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Yet Avrupa cenheler teş- ... 
kil etmeğe başladı 

güterenin en 
ryük korkusu 

· ~lmanyadır 
f'---___:___ 0000--

gilterenin de Rusya ve Fransa ile 
birleşmesi beklenebilir. 

~ Habef zaferi, manya ile meşgul olmağa 
.. ~ Ye dllayanın vazi· ' mecbur oluıunun bir netice· 

't~. clefittirmiıtir. - Sonu 4 üncüde -
...._ .. Avrnpa dip- - ---

~ ""'-dJta,. ıulhanu ko· Lehistan 
~"ılıt*t. llllfterek tedbir· • 
~· çalaııyorlar dı. Almanya ile 
~ ti.bet zaferi bu 
~ :::•r• ortadan Anlaşıyor Mu ? , 
>..""' a ıonra Av· 
'-i,.~~~tler arasında 
11....'~.eıi, aolatması 
~~ ltafladı. Mil· 
t..t.~ "-' 1. c:eblaeler teıkil 

1a ıulbu için çok 
• 

M. BEK 
lstanbal l6 (Ôzel~- Leh 

Hariciye Nazın M. Bek Ce· 
nevreden geçerk~n Berline 
uğrayarak G6nig ile mtlbim 
bir g&rliıme yampııtır. Bu 
konuımalarda Alman • Lebiı· 
tan münuebabnın düzeltil· 
mesine çalıııldığı, batta Al
manya, Avusturya, Macaris· 
tan ve ltalya ara11ndaki an· 
laıma a Lebiıtanin da ka· 
bulil meselesi g&rilıWmekte· 
dir. 

SUIKASTYAPILDI 
~ ..._.==- fil =• - u; 

