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onanma mı z Yunan sula;Ispanyol cu.?'hu~iyetçileri isil~rin üzerine pro 

paeanda obuslerı atıyorlar. Dun sabah .. an ak-
11.da hararetle karşılandı şa~a kadar topçu ho .. 1!!~ardıman devam et~ 

Havaların fena gitmesı ~ .... ~ ...... ------------
ksas bahriyelilerimize bir ziyafet verdi 

4tatürke karşı duydu .. .il - ... 

hayranlıktan basetti 

' 2~ (~~) - Dün f 
\~•tbikan- tar•fından 
'iniralı Şokrii Okan'f 

verilen ziyafette 
~.:-11 M~takaas nutkun· 
-~n söylemit~: 

:r.,k filosu ilk defa 
'Yunan sularını ziya

ektedir. Bu mes'ud 
~en dolayı iki memle· 

binde bir merhale 
~ ttrııesi itibarile bir 
~ lıa seviniyoruz. 

•trııbolik ziyaret bu 
~ tin kat'i uzlaşmalarını 
~Panın bu kısmında 

muhafazasına ve bu! 
kendi imkinları 

•IMETAKSAS 

Metaksas bundan sonra,I 
Türkiyenin ve Türk bahriye· 
sinin şerefine kadehini kal
dırmıs, filo kumandanı amiral 
Şükrü Okan kısaca nutukla 
mukabelede bulunarak Türk 
bahriyesiuin g6rd6ğü misafir
perverliğe teşekkür etmiştir. 

Atina 29 - Türk donan
ması Yunan kara sularına 

girerken Yunan hava ve 
deniz kuvvetleri tarafından 
karşılandı. Bugün F alere va
ran Türk filosuna yapılan 
tezahürat iki milletin dost
luk tarihinde unutulmaz bir 
hatıra şeklinde yaşayacak 
kadar muhteşem olmuştur. 

Gemilerimiz Faler limanına 
yük şefi ekselans Kamil girerken sabili dolduran bal-
Atatürk 'ü tazimle anmayı ve kın şuurlu bir sevgisiyle 
bayatta iken tarihe geçmiş Türk filosunu alkış.aması 
ve yaratıcı dehası Türkiyeye çok h"yecanlı idi. Gazeteler 

tercüman olarak yeni bir hamle 11ermiş olan Türk-Yunan dostluğuna ve 
· ~e müttefik milletini bu büyük şahsiyet hakkın- gemicilerimize ait lbararetli 

ile Yunanistan ara- daki derin hayranlık hisleri· yazılarla doludur. il 
~~klaımanın ve ittifa- mi burada ifade etmeği va- Donanmamıı. başta Yavuz 
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' ll acarıstan ve vusturya a komüniznıele mücadeleye hazırdır 
----------~--~~--------00 .. 00---------~--~~------~ 
Ya da Japonlarla Alman ittifakına ben-

• 
~ zer yenı 
,~ 29 (A.A) - Gaze- 1 
,,, •car. Hariciye muırı ı 

ilin matbuat mümes· 
,, b• 

, •tab eden aşadıdaki 
"'t ~t· 1

111 iktıbas etmekte-

~~ .. Avrupa bükümet· 
"-Aloıan - Japon mua-

• ~~esi karşısında ne 

k~ ~attı hareket takib 
el'ini kimse tahmin 

t. Fakat unutmamak 
... I.. 1 1 . tc_ "ı ta ya, Avusturya 
~•tistan gibi komü
e1clarları k6münizmc 

bir ~ttifak 

- . 
LITVINOF 

yanmış 

ı karşı mücadele etmeğe ha-1 
zardır. Ve daima hazır bulu·i 
nacağız. 

Moskove 29 (A.A) - Ha
riciye-·naz;ı-Litviii'ôf ltalya-

;nın da Alman-Japon ittifa-1 
kına benzer bir itifak aktet-
tiğini söylemiştir. Litvinof ,j 
Alınan-Japon ittifakının yeni 

"bir şey olmadığını 5 aydan-
beri devam eden müzakere· 
ler neticesinde hazırlandığını$ 
siiylemit ve Sovyet Ruıyanın 
daima sulh istediçini ilave 
etmittir. 

hükıimetcileri sevindirdi 
' Madrid 29 (A.A) - Cu- mışlardır. taarruzu kurşısında asilerin 

muriyetçilerin kuvvetleri dün lspanyol mühendisleri pro- karargahları arasındaki mü-
Tagain cenubundaki mınta- paganda obüsleri imal etmiş- nakalatları kesilmiştir. Mad· 
kada ileri hareketlerine terdir. Bu obüsler infilak rid gazeteleri devam etmek-
devam etmişlerdir. Cumhu- ettiği zaman etrafa rengi- te olan fena havaların biikii· 
riyetçiler Naldemors'da asi renk birçok ufak kağıtlar mtt kuvvetlerinin hakiki 
kuvvetleri bozmuşlardar. k saçmaktadır. Bu kiğ· tlarda menfaatı olduğunu yazara 
Madrid cephe.sinde Cumhu- d J 

isi aekerlere hita b eden sevinçlerini anlatmakta ır ar. 
riyetçilerin toplu kuvvetleri k d 

Arapce ve lspanyoka yazı- Dün sabahtan akşama a ar 
düşmüş kuvvetlel'ini dağıt· b d 
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ANTAKYADA ~=~~!::::~oooo~~ 
Yeniden tevki- Dün Alsancakta spor şenlik-

f at başladı leri yapıldı yeni spor mev-
lstanbul ~ 28 [ Hususi ] -

ISon gelen haberlere göre, 
igerek Aotakyada; · ve gerek 

lskenderunda bütünlErmeni-
llerle Çerkesler ve::Alevifer 
tam bir ittihat altında hare
ket etmeğe ve Türk kardeş
lerimizle yürümeğe karar ver
mişlerdir. Bu ittihat karşı
sında mahalli hükumet yeni
den tazyiklere başlamıştır. 

Gelen haberler, Sancak 
halkının, heyecan içinde bu
lunduğunu bildirmektedir. 

Mahalli hükümet, kendi 
meşru haklarını istemekten 
başka hiçbir suçları olmıyan 
kardeşlerimizden birçoğunu 
tevkif etmişlerdir. Yeni tev
kifat, Sancaktaki hüküm sü
ren sinir gerginliğini arttır

mıştır. Tevkif edilenler Türk· 
tür. 

