ttyan 
reısı içtimaa riyaset eden 
Edene elini havaya kaldıra· 
rak muhteşem bir Nazi 
selamı veriyor, sonra homur-
danmağa başlı yan bazı 
gazetecilere dönerek evvela 
dilini çıkarıyor, sonra da 
elini burnuna götürerek mü
kemmel bir nanik yapıyor. 

Gazeteciler Ayan reisinin 

yorlar. 
M. Eden, tam bir İngiliz 

soğukkanlılığile bu hareketi 
görmediğini ve MiJletler Ce
miyetinin haysiyeti namına 

görmemiş olmanın daha mü
reccah olduğunu söyliyor. 
Reisin bu muhteşem " teca· 
hülü arifanesi,, le de mesele 
kapanmıyor. 

Dikkat ediyor musunuz ? 
Bazıları, Milletler meclisini, 
bizim eski mahalle mektebi
ne. hatta komik Hasanm 
tiyatrosuna döndürdüler. 

Zavallı Habeş milletinin 
imparatorlar imparatoru mü
messiline istiklal ve istikraz 
yerine rikkat ve merhamet
ten ve bir avuc alkıştan baş
ka, birşey vermiyen Milletler 
Ce~iyeti de, günden güne 
Habeşistan kadar acınacak 
bir bale geliyor. 

Erkek Kadın ! · · d" 
Pariste bir genÇ ~~ğbl' 

erkek kıyafeti ile g~lr~e· 
den tevkif edildi, ıu~ 

ye verildi. . ısı•'' 
Muhakeme günü reı9 at'' 

nunu çagirtti. AradıJ~rİet ge' 
dılar, erkek kıyafetıY 

zen .Kadın yok... . . aklı~ 
Neden sonra reısıP 

geldi: ar'' 
- Erkekler tarafıod• 

yınız !... ıstıO' 
Fransız kanunları pa tı)1~ 

da cinsiyeti kıyafet cibt' 
eder, kadını erkekler u!or 
tinde mevkuf bulundur 
larmış ... 

*** 
Negüs ne zao1afl? 

aı· resim çıka rt(ll ~.f' 
Negüs her nekadar ,ı:ı>ilt 

rupa adetlerine taOJ ıe~e· 
vakıf sa da kendi oıe~rııtel' 
tinin an'anelerine de bil 
kardır. ıf 

Londrada bulunduğ~I ile 
man Vikontes çurçı bİ' 
yemek yerken saloııNdo· 
fotoğrafçı girmiş ve iştif 

.. . . 1 k isteııı ı: ı.ı sun resmını a ma guf'Y 

Negüs fotoğrafçıyı ifııo' 
• . 8ı1 c 

görmez, peçete~ıoı J-lebt 
götürmüştür. Meger JoktJI' 
an' anelerinde ağzında . f' 
ile resim çektirmek .. ı)'lb•"'' 
rülmez ve uğursurluga y•~' 
}edilirmiş. Fotoğrafçı 
paça dışarı atılnııştır· 

••• 
Papazın yaptıW 

kepazelik ,r 
Alman yada Kobleııtı f ,,o

na yet mahkenıesinde 11 ~ 
sisken papaz tarikatııı• b,f' 

b. kaÇ o 
azası aleyhinde ır erer' 

k nıe c tiP' tadanberi muha e kdiie • 
ediyor. Bunlar ye .,.ıJP 

yrı"' 1' 
veya başkalarına gakla ısı•. 
muamelede buloooı• şiıs'~ 
nundurlar. BirçokJar; b'~ 
den uzun müddetler e e&ıı 

kAıO O 

yahut küreğe nıab 'ŞcbıJl~9• 
miştir. Papazlardan_ 5te19 

berg altı sene küreıe;e, ~ 
k .. reı; r 

hof sekiz sene ıı "Ote 
Vansort dört sene 
mahkum edilıniştir. 

