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~ATI ( 100) Para H A K K 1 N S E S 1 D J R Blm'-ttar 

!_.ngiltere kralını ecnebi bir devlet öldürtmekçmii~i;:· 
l1at!zimle komünizm aras;nda-

1 f Alkazar, ve Madrid üzerin~ bombalar yan.yor 
kı mücadele bilfiil başladı ~ 00

-,----------

~uS-KA.oıNi:ARı ısPANYA >

1 Kadın ve cocuklar idam 
'OMONISTLERINE YARDI- d ·ı · h ' 

MA KARAR VERDiLER e l ryor er taraf yanıyor 
0000------------~~ 

lıevizm ordusu Alınan or-
ttlarile karşılaş~ak üzere 

- -
~· lS - BugOnkG ga- j Sovyet kadınların Faıi.ıme 
~r ta•amen Alman kon- karşı mücadele eden kahra• 

dea bahsetmektedirler. lsanyol kadınlariyle tesann-
...ıP~ri Ve Popolo di Roma dünü gn .... ri• nntnlrla• •ny-
l.::~ri bolıevizmin Alman !emiştir. Moskova amelesi 
~--randa yeni Alman or- Sovyet birliği kadinlarına 
~.• karıılaıacağını göz hitaben bir be,.anname neşs• tutmasi hakkındaki rederek Sovyetleri lspanyol 
~11 htlylık harflarla kay- ulusunun çocuk ve kadınları 
'..~lar. için yiyecek yardımın.da bu-
~lo di Roma naıyonal lunmaja davet etmiftir. 
~ 11Din orta Avrupada lıtanbul 15 (Ôzel) - Hit
~~e kartı bir basti..ın ler son nutkunda komonizm 
- tt edecek derecede mad- veya Yahudiler aleyhinde 
~ llla1aevi ailihlı oldu-

