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111-u aşkanı Is- Şu mcs'ud saatlerde 
ne, v"' onun T" k- b" l "' ur un on ın erce 

kaynağı olan )·ağız 
çehre1i, çelik yürekli, 
aslan ~1ehn1edl ikler 
tarafından işgal cdil
nıiş bulunuyor. 

DÜN GECE VARiSi 
NELER VAPILDı 7 

Boğazlar muahedesi dün 
gece saat onda Montrö 'de 

imzalandı. lsviçrenin saat onu 
bizim saatımızla saat on ikiye 
tekabül ettiğinden hükfıme

tımiz imza hadisesinden dün 
gece yarısı haberdar edil
miştir. Bu haber gelir gelmez 
şehrimizde top atılmış ve 
bu suretle halkımız imzadan 
haberdar olmuştur. 

Bundan sonra mukavelenin 
imzasını bildiren tepl!ğ Cu
muriyet meydanında ve şeh
rimizin muhtelif semtlerinde 
toplanmış olan halka okun
muştur. 

NERELERDE MUZIKA 
ÇALDI? 

Dün ·gece Cumuriyet mey
danında, Tilkilik mevdanın
da, Halkevinde, kordonda, 
Alsancakta bandolar ve caz 
takımları milli havalar çal
mışlardırı. 
Tebliğler okunduktan sonra 

Rerisicumbura, Başvekile, 
Hariciye Vekaletine, Partiye 
tebrik ve teşekkür telgraf-

ları çekilmiştir. Ayni zamanda 
bizi bu büyük zafere ulaştı
ran ulusun büyük ordusuna 
inan ve sRyğı telgrafları 

çekilmiştir. 

ŞEHRiMiZ IŞıK VAG
MURU iÇiNDE 

Mukavelenin imza edildi
ğini bildiren topun atılı.nasın
dan sonra resmi ve yarı res
mi müesseseler binaları 

elektrikle tenir edilmiş, yi
ne top atıldıktan sonra liman 
daki bütün nakil vasıtaları 
düdükler çalarak törene ka
rışmışlardır. 

HER VER GEÇ VAKITE 
KADAR AÇIK 

Dün gece bütün eğlence 
yerleri geç vakite kadar 
açıktı. Halk çok neş'eli bir 
gece geçirmiştir. 

BUGÜN VE BU GECE 
BAVRAMDIR 

Bugün sabahleyin erken-
den itibaren şehir baştanbaşa 
bayraklarla donatılmış bulu
nuyodu. Bütün resmi ve hu
susi binalar, nakil vasıtaları 

bayraklarla donatılmıştı. Bu 
gece de her taraf elektrik
lerle donatılacak ve gece fe
ner alayları yapılacaktır. 
BUGÜN MiTiNG VAR 
Buırün saat 17 de şehri

miz Cumuriyet meydanında 
mitingler tertip edılecektir. 
Mitinglerde hatipler nutuk
lar verecek, Atatürkün anıt
larına çelenkler konacaktır. 

HALK EViNDE 
Bu gece Halkevinde Bo

ğazlar konferansında alınan 
neticenin hukuk, emniyet, 
tarih, skerlik ve hakimiyet 

dan işg 1 edi miş bulunuyor. 
, gece fener layı var 

• At türke, 

bakımından, dünya sulhunu 
koruması bakımından nutuk· 
lar verilecektir. 
MECLiS TOPLANIYOR 

Kamutay 30 Temmuz Per
şembe günü toplantıya çağ
rılacak, bu içtimada Boğaz
ların emniyetine taallik eden 
kanunlar müzakere edi ecek 
tir. Mecli in içtimaa davet 
edileceği ş h imizdeki meb-

çl yuz .. 
•Atatürk şu'cevabı vermiştir.' 

11 Milletin yüksek seciye
sine, ordusunun bükülmez 
bazusuna ve beşeriyetin 1-
datılmaz bonşansına dayana
rak kullanılan zeka, lojik 
ve enerjinin bütün beşe· 
riyetin muhtaç olduğu 
sulh ve huzur bahşeden neti
celer doğurabilecğinin bir 
delili olan Montrö konferansı 

Lozandan sonra, Montrö'de de büyük bir zafer kazanan 
kıymetli başkanımız ismet İnönü. 

. 
Türkün harb sahasında oldu-
ğu kadar diplomatik saha· 
sındn da ne büyük harika
lar yarattığını isbat eden 
değerli Hariciye Vekilimiz 

Tevfik Rüştü Aaras. 

uslara da teblii edilmiştir. 
ATATÜRKÜN TEBRIKI 

Us'un Montröden çektiği 
tebrik telgrafına büyük ~ef 

eseri, cidden .. sevinmeğe ve 
sevindirmeğe değer bir tarihi 
hadisedir. Tebrikine teşek· 
kür eder; ben de sizi tebrik 
etmekle kıvanç duyarım. " 

A·rATÜRK 
Montrö, 21 - Saat 22 yi 

iki gece toplanan boğazlar 
konferansı murahhasları ol
dukça uzun süren bir me· 
rasimden sonra mukavele 
projesini imzalamışlardır. 
İmza merasimi çok parlak 

olmuştur. Murahhaslar alfa
be sırasile imzaya başlamış· 
!ardır. İlk imzayı Bulgar baş 
murabbası koymuş ve bu 
hareket derin bir sempati 
ile karşılanmıştır. İmza bi
zim saatle saat biri yirmi 
reçe olmuştur. 
İmza merasiminde Doktor 

Aras ve Titülesko birer söy
lev vermişler<ı ir. Titülesko 
söylevinde: 

- Ecaadımız d ü m a n 
sembolü olarak , Türkleri ıe-

- Sonu 4 üncüde -
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-- iki lzmirli Gencin Romanı --
- 23 - Yazan: EROL TEKiN 

Sus sus.. ne söylediğini biliyor musun? 
Genç kız isyan etti: ı bu ıon gece . 
- Hayır bayır Esat seni Gözleri yaşlandı. Yüzünde 

seven kalbim bu gece o bir damla göz yaşı dolaştı 
kadar istirapbki.. sessiz sessiz ağlayordu: 

- Neden yavrum?. - Neden evciden haber 
- Esat ?. vermedin?. 

Esat onu göğsünde sıkta. 

- Ne olur roman yazma Islak yüzünü kendi eliyle 
artık sildi: 

- Onlar beni öldürüyor 
Eıat., Aramızda karanlık bir 
uçurumun gittikçe büyüdü
ğünü ilrpererek görüyorum. 
Ne olur yalvarınm sana .. 

Genç romancı bütün bu 
sözleri sanki duymamış gibi · 
öne doğru eğik başını yu
karıya kaldırdı. Sevimli kı
zın yanakların1 okşadı: 

- Olur. 
- Beni çok sevindirdin 

- O zaman çok mütees
sir olacaktın Nevin. Belkide 
beni yolumdan döndürecell
tin. 