*** 
'
ref'l 

Hayrı se 
d Je( ·'1 n1il)1ar er 1.5efl 1 

e~ ~· Zengin adaınlar ' fi d 
·1 eııer bv 

hayırla yad edı Dl ço1' ~J 
içlerinde beşeri~ete 1, 01•' fi' 
yük iylikler etoııŞ 0 b8ı;ıl• 
var. Biz bunlardan l 
sayacağız: 11e A et' 

. k ya ıJ Carnegie Is oÇ 118 tt ~,o· 

rika<la, balkı~ beı~yO~ ·~tıf 
vür etmesi içııı eti'"'s ~e 
tüpaneler vücuda g 19Z ~ r 

Pierpont . MorgaP dıJO ç.~Jt 
yorı1 ·çı .. 

Fransa harpten ··}At 1 ı:t~ 
·· kU a b11 l4 da mali ınuŞ d• f 1ır 

kıvrandığı sıralar 0 ~,; 
. . F. nsaP' "e ıt 

servetını ra . e 'ft" 
h .. k A t• . e .... rıP tıı>' ıı' u ume ının - t e cı 

. oıe ~· ( ve o y . lda bıı ,şıo' 't ;t 
Rokf eller 67 : ş1'' b~,tif 

milyoıılarından 8 
5e!' r-4' 

d.. .. · il1' 1 0ıJ e" 
uşunmemış " ' l .,e 1,, ' -o yaşta yapJJllŞ b'ş,. ~~ 

del> )Oıl)'. ~I 
para zevk ne t o .. ,ıtfı 

• \'CU e-(11" 
lerın de nıe lll'" ~i~'cP 
görmüş, ve.. ere ~il~İ 
doyurmak uı zS i~ 
üniversitesine ı ~Jıleıf' 

G er• t dolar ve eıı .
1 00 

Boar'de 35 Jlll y 



~s· , ~tauua a.aı ı 9 Temmaz 

( 

4k -
- •nil, Buruşuk, Yanık hiç bir şey bırakmaz. Cildi besler. Tabii güzelliğini artırır. 
' epo: S. Ferit eczacıbaşı Şifa eczanesidir 

40 renk üzerine Kız markalı 
markalı "ARTı,, kumaş bo

yası 15 kuruş 
Satış yeri DOKUZ EYLÜL 
Baharat deposu Telefon 3882 

Jlı Doktor 

1.rı. Şevki Uğur 
"'''" bahili hastalıklar n1ütcl assısı 
ili~ 'tb,~111111 Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını 
~ten r saat d .... kuza kadar ve öğleden sonra birden 

·~ lıtyt11:heJeri _dahi muayene ve tedavi eder. 
[ ~'tı anesı : Beyler skağı bay Memdubun labrotu-
~ ~kcji'111da 36 numaralı muayenehanesinda. 

~~t' karaciğer, kan hastalıkları kansJzlık, zayiflik, lt; •kl•rı, mide, barsak ve böbrek hastalıkları ] 

--~~Yon, otobüs ve otomobil 
\'an!~lerinin nazarı dikkatine 

. ğınız kaynaklardan şikayet etn1eyiniz 

-

~t•hııt 
b

111 
fttinıl~Paport tarafından büyük bir kıymetle Avrupa-

k"'" 10fllış. olan ve " Goo Divear ,, usulile mücehhez 
~ıaa; kty11:.:

1•tem kaynak makinesini dükkanımıüa getirdik. 
•t d 0tı, otob .. makinesile atelyemizde tamir edilen tayyare, 
t't' •1,ıç elb·uı, otomolil lastikleri belediye su hortumları 
~t ,11tı olatak•eleri ve kavuçuktan mamul bil'umum eşya 

P.t Çtl'l"aa Yapılmaktadır. Atelyemizde yapılan kaynak-
~di t1ıf••tınPara iade edilir. 

31 te'~•ta k~f~e.ve~ muhterem müşterilerimizin tecrübeleri 
lllıllatlı ~ .. ıd_ır. Ismetpaşa bulvarında ütücüler sokak No. 