Habeşler Italyanları kılıçtan geçi 
rerek Adis • Ababayı aldılar mt? 

~~~~~----------~--~00••••••00-----------------~ 

italyan men balarının tekzibine raimen Habeşlerin italvanlan 
sıkıştırdıklan demiryolu'nu kestikleri anlaşılıyor 

latanbul, 16 - Pariıten raf etmiılerdir. 
verilen bir habere gCSre Ha- j idam b6kmil derhal infaz ı 
beşiıtanda beklenmiye, ciddi edilmiıtir . 
bazı bidiıeler cereyan et- ı - Sonu 4 ilncüde -
miştir. Habet çetelerinin son --- •-•-•-
günlerde yaptıkları Ani bas- Fransız 
kınlar İtalyanlara ciddi zayiat 
verdirmiştir. ordusu çok 
Habeı çeteleri Cibuti • Adis 

Ababa demiryolunu işgal et- ku VVetJidir 
tikten sonra Adis-Abaya bir 
baıkın yaparak zaptetmitler. 
ltalyan ıarniıonunu kılıçtan 
geçirmiıler ve umumi kuman 
dan Maretal Grazyani'yi öl· 
dürmiitlerdir. 

Yine Paristen verilen ha
berlere nazaran Cibuti Adiı 
Ababa battı kesilmi,tir. Ro· 
ma mabafili bu haberi ne 
tekzip ne de teyit etmemek
tecir. 

Roma 16 (A.A) - Re•· • 
men bilbirildiğine g&re, Ha· 
beılerin Harrara taarrnz 
etmit ve maretal Grazianiyi 
atar ıare)e yaralamıt veya 
ildllrmlif olduldanna dair 
ecnebi menbalardan gelen 
bavadiıleri teyit eder mabi· 
yette doğa Afrikasından 
hiçbir haber alınamamıthr. 

Adiı·Ababe 16 (A.A) -
Diin ilk defa olarak meydan· 
da toplanan barb divenı &ç 
yaralıyı idama mabkim et· 
mittir. 

Banlar ltalyanlara kartı 
mllcadeleye devam için A· 
diı-Ababaya geldiklerini iti· 

GEOGE$ 

latanbul (Ôzel) - Fransız 
gazeteleri aon Alman Avaı· 
tarya anlaımasından ve bu 
anlatmayı vilcudta getiren 
ltalyadan ban bahaederken 
dlinyanın b&yle teşekküllere 
ayrılmuımn çok tehlikeli ol
duğunu yazmaktadırlar. 

Bir gazete Fran11z ordu· 
sunun kuvvetini ve miikem· 
meliyetini ileri ıilrerek Fran· 
ıanıa hiç bir ıeyden enclite 
etmiyece;ini söylemektedir. 

San'atlar Mekt ebi Mezunları 

Yakandaki reaimde; San'at· 
lar Mektebimizin bu seneki 
mezunlannı Muallimlerini Ye 
Mlldilrleri Bay Muzafferi 
görilyoraanaz .• 
. Apğıda mektebi ea iyi 

derece ile bitiren ba ıeneki 
mezunlardan Hıfzı Gllndem 
g&rGnmekteclir .. 

Genç, dinç, aailam yarda 
llyık ıan'atklr yetiıtiren bu 
okulun deierli muallimlerini 
lzylrekten kutlular ve ıenç 
aan'atklrlarua da bepaiae 

kadi aalaalarmda maYaffaki1etler dlleris ... 

Aalan binicilerimiz Olimpiyatlara gittiler. Bundu enelki 
Olimpiyatlarda bittba dGnyanın takdinni kazanacak kaclar 
bllyük muvaffakiyet ı&ateren ulan zabitlerimizin ba mlaa
bakalarda da Tllrklln yllziinil agartacağı muhakkaktır. 

Yukandaki reaim bir zabitimizin mania atlaJlflDI pter
mekteclir. 
-~~~~~~~~oo~~~~~~~~---

Efe yarın 
çıkıyor 

Efenin yarınki nuab&11nda 
politikaya, İzmir ve bavaliı· 
ne aid birçok yazdar bula· 
caksınız. Bilbaısa (Kıyamet 
ne zaman kopacak?) Hey 
kahbe politika bay. ltalya 
12 adada ne yapmak iıtiyor, 
Boğazler konferansını ve 
Mebmetciiin sGnğilstl adlı 
birçok yazılanmizda Efenin 
ıur ıeıini duyacakıınız. 

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

Halk Osmanağa savana 
lıasret kaldı 

F=t karlanmızdan aldığımız mektuplarda balkın Oımau• 
.:'.ıl ia ıuya bulmakta btlyGk bir mlltkillta atraclajl WI• 

diriliyor. 
Oamanafa saya blltlln gtln çeımelere bırakdmaJOl'lll ... 

· Bmu ile aokaldan ıulanıyor, havuzlara bırakıbyormut-
Sa çeımelere ancak gece ıaot 12 den ıonra uhYerm,.. 

•lif· Bu yGzden halk ellerinde tenekelerle geceyanmacl•• 
aoara çeımelerin 6ntinde bilytlk bir ııkınby• upayormut

Su balkın en birinci bir ihtiyacı olduğuna fire fUNJI• 
mızın bu iti k6ktlnden balletmeıi, halkı ıuam bırakmamak 
için lhun gelen tertibab alma11 llzımclır. 

Halk bunu iatiyor: 

HALKIN SESI HAKKIN SESiDiR 
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Aşk Gecesi Ras Kassanın oğlu Ital- ı oüNYAP-" 
·aNeler oluyor 

• • 
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- 19 - Yazan: EROL TEKiN 
yanlara saldırıyor I Ruzvelt mektub alfllB 

rekorunu .kırd~ 
(

1evinln kaşları elinde olmıyarak çatıldı 
- Sana biraz piyano ça-

layım mı?. 
- Hayır istemem .. Hatta. 
- Hatta •. 
- Çok hararetim var Ne-

vin. 
- Ne istiyorsun yapayım. 
- Ateşime bak. 
Nevin büfenin orta gözün

deu bir derece çıkararak 

Esadın ağ:ıına verdi. Beş 
dakika gözleri birbirlerinin 
gözünde sessiz kaldılar. Ni
hayet Nevirı: 

- Müsaade et dedi baka
yım. 

- Al. 
Genç kız dereceye bakar 

bakmaz hayretle bağırdı: 
- 39, S .. Sen çok hasta

sın Esat. 
- Evet, Zaten biraz evci 

sövlemiştim. 

- Eyi ama bu halinle ne 
diye buraya geldin ?. 

- Mecburdum. 
- Sebep ?. 
- Artık romanımızı biti-

riyorum. Son sahifesi kaldı. 
Nasıl nihayete erdireceğimi 

sana söylemeğe geldim. Bel
ki razı olmazsın. 

- Nasıl bitirmek istiyor
sun?. • 

- Adamı aşkın alevleri 
içinde kıvrana kıv.rana öldü· 
receğim. 

Sonra bol bir 
güldü. 

Güldü: 

kahkahayla 

- Ne tuhaf dedi. Böyle 
bir şeye inanmayanın böyle 
bir şey yazması ne gülünç .. 

Nevinin kaşları elinde ol
mayarak çatıldı: 

- Sen Esat o kadar acl-
nacak haldesin ki.. 

Esat başıni saJladı: 

- Evet dedi bu gece 
hakkın var. Çünkü seni sev
mekteyim. Senin için her 
şeyimi feda ediyorum. Emel 
ve ibtiraslarımı hep senin 
gözlerinde bırakıyorum ve 
işte şimdiki gibi gece yarı
sından sonra bu hasta halim
le roman yazıyorum. 

Bağırdı: 

- Ne için .. Bir çift gö
zün koyu ma vilik]erinde bir 
yer bulabilmek ümidiyle .. 

Nevinin ellerini tuttu: 
- Söyle kimin için yaşa

yorum. 
Heyecanta yerinden kal

kan Esadı tutarak tekrar 
yatırdı: 

- Yat yat.. Çok yorulma. 
Sonra sen kendini yazık edi
yorsun Esat.. Hiç bu halle 
roman yazmağa kalkılır mı?. 

- İçimdeki hırsları ancak 
bunlarla susturabiliyorum 
Nevin. Buda olmasa çıldır
mam hiçden değil. 

- bek ala, pek ala.. Sa· 
na bir aspirin getireyim mi?, 

- istemez, istemez.. Yal
nız bir dileğim var. 

- Ne?. 
- Şarap. 