Vali Ankaraya 
eitt; 

Ankarada toplanacak va· 
f liler konseyinde bulunmak 
ve vekaletlerle temas etmek 
üzere valimiz Fazlı Güleç 
bu günkü ekisperesle Anka
raya gitmiştir. 

Yeni tefrika
larımız 

Bugün ikinci sayfamızda 
iki heyecanlı tefrikaya ~bir
den başlıyoruz. lnsan3avlıyan 
Kaplan general tefrikası sizi 

-heyecandan heyecana dütü· 
recektir. 

simi başladı __ ............... 
Riza ı\faksudun koşusu heyecanlı oldu 

ESKi STADYUMDAN BiR MANZARA 

Alsancak alanının tamiri 
bitmesi üzerine 937 spor se
zonuna zeegin bir programla 
girdik. Sabanın tekrar açıl-

ması üzerine rahat bir spor 
yerini özleyen spor severler 
dün stadyomun tiribunlarını 
havanın kapalı olmasına rağ~ 

men kimilen doldurmuşlardı. 
Stadyom hoparlör tertiba

tile tam bir Avrupa stadı 
manzarasını arz< diyordu. 
Sahada bir çok atletizm 
numaraları yapılmıttır. Bil-

1 
bassa milli atletimiz Riu 
Maksutun 10,000 metrelik 
koşuda lzmir sporcularına 
kıymetini birkat daha tasdik 
ettirmiştir. Altaydan Suha'nın 
100 metre manialı yanıı çok 
alkıılanmııtır. iki kanıık 
takım arasında yapılan fat· 
bol maçı her iki takımın 
yaptığı üçer sayı ile neti
celenmiştir. 

Önümüzdeki hafta lik 
maçlarına başlanacaktır. 

A.ÔZGOR 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ________ .... _______ _ 
Kaldırımlar yapılırken 

•-:'1 elediyenin aldığı bir kararla Konak - Karautina tram· 
L:.1 vay caddesindeki ev sabibleri evlerinin önlerini parke 

ile döşüyarlar. Bu sayede şehrimiz güzel bir manzara alıyor. 
Ve yaya kaldırımlarında yürümek imkanı elde ediliyor. 

Bu inşaat esnasında ev sahiblerinden bir kısmı gazetemize 
müracaat ederek şu temennide bulundular ; 

"Bizim evlerimizden bir kısmının kapıları caddeden çok 
yukarıdadır. Kapılara merdivenle çıkılır. Evlerin çoj'unun 
önünde birkaç basamak vardır. Bu inşaat esnasında bu ba
samakların kaldırılması ve caddenin güzel manzarsının bo
zulmaması isteniyor. Fikir çok güzel. Fakat çocuklarımız ve 
kadınlarımız evlerimize nasıl girip çıkacaklar. Biiyiik bir 
spor hareketi yapmak İcab edecek.. Belediyeden küçük 
ve caddenin güzelliğini bozmıyacak derecede ufak baaa
maklar koymamıı.a mlisaade etmesini rica ediyoruz." 

Halk bunu istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



al.ifa l ( ltalkıa Seal ~ 

insan avlıyan 
kaplan general 

fLONDRA KADINLARI KOR-J 
KU VE DEHŞET İÇİNDE 

Meçhul bir adam kadınları 
boğ110 boğup bırakiyormuş 

RAMAZAN 
FIKRASI ---oo---

Hocanın başı
na gelenler 

-1-

Bu bir roman değildir. Bu 
bir hikaye değildir. Fakat 
romanı ve hikayeyi gölgede 
bırakacak hakiki bir hadise
dir. Aşağıdaki satırlarda 

okuyacağınız harikulade ha
diseler ve insanın tüylerini 
ürperten feci sahneler tama
mile hakikatten alınmıştır. 

Bu satırlar yazan muharrir 
bundan senelerce evvel yap
tığı bir seyahatte aşağıdaki 

şayana hayret macera ile 
karşılaş:::uştır: 

F enlandiya hududunda 
Munihe ined eksipresinde 
yataklı vağonkapısında yalnız 

olduğumu görü.oce pek sevin
miştir. Henüz akşam olma
mıştı, Fakat bir iki saat da
ha geçerse arbk kimsenin 
gelmesi ihtimoli yoktı. Tornib
riği de ı tehlekesiz atlattık 

Şimdi Franğotortta bira iç
mek için Garın lükantasına 
gittim. Avdette bütün kork
tuklarım başıma geldi. Bu
lunduğum kabinede uzun 
boylu, sarışın, pek te sevim
siz olmamakla beraber yanı
ma geldiğinden dolayı ken
disine kızdığım bir adam 
srördüm. Bu bir lngilizdi. Bü
tün lngilizler gibi bir de ko
nuşmayı sevmiyordu. Fakat 
hiç olmazsa uğradığım rrhat 
sazlığı bir iki zevzeklikle te
lafi etmek için kendisini ade
ta ben konuşmağa icbar et
tim. O yavaş yavaş açılmak
ta kusur etmedi. 

Kendisine bir sigara ikram 
ettim. Büyük soğuk kan· 
lılıkla : 

- Mersi! 
Dedi ve sigaramı reddetti. 

Fakt ben bu adamla muhak
kak surette konuşmağa ve 
ahbab olmağa azmetmiştim. 
Israr ettim. O da inadında 
inadında devam edtti. Öyle 
garib bir vaziyette kalmış
tım ki, bu adama sigarayı 
muhakkak verecektim. Be
nim inad ve ısraa ım karşı

sında istemi ye istemiye 
sigaramı aldı. Biraz soma 
gene istemi ye istemiye 
benimle koouşmağa başla
mıştır. 

Büyük bir demir fabrika-

Harici Alman casus teşki
latına mesub Matmazel lr
mastavb isminde bir kadın 
Yardı. Bu asrımızın en kor
kunç, en tehlikeli, en müthiş 
casusu idi. Bu casus o kadar 
küstahane ve meharetle ha
reket ediyordu ki, bizleri 
adeto örkütmüştü. Onu takib 
için casuslarımızıo en kur
naz ve eıı kuvvetlilerini kul
lanmağa mecbur olduk. Biz 
lngilizler ona "Şeytan,, is
mıni takmıştık. Fransızlar da 
bu güzel kadına "Müthiş,, 
lakıbını vermişlerdi. 

Bir gün aynı saatta beş 

muhtelif yerdea lrmastavb'ı 
gördüklerine dair telgraf al
dım. Bu beş ra pur da yan
lıştı . 