••tık kaynak atelyesi : Ali Uğur 

1fı \'erli Türk_sanayi;mamuhltı ___ _ 

't Qszr sandalya 
't,~hta S d l 

--~- toPrakt 80 8 ya ~, .~tJ. Ya 
1 
arında yetişen Çavdar 

~Ut '11•tki~1
1:n \1e yüzlerce renı..ber 

\i),1 lGrJc •zın yetiştirdiği yerli • •t •anay ' ln tağb t 1 mamulatı hasır san 
~'-' tk i~,.·ı . e etmek memleketine ,~ 
...._ " yl' sıne ~. -
t ll~11 t. ~İtnıet ve sanatkarına yar- ~· "'-t •çıtJ. Pa etmek demektir. , '. , ~ 
'-'-d,

1 
"e 00 :tolon yırtmaz serbest . . , ~ 

l'
0 

Ytltte ~neye garanti hasır ~ 
1>1-ll te ragbet ediniz. - -

Perakende satıı lsaıetpaşa Bulvar Zinet garaj 
karşısında sandalyacı Muiz. 

, .\ld;--nı=ı1=a~r-Okusun 
ll\~'itkkaliy, ekiam değil bir hakikat 

~)'d kııt •ld ve mısırcılığa ait ihtiyaçlarınızı en ucuz, 
~ ~il: ,... .•nnsadan ala- cag"' ınıı yer· 

" 111iı_ '-lflzı B 1 · 
~ ~~ l'G)( 

1 
u ~arı No. 20 Bakkal Hüsnü Tiikel ve 

-~lae 'b~ ticarethanesidir. 
•n fey lğretir bir tecriibe ediniz ... 

1t~~:i:~lt**~:t:tE:A:*****:A:~*lt:t*:t" 
I DOKTOR ~ 
ti A. Kemal Tonay ~ 
U Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ 
f( hastalıklar mütehassısı >f. 

/ 

''C l,omprime'erin ·• 

.. 1 ->l ic in fimsa : 

t( Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- ~ 
~ da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )+ i1:t:t:t:l::t:t~~:t:t>f.:tı~~~~~ri 
+c akşam saat 6 ya kadar bastalannı kabul eder. )fıı +( )f. = Müracaat eden hastalara yapılması l~ı:ımgelen sair 4'ıC 4ıC Elh T J )t 
+c tablilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- f( tC am ra e • ~ 
+( Jara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )+ ~ 25 73 ,. 
f( sinde muntazaman yapılu. Telefon: 4115 >+ f( İdaresinde Milli Kütüphane sıneması )t 
t<:W::W::\C:W:'l=:V:~~~~,,:~m,,::r::w:'R=~:r:~>t tc ,. 

IÇenler bilirler = Bu gün ! 
Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın tC İki büyük film birden . )t 

daimi surette korunmasını temin edecek ancak = 1 Şen Dul ~ 
Yüksel, Kabadavı ve Billur te - H: 
rakılarıdır. H Moris Şövaliye - Janet Makdonald i 

'1::'~'';q"~ıı;'lıı;'l~'';qtı;ıı-;ıt•~~~""•-ııı::••~~~~~~ı~~~··"",ı. ute2 -BEYAZ Go·· MLEKLI.LER,.~ lu.ıllJıiioıilbudlU.O;,ıtı.:;;;ıll1ıMıılbı...ıll1ı1•ıllıwııllııuı!l•lı•iılllıııoıllıuııtlbıuıtllııuiılllliı1ı!ll1a1ııllrııı1ıl.ıı1dı:lı uııl 'ıNil1 ..,.....,.._.......,.....,. ~ ,, ... ,~ ! Fenni sünnetciler ~ı ~ Duhu~;;:a;~~:rL:ştur. a 
-~" Çok senelerdenberi ~~ ·~ 
f;l İzmir ve mülhakat Fi t( d Ş ,. ~ ... :a~ """i AJ SEANSLAR: 4,30 da Beyaz Gömlekliler, o a en )t 
ı ~ vilayetlerinde küçiik , •· ~ ş D ı u.. "+ ~.~ f( Dul, 7,45 de Beyaz Gömlekliler, 9,15 de en ü w 
~ kasabalara \arıncıya ı:: ~ +( )t 
{.~ kadar yapmış olduğu , ~·.~ ,,:)l::w;:r;:w;:ı;:w;~~:W:~)l:fi~~~~~:ı;:r:-~ 
-~ Jiakkı ağrısız ve fenni sün- t~~ 
ı;,q h lk ~ [!';·~ ~ .. iti netlerde a ça şöh- ~ r 
F"t] .. • .. :~ 
ııi"''' ret kazanan meşhur sunnetçı ustad AJ• [+"' 
1~ bay Hakkı Darcan Kestelli caddesin- 1 [+~ 
i+"l deki sünnet evini bu defa Emirler [•~ 
f+] çarşısına nakletti. Bütün lzmir ve mülbakatının mubte· [+i 
~ rem ve sayın halkına çocuklarını fenni ve ağrısız sün· :f 
ı;ıı net ettirmek istiyenlerin Emirler çarşısında sünnet evi- f+'l 
#,! ne sünnet ettirmeleri kendilerinin ve çocuklarının sela: ı·1 
[+] meti namına tavsiye olunur. Emirler çarşısı sünnetevı +i 
t+l Bay Ali ve bay Hakkı Darcan +j 
9'!'1t~ q . il'= ~l'!'ll~!!ı:ııı~"'!llll'~~~ıı..,qll'!!'fı~IP!!'U".!."llll'!!'llil'!'~Pı:ıııır;ıı~ıı;ıt•~l'fŞ 
-.~.:., ~ ~ ~.ııııı::-ırn~ı~ı:~ıı:!ıı~n~ıı!'°.ı;ıı!!d eıı~ • • hı~~ı:!ıılı..,.d hlıl 1ı.Uıı1•1ı .. ,ını,id!t~ 