- Evet bir damla şarap .. 
Bir yudum. 

- Fakat .. 
- Yavrum Nevin haydi .. 
- Hastasın ama .. 
- Bununla geçecek zan-

nediyoru. 
Nevin daha fazla bir şey 

söyJiyemedi. Ayakları elinde 
olmayarak büfeye gitti. Do
labı açb. Bir şişe şarap çı
kararak Esada uzattı: 

- Mademki istiyorsun al. 
Fakat bu çok eski .. 

- Ziyanı yok. 
Bardağı ağzına kadar dol

durdu ve bir yudumda içti: 

- Offf .. dedi. Dudakla· 
rımı yaktı. 

Gözleri kızarmıştı. Birden 
yerinden doğrularak Nevini 
başından tuttu. Dudaklarıyla 

dudaklarını kapadı ve onları 
altında ezdi.... ezdi. 

Bıraktı zaman içinde top· 
lanan nefesleri derin bir oh 
ile çıkardı. Mırıldandı: 

- Şarap gibi kırmızı du
dakların, şarap kadar yakıcı. 

Baş:nı genç kızın tatlı bir 
ürperişle titreyen sıcak göğ· 
süne düşürdü. Gözleri tatlı . 
bir hülyayla kapandı: 

- Her harek~timi kaba 
görme Nevin. Bu gece ben 
bir çılgından farksızım ve 

hatta ondan beter .. Anladın 
ya yavrum. Bu gece kendi
me bir teselli arayorum. O-

nun için odana geldim. Kal
bim boş bir balon gibi .. Te
selliye bn gün o kadar çok, 
tasarladığından fazla ihtiya-

cım var. Bir valsin melodi
leri içinde döne döne uyu
mak istiyorum. Sevimli me
nekşe rengi gözlerin bana 
cir afyon gibi tesir edecek. 
Saçlarımı karıştıran •ellerine 
dalarak kendimden geçece
ğim. 

Oh canım NeAin.. Bu ge
ce, bu gece olsun göğsünde 
bir çocuk gibi uyumama 

müsaade et .. Başım dönüyor. 
Kulaklarım tayyarelerin çı
kardığı uğultular içinde. 

( Arkası var) ---oo---
15 evlülde -·-· Radyo işleri :devletin 

eline geçecek 
lstanbul radyo şirketinin 

imtiyaz müddeti eylülün on 
beşinde bitmektedir. Radyo 
işlerinin idaresi bu tarihten 
itibaren Posta, telgrağ ve 
telefon umum müdürlüğünün 
idaresine ggçecek ve bundan 
sonra radyo işleriyle doğru
dan doğruya meşgul olacak
tır Devlet ilk iş olarak An
karada 60 70 kilovatlık bü
yük bi r radyo istasyonu vü· 
cuda getirilmesine karar ve
rmiş bulunmaktadır. Bu bü
yük ve asrın her türlü tek
.nik şartlarını haiz istasyon 
sayesinde memleketin her 
tarafın:n radyo ı:ervislerin
den istif adeai temin edilmiı 
olacak tir. 

Posta telgraf ve telefon 
idaresince radyo programla
rında da mühim değişiklik
ler yapılması mutasavvordir. 

Radyo şia keti tarafından 
imtiyaz mbddetinin uzatılma
sı için yapılan müracaat 
devletçe reddedilmiştir. 

400 tüfenk birden çıktı Italyanların hepsi 
öldürüldü ölüler bile parçalandı 

"Hususi bir muhabirden, 
kaydile Pari Suar gazetesi

, ne 8 Temmuz tarihinde Ci
, butiden yazılıyor: 

"Birkaç gündenberi Soma
llye gelen yolcular Habeşis
tandaki vaziyet hakkında 

birçok haberler getirdiler. 
Dağınık, kontrolsuz, birbirini 
nakzeder mahiyette olan bu 
haberlerin ancak umumi ha-
vasına ehemiyet vermek İcab 
ed~r. Bu havaya bakılırsa 
ltalyanJar elde ettikleri bü
tün mevkilerde kuvvetli ola
rak yerleşmiş bulunuyorlar. 

Buna rağmen memleketin 
bir çok yer !erinde asilerin 
teskini işi yağmur mevsimi
nin bastırması yüzünden 
güçleşmiştir. AJis-Ababa 
kapıları önünde bile çete 
harpları olmaktadır. Buna 
hiç de hayret hayret edil
memelidir. Müstemlike zafer
leri, ne kadar mükemmel ve 
düzğün hazırlanmış olursa 
olsunlar, öyle bir kaç mun
tazam harpla elde edilemez· 
ler. Marakeş örneği bunu 
bize açık olarak gösterir. 
ltalyanın Habeşistanda bazı 
ciddi güçlüklerle karşılaşa· 
cağı muhakkaktır. Bu güç
lüklerden, İtalyanlar üzerine 
hatti, taarruza geçebilecek 
şekilde tanzi-1 edilmiş bir 
ordu neticesi çıkarmak doğ
ru olmaz. Hayır .. 

Buhünün vaziyeti, gök yü
zünü snlu sise boğarak tay
yarelerini körleten otomilleri 
çamura saplayan büyük yağ
murlar meviminin fıısat ver
diği bazı tektuk ve kanlı 
çarpışmalardan ibarettir. Bu 
çarpışmaların en ehemmiyet
lisi ( Cimma ) bölgesinde, 
Adis-Ababanın cenubi garbi
sinde olanıdır. 

İçlerinde yüksek rütbeli 
zabitler de bulunan İtalyan 
tayyarecileri Habeşliler tara
fından pusuya düşürülerek 
öldürülmüşlerdir. Bu saate 
kadar bu hadiseyi tekzip ve 
ya teyid eden bir haber elde 
etmeh kabil olmadı. 

Şayialara göre tayyareciler 
Adis-Ababadan geçen Pazar 
çıkmışlar. Cimma bölgesinde 
yeni bir hava meydanı ara
yacaklarmış. Boş zennettiği 

bir yere inmişler ve iner 
inmez de çok mıktarda Ha
beşliler tarafından kuşahla • 
rak öldürülmüşlerdir. 

Cimmada Habeş payitah-
tına gelen yolcu kervanları
nın gelmeainin arkası kesil
miş, tek tük gelebilenler 
buradaki Habeş kuvvetleri 
nin başında Ras Kasanın 
oğlu olduğunu söyliyorlar. 

Bunlar Adis-Ababanın 40 
kilometre uzağında şehre 

gelen yolu tutmuşlar. Asker
leri çokmuş. Silahları mü
kemmelmiş .. Hatta mitralyöz
leri bile varmış. 

Geçen gün bir yerli hal· 
yan kumandanına bir mek
tub getirdi. Bu mektubta 
filan gün falan saatte falan 
yerde on Habeşlinin teslim 
olacağı yazılıdır. Zayıf bir 

1 

piyade kolu ile randevu ye- klasik isimler fısıldanıyor. Bu 
rine giden İtalyanları 400 isimler arasında öldüğüne 
tüfek birden karşıladı. Ve inanılmak istenmiyen meşhur 
hepside öldürüldüler. Hatti (Lavrens) ve Harlenin "Si· 
ölüleri bile parçalandı. yah kartal,, ın adları da 

Abis-Alem'de bir yol bir· vardır. Bunlardan başka gü-
denbire havaya uçmuştur. balı Del Valleden de bah· 
Gece yarısı patlatılan dina· sediliyor. 
mitle paytahtın zengin bir Gizli maksadlarla Habeşis· 
bklge ile olan irtibatı kesili- tana gelmiş ve ortadan bir-
yor. Hadisenin olduğu yere denbire - kaybolmuş olan bu 
bir motörlü f talyan bölüğü adama İmparator tarafından 

ı esrarenğiz bir vazife verildiği 
sevkediliyor. ta)yanlurı yay~ 

söyleniyor. Sidam civarında 
hm ateşi karşılayor. Çarpış- görüldüğünden bahsediliyor. 
ma yerinde birçok ölü kah- Adis-Alem yolunun uçurul-
yor. Ağır yaralılardan ellisi ması içinde Del Valle'nin 
Menelik hastanesine götürü- parmağını sezenler de vardır. 