Memurlarımızın gözü o ka-
. dar yılmıştı ki her yerde 

lrmastavbı görüyyor her gör
dükleri kadını ona benzeti
yorlardı. Çünkü hepsi onu 

YAZAN : * * 

sının direktöril' olduğunu 
öğrendim. Adı "Ranisford" 
idi. Zaman tam " Lozan ,, 
konferansı anına tesadüf 
etmiş oldugu cihetle Türk 
olduğumu öğrenince bir Türk 
ile ilk defa görüştüğü için 
fazla alakadar göründü. Ha
tımıza aid benden müteces
sane sualler sordu. Sonra 
kendi hayatını anlatmağa 

başladı. Ava müthiş merakı 
vardı. Şimdiye kadar gez
mediği avlamağığı yer hemen 
dünya yüzünde kalmamıştı. 

Tibet çöllerinde, Siberya 
Steplerinde, Hind Conğol

larmda Afrika ormanlarında, 
Cenubi Amerikada en tehli
keli !hayvanları avlamakta 
büyük bir maharet göster
mişti. 

Ben, avlanmayı hiç te sev
mediğim için bunda bir fev
"aladelik bulmıyordum. Ne
dense filosofJuğum da tuttu. 
Dedim ki: 

- Pekala, avdan, avlan
maktan zevkalıyorsunuz .. Fa
kat bir de o zavallı hayvan
cıkları düşünüyor musunuz ? 
Mesela geyiklerin, aslan yav
rularının, bir karacanın avla
nacağını hissetiği dakikada 
duyduğu ıztırapları tahmin 
edebilyor musunuz ? 

Tebessüm etti. Sonra mü
cessüs bir çehre ile: 

- Bu sual bana, şimdi 
anlatacağım, belki de inan
mıyacağınız başımdan geçen 
müthiş bir sergüzeşti hatır· 

lattı. Bana bunu geçen 
sene sormuş olsaydınız 

herkese verdiğim cevablar
dan birini de size varir, ca
nım çocuk olmayın, şairane 

hisleı e kapılmayın, derim 
fakat bugün öyle diyemiye-
ceğim. Bilakis, evet onların 
duyduğu ıztırabları, hisleri 
bizzet yaşadım. Azizim bü
tün hayatımı avculukla geçır
mekle iktifa etmedim. Kaza 
ve kader beni av şekline de 
soktu. Ezeli bir deliye şikar 
olmamak için bütün zekamı 
istimal ettim. Kendimi kur
tardım. Beni ve benim gibi 
insanları valışi ormanlar ara
sına yalnız ufacık bir biçak 
ile silahlanmasına müsaade 

Bütün Londra; bilhassa 
Suhu ayaleti halkı panik 
içinde yaşıyor. Çünkü bu 
güne kadar dört kakın meş
bul biri tarafından :pek feci 
bir surette öldürülmüştür. 

Lor.dra halkı bu adama 
( Kadın boğan ) ünvanı ver
mişlerdir. Bu güne kadar 
boğulanlardan biri Fransız, 

biri lngiliz kızıdır. 
Tuhafı şu ki bu dört cina

yett~n hiçbirinde hırsızlık 
nişanı bulunmamıştır. Zira 
boğulan kadınların odaların
da paraları da, elmaslan da 
mevcud bulunmaktadır. 

24 yaşında, fevkalade gü
zel olan Kostantin adlı kız, 

yını seferberliğe sevketmiş 
olduğu halde canininin kim 
olduğu öğrenilememiştir. 

Hafiyeler birtaraftan cani
yi ararken diğer taraften da 
Londra parklarının birinde 
bayğın bir kadına tesadüf 
etmişlerdir. Kadını en yakın 
eczaneye kaldırmışlar ve 
bunun kalın bir zencir ile 
boğulduğuna dair boynunda 
nişanlar görmüşler. 

Kadın kendine geldiği za
man ona hücum eden adamın 
üstü başı düzgün kötü bir 
adama benzemiyen uzun boy
lu esmerce biri olduğunu söy
lemiştir. Bu adamın cinayet-

odasında kalık biır elektirik I lerini geceleri yaptığına göre 
telile boğulmuş olarak bulun-ı göre gündüzleri kendi işile 
muştur. meşğul olub geceleri kadın 

Bu vak,a iklyüz hafiyeyi 1 avına çıkan biri olduğuna 
ayaklandırmış, bir polis ala- hükmolunmaktadır. 

0000000000000000000 000000000000000 

Talebelere 
1 

30 sene serse-
Vapur ve trenlerde 

tenzilat 
Kültür bakanlığı hesabına 

gerekse kendi hesabıne Av· 
rupaya tahsile giden talebe 
için vapur, tren gibi vasıta-

larda azami tenzilatlı bir tari
fenin tetbiki vekaletçe yakın-
da kabul edilecaktir. Talebe 
yeni şekle göre okunıak için 
ucuzca Avrupaya gidip gele-
üileceklerdir. Avrupadan baş
ka Türkiye dahilinde seyahat 
ve tedkikat yapmak isteyen 
talebe ve muallimler için de 
kolaylıklar temin edilmiştir. 
Bu arada olmuk üzere Istan
bul, lzmir, Ankara, K .mya 
ve diğer vilayetlerde bulunan 
dahili nakil vasıtalarının da 
talebenin umumuna birden 
açık paso verilmesi temin 
edilecektir. 

ederek salıverib onları hay
van gibi avlamak istiyen zir
zobu da tepeledim. 

MEŞUM ADAM 
Arkadaşım Vitney ile bir

likte avlanmak üzere Ameri
kayı cenubiye gidiyorduk. 
Zefiri bir gece idi. Riyoru
janiroya varmamıza on sekiz 
saat kadar kalmıştı. Bütün 
yolcular müthiş bir vaziyette 
idiler. Sebebini koptandan 
sordum. 

(Arkası var) 

rilikten sonra 
Mirasa konan adam 

Macar gazeteleri 74 yaşın
da bir seı serinin başına ge-
len garip bir hadiseyi anla· 
tıyorlar. Bu ihtiyar serseri 
tam otuz sene geçtikten 
sonra büyük bir servetin va· 
risi olduğundan haberdar 
olmüştur. 

ismi Balid Hayd olan bu 
serseri bu otuz sene içinde 
şehirden şehire kasabsdan 
kasabaya dolaştığı için hü
kumetin tanıdıklarının pek 
çok aramasına rağmen ele 
geçmemişti. Nihazet geçen
lerde otuz senedenberi uzak 
bulundnğu memleketine gel
miş ve amcasının kendisine 
çok büyük bir miras bıraktıği 
söylemiştir. 