1 

ateıli sözler ıöylemiç ve 
~azıyorlar. demiıtir ki: Bolşevizm Rus· 
~ Ota 15 (A.A) - Mos- I ya demektir. Ben de Alman 
~ •e Leningrad'da bin- demekim .. 

~~~ao 
~ZOFUN KÖŞESi : 

llAJ .. K ARASINDA ! .. 

1 t: 

r ECNEBİ·-, 
1 PARMAGı 1 

Maznunun 1 
itirafı 

Londra, 15 (A.~) 
Mak Mstho:ı'a ait Ailey 

mah"emesinde l 935 sene
si ilk teşrininde ecnebi 
bir devletle temasta bu
lunmuş ve o devlet hesa
bına casusluk yapmayı 
kabul etmit olduğunu iti
raf eylemİftir. 

Mevzuubabı ecnebi dev-
let 16 aiustosta S.Jcizinci 
t.dvard"ın haya ına Kisaet-
mek ve ilk defa muvaf
fakiyetsiıliğe uğradığı tak
dirde teıebbilılinii Fran
sa' da tekrar etmek tekli
ıfinde bulunmuştur. 

ITALYADA 
•• 
Opüşmek 

yasak edildı 
Peşte 16 (Radyo) - Fa

şist gençliği teşkillh heyeti 
aıbhıyesinin gösterdiği lüzum 
üzeriue öpüşme"' ve el sık
mak usulü mennedilmiştir. 

Lokarno 
Konferansı 

Londra 15 (A.A) 
-İspanyada cereyan 
eden kıtalin orta 
çağ kıtallerinden hiç 
farkı ~olmadığını is bat 
ed n cerhi imkansız 
deliller vardır. Kilise · 
ler yakılıyor, ı apas- 1 
lar ve rahipler katle· r 
diliyor, erkek, kadın 
ve çoc:uk lar toptan 
idam ed ıl iyor. Ve 
dahası var. •ütün bu 
vahşeti yapanla biir
riyet için muharebe 
ettiklerini ilan ediyor 
lar. ispanya hadise- 1 
'er i Avrupa medeni· 
yet ve kültürünün ne 
deıece tehlikede ~ol
duğunu göstermek- • ......,, ....... ......._"-'--=- ~ ~ 

tedir. yerlerini bombardıman etmit- mııtır. Maclridi 
Jerez de la Frontera IS lerdir. Tayyaıe kararrilu, etmiı vaziyette- .... . 

( A.A ) - Anarıistler San. Atoıa istasyonu ve amele ler din ....... --
Sebastiendeld yGkıek aile- mahallesinde yangınlar çık- albnda -.ar.....,_. 
lerin kadınlarını ve genç c:::'I --.._ ______ ..--.., 
. . . ... . . . . ... ---~'1~'99•.R.'• & •• ı .. ı... • ..-. .... 9' ... 

!;~::. gitmete icbar et- SEV AHATI ÇOK MOHI 
Madrid lS (A.A) - As- .... - -

turide milisler dün mağlüp Ç k 
edilen a•İ kolunu• mntebaki Mareıal Fevzi akma 
kolunu da tamamen imha s ı 
etmişlerdir. ~met nönü ile birlıkte 

Arago.ı cephesinde hUkii· •d k le 
met kıtaatı Tardie11taya doğ- raya gt ece m • 
ru ileri hareketlerine devam 
etmektedirler. Alkazar ve 
Toledo'nun bambardımanı 
devam ediyor. Aailer muka· 
bele etmemişlerdir. 

Paris 15 ( Özel ) - Asi 
tayyareler Madridin bir çok 

--· .oo •• 

Elektrik ve su 
Şehrimiz nafıa müessesele

ri komiserliğine tayin edilmiş 

e hl Ak .b h ·ı ! Londra 15- Royter ajansı olan Nafıa vel<ileti idari " 1 8 8 Ve 1 8 eCI er • • Lokarno konferansınııı Teş- müşaviri Süruri lstanbuldan 
ta i .. ..ı.r vardır iri her yesi almamıştır. rinisanide toplanacağınıh aber şehrimize gelerek yeni vazi-
;a''-b addederler. Bun- Yani ictimai ahi kca nok- varmektedir. Almanya ve fesine başlamıştır. 

) ~· liaanında (ibahi- aandır. Ve gene araştırırsak ltalyanan kooferaııstan çekil- Komiser yakında Elektrik 
"lerler. Biitin dlinJa ve medeni terbiye ve ahlaktan ı mek isteyişleri bu teehhüre ve su tarifeleri Uzerinde tet-

~ •daaıları iyi ve k5tü, - Sonu 4 ündüde - ıebeb olmuştur. kiklere başlayacaktır. 
•e haram deye herşeyi oo:>e>m0000000000oaoocoooooaooaooaoooooo ooooooooooao~ 

:Jlrınıılardır. Ne kadar s b h A t k t 
·••efesin!! tabi iınan- on a ar oşuıarı 

~l llrü9tüyaem yani her 
ı. "4

1
addi g6ren ve diiıü-

t e k h . IJl onuıtuysam epsı 

~e kötü deye berıeyi 
~ •rdır. 

.dan illada en vahşi ve 
u::.,,,._ t lcabilelerde bile iyi ve 

•:ekkiıi mevcuddur. 
~o ur da b6ylt: her şeyi 
~· telekki eden emde 

~bir llnıf i ;inde yaşa
•ların içinden böyle 

•• 11 adanıl1r çıkıyor? 
ti •ebebini derinletip, 

l'lelc glrUrüz ki o 
Yayunda bozukluk ' ;i fitri ahliki bo

• Jaai ailo ttrbi· 

Sonbahar at koşu 
ları önumüzdeki 20 
Eylul Pazar günü 
öğledaıı sonra saat 
14 de başlıyacak-

tır. 

!stanbul ve l\n
knada.n ve civar 
villyetlerden bir 
çok koşu atları gel 
miştir . 
Koıa sahasına 

tribilniln altıda bü · · 
yllk bir bllf e ve 
won yapılmakta
taclır. Yatmurlu 
baYalardı balk burap aapaacaktır. 

~ 

lstanbal 15 - Londrada 
çıkan ve iki milyon nüba 
buan' (Neva Chronicle) ra-
zetesi lngiliz kralı S. M. Se