- Hayır .. bayır.. O za
man biç mahzun olmayacak
tım. Hayatımın çizdiği yıl
dızsız yollara bakarak bir 
çılgın gibi gülecektim. Şim
di daha mı iyi.. 

Biraz durdu. Sabah çıg
demleriyle ıslanan menekşe 
rengi gözleriyle gülümseme-
ğe çalıştı; 

Karılarını 
Değiştiren 

Kocalar 
Besarabya köylerinden ve 

emlak sahiplerinden Zaharya 
ile iyon ti çocukluklarından 
beri birbirlerine çok samimi 
ahbap imişler. 

Bu iki ahbap bir sabah 
birbirleriyle konuşurlarken, 

artık usandıkları hayatlarına 
yeni bir cereyan vermek 
için karılarını muvakkaten 
mübadele etmek akıllarına 
gelmiş. 

Fikirlerini karılarına açmış
lar: karıları da bu fikri pt!k 
müsait bir surette karşılamış
lardır. Karar derhal tatbik 
edilmiştir. 

Fakat iyonun karısı mu
vakkat kocasından memnun 
kalmamış ve ilk günden eski 
kocasının evine dönmek ar
zusunu göstermiştir. 

Esat .. 
Esat gözleri dalg1n omuz

larını silkti; 

- Gitmesen ne olur .. 
Genç romancı hayatın , 

Zahariya, kadın1n bu mey· 
line fena halde hiddetlene
rek mükemmel bir dayak 
atmıştır. 

Dayağı yiyen kadın diğer· 
!erini bir toplantıya çağırıb 
bu mübadelenin bozulmasını 
istemiş, halbuki ötekiler bir 
türlü bozulmasına taraftar 
olmamışlardır. 

- Zaten bundan sonra 
yazmıyacaktım. 

-Yazamıyacakdın. Neden? 
ilham kaynaklarımın 

hepsi bu geceden sonra ku
ruyacakta ondan., 

Genç adam yutkundu, 
yutkundu. Ağzı kupkuru ol
muıtu. Kelimeler boğaz,nda 
dalga dalga halkalar halinde 
düğümleniyor. nefes almasını 
bile zorlaştırıyordu. 

Nevin gözleri büyümüş 
sevdiği yüzde çaprazlaşan 
kırışıklıklara bakıyordu. 

Neden sonra odada tibi
yen dudakların bir iniltisi 
çıktı: 

- ayrılacağız. 

Nevin evveli bu kelimenin 
manasını anlıyamadı. Şaşk1n 

bir vaziyette kaldı. Kimbilir 
belkide böyle bir kelimeyi 
işideceğini ümit etmiyordu. 

Genç adamın boynuna sa
rıldı. Parmakları dudaklarını 
kapadı: · 

- Sus .. susss... Ne söy
lediğini biliyor musun?. 

Esat kısık bir sesle sözünü 
tamamladı: 

- Evet biliyorum. Hem 
o kadar eyi anlayorum ki .. 
Artık ayrılacağız. Sana söy
lemeden bir iş yaptım, Affet 
beni... Avrupa musabaka im
tihanına girerek kazandım. 

Genç kızın ellerini öptü: 
- Yarın gidiyorum. Bu 

son gecemiz. 
- Yarın yarın.. Demek 

maddi cihetleı ini göstermek 
istedi; 

- Neye böyle söliyorsun 
yavrum. Biraz düşün. Daima 
bu vaziyette kalllcak değiliz. 
Benim çalışmam lazım. Ha· 
yat yaşamak bunu emredi
yor ... Seni mes'ut edeceğim 
nevin. 

- Ben hiç birşey istemi
yorum.. Yalnız sen ... 

- Evet.. Şimdi bunları 
söylemekte haklısın. Çılgın 
aşklar insanı kör ederler. 
Tesir azalınca... Ah!. O za
man kendilerine hakikat gü
ler, alay eder. işte onlar, 
o talihsiz kimseler biz ne 
yaptık, ne yaptık diye ağ
larlar. 

Nevin baktı. O başını 

gogsune dayamış, gözleri 
kapalı, derin derin nefes 
alıyordu. 

Birden başını kaldırdı: 
- Nereye gideceksio?. 
- Parise 
- Her halde orada çok 

kalacaksındır. 
- Hayır .. üç dört sene .. 
- Demek üç, dört sene-

yi az diyorsun, Ah!. siz ha
in erkekler.. Kadın nedir 
bilmezsiniz. Kadın erkeklerin 
elinde bir kukla değildir. 
Onların da hisleri düşünce

leri vardır. Hemde sizden 
fada. 

Esat ta çok mahzundu. 
Fakat bunu mümkün oldğu 
kadar dışarıya belli etmeme-
ğe çalışıyordu. Onu tekrar 
avutmağa çalıştı: 

( Arkası var) 

Bir AO • 
Gecede .. Clnayet 

~~ .... ~~~~~~~~~~ 
l{orku Ve Heyecan Ron1anı 
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t>oJis müdürü başını önüne eğdi ve: 
Hemen buraya geliniz. - Ayandan Barklev mi? 

Dedi. Cim Molke, sol eline bu-
Ve telefonu yerine asabi, lunan bir kağıda baktı, ki-

titrek bir elle koydu. ğıd üzerindeki yazılı isimleri 
Ve, üç arkadatına döne- birer birer "dikkatle saydı,, 

rek: sonra meyüı bir tavurla: 
- Kırkıncı 1.. Dedi. 

- Dehşet! dehşet!. Diye Bu rakamı duyan Elsgurı, 
mırıldandı. Londrada böyle sanki bir elektirik ceryanı 
bir vaziyet hiç bir Vwkit ta- sademesine uğramış gibi 
haddüs etmemiştir. yanındaki koltuğa düştü, ve: 

Liyonel Kramer merak ve - Dehşet ! Dehşet 1 Bir 

Bunun üzerine İyonun 
meşru karısı mahkemeye baş 
vurarak hakime de her iki 
erkeği hemen tevkif ettire
rek hapishaneye göndermiş ; 

- Orada istediğiniz ka
dar kadın mübadelesinin fel-
sefesini 
mittir. 

yürütürsünüz, de-

Emsalsiz bir 
kaza •• 

Fransada, Nuazi Lö Sek 
de, sür'at katarında feci ve 
emsalsiz bir kaza olmuştur. 

Trenin sahanlığında dur
makta olan Corç Baverev 
isminde bir adam nasılsa 
muvazenesini kaybetmiş ve 
sur'atle gitmekte olan tiren
den düşmüştür. Fakat düşer-

• ken yanındaki karısma şid
detle sarılmış ve zavallı ka
dınıda beraber sürüklemiştir. 