Fakat büyük çiftlik ve a· 
karattan ibaret olan bu mi-
ras bu gün yabancı ellere 
geçmiş bulunuyor. Balit Hayt 
mahkemeye müracaat etmiştir. 

Tahsildar 
aranıyor 

Vekaletname ile iş göre
cek bir memura ihtiyö.Ç var 
maaş dolğundur teminatı 
nakti bırakma şarttır müra-
caat mektubla lzmir posta 
kutusu ~31 De 10 

Nasrattin Hocanın şu fık
rasını işittiniz mi? 

Hoea bir vakıt köy çocuk· 
larına muallim olmuş ara sı
ra kızdığı vakit çocukları sı
ra dayağına çeken hoca l:iir 
sabah evde karısı ile mü
kemmel bir kavga edip o 
hiddetle mektebe gidince 
çocuklar kıyametin kendı 
başlarına kopacağını anla
mışlar. Ne kadar olsa onlar 
da Akşehir uşaklerı olduk
ları için hemen bir tetbir 
bulmuşlar. içlerinden biri 
derhal koşup hocanın elini 
öpmüş esefli esefli yüzüne 
bakıp: 

- Geçmiş olsun bacam, 
demiş yüzünüz snpsarı ne 
oldunuz böyle? 

Hoca afallamış, bozmamak 
için derhal yumuşayıp: 

- Ya evladım demiş key
fimi bozdum. 

Arkasından bir başkası 
gelmiş el öpüp: 

- Vah vah Hoca efendi 
demiş,lçok sararmışsınız göz· 
lerinizin altı bile kap kara. 

Hoca büsbütün işkilenmiş 
arkadan bir çocuk daha gel-. 
mış: 

- Amman hoca efendi 
demiş, elleriniz titriyor keş
ke bugün yataktan çı1'ma
saydınız! 

Arkadan bir alay çocuk 
bir ağızdan: 

- Hoca efendi hoca efen
di demişler, bak çehren 
bembeyaz kesildi. Haydi !e
ni eve götirelim Ve hoca 
daha cevap vermeden altı 

kol edip evine götürmüşler. 
Karısı hocanın yarı baygın 
bir halde geldiğini görünce 
hemen yatağı sermiş, heki
me koşmuş hoca yalnız ka
lınca kendini bir yoklamış 
bir şey yok. Gözüne masa
nın üstündeki bazırlup yu
murtalar ilişmiş açlıktan kar
nı zil çaldığı için dayanama
mış yataktan doğrulup üst 
üste dört beş tanesini ağzı
na atmış, Fak~t daha yu
tamadan karısiyle cerrah 
gelmişler. Hocanın avurdunu 
yumruk gibi şişkin gören 
cerrah derhal çantasından 

nişteri çıkarmış: 

- Aman hoca demiş sık 

Srl'A'VP 
Dünyanın en güzel kadın casusu 

Bir lngiliz ·asusunun şayanı hayret ifşaatı 
yakalamak heves ve hırsına , Bugünlerde Sovyet Rusyada Alman casusları tevkif edildi ı iade bir elbise vardı. Yemek 
kapılmışlardı. ve bunlardan bir kısmı idama mahkum edildi. Bir kısım salonuna bir göz attı. Bot 
LOKANTADA CASUSLAR telgraf haberleri bu casusların kurşune dizildiğini bildirmek· bir maııa bulamayınca bizim 

KARŞI KARŞIYA tedir. Rusyada tevkif edilen Alman casusları yüzünden yanımızdaki iki boş yeri gör-
Bu kadının kustahane bir Berlinde büyük bir heyecan hüküm sürmektedir. Almanya dü. Hiç bir renk vermeksi-

cesarenti vardı. Yalnız size ile Rusya arasındaki siyasi münasebatın kesilmesinden bile zin masamııın yanına sokul-
hir misal zikredeyim : korkulmaktadır. dn. Ve bize hitabederek: 

Malumdur ki Bern Isviçre- Bu mür.asebatJa Harbı umumide geçen bir Alman kadın lngilterenin hafi casusları 
nin 90 bin nüfusu olan casusunun hakiki ve şayanı hayret macerasını aşağıda masalarında kalan iki boş ye-
küçük bir şehridir. Burada okuyacaksınız. ri bizim işgal etmemize mü-

------------------------------------------------~ bir kaç gün oturduktan Almanlar buraya yüzlerce lokantada yimek yeyiyorduk. saada ederler mi? Deni. 
sonra herkes sizi tanır, siz casus göndermişlerdi. işte Yimek salonuna lrmastavob O daha sözünü bitirmed• n 
de herkesi tanırsınız. Fakat biz de buraya casuslarla girdi. Yanında da Almanya- ben ayağa kalkmıştım. Ben 
harb zamanında bu şehir mücadele için gönderilmiş- nın meşhur casuslarından de ona ayni surette muka-
dört yol üzerinde bulunduğu tik. R ... , vardı. bele ettim: 
için ehemmiyet kesbetmişti. Bir gün bir arkadaşımla lrmastavın üzerinde fevka· - Madmaztl · lrmastavbi 

30 lkiaci T etri• 

DUNYADA 
NELER 

OLUYORJ 
Sekiz yaşında dul 
~ ünyanın en genç boP_. 
~ mış kadını babetiıtıD' 

da Romaik Onork iıJDi9Clc 
bir prenstir. Bu zavallı ki' 
şimdi sekiz yaşındadır. SU 
geçen sene evlendiği ~ 
yedi yaıında idi. Kocall il' 
on üç yaşında bulunuyord0• 

iki küçük gelin güvey eff eo-

cliklerıaden bir sene so°" 
saadetleri yıkılmıf, ve ayrıl
mışlardır. .... 

Ama şair olmak istedi 
lr':ll eçen hafta Filadeldfi
~ yada bir gazete • 

göz doktorları şöyle bir ili• 
okumuşlardır. Amerikıoal 
büyük bir taciri kenditİ,i 
şaşı yapabilecek göz doktO' 
runa on bin lira verecektif• 
Adresine müracaat edioİJ· 

Amerikada her şeyi melO,I 
olduğu gibi şaşı olmasını if" 

teyen adam da çıkabilir Y" 
Binaenaley bir ıürü göz dolr' 
toru ilin edilen adrese ~ 
vurmuşlar, bir adamı t"'" 

yapmakta biç iiir gUçlük ot 
madığı halde oraya gele~ 
rin hepsi kızgın bir bııd' 
dönmüılerdir. Çünkü bu bit' 
yük tacir zaten körmüş. 