lüyor. Şimdi bu yolun etrafında 

Bu vaka boş düşüncelere motosikletli ltalyan kuvvet-
yer açmıştır. Habeşliler fenni leri durmadan tarassud edi-
surette dinamit ile yol atma- yorlar, Bir çok yerlere kum 
sını bilmezler. Bu ve buna torbalarından istihkamlar 
benzer suikastlarda kulaktan yapılmıştır. Gece bolu elek-
kulağa yabancı parmağı se · tirik ışığı yol boyunu sabaha 
zildiği söyleniyor ve bazı kadar aydınlatıyor. 

• 
İlaç bulundu. Artık lohusalar 
sancılanma.dan doiracaklar 

Leningrad Tıp Enstitüsü kliniği diraktörü profesör Skor• 
bonski, sanbısız doğurma için yeni bir ilaç bulmuş ve bu 
ilica "d,, mustahzarı ismini vermiştir. Şimdiye kadar 150 
kadar va}cadaistimal olunan bu ilaçla tam muvuffakiyetli ne· 
ticeler elde edilmiştir. 

Müsekkin maddelerden mürekkep olan bu ilaç lohuıayı 
bihuş bir hale sokmakta, doğurmayı kolaylaştırmakta ve 
l~husayı doğurma anındaki sancılardan kurtulmaktadır. ila
cın organizm üzerinde hiç bir menfi tesiri yoktur. 

OLİMPİY AD MESELESİ 
-------

Meşale güneş şuaları vasıtasil~ 
nasıl tutuşturulacak? 

Atina - Dün sabah Ati- ı 
na stadyomunda Olimpie 

1 

zanlar, hareket işaretini ve· 
recektir. 

kasabasından Berline kadar 
yapılacak OJimpiyad meşale 
yarışına iştirak edecek olan 
Yunan atletlerinin yoklaması 
yapılmıştır. Yoklamadan son· 
ra meşalenin ne suretle gö· 
türüleceğine dair kendilerine 
etraflı talimat verilmiştir. 

Olimpie kasc»basından 20 
Tem muzda haraket edilecek 
ve bu münasibetle tören ya· 
pılacaktır. Törene hükuıne· 
tin delegesi olarak başbakan
lık müstesarı 8. Yorgakopu
los iştirak edecektir. 

Hlimpiyad meşalesi, Olim
pie'nin mukaddes hisar mey
danı olan Atlasta bi r adese 
vasıtasile güneş şuaları ile 
tutuşturulacaktır. 

Bundan sonra bir alay teş
kıl eden on dört genç kız 
Altis'te kain bulunan Jubiter 
kaynagından ayrılacaklar ve 
mukaddes ormanın etrafını 

dolaşmak suretiyle mukaddes 
mesaleyi götüreceklerdir. 

Kızlar hususi surette ba
zırladmış olan bir mihrap 
önünde duracaklar ve meşa
leyi biriuci koşucuya vere
ceklerdir. Birinci koşucu me
şaleyi almadan evvel, olimpi
yad andını içecektir. 

Ayni zamanda Baron dö 
Kuberten 'in bir telgrafı oku
nacak ve sonra Kronikn te
pesinde yer almış olan bora· 

Olimpie kasabasından Bul
g r sınırına kadar olan uzak
lık 1108 kilometredir. Bulgar 
sınırında meşale,· birieci Bul
gar koşucusuna verilecektir. 
Bu mesafe, her kilometre 
başı.lda Lir koşucu değiştiril
mek suretile alınacaktır. 

Gazetelerin öğrendiğine 
göre, Veliahd Prens Pol, 
Yunan Olimpiyad komitesi· 
nin deleğeleri sıfatile Berlin 
01.mpiyadlarına hazır bulu
nacaktır. Prens, bu komite
nin reisidir. ---oo---
Yunanistan 
85Töyyare 

Alıyor 
Atina - Avrupa tayyare 

fabrikalarından tetkikat yap
tıktan sonra heyetin v~rdiği 
rapor üzerine Hava bakanlığı 
85 layyare alınmasına karar 
vermiştir. 

İngiltere bütün 
millete maske 
da~ıtacak 

Londra 15 (A.A)- Bütün 
sivil halkı gaz maskelerile 
techiz etmek istiyen hükü
met dahiliye bütçesine 850 
bin İngiliz liralık munzam 
tahsisat koymuştur. 

Bir ay evveboe ,J-' 
Amerikada mekta~~ 
rekoru Greta Gar kl'b 
Günde takriban 600 111:,_,,

alıyordu. Halbuki •00 ~ 
larda intihabat kıll P 
Ruzvelt Greta <?aı~;:.de 
geçti. Ruzvelt ıundi ,,,tt 
4800 mektub abY0 bifi • deO 
Amerikan kazetelerıD • .,.,. 
h 'k' . . d es111iDI er ı ısının e r Gir 
mış, ve "Ruzvelt Gret~., il' 
boya sekize kart• ~--1,ı. 
mağlt\b etti,, serle• 
koymuştur. 

• 
... d~f1 

13 Rakamına MeY 
Okuyan Adaro.~ 
Birçok insanlar b• tit' 

'allle 
tayyardciler 13 lin şe 

1 
ıı bİ' 

inanırlar. İçlerinden ya 0 ,,ot• 
tanesi, Lindbergten ~hl"· 
Bahri Muhiti geçen ydl' 
berlain 13 rakamın• ille.~ 
okumağa kalkmış. GeçeD 

1 
1' 

.. .. d ce yar ıııo on uçun e, ge . 
· 1tır· dakika geçe evle~1111 ııaııtl 

Balayı seyahatıoe k el~ 
·1 çı • 

Miss Shotospbere 1 e doi'° 
ve garpten şarka . 'f•f 
Bahri Muhiti geçecekti'·.dı"' 

. . y•" 
yaresine 13 işaretıoı 
mıştır. 

***b. eJf 9bt 
Çinde yeni ır "' 

Elyevm Çinde t~dla~"dl 
milyon insan cahıl ttıad• 
yüzmektedir. Meıııleke ,,r.. 
bu acıklı halin öoOae ... _;~ 

'k• ..... mek
0 

isteyen Aııı~n 16,.,• sitelerinde tabııl . ,-;, 
. . de bır""' doktor Yen ısmıu girİt 

Ji yeni bir teşebbilıe .. .,. ,,_ 
w ey..,, 

miştir. ilk yaptıgı f fi ol" 
den fazla harfi ıııu.bte ede''~ 
olan alfabeyi tadıl Jeb'1' 
bir kaç ay içinde ta ., 

• kiDIDI • 
okuma, yazma ıdl d d• •' 
recek bir alfabe vil 

0 

tirmek olmuştur. 
••• ıı 

Mezat l\lenıuruıııl 
Vazifeşinaslığı bil' 

'o 1110 
Londrada bir .e•• .. tılı1,r 

yaları müzayede ıle dele'd~ 
muş. Resim oıüzaye bif'tı 

k'k" .... • 
yaldız malın ha 1 1 ecllı' 
bildirilir, fakat IP•

1 =y• bİ; 
dilmezmiş. Meınur 0~10 1~ 
tablo çıkarm~Ş·. 'fa {}falı .~; 
de yapılmış u~ııŞ· elbİleflf 1. 

çocuğu babrıye ede tP 
gösteriyormuş. Miiı•Y 

o~ 
muru: DJU diY' !_w 

- Alan yok 11 P" 
d ~ zaııı• 

defa heykır ıgı İf• 
kimse eevab verdleııı ok ç6' . r kilç . .a· 

Megv er bahrıye 1 • blt~j 
. d ber• v' 

cuk o zaman aok·ıiocİ IJd 
müş ve bugün ıe 1 klllıf· IJa' 
vard namile taht• ~~ bİO , 
anlaşıldığı zaJP~D bt•P ~' 
giliz lirasını bır ta f ,..,.., d' 
karıp sayanlar ~Jı~U ı-blO 

•• • 1çıo iş işten geçtıgı , 
satılmamış. (1 t91 
İngiltere krah0~1 . ci 

yare nıe~a ,eJıiflp 
lngiltere kral cif.,-pt' 

Edvard sarayıoııı 1 f' 
. eyd•D 

bır tayyare ııı ·,tir· ti'' 
mağa karar verJlll b•Jiff ~ 

Muhitinin ııı~0 .. ; gd . 111 
k'JI ..- ,pY 

rağmen kral se ;duJd jl f,-
Prenı dö Gal 0 i' d• 
)ardaki gibi açııı' 1ıteeli'' 
edeceğini ı&ylcJllC 



1 ~J. 

l~~ TÜRKiYE Menemen 
~~rdunu alıyor 
~tı.a.·• te · 
~~ .... 11111 

•Gtten imal edilen Mene· 
~~~tt ~e haliı taban ve tekerden 
~ !'i '1.llı elvaınu Menemende Etem 
~ ~ ~th~ D6ğ6nJer için baklava ve 
~ \ 'diJir rda yapılar. Hariç içn ıipa· 