Corç yere düşer düşmez 
ölmüş, kadında ağır surette 
yaralanmıştır. 

1'1üthiş bir kaza 

50 ölü 52 yara
lı var 

Rusyada Şarki Sibiryada 
ihmal yüzünden bir şimendi
fer kazası olmuş 50 kişi 

ölmüş 52 kişi yaralanmıştır. 

ıet! Diye inledi. 

*** 
Bundan on dakika kadar 

sonr<J., polis müdüriyeti umu· 
miyesının otomobili, polıs 
merkezi binası önünde durdu. 

Otomobilden umum polis 
müdürü Smit indi. 

Asabi bir acele ile kapının 
zilini çekti; kapıyı nöbetçi 

bir polis açınca, Smit içeri 
girdi ve geniş mermer mer
mer merdiven basamaklarını 
dörder, dörder atlıyarak yu· 
karıya çıktı. Ve dört polis 
amirinin ihtizar dakikaları 

yaşamakta oldukları salonun 
kapısına vardı. 

Kapıya iki fiske vurdu. 
Elsgurs salonun kapısını 

Tayyareci Vecihi pl8nörle 5 8 DÜNYADJ\ 
saat 45 dakika havada durdu 1 

İnönü, ( A.A) - Yelken 1 Vecihi havalanmış, 800 metre 8Neler oluyor 
uçuşu kampında büyük bir yükseklerde suudi cereyan- 1 
faaliyet göze çarpmaktadır. lara rastlayarak 5 saat 45 Afiyet olsun!.. bİ'" 
Bilhassa Rusyadan gelen dakika havada kalmıştır. Japon asilzadelerindef bİ' 
talebenin kampa iltihakından İniş saatı olan 20/30 da rinin şatosunda müke!l~ bit 
sonra posta ve gurub çalış- hava kararmasaydı Vecihi ziyafet var; 300 kişılık ek 
malarına başlanmıştır. uçuşuna devam edecekti.:Ha- ziyafet... Ziyafette yelll ifİ'" 

K b 1 d 
tırlarda olduğu üzere uçuş- olarak ta bir kaç türlO P _Aoi 

ampın u un uğu tepe· lara başlanması münasebetile IOGJ-
le eıke Çu ı ına k rilmiş yabani fare ye f-~ 

r Y n u ş ar ço İnönünde yapılan törende ,..-
müsaiddir. Bu tepelerde gü- bayan Sabiha böyle bir ce- var: Fare kızartmaslı fır' 
nün her saatinde suudi d haşlaması, fare şişte, reyana tesa üf etmiş ve yir- .. ii 
Ce l b ı kt d taskebabı, fare söauş ·· d•'" reyan ar u unma a ır. mi dakika yelken uçuşu yap- a r 
14 T S ı ·· ·· Japonyalılar ağız t 8P

1
• 0--emmuz a ı gunu yapı- mıştır. ı'/ • 

lan uçuşlarda Türk kuşu Türk bava kurumu, bu dalarak bu yemekleri Y ;Je 
uçmanlarından Anahim P. dereceleri ve bundan sonra lar.Formosada şeker ~·~:eri 
S. 2 tekamül planörüle üç alınacak dereceleri tesbit beşlenen bu farelerııı 
saat 10 dadika havada kal- ederek tasdik için beynelmi- çok lezzetli imiş... L 
mışbr. lel hava federasyonuna bil- Afiyet olsun yiyenlere • 

Ertesi gün saat 14-17 de direcektir. *** 
Kasap çirağın•0 ~~-----------------00--~--~~--------------

İstanbulda bir deli elinde 
ustura ile sa2a sola saldırdı 
Beşiktaşta Kabakcı soka

ğında oturan Hüseyin evine 
gittiği zaman birdenbire çıl

dırmış evindt oturan arka
daşını ustura ile yaralamıştır. 

Geç vakit eve giden Hü
seyin içeri girdikten sonra 
evin alt kadında giracı olan 
Hasanı odasına girmiş, etra
fa tuhaf tuhaf bakmağa baş
lamış, bir aralık: 

- Ben aklımı kaçırdım, 
niçin yüzüme bakıyorsun, di
yerek birdenbire cebinden 
çıkardığı ustura ile Hasanın 

ı üzerine hücum etmiştir. 
Neye uğradığını şaşıran 

Hasan kuvvetçe Hüseyinden 
üstün olduğundan derhal eli
ne sarılmış, aralarında müt
hiş bir mücadele başlamış, 

bir müddet dehşet içinde 
uğraştıktan sonra delinin 
elinden usturayı almıya mu
vaffak olmuştur. 

Bu arada Hasanın birçok 
yerleri ve parmakları kesil
miş, etraftan yetişenler Hü
seyini yakalıyark polise tes
lim etmişlerdir. 

---------------------------00-------------~--------

Yunanistandan Almanyaya ka 
dar sönmeden gidecek meşale 

Ayın yirmisinde elinde bir yaya gidecek, Olimpiyadlar 
meşl!le tutat bir atlet Ati- devam ettiği müddetçe hiç 
nadan yola çıkacak bir ki- sönmiyecek .. 

lometre koşacak ve orada Meşalevi Atinada Akro-
kendisioi bekleyen atlete polda yakacaklar. 
meşaleyi verecek, o da bir Meşaleyi koşturacak atlet-
kilometre koşacak ve orada ler zencirinde Bulgar kralı 

kendisini bekliyen başka bir Boris ile, Avusturya prensi 
atlete meşaleyi verecek ve Starhamberg de vrrdır Yal-
mesale bu zencirleme usülile nız olar koşmıyacaklar, bir 
Bulgaristan, Yuğoslavya, Ma- kilometreyi yayaş yavaş yü· 
caristan 1 Avusturya, Çekos- rüyecekle, çiinkü spor pro-
lavakyadan geçerek Alman- lokola uymaz!. 
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hikayesi f ,11• 

Evvel zaman içinde, t l>İ' 
sada Şateldon köyünde ,ulı 
kasap çırağı vardı. Bu ço 
evlere et götürürdü. bl•" 

Bu işi çocuk saba dl1k' 
görürdü. Öğleden s00!'nril'• 
kanı temiüler, silip sllP gı· 
akşam olunca istasY008 1ıtıı 
derdi. istasyon çok 

11~d&J' 
fakat babası arabacı ıdİ· 
ğundan zahmet 
Posta paketlerini 
arabasına binerdi. 

ekJJJe 
ç 910111 
bab• 

b'' 
k•lır, , 

Yo" istas bit 
Ç0 cu1' . 

varırdı. O zl!man b't ııı· 
fenerin altına oturur, Jf;dill 
tap okurdu. Bu kitap ..,,11' 
"Heroid yahud sev~e1'rıbibİ 
ti,, idi, Çocuğu koyuıı 

Bazan tren geç 
zan araba erken 

latinca öğretmişti. k• .. ' 
Günlerden bir giln 

çırağı ·köyden gitti. Ltid;J 
k .. deD ıt

Kasap çiraçı 0 I oJd' 
kırk beş seneden ~aı. 'etb-' 
yor. Büyüdü, ilerledı, 111 

oldu. de o~ 
Sateldon köyün buod,-

okuyan kasap çırağı kili ı,11 
evvelki Fransız başve 
Pierre Lavale'di. 