Kahveci 
VE 

Gazinocu-
ların ihtiyaçları 
olan sandalyaları 

Taşçılarda 21 No. 

Sandal ya 
yapımevinde çok \ 
ehven fiatle satıl- \ J 

; maktadır. ..'!2 ~ • 

Toptan ve perakente satış yapıldığı gibi sipariı kabul edilir 

Zeİıgin kişesi 
Türk Hava ({urumu 

İ. Na On 
Zengin olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 

KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
kolaylık olmak üzere günde on ve haftada elli ku~uş ta~
sitle bilet satılır. Zengin kişesi birçok vatandaşları zengın 

etmeğe karar vermiştir. 
Adres: Hükumet caddesi Kemeralb karakol ittisalinde 

ZENGiN KIŞESI 

TERZi 

Mehmet Zeki 
l{emeraltında Hükün1et karş.sın<la 

----~----..,.."!"!'-------~ - .,,...~ 

Tiyatroda 
Komikler -------- ~ . ---=--
Müsabakası 

Bay güldürücü ' Hakkı ile 
K. Kemal önümüzdeki Cu
martesi günü akşamı İsmet 

paşa bulvarındaki tiyatroda 
karşılıklı komik müsabakası 
yapacaklardır. San'atkar bay 
Aziz -Ve bay-Esad-ile-g~ 
artistluimizd;n-bayan Tü-r:
kin ve Zehra damüi'cibaka
ya ittirak edeceklerdir. --: 

Satılık uf ak ev 
Karşıvakada vapur iskele

sine yakın G~zi M. Kama) 
caddesi ittisalinde Namık 
Kemal sokağında 7 No. Ju 
hane satılıktır. Talihler itti-
salinde kunduracı bay Ha
sana müracnat edehilir. 

Kiralık hamam 
Kemeraltında Veysel çık

mazında Veysel hamamı ki- • 
ralıktır, her-şeyi mükemmel-
dir:-Duş yapırutğada müU:
ittir Vezir suyu vardır talip· 
lerin matbaamıza müracaab. 



Sa lf e 4 

8 ha Katilinin 
ha kemesi 

Kahramanlar mahallesınde 
babası maliye memuru Ah
med Hilmiyi öldürmek, hem-
şiresi Fıtnatı ve Mustafa ile 
Yusufu yaralamaktan maz-
nun Sabrinin muhakemesine 
dün başlanmıştır. 

Aklii müvazenesi buıuk 
olduğunu söyliyen Sabri, ba
basının namusuna tecaYÜ'l 
ettiniği söylemiş, hemşirsini 
istemiyerek öldürdüğünü ili
ve etmiştir. 