*** 
insanın ciğerine Ia01'b9 

sokuyorlar 
r.1 vusturyalı bir ilim •.~ 
t.:.J remin ultraviyole şu•~1 

tedavisi için şöyle bir UP' 
tatbik etmekte imit: Verer' 
linin ciğeri içine ince bİt' 
tele bağlı bir liüçük Jal01" 
koymakta ve elektrik ce~Y~ 
nını doğrudan doğruya cıl 
içindeki lambaya vera:e~t• 

'G 
~t 

imiş. 
• • uo ~~/ ~ 

dişini kıpırdama; Hoca b" '1 
şın' geleceğini anlaa>•Jıl' 
beraber sabahtan baıla)'~ 
uğursuzlukların bu son f',r 
linde itiraz edememiş. C el, 
rah nişleri salmış hoca ı' 
acısiyle haykırıp bayılırlı .I' 
avuraundaki yumurtalar 
sarısıyle beyazıyle dışarı J 
rayıoca cerrah: , 

- Oh... demiş, işte Y'~ 
nın nuzu çıktı artık ,.~ 
edersin. Demiştir. ../ 

1 

memnun etmek için ne f' 
pılma:r; ? Dedim. ,t 

Rengi azcık sarardı. F•~ ,
hissettirmek istemedi. Miit 
bessim bir çehre ile : d' 

- Vay, beni tanıyord' 
sunuz? , 

- Bunda şaşılacak . ~ 
var, dedim, _madam kı ıfı 
Bern de en guzel kadııısııJ t· 
elbette sizi herkes ~·~a 
Gülerek bizi bir daha su~. 
Birbirimizi tekrar selia>I• J 
V güoa birbirimizle 111efİ e' 
görünmemeğe çalışarak ~~· 
meklerimeze deva111 ettJ 
Fakat lrmavstabla ark•~ıd' 
Fransızca konuştukları b• 
biz Almanca konuştuk. ·.ıt 

k
. ır 

Bu kedın çok ze ı, 
0
, 

tahsil görmüş, sekiz I~•' fi 
vakıf, san'atında mabıt tf• 
fevkalide cesur&bir caıu~1,ı 
Bu vak'ada onun ceıure 
göstermeğe kifidir. ) 

(Sonu Y arıP 
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lhamra Tel. 
2573 

4 BUGON 
'~ Ye eğlenceli Fransızca nefis bir filim 

ÇAPKIN GENÇ 
~I t ; En meılıur ve en sevimli i1'i Fransız artisti 

._ELLE DARRIEUKS ve HENRY GARAT 
Yrıca : Paraaıunt dünya i tiaberfeJİ ve 

. Kazak rapsodisi ,. 
"•idi iki kısımlık nefis ıarkı ve mUzil< filmi a 

"~~~~" • 
lt.roskop gösterir ki 

1 . 
I. 

\ictdı..ı 

ZLERİN l\IUHAF AZASI ANCAK 
cc PERFA PUNKTUELL >> 

~llllarile kabildir, her cins en tık ve sağlam 
liteleri ve güneş gözlükleri İzmir kemeraltı 

~li altıada Nafız Gözrördire• saat ve a-özlük 
Qauz • 

SiNiR 

DEPO: S. Ferid Eczrıcıbaşı 
Ş 1 FA ECZJ\NESI 

30 ikinci Tteşrin 

r!lriE~Er!l8Ri1 m a 
~TAYYARE sineması1 rE~i;?N • 
~ Bu hafta beklenen iki büyük filim 1 
; Büt! :il~l~!1i!!ak~!!~~!.?!~?!~~liği 1 
~2-Barkarol (Venedik şarkısı)= 
~ Güstav Frohlich ve Lida Baarovanın temsil ettikleri ~ 
~ şaheser filim E 
[1 A YRICAI: 11 
m l\liki (Canlı karikatürler) ve Paramunt B 
~ dünya havadisleri 1 
~ SEANS SAATLARI E 
~ Hergün 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesi, B 
~ pazar günleri 1,15 de başlar m 
~ Seanslardan sonra her semte otobüs,Karşıyakaya vapur § 
~ d 6 ~ VM ır ~ 
ı...•~ ~ 

~~E~~~m~~-t!E~EmmE@~~~~E~EaB 
rr~~~~~~ ... ~~~~~~.,, 

n HUSEYIN KAYIN ~ 
~ Zarif. temiz, ucuz nıobilye evi ~ 
fi Yemek ve yatak odaları fevkalade kurulanmış ! 
~ kerestelerden yapılır ~ 
~ Muhtelif ölçü üzerine siparişier kabul edilir. ~ 
tıl Şekercilerde numara 26 i 
~~ .. a~~~•.::a~ ••~~~~ c::.t::llJ;;;:;.9::S~ 

..,.,,,. _,,""""'~"""""':""·· .... ~"""""""""_,,,,_,., 1ıı11ııaıtıeılııMılıA!llllAAA6!e.edııdlııMAM111ıa: 

İ Mr..~.~r•~ !ıiıt~i~~~!ı;~~~~~ ku- ~ 1 D O'K T•O!R -1 
! maşlarını sayın halkımıza haberdar ederim. Teşrif ede- ~ 41 M s k • Uğ ;, 
~ cek en müşkül pesent zevatın zevatın gerek kumaşlar- u G · e V f Ur • 
! da": v~ gerek ise dikişlerden memnun kalacakları şüp- ~ : • S 
i hesızdır. ~ G BiRiNCi SINIF • 
1 Zabitan elbiseleri de en sonnizamesini bihakkın tat- ~ O h ·ı · h 1 kl .. h • 
i bik etmek suretile <iikilir. ~ .. a 1 1 asta 1 ar mute assı~ı .. 1 Adres: Kemeraltı ikinci beyler sokağında. ~ 41 Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuş.$Hasta- • 

....,...!llilmım•a:a::imai5&mm•••iBm&lİl .. ı• ~~•:.tııııuı:::.-~~a:s;;s ........ ~-=.tıı:a~~~ 41 larını her sabah saat d~!.iuza kadar ve öğleden sonra• 
~ birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. 9 · 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIO\:iLU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 

\ir . . ~lektrik te~avisi . 
• Birıncı beyler sokagı Elbamra Sıneması 
•rkasında No. : 55 Telefon : 3479 

' ~l' kahvecilerine müjde 
~~dettenberi piyasada bulamadığınız kahveler için 
~ Y•~ılan Bebe ve Başar marka Paket Bisküvit

lt pıyasaya çıkardık. Sayın lzmir balkının rağbe-
b Bebe ve Baıar marka Paket Bisküvitleri güzel 
en iyi biskilvitleridir. Şekercilerden arayınız. 