kizinci Edvard'ın l.tuabul 
seyahatini tahlil eden uzun 
bir yaz11nda Ttırk - lngiliz 

mOnasebet'terillin üaldpfaa
dan baluetmektectir. 

Bu guete Loaclra ıe7alaa• 
tinde Bqyeldli ... O. iti-1 
bakam Dr. Tn0 
Ara• ve Maliye nldl 

- s-a 4 laclde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDi 
---------------'ooao Halk ve köylünün ih • 

CI 
nkümet yeni bir karar almış bulunuyor. 
Baıvekilimiz ısmet lnöoünün bizzat metral oltlMllll-~J 

bu karara g&re, Slimerban fabrikalan bundan IOlldt 

ve istihsal edecekleri eşyaıarı lüks mahiyettecle-. ... ~ 
caklardır. Ve her şeyden evvel bu imalitbaaeala 
ihtiyacına uyğu' bir şekle konmasına Habbn alahU1111l 
derecede ucuz olmasına dikkat edeceklerdir. 

Bu suretle Sümerbank fabrikaları memlekette 
bir zilmrenin ihtiyaçlanndan ziyade nilfuıamuz• 
seksenini teıkil t:den halk ve k6yllln0n ibtiyaana , m 
bir bale konacaktır. Bundan baıka yapılacab teıldlltla 

- Soaa 4tiaclcl• -
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Morfinle 
Çıldıran 
Adam 

Yazan: KAKANTINALI 

-16 -

kimiz de yerimizden kalkamı
yord.uk bacaklarımız titri vord':" 
~tam, kapıya doğru dana çıkarmıttır.. Eteklerı 

........ k Margariti kucakla- okadar çapkın bir ihmal ile 
..a. O 1 k il . açıl uıştı ki beni çıldırttı .. 
.. -.. nu çı rınca o an d h 1 k 
pa ara•ında sıktım. Marga- Kalkıb, uğrun ~ ı~sız 1 

Iİt de her kadın gibi lllkae yaptığım bu ne~ıs vucudu 
ihi r d kucaklayım dedım .. 

• ıama can ~ ıyor ui Hayret .. 
.. i mlkellef otelın g6~e. Hehtet ... * ocla•nda bir kont gıbı Koltuktan kalkamıyordum. 
.... ce bu it onun da botu• Halbuki bütün ıuuıuma ıa· 
M fitti. G&aleri sevinçten hibtim. Her ıeyi düşümüll 
parla1ordu. muhakeme edebiliyordum. 

- iyiyim canım.. Bir daha kamle yaptım .. 
- Bura ıaı nasal buldun? Ayağa kalkar kalmaz bacak-
- Çok gOdl. Akhna ne· larım zanğır zanğır titriyordu. 

~~-• ıeldı? Buraya gelmek. oturmaya meçbur kaldım. 
- Ne ppareı. Şoyle bir Margllrit benim halimi gö-
dalaa rahat ve nee'eli r6nce bir kahkaha kopardı. 
ıepeyim eledim. - Ne oluyorsun öyle .. 

Öa8Dla birlıkte bir koltu- ..::! Kokain dokundu. Gel-
....,. .... llcl,lm •• Ona kendime sene yanıma. 

a çektim. Margarit de ayni halde 

G-' 1 D dl Ş idi. O da kalkamıyordu.. 0-.. ı• ·· e • u pa· nun da bacakları tiril tiıil 
~ .. - llak. .• 

llarprit cehimdeki para titriyordu. · 

111111
._.,_ ılrlnce gözleri Olurşey değildi bu... iki-

miz de birbirimizi kucakla· 
1t-tıiDcl .. farlacla. l>odakla.ın· mak istiyorduk, fakat iiç dört 
4a bllJlk bir tebamilm do· adımlık yolu yllr6yemiyor-

b. Birdenbire bopama ,. ı. 
- Saıabo trela. Dive Daıuv9Auguu ""'•w•a• __ ,.a_ 

da. 1 baıdık kahkahaları... Bun
dan ıonra ne oldu bilmiyo· 

arite ıezdirmeden ce- S Ak ram.. ızmı~ım... tamın 

Wlındea kokain tiıeaİDİ çıkar· ıekizinde uyandım.. Adeta 
W. bitaa daha çelllim.. bitin vuücdum b6yük bir 

1'lftr ba derbal farkına iıkenceden kurtulmuıtu. Bü· 

JO 8UD. 

Kia Jdl ,ahllm.. Bir tu· 
ta cektim .• 

ela Yer biraz 1 .• 
$ilMli it.,..ııkh çekiyor-

• Glalerimiz cam gibi 
a..IWllu.ta. Kafamda binbir 
41fi•ce Mrbiria kovalıyordu .• 

raa clalj'aya d6tmüıtüm. 
dimclea ı~mitim .. Şöyle 
lilkUldia. Tatlı bir rüya· 

rl1adan uyanır gibi 
cı11r.a,;;. Marıarit de: karşım· 
dalci kaupeaia \berine uzan
mıı y•tayordu.. Gözleri sü
dtmlfttl.. Balkvndan esen 
rlzrlr eteklerini havalandır· •19. ""fiı baldtrlarını mey-

tin 8İnirlerim gerilmitti. 
Maı garit de bir ölü gibi bir 
kllçe halinde yatıyordu .. 

Kalktım • dolaıacak halde 
deiildim.. Feci vaziyettey· 
dim •• 

Morfin kutusunu aldım. 
Margarite bir iğne yaptım. 
Bir iğne da kendim.. ıkimiz 

birden canlanmıtbk. He.n de 
morfinin verdiği hızla kabı
mıza bile sığamıyordu.. Ki-
yindik.. Tuvaletimizi yaptık. 

Birer prenses ve prena ha
linde otelin büyük yemek 
salonuna in'dik. 

lçmiye buşladık. Muzik en 
gıcıklayıcı havaları çahyor, 
ortada bir kaç çift dans edi
Ytrdu. Margarit deli gibi sar-
hot olmuıtu: 

( Arkası var) 

Karadeniz Kıyılarında 
Soytari Oğlunun 

Bir Macerası 
YAZAN:** 

n yakmakta zerrece tereddüd etmiyordu 
~~· glln bldiıe Nalaiye 