'-& "-h ._. · ~oktan ve perakende aatıt 
-'ti • ""••ıaa dikkd. Menen cad-

~ •:"iıudçu Etem Namh. 

~ 1'irb ve müşterisi bol 
~''1'-. bir lokanta ~~h ıııyu ba- ı ile birlikte ıablık ve kiralık· 
~~lal, ~ıa en itlek tır. lıtiyenlerin Kemeraltında 
~ lltaıı olan ( 62 ) numarada ( Bolu ) lo· 

1ı11......._ i»lltan ta- kantaıı aabibi Bolulu Meh· 
~..._ta Ye biauı med 111ta7a bat vunanlar •. 

... , ........ . 16 Temmaı 

TERZi 

Mehmet Zeki 
Kemeraltında Hükünıet karş.sında 

------""!!!!'!~~~-~"""'!'!"!'~ - -
aas~aza eamamaa 

!Nazarı Dikkatel 
~ İzmir 6 ncı Arsıulusal Fuvarına. işti~ak ' 
~ edecek'. reklam sever pavyon sahıpJerıne: 1 
~ Pavyonun uzun Boya, Yazı, Resim. Dekorasyon ve il 
~ Elektirik işlerini temiz, ve u~uz bir ~e~ilde yapbrmak 8 
3J ayni zam lıda me11lcıattnızı ıözetcnek ıstıyorsıınız: il 
ı!J BALCILA .{Dı\ NO: 121 de BOYA TlC~R~T fJ 
jJ EViNDE CAVıT TÜMER, NiYAZi O.ZAN ve tt 
~ arkadaşlarına lütfen müracaat edersaniz... ! 
~ 
~s~m~~~~~~~~~~~~~~~~~aaaaaa 

Aydınlılar Okusun 
J{cklarn değ·il bir hakikat 

Bakkaliye ve mısırcılığa ait ihtiyaçlarınızı en ucuz, 
pazarlıksız aldanmadan ala· cağını1 yer: 

Aydın: Gazi Bulvarı No. 20 Bakkal Hüsnti Tllkel ve 
oğlu Hilmi Tükel ticarethanesidir. 