Bir çocuk bo
~ularak öldü 
Sinekli caddesindeki dere

de yüzmek için suya ırirea 
16 yaşında bir çocuk boiu
larak ölmüştür. Çocuk Pirle
peli Recep oilu ldriatir. 
Çocuk suya balıklama atla
mak istemiş kafası ıu için
deki bir taşa rastlamış, ıer
semliyerek ölmüştür. 

l\1aarif müdürlüğü 
Almanyaya giden maarif 

müdürüne kız muallim mek· 
tebi müdürü Rahmi Balaban 
vekalet etmektedir. 

Menemende 
ve Bergamada 

dolu 
Menemene şiddetli yağmur 

ve dolu yağmış, mahsüle bir 
mıktar zarar vermiştir. Dü
şen yıldırımlardan bir kişi 
ölmüştür. Berğamayada yağ-
murla birlikte dolu düşmüş 
bazı zarar yapmıştır. 

Cinayetle ala
kadar bir kadın 

yakalandı 
Altı ay evvel İstanbulda 

Üsküplü Esma adında bir 
kadın 700 lira parasına ta
maen öldürmütü. Bu cina
yetle alakadar olarak Rifat 
ve Osman şehrimizde tutu
larak ıstanbula gönderilmişti. 
Maznunlardan Rifatın karısı 
Mahmure de dün Tekecikte 
Yeni mahallede yakalanmış-

Mabmurenin evinde cina
yetle alAkar dört mektub 
bulunmuştur. 

Bu mektublar Mahmurenin 
cinayetle •alakasını tesbit 
etmektedir. 

ekimhanda 
bir şaki 

y kal ndı 
Hekimhan - Katil suçun

dan gıyaben 15 sene hapse 
mahkum Turan, bir arkada
şile birlikte Karamürselli 
Mehmed adında bir jandar· 
mayı öldürmüştü. 
Vakayı haber alan jendar

ma kumandam yüzbaşı İbra
him Erten derhal bir müfre
ze ile takibe çıkmış, diier 
taraftan Arapkir ve Kema
liyeden de müfrezeler çıka
rılmıştır. 

Yüzbaşı İbrahim !rten 
müfrezesi Arapkirin Çiçek 
dağı namife maruf sarp da
ğında şakiyi sıkıştırmış ve 
bir saat müsademeden sonra 
ölü olarak ele reçmiştir. 
Müfreze efradından hiç biri
ain burnu bile kanamamııbr. 

(ftalkıa Sut ' ' r 
ASLAN BİNİCİLERittlı 

OLA ÇIKIYORLAB 
- -- __.. 

Olimpiyadlardan sonı:a1 

Almanya harba başlıyor 

üvarilerimiz Olimpiyadlll 
~ene muvaff akiyetli neticril 
almalarıııı temenni ede h'1 

Sipahi Ocağında yapılan 
müsabakalardan sonra Olim-
piyada iştirak edecek süvari 
subaylarımız seçilmiştir. Ber-

tebi .. Kumandaoı y;rolır' 
im Onkü'nün Saf ·'de 

ı .. ııı 
tında bu ayın se•ıs ~ 

İstanbul 8 (Ôzel) - Al- belki Çekoslovakya ve belki 
man gazetelerinin çoğu Dan- de Memel'de olacaktır. Bunu 
çiı meıeleıinden bahseder· hiç kimse bilmez. Biuat 
ken Berlin Olimpiyatları Hitlerde bu hususta şimdiden 
bitmeden önce harb olmıya- bir karar vermiş değildir. 
caiını ıöylemektedirler. İngiliz deyJet adamı Lord 

Marning Post diyorki : 
Olimpiyatlar biter bitmez Sesil Yerdiii bir nutukta de-

Almanya tekrar faaliyete miştir ki: 

ihtimalin dehi mevcud bulu.-11-
duğunu soyleyccek kemseye 
rastgemedim. Alman yanın 
hududlarım degiştirmek için 
yapacağı her hangi bir ha
reket bizim için büyük bir 
tehlikedir. 

linde yapılacak olan müsa
bakalara girecek olan subay
larımız şunlardır : 

Yüzbaşı Cevat Kula, Teğ
men Eyüp Öncü, Cevat Gür · 
kalA, Saim Pulltkan, Sadet· 

tin, Fahri. 

te yoluyla AlaıaD13~r 
ceklerdir. Kafile1e re 
renör bir baytar asi 
edecektir Birine} ;, 
Ağustosun 2 sın 

müsabaka da oo 
yapılacaktır. . ,e~ 

Müsabakaya i 1re ıoı•~ 
16 at trenle A 

~eçecektir. Bu faaliyet belki - Büyük bir harlan uzak 
Zira bu haraket cihan hul

muoa karşı yapılmış bir te
cavüı:dür. 