*"* ı~'· o rsıı 
Amerikada cıt .-Jıı' 

. 1" tu''o t Rad vo ile u ~ 1., i" .,, pe"' Lot' 
İhtiyaç insana el• P'" 

ettirmez ! Amerikad• e' '!: 
Alominyom

dan ev! 

k b•'1 rsızlardan l< or an. d d te i( 
Hollivut caddelerinden ge- bipleri evlerini 1~. 'j9tedl,1, 

çenler, bazı lokantaların batile techiz etınegı d•ll 1 

Yesinler hakahnı 

Nerede diye düşünmenize 
meydan vermeden haber ve-

relim: Şikagoda. Aklı ve pa
rası çok (!!) bir Amerikalı 
aliminyomdan bir ev inşa 

ettirmiştir. Evin tuğlaları be 
şer santimlik aliminyom tuğ· 
lalardan ibarettir. Binanın 
inşası 80ll ,000 dolara mal 

· • adY0 tOt· camekanlarında şu levhayı ler, bunun ıçı~ ~ ı.ıiilrııilf tfr. 
g örüyörlar: Burada saman fade etmek duşu rsdY0 i~ıı 

V.. d getirilen I "t' yemeği bulunur! ucu a d e e -( 
tibatı evin etrafın 8 

.,e o e~ 
Evet, son zamanlarda Hol- . tıyor, ·re' 

bır hava yara 1 .. , gı I' 
livutta saman yemek moda h. . • . baocı.. 111'' 

ıtın ıçıne ya. etle ç• ~--
oldu. Bir çok sinema yıldız- olursa ziller şıdd uretle _,, 
ları saman yiyorlar. başlıyormuş. B.u b:ıuaı•.,Je' 

Sebebi?. rakolda nöbetcı bjdi• 
1 d• Basit, tecrübe etmişler, bıta memur arı rıı•f· 
1 orlsr . ,,.( 

saman insanı zayıflatıyormuş. 1 haberdar o uy lıl'". 
-~~~--~----------------------------------~ saıe ,; 

Smitin içeriye girdiğini katillik fail veya faillerini Şimdiye ka~•:ti ciddf ol,-

olmuştur. 

gören diğer üç polis amiri istemek bütün Londra ve mamış ve vazıY e"te ~~~ 
de yerlerinden kalktılar. hatta Britanya halkının sarih rette tedkik et:ddet "ıP' 

- Sizi dinliyoruz A. Smit ! hakkıdır ! Londra zabıtası, Drev De\1on bir~ 5o>iti11 

dediler. h lk b ve polis ınüdiir~ ... r•": dif. 
Polis müdürü, başını önü- a ı ir gecede 40 meçhul 1 . . . ·ne bıaa~ .. •deı . f( 

caninin cinayetinden koru· erının ıçı Barkfe)' ıet• "' 
ne eğdi ve : T ın cıulı ı'" 

- Maalesef, dedi. Size }'amamış olursa... Vaziyet -
0 

.. Idiir 6 

b·ıd· k · h' b. ne olur, bilmemkı·.. 39 zavalhoıo 
0 

altıod• ·-ı ırece yeuı ıç ır mallı- kil ve şartlar . 
01 

e~ 
mata malik değilim! Bu ge- Kramer de: ··ı ·· tür! ded~· b•f1 

k k k 1 
ru muş d··ru .tO' 

ceki ır ati ve cinayet - Haklısınız! dedi. Bu ha- Polis ınü u all~dı: b~dl~1:, 
üzerindeki kalın esrar per- diseler tenvir edilmelidir. Bir ve ıztırapla ~beoiil . ,d~ 
desi olduj'u gibi durmakta- gecede kırk katil ve cinayet. - Bunu .. • t•bib1 ~,4~· j-
dır ! p 1 k 1 ı rum. Çüoku dilll' Jet'~ 1 

Elsgurs, müdürü kolundan ° is teş i atını bombalaya- dörıııe c1·&et el. 
cak bir vaziyettedir. raporunu 0 

... li 1
" 0etİ";.ıJ' 

tuttu: - Pek a tısı•" t ~d~ 
S "t D d. V · Bunları sükun ve sabır ile d .. a be - mı ... e ı. azıye- teşrihleri~. e ... e 111as .,e ,..,( 

tiniz çok mühim ve mühlek- diuleyen Smit başını kaldırdı _ ı<at ı ,, . 0c", ~· 
tir. Bu bir gece içinde kırk ve kat'i bir ifade ile: d. Bize bit •Pd ~ild1' 

ır. ·ı e,, Jel 
kişinin akraba ve taallukatı - Emrinize tabiim. Ne mahiyeti b•• 0et~,~-
hiç şüphesiz bu cinayetlerin yapılmasını isteyorsunz! diye rihdeo. ahıı•11 ( /tfY .~. 

· · · i · ec lerdir! Kırk sordu: 



• 
t 

:Doktor~ 

M.;Şevki Uğur 
~ Dahili hastalıklar n1ütehassısı 
~ =~~anın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını 
~e saat d-.kuza kadar ve öğleden sonra birden 
~ ... 'Q geceleri dahi muayene ve tedavi eder. 

'.Aalllm ....... 21 Tem..-

ı S. Ferit Eczacıbaşı •~:U::U:*:a:>t:a:ı~~~~~• 

1 SUL~~!r'!uı~~!'~~~!~rLERi = Elhamra is13 
' Hazmı kolay tesiri 

1 İdaresinde Milli Kütüphane sineması 
çabuk ve kat'i. { 
Şekerli şekersiz ola

rek muhtelif zarif 
ambalajlıdır. 

En iyi neticeyi · 

Bu gün 

İki büyük film birden 
\ı k!enehanesi : Beyler sokağı bay Memdubun labrotu
( ~~!ısında 36 numaralı muayenehanesinda. 

~~~fer, karaci~er, kan hastalıkları kans1zlık, zayiflik, . 
talıkları, mıde, barsak ve böbrek hastalıkları J FERiT 

Sulfato kompri
meleri kullann1ak 

la alırsınız. 

1- Buhran bitti 
Alb ~ rt Prejean • Daniele Daricuse 

~~~ı~~~~~ 
)f. 

lzmir Yüıı Mensucatı 1 ! 
2 - SİLAH BAŞINA 

Anoa BeJJa - Victor Francen 
.. 