- . Bir tecrilbe bin şey öğretir bir tecrllbe ediniz ... 
. a-BEUBBr!EaB 

···~•AAWIAAıl.A•••••••41• ~·l TE 
~ R ~ . O k . t ~. . , ~ 1 ~ TA yy ARE: \~~pN 
ti eSS&m e Ora Or f r 3 Bu hafta dahi edib Viktor ügonun ölmez eseri olup 

j Kadri AtaAkmademı·ıean.nde/n 1) "···s~{fj[;;diıe. 
..... lstanbul ve Mtinih Gnzel Sanatlar _. ~ 
fi mezun muallim ve Dekorasyon mutaba11ısı it 8 . . ~ e Fuarda Yaptıracağınız • m 

1

1 

~ PAVVON iNŞAATI it S Fiyatlar 15, 20, 30 kuruştur 
: DEKORASYON ! .~ SEANSLAR 

~ " PLAN - RESiM a § Her gün 16 - 19,30 Cumartesi ve Pazar rtlnleri 
41 ve bilumum tesir .. ~ kabul eder • a 13 Je baılar. 
• ADRES - ELHAMRA SINEMASI ~ S 
"•c••••••••ı .... •••••••• .. •••211 

2 devre 20 kısım hepsi birden 



Cltallrıa Sut , t7T--~ 

•··--ı -1 Yarım kadın etJ-

oğ?uaçı~:.b~~y~:~:· o~:::.~ ngı ız ra ına yapı an su
~:;.~~,e ~:fe!!~:d:r::~~~= ı·kat netı·cesı·z kaldı 
geçen konyalı Mebmedın 8 
yaf1ndaki oğlu buradan ge
çiyormuş. tüf eğinin horozu 
birdenbire düşmüş, tüfenk 
patlamış çocuğun kafatası 
param parça parçalanmıştır. 

Fatmayı 
kim vurdu? 

-------- --- - .. 00 .. -----------

Bir kadın ve bir polisin 
Londra 16 - Bugün lngil- 1 r 

tere kralı sekizinci Edvarda 
karşı bir suikast yapılmıştır. 
Hadise şöyle olmuştur. 

Kral bayrak verdiği bir 
muhafız alayını teftiş ettik-

muvaff akiyeti 
etti. 

İlk alınan haberlere göre 
meçhul ıahıs polis kordonu
nu yararak hükiımdarın ya-

Dün Burnova nahiyesinin ten sonra Bukingam sarayı-

nına yanaşırken bir kadın 
ve bir polı s tarafından ko
lundan çekilmiş ve tabanca 
bu suretle atın alnına çar· 
parak yere y'1varlanmıştır. 

Uzundere :köyü civarında na avdet etmek üzere atına 
bir cinayet olmuştur. Köy binerken halk arasından bir 
civarında bir bağda çalışan öahsın polis kordonunu ya-
Şükrünü anası Fatma, taban-

roverver dolu idi içinde 
raraı{ lata doğru ilerlediği 

ca kurşunile başından ve ı ve hemen o anda kumaşa ~ 
dört durşun vardı hükümdar 
büyük bir soğuk kanlılık 
göstermiş güdüzünki progra
mını bozmamıştır. 

göğsünden yaralanarak öldü- 1 ,~*' · y 1 rülmüştür. sarılı bir şeyin yere yuvar- . t ~ ';A:t:: ···:>c·, 
Kırk beş ya•larındaki Fat· landığı görüldü. Kralın atına ?I· ~:.S:R:: , . 

7 çarparak yere düşen bu şey 1 , · ; ,:~; ' ı· Suikast yapmak isteyen 
manın kimin tarafından öldü- , .. bir tabanca idi. K< , ,. ''»~".v.::;;. şahsın siyasi bir cürüm maz

nunu olduğu an]aşılmıştir. 

Suikastın önüne bir kedınla 
bir polis komseri geç:niştir. 

rüldüğO henüz meydana çıka- .;( ~;Af 
rılmamıştır. Bu esnada atına binmiş 1 ~A~i~,· · j 

Ek 
• •• olan bükiımdar biraz durak- atmak istedi. Fakat bundan 1 

onomı, Kul-. ladı ve tekrar aşağı ayak vaz geçerek yoluna devam . 
. oo++oo--------~--~~~~~~~~ 

tür bakanları
mız geliyor 
Ekonomik Bakanı Celil 

Bayar'ın önümüzdeki ay son
larına dağru .şehrimize gele
ceği ve iktısadi tetkikler 

yapacağı haber alınmıştır. 
Celil Bayar, Çe,me ılıca 
plij köyüne de giderek ora· 
da bir müddet istirahat ede
cektir. 

Kültür Bakanı Saffet Arı
kan'ın da yakında bir tetkik 
seyahatine çıkacağını ve İs· 
tanbuldaki kültür işlerini tet
kikten sonra ay sonunda İz
mire geleceği haber alınmış
tır. 

lngilterenin 
Korkusu 
- Baştaraf ı 1 incide 

sidir. 

Boğaz koni eransında an-
laşma- yapıf mış gibidir 
İstanbul {Özel) - Boğaz- devlet gemilerine açacağımız. ceği zannedilmektedir. Şim-

lar konferansında Türkiye Bu hususta mutabakat basıl di üzerinde konuşulmakta 
için şerefli bir anJaşma yapıl- olmuştur. Türkiyenin dürüst olan mes'eleler etrafındaki 
mış gibidir. Mukavelenin hareketi ve iyi niyeti saye· güçlükler ortadan kalkmıştır. 

sinde Akdenizin emniyetini 
Cumartesi veya Pazartesi koruyacak bir mukavelename 1 Murahhasların çoğu mu-
imzalanması muhtemeldir. imzalanacaktır. ı vafakat kararını vermişler-
Buğazları harb halinde sos· Pazartesi günü boğazlar : dir. Yalnız Yuğoslavyanın 
yetenin göndereceği filolara konferansının nibayetleneceği ı' henüz ne karar vereceği 
ve paktla l>ağlanacağımız ve mukavelenin imza edile- malum değıldir. 