Subaylarımız Binicilik mek- g6nderilecektir. 
Dançii belki Avuıturya, kalmamız için len ufak bir 

~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~~-
Habeşler üç ·ıtalyan tay

yaresini yakaladılar 
Roma, 8 - Habeşistanda 

üç İtalyan tayyarecisi Hay
dudlar tarafından imha edil-
miştir. Bu hususta şu tebliğ 
neşredilmiştir: 

26 Haziranda üç tayyare 
mühim bir istikşaf hareketin
de bulunmak üzere Adis-A-
babadan haraket etmişlerdi 
Bu makineler Likamki mev
kiine normal şekilde inmişler 
Ye halk tarafından samimi-

1 

yetle knşılanmışlardı. Tayya
relerde bir tayyare generalı 

bir arkanı harbiye albayı, 
bir biobaşı, bir mühendis ve 
bir rahip bulunuyordu. 

Biraz sonra tayyareler, eski 
muntazam Habeş ordusuna 
mensub bir "Haydud çetesi,, 
tarafmdan hucuma uğramış
lardır. Tayyarelerin rakipleri 
kendilerini cesaretle müdafaa 

etmiş iseler de adet fazlalığı 
karşısinda ezilmişlerdir Yal
nız papas kursularak 5 Tem
mszda hükumeti hadiseden 
haberdar edebilmiştir. 

Hemen bir çok tayyare 
filoları Adis-Ababadan hare· 
ket hadisenin vukua geldiği 
mıntaka üzerinde ve "Hay-
dudların,, sığındıkları yerler 
üzeıinde tedip bombardıman
ları yapmışlardır. 

Muğla yolundaki kazada 
bir kişi öldü 

Muila - Dün akşam Aydından şehrimize gelmekte olan Muğla • Aydm posta otomo
bili •İrajda direksyon kıramıyarak 35 metre yüksekten bir dereye yuvarlanmıştır. 

Kaza pek ani •e feci olmuş; yolculardan bir kişi ölmüş birkaç yol bu da a~ır ve hafif 
surette yaralanmı~lardır. Kazanın şehrimizde uyandırdığı teessür çok derindir. 
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Rusya ile lngiltere arasındaki 
ihtilaf çok yüksekmiş 

Londra 8 (A.A) - Bu sabahki gazeteler konferans hak· 
kında büyük bir bedbini gösteriyorlar. Deyli Telgraf kon
feransta zıd bir takım siyasetlerin birbirile çarpıştıklarım, 
Fransanın da Fransız Sovyet misakı neticesi olarak Sovyet 
kıtalarının Boğazlardan geçerek Akdenizde her hangi bir 
Fransız limanına çıkabilmesini istediğini yazmaktadırlar. 
Taymis gazetesi İngiltere ile Rusya iarasmdaki noktainazar 
ihtilafının çok büyük olduğunu ve en nikbin bir görüşle 

bile konferansın hiç olmazsa pek uzun süreceğini yazmak
tadır. 

Amerikada sıcaktan 50 
kişi öldü 

İstanbul 8 (Özel) - Amerikada şiddetli sıcaklar hüküm 
sürmektedir. 24 saat içinde 50 kişi ölmüştür. 

Valiler Ve Kaymakamlar 
Arasında Değişiklik 

lstanbul 8 (Özel) - Valiler ve kaymakamlar arasında 
yakında büyük mıkyasta değişiklikler yapılacaktır. 