Yapım yeri : iki çe,melik caddesi asmalı 
mescit cami karşasında 17 4No,da 
Dervim Biıkilvit yapım yeri: 

lsmail Atamer. 

'*~~**~~*~*~~~" ,. 
DOKTOR ~ 

A. Kemal Tonay 
~akteriyolog ve bulaşık, salğın 

hastalıklar mütehassısı 
lQ ......._, e istasyonu kutıaındaki Dibek aokak baııa- )f 
~nu ey ve muayenehanesinde aabab ıaat 8 den )t 
"-t 6 ya kadar butalanm kabul eder. ~ 

t ~t eden hastalara yapılması liııma-eleo ıair )t 
t, •e ınikroakopik muayeneleri ile veremli hasta- 4IC 
:ılı:taaaına cevaz görülen Pnomotorakı muayene- 1J 
'•taıaman yapılır. Telefon: 4115 )+ 

~~~~~~~~~~~ 

~engin kişesi 
Türk Hava Kurumu 

1. Na On İ\ 
l) . 01tnak istiyorsanız biç durmadan ( ZENGiN 
el 1tıde11 bir bilet ahnız. Bu suretle hem yurdunuza 

Lı;~: .... lc~ndiniıe hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
~t'~ üzere günde on ve haftada elli kurut tak
~~ .. tı,!ır. Zengin kişesi birçok vatandaılari zengin °' •r •ermiıtir. 

: liUlrbıııet caddm Kemeraltı karakol ittisalinde 
ZENGiN KIŞESI 

TERzı mehmet z~ki 
Kemeraltnıda Hükümet karş,sında numara 24 

Hiç hir yerde şubesi yoktur 

~ 9 Evlül Baharat Deoosu 

40 renk üzerine Kız markalı "Arti,, kvmaş boyası 15 kuruştur 

Satış yeri: !laEYLUL9B-aharat denosıı c-r--; 

T elefon 3882 --. 

iÇENLER 'ILİR 
Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhha tınızın 

daimi surette korunmasını teınin edecek ancak 

Yüksel, Kabadavı rakılarıdır. 

1 Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memduhun labo- • 
G ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenehanesinda. it 
G [ Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, za- • 
41 yiflik, kalb hastalıkları, mide, barsak böbrek hastalıklarıllt • • . ........................... . 
Muhterem müşteri
lerimizin dikkatine 

Elbiselerinizi son modaya . muvafık, 
sağlam, temiz ve şık yaptırmak ist~r 
seniz, her halde İzmir..ie Alipaşa cad 
desi sarraflar karşısında ( 31 ) No. da 

( HASAN BASRi) Elbise fabrikasına 

dikdiriniz Fiartlar gayet ehven olup 
( Soraski ve Alber Baruh ) kumaşlarını• en ~iyisinden 2 
provalı 22 lira, 3 provalı 24 liradır. .. 

Halkapınar çulakı bir provalı 12 lira 2 provalı nezaket 
14 liradır. Sayın müşterilerimize bu fırsatı kaçırmamalarını 
tavsiye ederiz. SADIKZADE BiRADERLER 

[•l~~~~~ı~~~~fJBllll41 

1 lzmir Yün Mensucatı 1 
~ Türk A. Sirketinin 1 
1 Halkapınar Kumaş Fabrikasının il 
ı Mevsim;:dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar: ~ 

1 Sağlam 1 
~ Zarif 1 
1 Sat~ !r~r~uzdur 1 
1 Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. il 1 Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu~ 
~~~~~~:~~~~~~· 

r 
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Kızılavın 
şef katı 

Her sene olduğu gibi bu 
ıene Kızılay kurumu Mektep
lerde bulunan fakir çocuklar· 
la fakir ailelerin çocukların
dan bin beş yüzüne elbise 
•erecektir. Kızılay kurumu 
mekteplerdeki fakir çocuk-
lann miktarını tesbit etmiş
tir. 

Berberler 
Atatürkün heykeline 

çelenk koydular 
Berberler ilk Pazar tadilini 

dün yapmıılardır. 
Berberler cemiyetinde öğ

leden sonra saat on dörtte 
toplanan azaları toplu olarak 
Cumhuriy'!t:meydanına gide
rek Atatürkün Heykeline 
çelenk koyarak gece geç 
vakite kadar bayram yap-
mışlardır. 

Gülsü~ün 
sarkıntılığı 
Dün akşam Hükumet lko· 

nağı .. civarında dolmada 20 
yaşlarında Yusuf kızı Gül
süm kendisini bilmiyecek de
recene sarhoş olarak gelen 
ıeçen erkeklere sarkıntılık 
ettij'inden yakalanmıştır. 

Hakaret etmiş 
Alsanc kta Zade sokağın· 

da Ali karısı Emine. kom-
fUSU Süreyya karısı Mavistre 
madde tayini suretiyle haka
ret ettiğinden tutulmuştur. 

Haşmet 2eldl 
Bir müddetten beri Anka

ra ve lstanbuld:t liman işleri 
hakkında tetkikat yapan lz
ınir Liman işleri müdürü 
Haımet dün Ankaradan dön
müştür. 

Gözteoe 
İlk mektebi yanıyordu. 

Göztepedcki Hakimiyeti 
Milliye mektebi dershcsnesi
nin ocak önündeki tabanın-

dan evelki gün yangın çık· 
mış İsede söndürülmüştür. 

Yılbaşı Tayya
re biletleri 

Yılbaşı piyangosunun bi
letleri satışa çakarılmıştır. 
Yılbaşı piyangosunun en bü-
yük ikramiyesi 500 bin lira
dır. Bundan başka 200 bin, 
150 bin, yün bin, yetmiş bin, 
altmış bin, elli bin, otuz bin, 
yirmi bin, on beş bin gibi 
büyük ikramiyelerle 400 bin 
liralık ve 100 biu liralık iki 
mükifai da vardar. 

Bu sene yılbaşında 2 mil
yon 715 bin lira dağıtılacak· 
tır. 

Tanılmış 
Bayramda, pazar gün'e:i 

misafirlıkte her zaman her 
yerde bir ekmek kadar cil· 
din bir ıhtiyacı olan ve bü· 
tün dünyaca tanınmış itimad 
edilmrk bugün için rekla ııa 
ihtiyaç olmıyan bir danecik 
krem ve podra varsa o da 
Tokalondür. 

Toptan ve perakende Şemsi 
Hakikat ucuzluk sergisinde. 