iDJcllrlDtlne bildirildi. Tah· 
kllsata lllzum yoktu. Çilnkl 

lali cina1etin kimin 
fından itlndiji kat'i ıu

rttte •fikir idi. 
N•hiye mildil li, keyfiyeti 
man kaza merkezi olan 
aya bildffdi. V • Soytarı 

='-••ıanun tae.ibine mllfrezeler 
anlcla. 

itte.. Karadenizin uhillf· 
dala ita korkuç ıakiıi Sôy-

tarı oğJu lımal bu suretle 
kanun kaçağı bir adam oldu. 

Soytarı oğlunun yaptığı 

cinayetler çok fecidir; 
merbametaizcesin yapılmış

tır, erkek olmak itıbarile 

pok çok mahsum insanlar 
öldürülm6ttlir. Fakat bir ka-
dın, bir çocuk öldürülmemit 
kadın ve çocukları en müh-
lik zamanlarda yap •iı cin • 
yetlerden korumuttur. 

Pmıtoıculara karı da ha· 

f "•'"•• S-• ' 

Rusyada nüfus sayımı İİ>uNvAı» 
______ --00 .. 00 INeler oluyor 

Bu iş ~çin bir milyon 200 bin kişi çalışacak ~1 1 1 ,. 1 karıJ•tl 
A w • n a 1 <um arın ti 

ve bin ton ka2'ıt sarfedılecek ile beraber vattıkl• 
Sovyetler bir:iğinde 3 üncü 

defa olarak yapılacak olan 
nüfus sayımının tarihi, 6 Ki· 
nunsani 1937 olarak tesbit 
f dilmiş bulunmak tadı . 

Bv işin azametini tebarüz 
ettirmek için sayım işinde 1 
milyon 200 bin sayıcı ile 
120 bin müfettişin kullanıla
cağını, 30 lisanda basılacak 
sayım kiğıdları için bin ton 
kiğıd sarfedileceğini kaydet
mek kafi olsa gerektir. 

Bir genç kız 
dünva rekoru 

kırdı 

ol 

Her sahada bu büyük işin göçebe olmak üzere 40 bin hapıshaneJer ıatt' 
iyi bir surette bitirilmesi nüfus sayılmıştır. Sayım için En serbest b~~ı~ 
için istihzarat şimdiden baş· memurlar bir çok defa çok Filipin hapisaoelerıdır •• ,.ır 
lanmıştır. Hesap makineleri uzun mesafeler katetmek da mahkumlar geceler• ..a-
imal edilmekte bulunmur ve zaruretinde lralmışlardır. Bir rine, karılarının ya~~ 
muhtelif Cumuriyetlerde, mm· çok mıntakalarda izhari me- mek hakkına bile sabi,,..., 
taka1arda ve, şehirlerde hu- sai esnasında yeni yeni mes- Fakat son zamanlard• .,-• .. 
susi bürolar açılarak ç hş- kan köycükler keşfetmiş· reyan eden bir iki fir•' .. _..._ 
IJ'lıya başlamıştır. lerdir. ası, bapisane müdilrl~~ 

Kışın g idilmesi çok zor Bu seçim sonunda şimal başka türlü kararlar :;"" 
olan bazı şimal mıntakala - mmtakalarındr ahalinin çok na, ve mahkumları ıeM 
rmda sayım şimdiden bitiril· artmış olduğu tesbit olun- bırakmamağa mecbur k ıail"' 
miştir. Bu mıtakalarda bini muştur. Ancak mahkümlar, karı.~ 

Yafn1ak istediği şaka- I Beklenn1iyen hükün1 dan ayrılmak iste111:!.ıerı 
B 1 'k d k b ki b" ıçm. kanlarının. . " 1 _.ı.t 

Y''\ l<LırlJan olan adanı e çı a a te aca 1 ır b 1111•~ hapisaneye gire 1 
w • dile ciye tramvay çarpıyor, 

Şakacıhgın ıfra~ı da.im~ adamın öbür bacağını da müsaade ediJmiştİŞf·· t;ift 
fenadır. Bunu~ bır mısah kesiyorlar. Bunun üzerine mahkümlar koğuşlarda 
geçenlerde lngtlterede cere- adam mahkemeye muracaat yatıyorlarmış . 

Moskova'da ağustos son- yan etmiştir. Sidnev Nep ediyor, Mahkeme şu kararı *** 
larına doğru nihayetlenen adında bir adam karısını veriyor: Saınt _ Sebastien 
hafif atletizm müsabakaları- korkutmak için yarak çarşa- - Bu adam dilencilikle ·hml~J:·ı Bugünlerde mat 
na Sovyetler Birliğinin her fi!e kendisini asmıştır. geçiniyordu. B'-= yolda para yıldızı var: Saint • Se 
tarafından gelen 556 en iyi Kocasının şakalarına alış- kaz<.nmasının belli başlı se· Bugünlerde blitllD .. 
atlet ıştrak etmiş ve bu mış olan karısı kocasmı asılı bebi, tek bacakh oluşu idi. i9' 

k b matbuatında bu 
müsabakalarde 16 yeni re- görünce yenıoa bile gelmiye- Şimdi biç bacağı yo , unun k 
kor tesis olunmuştur. rek uzaktun nasılsın iyimisin için dilencilikte daha fazla sahifeleri tutca ' hd 
Yen·ı rekorlar arasında k · d t ı· at ı"s lspanyaı.ıa bu •• diye sormuş ve sonra da azanacadın an azıu n - k 

bı.lhassa 19 yacında genç t - h kkı yoktur elli ıene evvel ., çarşafı keserek bahçeye ki· emege ıı ··· bahlsçı kasabasıydı. 
sporcu bayan Vasiliyevanın tap okumağa gitmiştir, Gel- o 
rekoru cayanı dikkattır. Be- Kunduracı den Laşka kimıe ., dıği umnn kocasını gene 
den terbiyesi Teknikum'u uğramazdı. 

Yerlerde görınüş, dürtmü fa- Ve tacı"ı·leı·e tontan B 1 k b..;....ı talebesınden mezun olan 1 ~. u ba ı çı te , • ..-~at adamcığaz bir türlü ayıl · h • h ı:· .. .Jali 