Aydın Ha kevenin 
bir hareketi 

güzel 

Aydın (Özel) - Aydın Halkevi köycülük şubesi her Salı 
iÜnü saat 9 dan 12 ye kadar Halkevine baş vuracak harb 
malulü, malül, şehit ana baba karı ve çocuklarile yoksul 
köylü ve yurddaşların isditalarını bedava yazdıracak ve i§
lerini kolaylaştıracaktır. 

Çiçerin öldü 
Moskova 8 (A.A) - Sa

bık dışi~leri halk komiseri 
Georıi Çiçerin uzun süren 
afır bir hastalıktan sonra 
buıcün Moskovada 64 yaşında 
••fat etmiıtir. 

ı İtalya 
hiç bir şeye 

karışmıyacak 
İstanbul 8 (Öıel) - Roma 

selAhiyettar •ahafili ıtalya· 
nın, Bojaılar Ya Dıa~iı 

Sporcu gençler pek 
kıymetlendi ....... _ 

KAÇIRAN KAÇIRANA 
--•ı• .. , .. , ___ _ 

Amerikalı bir 
kadın bir spor

cu kaçırdı 
Bugünlerde (sporcular pek 

kıymetlendi. İstanbulda bir 
iki sporcumuz milyoner ve 
zengin kadınlarla evlenmek 
üzereler. Sporculara aşık 
olan olana. Bir Atina telgra-
fında milyonern bir Yunan 
delikanlısını çok beğendiğini 
ve kaçırdığını bildiriyordu. 

Telgraf haberi şudur: 
Atina - Kavaladan gaze· 

telere gönderilen telgraflara 
göre, Mis Stamfort adında 
milyoner bir Amerikalı kadm 
Yunanistanın yüzüeülük şam
piyonu Zumpulidisi kaçırmış
tır. 

Amerikalı milyoner kadı· 
nın bu hareketi burada bü-
yük bir dedikodu uyandır
mıştır. Milyonerin rençle 
beraber nereye gittiği malum 
değildir. Kavaladan gelen 
telgraflarda da tafsilat yok-
tur. 

meselelerinin müzakeresin
den hariç kalacağını bildir-
mi~tir. İtalya, Brükselde 
toplanacak Lokarnocular 
konferanaınada ıitmi1ecektir. 
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Filozofun 
köşesi 
- Baştarafı 1 incide -
etmiş bir nevi tefeciden far-

' kı olmıyan istismarcılara red 
cevabı vermiş, ne yapmış 
yapmış İzmirdeki evini bar
kım satmış tütünleri işletmi-

ye başlamış. Malum ya orta
dan faizcilik kalktığı için 
bu şekil tefeciler meydan 
aldı. Yüzde yüz faizdan 
beter. Bu teklife giren renç
berler bulunduğunu da esef
le anlattıktan sonra bizim 

hukukumuzu kim müdafaa ede 
cek? Üç beş kişiyi bir araya 
getirip te bir teşekkül kur
mak mümkün değil, herkes 
bağmda, tarlasıoda: 

- Sen bize bir nizamna
me kaleme alıverde biz vila
yete müracaat edelim!. Dedi. 
Diğeride: 

- Bende Akhisarda elli 
dönüm tütün ektim. Mahsul 
tam yoia geldi, iki gün evvel 
bir yağmur yağdı arkasından 
da yumarta büyüklüğünde 
dolu düştü. Bizim tarlaları 
liordahaş etti. Elim böğrüm
de kaldı. Şimdi bana kim 
yardım edecek? Bir senelik 
nafakam mahvoldu. Çoluk 
çocuk aç kalacağız, ben ne-
reye baş vurayım, kimden 
yardım istiyeyim? Hiçbir kar
şılığım yok ki bir yerden 
yalvarıp yakarıp para bula
yım, gelecek seneyi! kadar 
geçineyim. Eskiden bir kaza, 
beli sandığımız vardı. Böyle 
fellkete uğrayanlara azçok 

İ yardım ederdi. Şimdi bu da 
yok. Tarlamı da kooperatife 
ipotek ederek bu mahsulü 
ortaya getirebilmiştim. Onu 
da kaybettim. Bana müracaat 
edilecek bir yer göster ve 
bana bir arzuhal yapıver!. 