Türk A. Sirketinin 1 
lialkapınar Kumaş Fabrikasının 1 

Markaya dikkat 
~lerkez depo: Hükıinıet caddesinde 

~--4-d_e_S-iJib başma 6 da Buhran bitti 7,30 da Silib 

Duhuliye 20 kuruştur. 

S-ii;.;;layısiyle yeni çıkardığı kumaılar: ~ Şifa Eczanesidir 
TOPTAN PERAKENDE 

~ başına 9,30 da Buhran bitti ~ 

~~~i!:\CR=~~· 
Zarif 1 ~:.ttidt~~~'*~:.t:.t~~~" 

V ~ ~ ,. 
e U~uzdur ~· ~ D O K T O R >+ 

'İtat· Satış yerlerı ~ ~ ~ 
lti~~Ordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. '.~ ~ A. Kemal Tonay » 

enıaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu ::;;.~ « Bakteriyolog ve bulaşık, salğın )t 
b..~""lo )t « >+ . 
~~~~~~~r~~~ f( hastalıklar n1ütehassısı >+ 

• 
ıçenler bilir 

1 

~ 
i ~'ettif ·- - . 
~l sll ı, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
f~~te korunmasını temin edecek ancak 

._~ 
1 

l, Kabadavı ve Billur 
1 llrıdır. 
~ ~~ı--=~~· .=--:--·--= 

~~~ TÜRKİYE Menemen 
~~qrdunu alıyor 
)~ >w.. ' tt111. 
~"lqtdu ız sütten imal edilen Mene-
~ •~k, \'e halis tahan ve şekerden 
~.,_ • il 'lı~ helvasını Menemende Etem 
~-'~i 1-tı •r Döğünler için baklava ve • 
~ ~ 'dil~ arda yapılır. Hariç içn sipa
~ lr 'llllı · Toktan ve perakende satış 
~;'"'-ı lllarkaıına dikkat. Menemen 
~ ~t Caddesi No. 21 helvaci ve 

~ •ııa ~•mlı. 

~ ~ lti_r_Iı_v __ e_m_iı_. ş-t-er-i-si-bo_I_ 

~' ~ bir lokanta 
~ ~ • .._:"~ia ıuyu bu- ı ile birlikte satılık ve kiralak
lı 1!_ l>irr~ tının en işlek tır. lstiyenlerin Kemeraltında 

~ı.:kantaıı olan ( 62 ) numarada ( Bolu ) lo· 
.... blltün ta· kantası sahibi Bolulu Meh

Yatı Ye bisa111 med 111ta7a baı vunaalar .. 

4H Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- ~ 
~ da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 deo )t 
f( akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. )f. 
fC Müracaat eden hastalara yapılması lfizımgeleo sair f( 
f( tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- tf 
t( lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )+ 
t( sinde munta~aman yapılır. Telefon: 4115 J+ 
~ ~ 
41C~:W:~~~~)/:~f~~~~~~,. 

" Fil başı,, markalı " Türk çamaşır çividi " çamaıırlara 
parlak bir beyazlık vermektedir. Safhr ve içinde çamaıırla· 
nnızı yıpratacak muzir bir madde yoktur. Lele ve dalga 
yapmaz. Eski çamaşırı .rı adeta yenileştirir çamaşırlar ama 
müddet beyaJlığını muhafaza eder. Bu çivid ile yıkanmayan 
çamaşızlar beyazlığını kaybedib sarımtırak bir renk almak· 

~-. !ClPP~~P'!.'llll'!!'llll•:!'lJ~~ıro:t~,~~~~~~~~~~~ tadır. Türk çamaşır çividi suyun dibine çökmez. Boya kuY· 
h~ıııı:..~k~~~~~ıı~~ııı ~~l& .. ~~~ıieıı~ı::..~ıı:..ıı:..~ıı:ıı~nı~:;, 
_.:ı11 111 veti piyaçadaki diğer ecnebi markalı çividlerden bin kat 

.. 
' Fenni sünnetciler ::1 daha iyidir. Bu çivid ikramiyeli olub senede iki defe zenfİD 
.~ eşya piyangosu vardır. Her on küçük kiğıd için bir bilet 

alırsınız. Biletler ve ikramiyeler depomuzda verilir. 
8 Çok senelerdenberi [• 9 Eylül Baharat deposu Balcılar No. 198 Telefon 3882 
f+l 1zmir ve mülhakat M ~ 5 

f~J vilayetlerinde küçiik , [•] T E R Z 1 
f+J kasabalara varıncıya [•~ 
ıwuıı 

... ~. kadar yapmış olduğu , r• Mı h z k . r•1 H kk ağrısız ve fenni sün- r•1 e met e l 
~ a ı netlerde halkça şöh- ~' !'!? 
~ ret kazanan meşhur sünnetçi üstad • ıı~~ _ .• 
~M~ bay Hakkı Darcan Kestelii caddesin- Alı [•] Kemeraltında Hukumet karşısında 
~:l deki sünnet evini bu defa Emirler [•] - · - -f•l çarşısına nakletti. Bütün lzmir Ye mülhakatının muhte- f !j m~SBSS 
~ rem ve sayın halkına çocuklarını fenni ve 11ğnsız sün- ıı;a ~M D •kk t 1 
~ net ettirmek isti yenlerin Emirler çarşısında sünnet evi- ~ ~ azarı ı a e :i ne sünnet ettirmeleri kendilerinin ve çocuklannın seli· ı·~ ~ 
i•l meti namına tavsiye olunur. Emirler çarşısı ıünnetevi +l ~ . . • . . 
[•J Bay Ali ve bay Hakkı Darcan +j S Izmır ti ncı Arsıulusal Fuvarına ıştırak ı 
~8~~:8S288~~~S~~~S:Sı8BS m edecek reklam sever pavyon sahiplerine: 

fa Pavyonunuzun Boya, Yazı, Resim, Dekoruyon •• a 
~ Elektirik iılerini temiz, ve ucuz bir şekilde yaptırmak 8 
~ ayni zamanda menfaabnızı gözetmek istiyorsanız: a 
~ BALCILARDA NO: 1 21 de BOYA TiCARET 8 
a EViNDE CAViT TÜMER, NiYAZi OZAN ve • 
g'i arkadaşlarına lütfen müracaat edersiniz... • 
rel m 
~~~~~~~~~~~~~~~~~Eaaaaaaaaa 

Aydınlılar Okusun 
Reklan1 değil bir hakikat 

Bakkaliye ve mısırcılığa ait ihtiyaçlannızı ea ueaz, 
pazarlıksız aldanmadan ala- cağınıı·. yer: 

Aydın: Gazi Bulvarı No. 20 Bakkal HU.an Tikel Ye 
oğlu Hilmi Tükel ticarethanesidir. 