Vasiliyeva 1000 metreyi 2 ve oerakende satıs. bir plaj şe rı • 

mamış işin vehametini anlı- M kilİ11 
dakika 58,4 saniyede kate- Mnhterem mü•terilerimiz Bul- Salamank• ar yan kadın kıyameti kopar· ., 1 ay• 
derck, 2,2 farkla, yeni bir varda yeni ve asri yaptır- S(eldi. Bu zat s_P.• k ıell 

mışsa da iş işten geçmiştir. ço -~~ 
dünya rekoru kırmış bulun- __ '!l liı 

0 
_ mış ol ·1uğumuz kalıb fabri- yollarını yapmış, ,..,_~, 

maktadır. A . . J Jb" . kMDız da zamanın en son olmuştu. Sonra on • ~, 

b b
• h 1 rtıstın <aç e ısesı erkek ve kadın modelleri öldü. Bütün serv~tıoı ~ 

Gari ır ata., vardır? havi ve ayakları zarif gös- Sebastienin pliJl•~ ,~ 
~ı;1) .. .a.b~·•iwwnf da l'.ok r. ........ ı... J.lnlivuHa nlen terek fenni surette vaoılmıs- için harcadı. PllJ ~ 

garı ır ııe 0 muıtur : , Gloria Maten ismindeki bir tır. Kerestelerimiz gayet görmedi. Saliamaok• .. ,-:..& 
Halk, her tarafın karanhk yıldızın 7200 kat iç çama•ırı, k ld w d k. · · 13 lincü Alfon•.u0, 1ts olduğu ve bir çok kimselerin " uru 0 ugun an es ıyıncıye t "1[.., 

213 kat olbisese, 180 şapka, kadar formasını ve zerafetini kraliçe Mari • Krıs •0~ ·:AJJ* 
yarmağa hazırlandığı bir sıra· af ı~ .. 
da keskin bir İmdad düdüğü 180 çift ayakkabı ( hepsi muhafaza eder. Sebastiende bir ıar İJ! 

yeni olmak şartile ) sahibi Bulvar : Yeni müzayede tırdı, Miramas ıar•~~~~ 
ile yerlerinden ve evlerin fır· oldug-u meydana çıkmıştır. bedestenı· ar'-asında Kemal- · · de çoc~ lamıılardır. 1 K yaz mevsımın .. ~:_. 

lmdad diidi\ğü miltemadi- Maamafih artistin nankti paşa bedesteni ittisalinde bu saraya gelmege • ~ 
yen çahyor, fakat ne olduğu· servt:tinin - ancak bir kaç ~u~ara 15 şübesi arasta Saint - Sebaştien pllJ' 

b. b" k" b"I . d dolar oldugu anlaşılmıştır. ınkılab numara 87 sonra rag-bet gprdli·.--. 
nu ıç ır ımse ı mıyor u. , . ss----

H d
. b d • ~'ı;tı ı;"P::ı•~~ ~ıı;ıı:ı;.ııırı;.111ıı;11 •; ıı;nıı~ııqpı~'ll"'q 1111111 '""'"'!'•ll""'~ıı"''Qll'"''I ""'''"'"''' - •11'!!'11 ~~!lll~ll'"''''''"ıqll'!!ıtıl""'"~ • . P!:!.11-:.ı-.-: i ıse za ı tayı a teJ aşa ~ ,, ... ,,,.,M11iH11ıa,,,,., "'"d'"'""ilti"-'""~ıı1Md 1ı ... .u= .... ,ıı1~111ı~ı~ .~ııı ~ ~ı,:;11~111ı~ıı~u~ıı ~ !~~~.~ıı:.:'u~dııe.ııı:d~ ~ ıı:.ı 

düşürmüştü. Zabıta, İmdad [•J 
düdüğünün çahndığı fabrika- ~:J 
ya yetişmiş fakat fabrikavı t•l 
derin bir sükün içinde bul- [•l 
muştur. Buna rağmen düdük ~ 
mütemadiyen çalınıyordu f :J 
. Ne oluyo~rt~ ? Düduk ne [•l 
ıç n ve kımın tarafından [•,. 
çalınıyordu ? [•j 

• 
'' Zıngal Parkelert '' .... En nıodern ve t'n son sistenı usulle f urunlanmış ve kurutuhtl 

içinde haşarat yaşatrnaz, şekJini katiyen değiştirmez, çok u~ 
n1liddet en n1odern konforu ten1in eder 

Nihayet bidisenİI'\ mahi- r."E 
yeti anla .. ılmışhr: F abtikanın [•l 
bekçisi, bir ış için dışanya [• ... 
çıkarker. lambayı söndürdü · t~~ 
ğünü sanarak imdad düdüğü [!i 
düğmesini çevirmiş bu suretle r61 
düdilk mütemadiyen çalma- [•] 

EVLERİNİZİN TABANLARINI 

• ğa baılamışhr. 

r?keti, bir şekavet added le
mez. Bir unsurun vahşet ve 

cinayetlerine en nihayet di 
ğer unsurun müdafası namı· 

na yapılmıı bir müdafaa de· 
nilir. 

- 5-

Soytarı Oğlunun 
Cinayetleri 

• Soytarı oğlu lımail, Ordu 
ve Gireıon bavalisınden 

Gümüşhane dağlarına kadar 
pek çabuk dehşet saldı. 
lsmailin bu kadar çabuk 
bel rmesinin en başlı sebebi, 
Oımanlı hiikümetinin bırak 
bğı kötii vaziyet ve ahlaktır. 
l,mail, teslim oluncaya ka
dar çök can yaluuıthr. 

Caa yakmakta zerrece le· 

Zıngal Parkelerin' defi 
YAPTIRıNIZ 

SATIŞ YERi : Hilal Kereste fabrikası Keresteciler 

reddüd etmemesi, ' Ordu ve 
havalisioi çok korkutmuştur. 
Octğlarda, ovalarda, köylede: 

- Soytari oğlu ge liyor! 
denildiği zaman, eski zaman· 
larda "yedi başlı ejderha 
geliyor,, haberinin verdiği 

panik husule gelirdi. 

Halk bu kadar korkuda 
haklı idi. 
Bulunduğum yerin muha· 

sebe memuru bir Ordulu idi. 

iyi tahsil görmilş, iyi kalbli 
\e mağrur bir adamdı. As
len Gürcü oiduğunu unutmuş 
ve hayatını memuriyet ve 
devlete bağlamağa muvaffak 
olmuştu. 