0000000000000000000000000 000000000000000000000000000000 

Suikasd maznunlarının 
muhakemesi 

ıineilizler bu işe 
merak 

ediyorlar 
Londra 16 (A.A) - Öğ

renildiğine göre, İngiliz hü-
1 kil .neti İtalyanın istikbalde 

Aarupada takip edeceği si-

İstanbul (Özel) - Cumuriyet Başkanımıza suikasd yap- 1 
makta maznun olanların muhakemesine bugün nakzen dev4m 
edildi. Maznunlardan yalnız Yahya eski mahkümiyeti dola- l 
yisile mevkuf bulunuyordu. Mahkemenin ilk kararile temyi
zin nakz kararı okunduktan sonra, müddei umumi bu nakz 
sebeblerini izah etmiştir. 

Bundan sonra muhakeme eski kararında ısrara karar ydset ile İtalyanın akdinde 
Bu defa Almanya İtalya 

cephesini iltizam edince. in- vermiştir. 
giltere de vaziyeti tayine Milletleri beyaz bayrak 

pek büyük bir rol oynamış 
olduğu Avusturya - Almanya 
itilafının ehemmiyet ve şu 
mulü hakkında halyan hükiı· 
metini iskaddil etmek üzere 

kalması dolayısile Beılindeki İngiliz segiri Sir 

mecbur olacak ve belki de 
Fransa ve Rusya ittifakına çaktiği gün 
girtneği düşünecektir. Isstanbul 16 (Özel) - Zecri tedbirlerin 

Bu sebeble Alman - Avus- Musolini bir nutuk söylemiş ve: 
turya anlaşması Avrupada • - Bugün zecri tedbirleri tetbik eden milletlerin mütake· 

Flipsi yakında Romaya gön· 
dereccktir. 

birçok mühim siyasi faaliyet- ' nin beyaz bayrağını çektikleri tarihtir. Bu sadece bir tesli
lerin bir mukaddemesi ola- l miyet tarihi değil ayni zamanda akli selime rücu edilmiş Açlık 2revi ya-
caktır. 1 olduğu gündür. 

, oo pan saylav 
Zamana uygun Hebecler Adis- Posta telgraf Atina, 16 - Komünist 

Y saylavlardan (Manolea) mev-
karar Ababayı aldı- Alenıurlarının nıaaş- kuf bulunduğu hapishanede 

larına zam yanılacak ' açlık grevine devam etmek-
Bütün dünya ile beraber 

bizim de geiçrmekte olduğu
muz şu buhranlı zamanlarda 
herkes tasarruf düşünürken 
ucuzluk sergisi sahipleri ne
düşündüler ve ne yaptılar. 

1 Az karla çok satış 
2 - Pazarlıksız muhayyer 

aatıı 

3 - Damla damlagöl olur 
Bu üç maddeye karar ve

rip açtıkları ucuzluk sergi
sinde üç senedir kararlarını 
tatbik ediyorlar müşterisi ve 
satııı çoğaldıkça mütemadi
yen ucuz almakta ve ucuz 
satmakta devam ediyorlar 
bütün ihtiyaçlarınızı yorul
madan aldanmadan pazarlık-
11z ayni zamanda muhayyer 
ucazluk sergisinden alınız. 

Jar mi ? Altı ay sonra mer'iyet tedir. o 'oktorlar, saylavın 
mevkiine girecek Posta, tel- hayatını kurtarmak için bugün -Baştarafı 1 incide

Dördiıncü bir maz.nun be
raet etmiştir. Bu aleni hü 
küm burada bulunan halk 
üzerinde büyük bir tt:sir 
hasıl etmiştir. 

DUGRU DEGIL MI? 
İstanbul 16 (Özel) - Ro· 

madan bildirildiğine göre Ma
reşal Grazyaniden bu sabah 
bir telgraf gelmiştır. Bu tel
grafta vaziyetin sakin olduğu 
bildiriliyor. 

Cibutiden bildirildiğine göre 
İtalyanlarıd Adis - Ababayı 

1 tamamen tahlıye ettikleri 
f haberi esassızdır. Mareşal 
1 Grazyaninin öldüğü de doğru 
t değildir. Habeşlee Cibuti -

graf ve telefon idaresinin kendis ne gıda temin edecek 
ye · t k'Jat ka ·1 p ' ilaçlar vermişlerdir. 

ta~ıtel;ra~ ve te~:f:: •;em::~ • ı -
larının halen almakta oldu~- Çin İÇİD İçin 
lan maaş arttırıla c ak ve u-
mumiyetle bütün küçük me- kaynıyor 
murlar birer derece t erfi Kanton, 16 - Kanton bü-
edeceklerdir. kümeti Nan kin (hudutla ı ında 

Gene ayni kanunla mev-. d tahkimat yapmakta ır. Bütün 
cut on üç Posta, telgraf ve münakalat kesilmiş ve hu-
teiefon baş müdürlüğü kal- dutlara asker tahşid edilmek-
dırılmakta ve bunların yerine tedir. 
vili•·etlerde 62 vilayet pos: Hong _ Kont' da da birçok 
ta, telgraf ve telefon direk- Kanton alayları dağılmıştır. 
törlüğü teşkil edilmektedir. Bunlardan bir kısmı silahları 
'J.:di~~bab; de~iryolunu·ı;;;:- bırakarak yerlerine dilnmüş-
mişlerdir. Birkaç gün içinde ler, bir k smı da Nanqin kı-
tamirat yapılabilecektir. . talarına teslim olmuılardır. . 

o 
---.... ---~-~--~ 

Paris gazetelerinde cihanın nihayet sevişmişlerdir· ,.,,, .. 
en garip bir evlenme teşeb- Derote, şimdi çok 
büsünden bahsedilmektedir. nun ve mes'uddur: ,,dJft 

Evlenme teşebbüsü ekseri- - Nişanlım bayatı dtl 
yetle makul bir harekettir. onu ömrümün eonUlla ~ 
Garip olmasi için acab~ ne sadakatla seveceğiaıl 
gibi şartlar lazımdır? Diye tedir. ..,, 
düşünürseniz, size şimdiden Bir Fransız gaıete ~; 
ha~er vereli~: . biri bu yanm kız.la bit .., 