Bir tecrübe bin şey öğretir bir tecr&be ediniz ... 

- m~~aan 

~a•ıt1ıdllıllıA66Aılı~ıı1Dıaaıaaaeadllb•Aıeıt1ıı• ~ TAYYARE· TELEFON 
5· ita • 3151 1 Ressam - Dekoratör ı ı Bu hafta iki çok güzel film birden 

@I

!_. vadrı· A tamal ·s 1 Bir sevgili 4 delikanlı 
'!51!! & j Jenny Jugo ve T eo Shal taraftndan çevrilen Alman 

Sözlü, şarkılı ve danslı büyük,.komedi 
: Istanbul ve Mnnih Güzel Sanatlar Akademilerinden &

1
._ .• K AR y OKA 

: mezun muallim ve Dekorasyon mutabassısı 
• Fuarda Yaptıracağınız a : Tekrar edilmesi için binlerce kişinia mllracaat_ettilderi 
"'= 1 §7 şaheser film 
.: PAVVON NŞAATI t ·. Fiyatlar 15, 20, 30 kuruştur 
• DEKORASYON • 

: PLAN - RESiM ~ i.. SEANSLAR 
41 ve bilumum tesis~t kabul eder • •Her gün 16-19,35 Bir sevgili dört delikanlı 17,35-21,1 
• ADRES - ELHAMRA SINEMASI • 1 

• Karyoka Cumartesi Pazar günleri 14 de Karyoka 
'. ........... "' .............. . 
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Maarif müste-
şarı dün lstan

bula gitti 
Şehrimizde Lise ihtiyacı 

için tedkikat yapmakte olan 
Maarif vekaleti müstetan 
Rıdvan Nafiz dün lzmir va• 
purile Istanbula gitmiştir. 
Gilzelyalı, Alsancak ve Bu-
cada lise ittihaz edilmek 
flzere bazı binalar bulunmuş
tur. 

Bu sene lisenin muhtelif 
ıubeleri ittihaz edilmek üze
re ihtiyaca göre bina kira . 

)anacak veya satın abnacakrır. 
Talipler ne kadar fazla olur-
sa olsun her çocuk mekteb 
bulacakbr. 

Kavun ve üzüm 
ihracatı 

Kızılordu bugün dünyanın en büyük - ( 
İ ordusu halindedir 

ispanya ihtilali çok kanlı 
ve korkunc bir şekil aldı , 

A 

Asiler üç şehir ve dört harp gemisini elle
öldürüldü rine eeçirdiler, bir ıreneral 

İstanbul, 19 (Ôzel) - Is- ya gönderilen gemilerin üçü Ajansının Rabatdan bildirdi-
panyadaki ihtilal hareketi asilere iltihak etmiştir. Bir ğine göre, General Franco 
gittikçe büyümekte ve çok dördüncü gemi de Lorache neşrettiği bir radyoğramında 
kanlı bir şekil almaktadır. limanına gelmiş ve derhal Endülüs eyaleti ile Valladolid 
ihtilal hareketinin genişle- asilerle muhaberata girişmiş· ve Turgos eyaletinin ihtilale 
mesi cenubi ispanyanın asi- tir. ıiştirak etmiş olduklarını bil-
ler eline geçmesi, donan- Ceneral Frnco Melilladan dirmektedir. 
manın asilere iltihak etmesi isyanı idare etmektedir. Sa- KABİNE DEGIŞTl 
işin vehametini göstermek- nıldığına göre isyan etmiş Madrid 19 (A.A) - Ka-
tedir. olan kıtalar vaziyete hikim- binede tadilat vücuda geti-

ı dı'r. Ve nı'zamı muhafa•a et- rilmiştir. yeni kabinede cu-
~si neferler bir generali .. 

ld 
~ mektedirler. muriyetçller birliğine mensup 

ö ürmüşlerdir. Asilere iJti- nazırlar ile sol canah cumu-
hak eden h p g ı'le ı' Ceneral Franco bizzat İs-

'1,300,000 ihtiyat, 10 bin asketı 
s bin tayyare 4500 tank e. 

Dünkü nüshamızda eğer Başlıbaşına bir kıt'• t ~ 
bir harp patlarsa 30 milyon kil eden halkın yaşalll~51 ... ı• 
' 'pi IY-
msanın nasıl çarpışılacağı, milli müdafaanın teoıı t• 
dünyanın ikiye ayrılacağı, zaruri bugw day köınür, ~ıJ 
b. . . h d F ' f'P' ırıncı cep e e ransa, Rus- rol manganez ilah··· 

B · ' dde'I' ya, elçıka, Çekoslavakya, her türlü iptidai oı• ti' 
Romanya ve Yugoslavyadan, h' 1 b ıneoıleke 
' k' . I sa ıp o an u ~0-
ı ıncı cephenin talya, Al- teknik kuvvetleri kadar eııse" 
manya, L~histan, Avusturya nomik kabiliyetinin aı• jj• 

ve Macarıstandan mürekkeb t' · d h b katnıak . ını e esa a 
olması ıcab ettiği hakkında zımdır. . 
tahmini fakat rakamlara da- S'ılaAh 1 d k' efrad bit 

b' • k a tın a ı 5011 yanan ır yazı neşretmıştı . .1 t h . d'liyor· d 
B - d b' . . h mı yon a mın e ı do ı ugun e ırıncı cep eye 1 k d f ı or 
dahil bulunan Rus ordusu se7e er;OO ~O~r a;er "'r~ 
hakkında verdiğimiz rakamları yFaknızt h-k'A tne e yi1k1e 

k 1 a a u ume v ıi· 
o ur arımızı aydınlatacak ma- b rici 
hiyettedir kumanda ma\camı a ıısO· 

. b k d baı• 
Gazetta del Lozan adlı yasct a ımın an e"'ot 

gazeteden aldıgw ızmız şu sa· lahazalarla ve elde ııı 1 ol· 
ebı" tırları okuyunuz: menbaların daha ID ııs""' 

Silah altında bir milyon ması se~ebile iki sene efr•d 
300,000 asker, en aşağı 10 tazam hızmet yapan rııı•f 

Yaş meyve ve Ü'!ümleri
mizi uzun zaman bozulmadan 
muhafaza edecek bir formül ' 
keşfeden Cenan, kavun ve 
çekirdeksiz üzümler üzerinde 
ilk tecrübesini önümüzdeki 

ar em r riyetçiler partisine mensup 
dört danedir. Asiler Endülüs panya generallerinden mese- 3 ve milli cumuriyetçiler par- f 
Sevil, Barselon şehirlerini li sevil fırkası kumandanın- tisinden 3 nazır bulunmak-

milyon talimli ihtiyat efrat, adedini son derece ar.ttı 6fiJ,· 
eli silah tutacak yaşta 30 lardır. 1931 de adedı de 
milyon erı< ek, 45(\0 tank, 000 olan efrad, 19~: d• 

ellerine geçirmişlerdir. dan takviye kuvvetleri al-
Paris 19 (A.A) - Paris maktadır. 

hafta içinde yapacaktır. Tür
kofiste yapılacak bu tecrü-
bede bir kavun ve bir mik
tar üzüm ambalajlanarak 
Almanya Türk ticaret oda
sına gönderilecek ve orada 
bir heyet huzurunda açıla· 
caktır. 

lzmirden Berline on iki 
günde eşya gittiğine göre 
ambalajlanacak olan kavun 
ve üzümler de bu müddet 
zarfında gidecektir. 