Bu muhasebecinin bana 
anlattığını ben de kadınlara 
anlatıyordum : 

" Malum ya .. Burada araba 
denilen bir şey .>oktur. Hatta 
koca kasabada, Harşit dere
sinin bir kenarında Rurslar· 
dan kalma bir top arabası 

tekerleğinden başka teker· 
lek yoktur. Burada buna 
lüzum görülüyor. Çünkü 
nakil vasıtası, kadıoların 
ıırtlarıdır. 

" Bizim taraflarda, [ yani 
Ordu taraflrnnda ) da vazi
yet aşağı yukarı böyledir. 
Fakat bızde hayvan ile nak
liyat daha fazladır. 

"Soytarı oğlunun en fazla 
dehşet saldığı zamanlarda 
ben ihtiyat zabiti idi,..; Os
manh ordusu ile pek çok 
yerlerde bulundum; nihayet 
-terfipen sonra memleketime , 

ce 
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Alameti farikası FiL BAŞI resminden ibaret ol 

. '' Türk r--amaşır çividı· "an I 
k IJ k ~ /.: i l~ nı u ~nma tadır. Bu çivid ile yıkanan çamaşırlar arl k ~ ! ,. >sıf . 

beyazlıgını muhafaza eder. Tamııme ft f · p a L __,,- f 
ları harab edecek muzir bir madde ;ok~u:~L~K~e v~aD~L: oAiAo! _.rRıLııı ...:=.._ __.:J 
GA yapmaz. Eski çanıaşirları adeta yenileştirir wol(u,, 1 
müddet nescilerini :nuhafaza eder. ve uzun -

Bu çi ·id ile yıka.ımıyan çamaşırlar be azlıw k . GOZLERİN MUHAFAZASI A CAK 
sarımtırak bir renk almaktadır. " Tü : gını a~b.e~ıb - << PERFA PUNKTUELL )) 
suyun dibine "k b r çamaşır çıvıdı " G lük 1 
ECNEBi MAç;K mAeLzl oyafSkfMuvLvfeti . ~iyasada satılan diğer oz cam ariJe kabildir, her cins en ıık •e = 

• ve çıvıdlerden b" k t had gözlük çerçiveleri ve güneı giSzhlkJeri fzmlr k A 
• Senede iki deta aıv.t .(:,.."'•'-' •• • • ,. •

10 .~ • _ a a"!!.WUL.at.rlLa~~...-. .. ~ eme 
İf diyeleri almak için çividin sarılı olan kltıdlarından 1 O ~ DOKTOR M dane ıetirmek kifidir ve size derhal bir bilet verilecektir. 
~ 

~ • ~ toplan ve perakende siparit kabul edilmektedir ... 

teriyoJog ve b~Jaşık, salğın w. . 9 Eylôl Baharat Deposu Biçki yurdu müesliıi 
ı hastaJıkJa r mutehassısı . · .. B z hr ff · 
~ lt . . . Balcılar caddesı numara 198 telefon 3882 dır. Muracaat C•1 e a asan 
~ lltasyonu karşııındakı Dıbek sokak başın· ediniz. Bütün Türki)·e kadınlarının kullandığı yalnız, E . . . . . 

llL_ ... tt ve muayenehanesinde aabab saat 8 den • bir çivid vardır bu da S'iJ Talebe kaydında baıiamııtır. 1-J-ç dıkıı bilmıyea ~· 
~ 6 Y• kadar hastalannı kabaJ eder. •• • • •d• '' B yanlıara bir senede çiçek yala boya foafur kabartma biç,. 

w, t ~en hastalara yapılması lhımge1eo sair iC "Turk çamaşır ÇIVldl ır 12 ki dikit öğretilir ve Maariften muaattak phadetaam 
.a<Hmı&a.. llailcroakopik muayeneleri ile ver,emli beıta- tC -

1 
J ~ verilir. Dikiç bilen bayanlara aynca hasal illa1lM 

~--illa cevaz görülen Pnomotoraks muayene· )ı 1 Ç ENLER 8 L R -01 leri gösterilir. Altı ayda mükemmel makastar yetiıtiri-
• --~an yapılır. Telefon: 4115 H r\.l , • • h t k" · hh t ! 1ir. Mu6tacı muavenet olanlardan lieret alınmaz yurdma 

__ ~ :~c~ enızı, aya ınızın zev ın_ı. sı a ınızın ~ atelyesinde en mliıkil pesentlerimemnun edebileee~ 
i ~·~~~~,. daımı surette korunmasını temın edecek ancak ~ derecede sipariş dikiş kabul edilir ve hazır karJ• 

1 h t k . Yüksel Kabadavı rakılandır s takımları .. sablır. Dah~ .fazla izahat istiyenler her ıamü me me ZO' l --~ . ..!w ··- .... .. .. . __ • ~~~~i·•••• 
24 Karatas Biçki ı Birinci Sınıf M:tahassıs • M s k • J ~, 

~ y d Dr. Demı_r Alı Dr. eV l uflar ur u KAMÇI OGLU • 6 
tı~ Hükümet karş.sında numara 

' ıç bir yerde şubesi yoktur 

l~ta •• t •ı • ~nı muş erı erı 

dikkat nazarına 
• llizi 
ı , ıon modaya muvafık, sağ 
lı11ı~ tık yaphrmak ist-!rseoiı, 

f 
(3t)•r.ie Alipaşa caddesi sarraflar 

'!ati~ No. da ( t:f ASAN BASR:) 
'e ••na dikdiriniz Fiartlar gayet ehven olup 

~ br, Alber Baruh ) kumaşlarının en iyisinden 2 
, ' 3 provalı 24 lıradır. 

, S~ çulAkı bir provalı 10 lira 2 provalı nezaket 
~:il müşterilerimize bu fırsata kaçırmamalarını 

Dikkat 
"-rı~·i~zanıızda son sistem sibhi, fenni 
'-, p (•de, hamile, böbrek düşkünlüğü· 

"~otlu peJotsuz lastik korseJer. 
"'Pi ~IS ve FLEBiT için Jistik ço

't~l· Son moda tuvalet korseler. 
'İat elastik SKANDAL korseler Son 
~~~ l<ASIK - BAGLA ~I 