• 
lspanyol işlerine müdahelenin çok fena 

netiler do2·urmasından korkuluyor 
lstanbul 29 (Hususi) - ispanya hükumetinin Milletler Cemiyetine müracaat etmesini 

F_ransız gazeteleri büyük bir edişe ile karşılamaktadırlar. Tan gazetesi bu vaziyetin böyle 
bır müdahelenin çok fena ve karışık neticeler doğuracağını yazmaktadır. Jurnal des Debas 
gazetesi, ispanya cumhuriyeti hükumetiniu beynelmilel müşküller çıkarmak için manevralar
da bulunmakla itham etmektedir. 

N. Menemencioğlu meb'us 
mu oluyor? 

lstanbul 29 (Hususi) Hariciye vekaleti umumi katibi 
Numan Menemencioğlunun münhal meb'usluklardan birine 
namzed gösterileceği meb'us intihabandan sonra da hariciye 
vekaleti s.yası müşavirliğine tayin olunacağı söyleniyor. 

M. Antenesko Yakında Anka
ra'ya gelecek 

Varşova 29 (Radyo) - Romanya hariciye nazırı Müsyü 
Antenesko, gazetecilere beyanatta bulunmuş ve çok yakın
da Ankara, Atina, Paris ve Londraya gideceğini söylemiştir. 
---------------------------------------C::::-------------------------~ 

İsnany':l ihtilili/ 

Yunan işçileri 
irana 

Gidecekle:r 
Tahran 29 [ Hususi ] -

Ziraat veosyal yardım veka
letleri memurlarından mürek
keb bir Yunan heyeti rdün 
tayyare ile şehrimize gelmiş
lerdir. 

DÜNYA POLl·rlKASI: 

Türk-İngiliz dostluğu 
I• ugHiz kralı Sa Majester Eavardın yurdumuza Y,' 

scyabatten ve büyüklerimizle yaptığı temaslardan • 
Türk logiliz dostluğu bir kat daha kuvvetlendi. I 

Avrupada havayı bulandırmak istiyenler ve Türk· f 
dostluğunu çekemiyenler birçok şayıalar çıkardılar· 
bir kaç gün evvel Avam Kamarasında lngiliz barciye 
Eden çok sarih bir nutukta Türk-lngiliz doıtluğuou. t 
izah etti. Aşağadaki satırlar Avam Kamarasında 1 

tefsilatile bildirmektedir: 

A vam kamarasında sorulan bir sual ile bunun 
lngiltere hükumetinin hiç bir vesile ile lngiliı ve 

dostluğuna halel getirilmesine imkin bile taıavvar ~
diğini göstermektedir. Müzakere esnasında bir 111eb 
suali sormuştur : . ~ 

- Akdenizde ltalyan ve lngiliz menafiine aid 1_,; 
imza edilebilecek her hangi bir itilaf münasebetile, • .i 
yeye karşı olan pek eski dostluğumuza veya Türkl. ";'~ 
atlerine zarar iras edebilecek mahiyette her hangi b!r f' 
lngiliz hükumetinin kabul etmemesine M. Eden itıJI• 
terecekmidir ? r 

Eden şu cevabı vermiştir: . , ~ 
- Bu muhakkaktır. Şurasanı söylemekle bahtiY'~i.' 

lngiliz Türk dostluğuna halP.l verebilecek mahiyette bit.k 
hareket takibini düşündürebilecek hiçbir vaziyeti akl• r- . 
mek bile kabil değildir. 

Görülmemiş 
bir facıa 

-Baş tarafı 1 inci sayfada- J 

duyulmuştur. 

İstanbul 29 ( Hususi ) -
ispanya hükumeti Milletler 
cemiyeti konseyine bir nota 
vererek, lspanya asilerine 
ltalya ve Almanya'nın yaptığı 

Leh-Romen 
ittifakı 

lstanbul 29 (Hususi) Ro
manya Hariciye Nazırı M. 
Antenesko dün öğleden 

sonra Varşovadan Bükreşe 
hareket etmiştir. 

Bu heyet Yunanlı işçileri
nin grub halinde İranda ça
hşhrılmasrnı temin 'edecek
lerdir. Aynı zamanda iki hü
met arasında bir ticaret 
mukavelesi de yapılacaktır. 

Ereili 
ocakları 

Tren kafayı kopararak 1 

pençcreden içeriye 

Sakarya ~s 
ru kapta 

mahkôm ol" 
~· Geçenlerde şehria.ı ~ r 

yardımları protesto etmiştir. 

Bu notada ltalya ve Alman-
ya'nın yardımlarının elle 
tutulacak kadar bariz oldu
du iddia edilmetedir. 

Verilen haberlere göre 
Madridin 20 günlük muba
sar;-sı asilere hiç bir fayda 
temin etmemiştir. Bilakis 

asilerin bütün tabyaları iflas 
etmiştir. Hüki'ımetçilerin yeni 
muvaffakiyetleri karşısında 

asi kuvvetler ric'at batlarrnı 
temin etmekle meşguldürler. - · ... 
Donanmamız 
- Baş tarafı 1 incide -

ve dümen suyunda ve prova 
hattında filotilla olduğu hal
de busabah saat 8.30 da 

Antenesko Leh - Romen 
ittifakının iki memleketin 
derin hissiyatına uyğun oldu
ğunu anlatmıştır. 

Antenesko'nun Varşova-
daki temasları çok iyi neti· 
celer vermiştir. 

Japonya 40 
milyon lira 

harb masrafı 
Tokyo 29 - Japonya'nın 

1937 bütçesi parlamentoya 
verilmiştir. Bu büt~e, 177 
milyon sterlingdir. Bu para
nın kırk milyonu harbiye 
bütçesine tahsis edilmiştir. 

Sağır ve dilsiz 
okuyocular 

Faler limanına gelmiş ve Londraya yakın bir kasa-
dost ve müttefik Yunan top- hada kilisenin korosu, sağır 
raklarmı yirmi bir top atışı t ve dilsizlerden mürekkeptiZ.~ 
ile selamlamıştır. Limanda Bu sağır ve dilsizler ellerin-
dört distı oyor ile Averof dekifdua"kitaplarını" ()kumak-
buoa ayni sayı top atışı ile ] •tadırla~. ı. Tabif"i;eslerihlç~ 
mukabele e!miş:ve sonra-17 l anlaşılmadığı -iÇTtilkin;;d;:-

Ltopla·Amirali'ôiız(selamlamış-·• :Okiler rı8 ı duaı;;;-- ellerindeki 
tır. Yavu:! da buna 17 top- -:- kit;blardan takib •etmakte- .. . ~ -

:ıamukabele etmiştir.·-.. -~ - ldirler.9 · ~ Eiia 
~ooooooooooooooooooooööööOÖÔoO 

Bütün: Izmiri tayyare sinemasına çeken Barkarol fminden 
bi;-;ahne 

Ereğli ocaklarından en 
mühim kısmına sahib bulu· 
nan Ereğli şirketi ocaklarile 
hukuk ve tesisatını çü buçuk 
milyon liraya hükumetimiz 
satın almıştır. 