Damadını 
Bal ta İle Kesn1ek 
İstiyen Kaynana 

Soir gazetesinin Cebellütta
rıktan bildirildiğine göre is· 
yan etmiş olan kıtaların bir 
kısmı bu sabah Cadiz şehri
ne gelmiş ve Madride hücu· 
ma devam etmek üzere sivil 
garnizonu ile birleşmek 

maksadiyle bu şehre doğru 
yürümeğe başlamıştır. 

Asilerin bir kısmı da bir 
torpido muhribi refaktında 
Alcezirasa gelmişlerdir. 

GEMiLER ASİLERE 
GEÇTi 

Ayni gazetenin Rahat mu
habirinin bildirdiğine göre, 
hükumet tarafından M elilla-

Havas ajansına Cebellüt
tarıktan bildirildiğine göre 
bir torpido Aloeziras açıkla
aına gelmiş ve birkaç top 
atmıştır. 

Altıncı topta kışlalar ve 
resmi binalar beyaz bayrak 
çekmişlerdir. 

Marsilya , 19 ( A.A ) -
Buraya gelen haberler Bar
selonda karışıklıklar vukua 
gelmekte olduğu merkezin
dedir. Tafsilat mevcut değil
dir. Zira ıruhareberat mün
katidir. 
İSYAN EDEN ŞEHiRLER 

Paris, 19 (A.A) - Havas 

Istanbul Ağırceza mahke
mesinde damadı Ômer Sey
fiyi balta ile öldürmek iste-

Habeşistan da harb bitmedi 
--------------- -

yen Saffet kadının davasına 
bakılmıştır: Muntazam kuvvetlerimiz 

Ömer Seyfi, mahkemede 
vak'anın şöyle olduğunu an-
latmıştır: 

- Bir sabah ayna karşı-

İtalyanlarla çarpışmak
ta devam ediyorlar 

sında tıraş olurken arkam
dan birisi kafama ağır bir 
şeyle vurdu, döndüm baktım 
ki kaynanam Saffet elinde 
bir balta bana hücum ediyor. 
Hemen elinden baltayı aldım 

-- - - 0000 - -
HABEŞISTANIN ANKi' ~A MASLAHATGÜZARı 

BÖYLE SÖYLIYOR 

ve hayatımı zor kurtardım. 
Hakimin: " Bu baltayı sana 

niçin vurdu?,, sualine, Ömer 
Seyfi celsede cevap vermıştir 

Mahkeme bu hususta baş
ka şahitler dinlemek için 
başka bir güne kaldı. 
Taraflar koridora çıktıkları 

zaman, Saffet damadına: 
- Utanmıyor musun be

nim namusumu berbat ettin, 
demiştir. 

Bu sırada mahkemede bu
lunan ve bu meseleden fev-
kalade müteesir olan Seyfi
nin karısı ve Saffetin Kızı 
Naciye koridora düşerek ba
yılmıştır. 

Naciye derhal dokora 
götürülmüş ve tedavisi yapıl 
mıştır. 

Habeşistanın Ankara mas· 
labatgüzarı Ata Berhas Mar
kös Cenevreden Ankaraya 
dönerken lstanbulda çok şa· 
yan dikkat beyanatta bulu
narak demiştir ki; 

Bir müddetten beri yolda 
olduğum ıçın hadiselerin 
son şeklini bilmiyorum. Yal· 
nız şurası muhakkaktır ki, 
İtalyanların iddiasına rağmen 
Habeşistanda harp bitme· 
miştir. İşte bunun delillerini 
görüyorsunuz. 

Halen hüküm süren çete 
harpleri durmadan devam 
~decektir, çünku milli hissi
yat galeyandadır. En sonun
da yalnız bırakılmasına rağ-

men, Habeş mil eti, elinde 
kalan silaha sarılarak milli 
varlığı ezdirmemiye azmet
miştir. 

Daima yenilik Bu itibarla, Milletler ce
miyetinin İtalya üzerindeki 

Ucuzluk sergisi sahipleri zecri tedbirleri vakıtsız kal-
Avrupa ve İstanbul piyasala-
rını daima tetkik eder tuba- dırdığını söyliyebilirim. Har-
fiyeye ait her yeniliği ve bin bitmiş olduğu iddiası 
her ucuzluğu her kesten ev- ile zecri tedbirler kaldırıldı. 
ve) göıür, bulur, getirir ve Fakat görüyorsunuz ki harp 
her kesten ucuz satar. henüz bitmemiştir. Esasen 

Tuhafiyeye ait bütün ih- devletlerde bu tedbirleri 
tiyaçlarınızı pazarlıksız ve beynelmilel vaziyetin karışık 
muhayyer satıı yapan ucuz· olması dolayısile buna mec-

-=--- .....a.a1&--..-..._"-..__.._ _ _ _ -1....bJ:1L..Jb.ldllliJ.al11U---11lliL_edi· 

yorlar. 
Habeşistandaki vaziyete 

gelince bu gün orada Gorhi 
(Gore) mıntakasında munta
:r.am bir Habeş hükumeti 

vardır. Nazırlarımız daimi su
rette imparatorla temas ha
lindedirler. hükumetimizin 
emrinde mücadeleye devam 
edebilecek kadar silah ve 
mühimat vardır. 

Habeşistanın en kuvvetli 
erkanından bulunan Ras lm
ru de Gorhide bulunmakta 
ve hükumetle teşriki mesai 
etmektedir. Son zamanlarda 
imparator tarafından Habe
şistan• gönderilen Deccaz 
Makoneu de Gorhiye muva
salat etmiştir. Habeşistandan 
alınan son haberler ltalyan
ların iddialarına rağmen 
balkın teslim olmadığı ve 
bilhassa merkezi Habeşistan
da İtalyanlara şiddetli bir 
muhalefet gösterdikleri mer-
kezindedir. 