' ""'•rl ek korseleri - sutyenler hazır ve 
Paı. •nıa yapılır. 

rı Kantarcılar No. 2 3 İzmir 
$, D, A$ER, 

Ruhsar Hüsnü Cilt ve 1~enasül hasta- Dahili hastalıklar mütehassısı 
Alüessesesi hkları ve elektrik Almanyaaıa Hamburg üniversitesinde okamuf. Haitalaruu 

Yurdumuz iki sınıftır. Bi- tedavisi her sabah saal d~kuza kadar ve öileden aoara birde• 
rinci sınık yalnız terzilikle İzmir - Birinci beyler ~o- itibaren geceleri d&hi muayene Ye tedavi eder • 
iştiğal eder ve bir senede kağı Elhamra SinelJ\lası Muayenelıaneıi : Beyler sokağı bay Memdalnm labrota· 
terzi diploması verir. Birinci aı kasında No. : 55 varı kartısında 36 numaralı muayeneliaaeımda. 
sınıftan mezun olanlar Kül- Telefon : 3479 [ Akciier, karaciğer, kan baıtalıklan kami&lık. ayiflik, 
tür bakanlıt•nc• da tasdik Yu·suf Rı·za kalb baıta1ık1•n1 mide, banak ve babrek ııutaıaldari ı 
edilerek arzu ettikleri yer- a:••• 
de yurd açabilirler, ıl<inci Ok 1 fi TEL!f:'ON 
SIDlf tatbikat sınıfıdır. Bu u D . a TAYYARE sineması 515t 
sınıfa devam ihtiyaridir. Bu Eski Darülirf an 1 Bu hafta büyilk ve zengin bir program 
sınıfta terzilik pratik tekilde Memleketimizin en eski R Aylardanberi (zmır balkının beklemiı oldoklui 
ilerletilir. bir hususi okuludur. Ana ve CI ve .. Altın arayan kızlar" "Gilzeller reımi geçidi" film. 

Sun'i çiçek, makine ders· ilk kısımları havidir. Ana B lerinden daha güzel ve daha cazip olan hakiki bir 
lerile Silka ve fosfor boya- kısmı 4, 5, 6 yatındaki ço· C1 sanat abidesi. 
lara ve kadife kabartma ders cukları kabul eder. Okul, CI B l 
leride gösterilir. Yurdumuza en yeni usullerle çocuklan !~ ayan ar 
devam eden bayanlar san- hayata ve Orta okul tahıi- ""M 

line hazırlar .. 
atın bütün inceliklerini öğ· Fransızca dili ilk kısmın 
renmekle beraber kendi eli 

ildnci sınıfından baılar. 
ile kendi zevkine göre az Her iki kısma öğrenci 
masrafla cihazlarını ~ aryola kaydına ı Eylül tarihinden 
takımlarına varasıya kadar itibaren baılanacaktır. 
yapmak kabiliyetini elde Milracaat zamanları : saat 
ederler. dokuzdan onyediye kadardır. 

Adres: Karataı ttamvay Kestelli caddesi, No. 76, 
caddeıi au~ara 332 Telefon : 2914 

Oynayanlar : Dick Povvel, Ruby Keller ile Jou: 
• BJondell. Ayrıca Avrupa ve Amerika ar.ııada taJyar• 

ile ile seyahat {Kültür filmi) Miki Mavz Canla kari~ 
türler. 

FıATLAR: 30 40 50 KURUSTUR 

Seans saatleri : Hergtln 15 • l' • 19 • 21,15. Ca.mar• 
tesi ve pazar günleri 13 te ilive ıeau 
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Yeni.göçmen-
ler geliyor 

lskin mıntakalı rına git
mek üzere şehrimize Bulg~~ 
ristan ve Romanyadan hır 
çoı< muhacir geleceğini ~az• 
mıştık. Gelecek ilk partı ınu
hacırleıin adedinin (4000) 
olacağı anlaııln.ıştir. Her tür
lü istirahatları temin edilmiş 
lizım geJen tertibat alınmış· 
tır. Muhkcirler İskan mınta
kalarma sevkedlJinceye ka
dar Kızılay tarafından rya~ 
dı n gört?cekler ve iaşe :edı 
leceklerdir. 

Lağvedilen ma 
)iye şubeleri 
Karataş, Eşrefpaşa meliye 

ıebeleri leğvedil.er~~ Baştu: 
rak şubesine, Tılkılık şubesı 
liğvedilerek ~asmahane ş~
besine Mahmudiye ıağvedı· 
lerek Yeni şubeye, Karşıya
ka liğvedilerek Alsancak şu· 
besine nakledilmişlerdir. ,. 

Birinci ikinci üçüncü ma ı· 
ye seyyar şubeler de kaldı. 
rılmıttır. 

Bay Hüsnü 
Jandarma merke~ bölük 

kumandanı ve"ilebne Me· 
ne men Jandaı ma bölük ku· 
mandam yüzbaşl Hüsnü atan· 
mışhr. 

0 __ ._ all-.L--.a. 
Aliiyede elektrik ve ten

virat işini iizerlerine alan 
hemşc!brilerimizden bay Meh
met Şükrü JAzım gelen elek
trik, motor vesair edevat ve 
malzemeyi ikmal ettiğinden 
AIAiyeye hareket etmiştir 
muvaffakiyetler dileriz. 

Otobobil · bisik
-Jete çarptı 
Dün gece saat 24 de Ur

ladan İzmire gelmekte olan 
181 numaralı kamyon Narlı 
dere ile Balçova arasmda 
Foçalı Ahmed oğlu Hüseyi· 
nin bindiği bisiklete çarp
mııtır. Hüseyin başından ağır 
ıurette yaralanmıştır. Şoför 
kaçmıştır. 