Arap harfleri 
yasak 

İç Bakanlığından yapılan 
bir tamimde Türk harfleri 
hakkındaki kanuna rağmen 
bazı yerlerde eıki arap harf -
)eriyle yazılı müracaatlerin 
kabul edildiğini görüldüğü 

ve Türk ceza kanunun mü
addet maddesi mucibince 
bu gibilerin kıt'ai hapse 
mahkllm edildikleri bildiril
miştir. 

Osmanlar bir
birlerini yara .. 

)adılar 
Değirmendere nahiyesinin 

Gümüldür köyünden Ahmed 
oğlu Osman ile Süleyman 
oğlu Osmen aralarında çıkan 
bir münazaa neticesinde Ali 
Osman biçakla Süleyman 
oğlu Osmanı yaralıyarak 
dört dişini kırmıştır. Osma
nın da kolu bileğinden kırıl
dığından her ikisi deı hal 
Memleket hastahanesine kal
dırılmışlardır. 

Yangın sön
dürme aletleri 

f ır]attı 
Geçen hafta tÇekoslavak

yanın Temaşovel şehrine 7 
kilometre mesafede feci ve 
korkunç, tüyler örpertici .. bir 
tren kazası olmuştur. Geçen 
hafta Perşembe günü birbiri
ni çılğınca seven iki genç 
kullandıkları hususi otomobille 
449 cü kilometrede ki bir 
geçitte dikkatsizlik yüzün
d€n Viyana ekspresinin te
kerlekleri altında kalarak 
parçalanmışlardır. 

Müthiş bir sür'atla Üzerle
rinden geçe ekspresin loko
motifi genç kızı bir kaç yüz 
metre sürükler kızcağızın 

bu esnada kopan kanh başı 
tekerleklerin arasından fırla-
yarak hat boyunda bulunan 
geçit bekçisinin evinin açık 

ıoan pençerisinden içeri dü
şer odanın içinde çocuklari
le meşgul olan bekçinin ka
rısı bu müthiş manzara kar
şısında telaşla bağırır ve 
kendisini gaip eder· 

Bekçinin zavallı karısı gözü 
önünde oynayan bir kadın 
başının feci manzarasından 
pek çok kurkmuş olduğun
yapılan bütün tedaviler rağ
men bir daha kendine gel
miyerek hayata gözlerini 
yummuştnr. Orta mektepte 
okuyan oğlu da delirmiştir. 

Bu feci hadiseyi zabıta 

vaziyet etmiş geçidi kapat
mayan bekçi tevkif edilmiştir. 

Valiler~ kay
makamlar ve

kalet edece 
Dahiliye vekaleti valilerin 

' teftiş ve tetkik seyahatlerin
de yahut başka suretlerle 
vilayet merkezinden ayrıldık
ları sırada ieleri esasen çok 

Dahiliye vekaleti vilayet
lere birer tamim göndererek 
resmi daire ve müesseselerle 
hususi şirket ve cemiyetlerin 
şimdiye kadar satın aldıkları 
sb yapma tertibatını haiz 
yangın sondürme aletlerinin 
nerelerde ve ne miktar bu
lunduğu ve kaç litrelik olduk- İ 
!arının bildi ilmcsini ve her sene 
salın alınacakları da o sene 1 

nihayetinde bir cedvel halin- l 
de g6nderilmesini istemiştir. 

olan mektupçuları değil, vi
layete merbut kaza kayma
kamlarından birini vekil bı

rakmaları kararlaştırılmış \'e 
vilayetlere bu şekil<ie emir 
verilmiştir. 

niz nizamnamesine •Y~ 
)arak fazla yük alao ~ 
ya vapuru süvarisi • ~ 
kaptanın nıuhakeaıe,. fi! 
celt:nmiş ve kendisi ,.. ~ 
para cezasile altı y8S ;il 
mahkeme masrafı ad 
mahküm olmuıtur. l_ 

Osman kaptanın ıuçll ji 
vette yolcularını amb•~81 ti 
durarak anbardaki 6 ~ 
koyunları güverteye 1 
tirmekti. 

Adliyede 
tayinlet~ 

Adliye vekaleti tar•~ 
yeni tayin kararnaa.ı• "I.. 
huırlanmasına oevıdl ~ 
mektedir. Bu karar•• fi' 
büyük bir kısmını b4tıid' ~ 
killiğine tayia edilecelı ~"' 
namzedleri teşkil etııı• 1 
lngiliz ve ft J 

sız askerle" 
döndü~~ 

Adis-Ababa (Hu•"~. 
Habeş harbı esnas•~,.,t 

giltere tarafından Adı ~ 
baya getirilmiş ol•~.,, '1 
a!lkerleri memleketler~~ 
mek üzere Cibutiye ~ 
etmişlerdir. Adis-Ab• ,tal 
Fransız elçıliğinin ııı6.,~ 
da memleketlerine dlı t-' 
)erdir. Geriye döne~ d:, ı 
zabitleri hareketlerıll I ~ 
vel kral Naibi Maret• 1 e" 
ziyarıi tarafından kab" 

mişlerd_i_r·--~ ~~ 

1'1oskovada k~Ç 
'"'l . .ı :.' cg cnıyoı · bil 45 

Moskovada yapılall t~ • 
tatistiğe göre 21 tiY8 

1 !tP~ 
sinema ve 147 ağleOC:d' , 
hali vardır. Mosk0~~elll~ 
günde tiyatroya g• itJ'-9 
vasati ıniktarı 16745 '1501/ 
ya gidenlerin de li .. ' ~ 
umumi eğlence 111ah~i~ 
denler de 450,00o 
rak tesbit edilmiştir· 

Her av bircok vatandasları!bü 
yük bir servete kavuşduran (Saadet) kişesinden pİvanko 

almatı unutmayınız. 
biletlerinizi mut!' 

Basmahane Çor~k k~pı karak~I r3497 
Bay Hasan· Tabsın Telefon. 