Futbolcular . 
Olimpivada (iidiyor 
İstanbul 20 - Futbolcula

rımızla bisikletçilerin Olim
piyad müsabakalarına işti

rakleri kat'i surette karar
laıtı. ikinci spor kafilemiz 
hareket edi or. 

tadır. Yeni hariciye nazırı 
B. Justine Ascarate 39 ya
şında olup cumuriyeti tesis 
etmiş olan partiye meneup
tur. 

Barselon ve Falakadaki 
asilerin hükumet memurları· 
na teslim oldukları öğrenil
miştır. Asiler Sen Sebasti
yende de inhizama uğramış
lardır: Hükğmet Sevoyi ve 
Ladroni kuvvetlerinin pay-
taht üzerine yürüdüklerini 
tekzib etmiştir. 

Bir çok askerler, asi za-
bitlerini terkederek Cumu
riyeti müdafaa için ayaklan
mışlardır. Bjrçok asiler Fran
sız toprağına iltica etmişler
dir. 

Atatürk dün 
v,ece gezinti 

yaptılar 
İstanbul, 21 - Sabaha 

karşı Cumhur Başkanı Ka-
mil Atatürl< birgezintiyaptılar. 

Halk büyük kurtarıcıyı çı l
gınca alkışlamıştır. 

-·-
Fevzi Çakmak 

İstanbulda 
Ankara 20 (A.A) - G e

nel kurmay başkanı maraşal 
Fevzi Çakmak bu akşam 

lstanbula gitti ve istasyonda 
vekillerle genel kurmay ve 
Milli müdafaa erkanı tara
fından uğurlandı. 

Boğazlar 
-Baştarafı 1 incide

çerlerdi. Ufak bir farkla 
biz de öyle yapıyoruz. Bu 
ufak fark çok büyüktür. 
Bizim en büyük dostumuz 
Türkiyedir. 

Bu nutuk çok alkışlanmıştır. 

ASLAN MEHMEDCIKLER 
BOGAZLARDA 

Çanakkale 21 - Şehir 
sevinç ve heyecan içinde 
çalkanıyor. İstanbuldan ve 
yurdun diğer yerlerinden 
gelen heyetler büyük bir 
kalabalık teşkil ediyor. Bu 
sabah şafakla birlikte aslan 
ordumuz Boğazların gayri 
askeri mıntakasına gırmış 
bulunu orlarcb. 

1936 senesi için verilmiş 14 940,000 ve 1935-19 &J tıır· 
milyar rubleden fazla tahsi- bir milyon 300,000 olıP ş111a· 
sat. Resmi ve sıhhatı tah- Kuvvctie mücehhez "~ ço~ 
k'k d l · betı t ı e i miş olan bu rakam- sellah fırkaların nıs b&JdıJ 

lar, Kızıl Ordunun 5000 yükselmiştir. Bilbassaf ıı,l•' 
tayyaresinin yanında zikre- boylarında bekliyen · ~rette" 
dilince Rusların askeri kud· bugün harbe hazır vaııY 
retinin derecesini gösterir. dir. 

ı:::::3 ------ ·ıo 
Kızına taarruz 306,6000 1'• 
eden bir baba metre 

Y l .. -;-,., n ad9f11 
o yuru J e . 

01
add'' Çanakkale - Ağırc:eza 

mahkemesinde yeni bir mu
hakemeye başlanmıştır. Bu 
muhakemede maznun yerinde 
Raşid adında 44 yaşlarında 

bir adam oturuyor. Bu adam 
kendi kızı Şefikaya taarruz 
etmekle maznundur. 

Şefika 17 yaşındadır. Bir 
akşam babası kıztnı ve karı
sını alarak yakın bir köye 
gitmek üzere yola çıkmıştır. 
Yolda kari sile kavğa ederek 
edertk kadını geri gönder
mis, k ızile . birlikte yoluna 
devam etmiştir. Ortalık ka
rarınca Raşid tabancasile 
kızı tehdid ederek taarruz 
etmiştir. 

Kız sabahleyin jandarmaya 

Milano ga~etelerıD ,ef' 
ti ııi dodurarak tekandeti if' 

. ron• t 
kolunan Marıno bisll'' 
minde bir postacının 1,~ ya O 
müddeti zarfmda ya 

1 1
ort 

306,6600 kileınetro yo 
düğünü yazmaktadır· 11.,,~ll 

Bu adam ihtiyar 
0 ~ 

beraber, Valdiletrad• ood' 
. 'f d kA ' evine g .,,, 
ırtı aın a aın " çı" 
iki defa yaya olara _ 

inmekte imiş. .... .... --~"'' 
...... """ .............. ·d '"' 

""""'~ Rat1 ıı· 
haber verınıştır. d'r ff! 

' • t .. - . k ,. etroekte i"'e 
munu ın ar "'" ı . inde 
hakeme netıces - ~ 

belli olacaktır-._.r,~ 

~HA-LKm:!IIN-SE-Si~HlilS".!!!'ii{~KJN SESiDiB 
ooco ~- e 

Çocuklarımızın sıhhat ~ 
ahlakını korumalıyıı ,1,.,ı•:~ 

D stanbul belediyesi yeni ve mühim bir kak~~tıaO "~,
bu karara nazaran belediye, çocukları so b•tııı:01" ~ 

tarmak çocukların hem sıhhat hem de abla~ ,
0 

şeb'!" ,
muntazam bir hayat sürmelerini temin etmek ıçı rJIJİftıt·..,ıtf 
çok yerlerinde oyun bahçeleri açmağa karar -.,e ıcor"" 

bh tlar• suretle çocukların hem ablak hem de ~ı 8 0~ 
olacaktır. 11ı:11ıf ·r " 

İzmirin muhtelif yerlerinde çocuklar için ~ç tedblfl 
yerleri bulunmakla beraber İstanbulun al~ı~~io de 
karara benzer bir karar almak zamanı İzınır 1 

0.; 

miştir. otoıl' ~e 
1 ıer 

Yarının büyükleri olacak güçükleri, traı:o..,aY~esbe; 19'' 
kazasıudan kurtarmak, onları mikrop yuvası k0,uıı:t~ ~,1'~ 
en fena sıhhat şartları içinde yuvarlanmaktan " gib1

1 
~jt 

halle aralarında cam taşlamak, arabaya takılın; bDY e 
ve terbiyesizce işlerden sakınmak için biıİPl e e~il': 
tedbir almamız lazımdır. tıatısioJ ço"0 

Şehrimiz bu bakımdan muhtelif mıntalara 1'iJcle ~e.-ı 
ve her mıntakanın ihtiyacını karşılayacak şeabli1'h· 
bahçeleri açılacak olursa çocoklarıınızı be01 
sıhhitlı yetiştirmiş oluruz. • 8 

.. ~ALK~itSEsi HAK~#'~~~ 