Evlenmek ıstıyen Matma· likat yapmıtbr; P""' 
z~l Dorote isminde.... Yarım muhabire: ı,..-
bır kadındır ! _ Kardeşlerim 'f&fdlf; ~ 

Nasıl yarım kadın?. Diye ların hepsi de 1ajladl ~:--
sormak hakkınız ! sursuzdurlar. BeD b"' 

Bunada izahat verelim: son çocuğuyum.. '/e _.-

lar
B1nud kaddın lsviçreAAlman- dokğdkuğukm zamao1,1kd~ L h 

an ır; ve... nasının ço or muş ve fi"'"" "'-
karnından ayaksız olarak, bu ~ıkıntı yüzOodeD ':....- ~il 
yani belinden aşağı kısmı 48 saat içinde beyaı.l• \ k 
mevcud olmadan doğmuş bir tır. d ııtotll' ~~ti 
hilkat garibesidir. Ve, bu Hiç bir kimse, .. 0 

1 
~- ~t-.~ 

haline rağmen bu garibe bile ~enim yaşıya~l1111 ae.-· ' ~ 
hilkat kendini bildiği andan timal vermemitl~r~ır. Çfılı'' ~ "'" 
itibaren evlenmeği düşünmüş ken .-0 k zayif ıdilD· _,. L.'t 
d 

T sor- ı.~~t 
urmuştur! 18 yaşına girdikteD ~,1 
Kızcağızın belinden yukarı geliştim, şişmanladı•· tidl'l" ~~ilk 

yani vücud olan kısmında Boyunuz kaç 1811 
• tı b ' 

bir kusur yoktur. Tombul ve redir? fılı't tıı~ 11 

1 - ..:..1 t,,. c, 
oldukça güzeldir! - 35 Santimere dei; L,:ııııe 

Fakat bu kadarlı bir m'ev- elim, bir omzumdaD 
cudiyet evlenmek için hic te 42 santimetredir. 6 oalf 
kafi gelmemiş oluyor ki Do- Bugün iyi tahsil !i: b"' 
roteye şimdiye kedar hiç bir bütün Avrupayı ge~ , 
talip çıkmamıştır. Sunula be- lunuyorum. Güzel bit ıe.ir'' 
raber Bu kızcagazın iliniha- lım vardır. Onu ~e~efİ~~ ~ 
ye kocasız kalmıına mukad- rum, oda beni b'~ ~ 
derat razı olmamış.. Ve Al- Hanği kız benim kadat ~s, 
manyadan lngiltereye bir tiyardır ! ıod- f!J ~·~ 
seyahat esnasında şimedi· - Evet bahtiyars .,.c:a~ ~ı. 
ferde bir delikanlı ile tanış- çok kadınlar gazel ;ı.t ~~-
mıştır. Ve şimdi evlenmek malık oldukları halde ~ 
üzeredirle. yar olamamışlardır. ~fİ ~ 

Bu yarım kadını alacak - Bacaktan oe ~ '> ' 
olan delikanlının ismi Edit Mesele bahtiyar ol~ ~ 
Getringdir. Şimendiferde bu Ben 25 yaıındaY1• \'t S. 
kıza kendisi iltifat etmiş ve 32 yaıındadır ! ~lıt '~ 

O k b c::! s und• .tee rtame te ams ·Jiııi 11. 

Muallimi Kardaşının ~atı oı4d 
öldüren mahkufll tzlllJ, 

Olanlar Samsun - :4dli~i,,,ı J) 
oo içinde bir kaıtil bi bit ~ 

Orta mekteb muallimliği muş, Orhan adlı haf•~~ 
imtihanında kazananların isim- jandarma aıu kolallllP.;,ı 
leri şunlardır: mahkemeye ae~ iod• k 

Rizeli Mebmed ı•dl il• ~ 
Türkçe grubundan Kemal- ab ca aır 

tarafından t ~ ilDde 
paşa kazasının Pana köyü keme kapısı oıı ,-
baş muallimi Sahabettin Ariç rülmüştü. alalı .... ti'' 
Topalh mektebi muallimle- Bu cinayetİJI 111 ,u..,;f, ,, 
rinden Latife Güçlü, Fevzi yapılmış ve ka.rar ;:ıı ı;t~ 
paşa mektebi muallimlerin
den Müveddet Gürbüzol, 

Bergama Zübeyde hanım 

mektebi muallimlerinden Rı
za Apak, Bergama Gazi 
paşa mektebi muallimlerin
den Fevzi Akan, Bayınciırın 

Çıplak köyü muallimi Re
cep Gökyayla riyaziye 

grubundan Ç e ş m e n i n 
alaçatı mektebi muallimi 
Mehmet Ali tarih, coğraf-

ya gurubnndan ızmir ismet 

paşa mektebi muallimi Mü
nire, Cumhuriyet L\..Cktebi 
muallimi Ayşe, Kuşadaıının 

Şirince köyü muallimi izzet 
Türk birliği mektebi mual
limlerinden Ihsan, fen bil-

gisi, biyoloji gurubundan 
lzmir Kahramanlar mektebi 
mualiimlerinden M. Turgut 
Topaltı mektebi muallim-
lerinden Kadriye Güçlü, Ba 
yındır Yaka köyil muallim
lerinden Salih. 

Orhan isimli ço .ıııt ,i 
beri kendisine aıdUI d• ~ 

. a ıD fll'~ı. 
Rizeli Hüseyııı z-fer jV 
bir gece yarısı k1'f11' fi 
ması önünde bıç• l'-lf "' L 
dürdüğü için y•::clilıısif ~ 
mahkemeye se• ~ ' 
lunmaktaydı. ll•til '-J ~ ~ 

Orhanı öldlre~ J48",....9"' ..,...,.., 
met ölen Rizeb d• ~..Al \. ~ 
kardeşidir p.;ırce;:ti~ı'Jı ~ 
lan mahkeaıe lı ( 

ıı••• :.J ~~ 
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