Dedi. Şimdi bu iki Türk 
çiftçisinin dertlerini, dilek
lerini dinledikten sonra birin
cisine: Tütünlerinizin piyaça
da yüksek fiatla satılmasıoı 
istiyorsanız üç rençber bir 
araya gelirsiniz ihtiyaçları

nıza müteallik bir nızamna

me kaleme alır doğrudan 
doğruya vilayete müracaat 
edersiniz. Müsaadei resmiye
sini aldıktan sonra ihtiyaçla
rmız ve dileklerinizi bana 
yazarsınız, ben de hakiki 
halk gazetesi olan (Halkın 
Sesi) nde madde bemadde 
yazarım .. Diğer o zavallı Ak
hisarlı çiftçiye de: 

- Hemen bir istida yaı;
dır, lktisad Vekaletine baş 
vur. Senden şimdiye kadar 
bukadar verği alan ve kazan
cını i e 

Filistiııi11 

nüfusıı~. 
Filistindeki kanlı b!~ 

cihanın nuarı dikk• 
betmektedir. g6f 

İngilterenin ~iddet. ı A 
F')'stııı mesine rağmen ı 1 çı 

ları isyan halinde~~· ~.., 
makta ve icab ettı~ııı• 
silah ve parayı bU 
dırlar. . J.f 

Bn kanlı dava, ~ır yıb 
gazetesine göre, bır f 
meselesinden ziyade. ,ıJı 
müslüman ve HiristıY el 

·ıao 
Yahudilere karşı 1 d t• 
leri bir yurd da\'891 1 
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F·1· . ·ı Ma"et' ı ıstın ı e deı9 
esasen bir memleket tte 
tir. Bu iki meınleke td 
buçuk milyon nüfus 
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•" JP nu İngiliz istatistı etıı>İf~ 
bir sene evvel neşr oıilYo 

Bu bir buçuk 1101 
1,100,000 i .MüslüJJJa~ a• 
nı Hıristiyan olJJJ3 tır· 
1,210,000 ni Ara~ )ıaÇ 
elli binden faz lası b~ aı 
nelik muhacir olJJJ• zgO,U. 
Filistin diyarında ve~! 
Yahudi mevcuddur. k ,ıw 
hudi miktarı aoca 
bir demektir. k UiYe~ 

Bütün dava bu a a •'' ) 
ekseriniu yurdunu dp etııı' 
antirika kuvvetile el ;,er1~ 
ve muhaceret ile e 1jııO 
haline geçmek isteıı>e 
doğmaktadır. ~ 

Tire zabıtırsı 
~ . dde,... .,, 

-Baştarafı ın ·d•'efl 
kuC'şunlar evkaf 1 ~ 
iade edilmiştir. 81t fb~ 

Tire zabıtası 24 .5 jode ·bl 
kısa hir müddet ıÇ 1' f 61' 
hırsızlığı yakala~~yet g ~ 
büyük bir muvaffs. 1 yoı•(;• , 
termiştir. Başta ~arııı• ~~. 
olmak üzere Jan .f·re s·~~ 
mandam ve bütün t~e~ 
tasını tebrik e / 

. b htl'' . orçtur. ....,..,..,.., 1,~0 
-~ teşe" ve'. 
korumak ~çın lktisad •Jıl 
vücuda getiren jo t,~ 
kal eti elbette seıı cı0tıJ~~ 
muhtelif yerlerde dııl> ~et 

" l e yar r . zarar itoren er .. tiir• ·ıetı 
bir şey düşünrt>U~ gib1 ,-

halde seni ve se~:. rJO~~· 
mahrum b11akJJJ3ı 11erd.,,,_, 

bıOI J'r.I" caat edin!. Ceva .. ıııeo1 d•' 
Bilmediğim,. g~:r 0e(;• ı'' 

tanımadığım kı.JJJbı fe ı•~ıııi$ 
böyle zarar goreıı berıet1 ıı" 
sürüklenen rePÇ eıııt ~ 

. rııt· ~' varda biz bihnıY0 tı1'1 ·ıı' 
bilmek, görıııek cıertle;Jli 
isteriz ve onların şe ., eıı 
tercüman olınagı 

bir vazife biliriı 1fuoıofll~ll 
Şark 'f (.eT , 