Vaourlar Ya
manlar suyu 
kullanacak 

tltafkm s .. ı ı 

Cin sularında bir lngiliz 

bombardı-
15 (

A A) ne~dı'ode ciddi t~şebbüslerde buluilacağı Hong1'ong, . • l 'lt nin Çin hükümelı ... 
man edilmesi üzerıne ngı ~re 

zannedlilmedk.teddirk.i İngiliz gambotundan bir müfreze asker tahkikat yapmak üzere karaya 
Cıca a a ın a 

çıkarılmıştır. .. .... oo•• •• .. 

Y • Bir Yanar Dağ ı 
eDI . 1 f dahilinde J f Posiço 

Nevyork "15 (Ô.R) - Rıva efyad e ı ni bir vulkan patJa-
lt kilome ro mesa e e ye H" k. t ş ı::hrme on a ı . b . t hdide başlamıştır. u ume 

t Vulkanın alevlen şe rı e 
Ut~ ı r. k d 
. len tertibatı alma ta ı_r. _____ _ an u ge .. 

Faşizm 
• komonızm 

mücad~l~si 1 
_ Baştarafı 1 ıncıde -
Hitler bundan sonı a do· 

mokrasi t~ jict. in zazarlı oldu· 

ğun.ı yumurtlamış .• ~e. Alman 
ordusuna güvendıgını anlat· 

mıştır. 

Mareşal Voroşilofun " Kı . 
zd ordu düşmanı, düşman 
topraklarmda her z .. m.an 
tepelem~ğe hazırdır .. Ş klın 
deki yeni nutku Aı ~~nyada 
zaten gergin oldn sırıırlıı::rde 
bir kamçı tesiri yapmıştır. 

-·----=---
D •• 17'-ı ct.na.r~.d .ı:aın 

fzmire 22 kilometre mesa~ 

Başveki in 
~eyahati 
Baştarah 1 nıcide 

Agralidan başka büyök Er
kana harbiye reisi Mdrt: şal 
Fevzi Çakmak, Milli müd~
faa bakanlığı Kara, l emz 

Hava müsleşarla rının da ve . . 
f kat edeceklerım yaz-re .ı . . 

makta ve Türk babriyesının 
sağlamlaştırılması hu~usunda 
beıkı lngilternin malı y.ardı 
mı olacaktır, demekted~r. 

İsta ı. bul 15 -Başvekil (s et 

t "u .. nün riyasetinde Lon ra non . . 
"d k olan beydımız, ya gı ecr 

Teşrioievel n baş1nda bura· 
dan harekes etmesi muhte-

• •• •• • • Uzum ınc r 
fade Urlanın Kilizman nahi- Piyasadan 600 bin kilo 
yesinde bir kuş tutulmuştur. yaş üzüm satılmıştır. Hurda 
Bu kuşa bizde "Çitlembik incir ve kuru üzüm mübaya-
kuşu" adı verilmaktedir. A· asına devam ediJmektedir. 

yağmda ~ "Fogel Vaıte He· 8 Ad·ı s r 
geland" firmasını taşıyae kü- ay 1 aya 
çücük bir madalya vardır İıinli olarak Balı' esirde 
nereden uçurulduğu meçhul· bulunan hüsusi hesab işleri 
dür. bay Adil Sayar dün avdet 

157 
seyyah İ~~~ekteulergeldi 

DUn sabah Rados adasın- de. dün dersler 
dan limanımıza gelen Fran- başladı 
sız bandıralı Jan Sabot va-

puruyle İzmira 157 seyya 1ı Şehrimiz ilkmekteplerinde 
gelmiştir. dündeu itibaren derslere • 
Tütün piyasası başlanmıştır •• 

Tütün islih istasyonlari bu B. Emın Aslan 
sene Akısar ve Gavurköy- Denizli saylavı Emin Aslan 
de birer .numune çiftliği ha· dün Sarayköye gitmiştir. 
linde kurulacaktır. Gelecek •• • 
senelerde bu çiftliklerin ade Efez muzesı 
di artırılacaktı. • • 

Bu sene piyassanın 15 ilk iÇi D 
teşrinde açılması muhtemel- Selçuktaki Efez müzesi 
dir. Bu sene Yugoslavya, Çe• memurluğu için 20 birinci 
kosJovakya ve Avusturya teşrinde Kültür direktödü· 

24 milyon 
memur 

Moskova 15 - Buradaki 
işçi ve memur adecH 24 mil
yona balig olmuştur Bu se
l milyon 37 bi .ı çogalma 
vardır. 

Filistin 
meselesi 

Londra 15 H :ikumet bu 
hafta sonuna doğru kabine 
müzakerelere başlıvacaktır. 
Bu konuşmalarda Fllistin 
meseJe~i gö. üşülecektir. -·-
Ordumuzun 
t~şekkürleri 
9 ylul münasebetile 5e

nel kurmay başkanlığına çe
kilen tazimat telgr afına aşa· 

ğıdaki cevap gelmiştir: 
lzmir şarbav}sa.na. yu

uohumü münasebetile sayın 
balkın orduya ve onun bü
yük'erine karşı besledikleri
ni bildirdiğiniz sevgilerine 
teşekkürlerimi sunarım. 

Genel kurmay Bşk. Y. 

korgeneral 
A. Gündüz - · .... -

Filozofun 
köşesesi 

-Baştarafı l incide-
da mahrumdur ve gene pek 
az insanların mahk oldukları 
ruhi ahlakın ismini bile işit-
miş değildirler. işte bu 
beş ahlaktan nasipsız 

Vman ve körfez dairesi 
tarafından Karşıyaka iakele
ıinde vapurlara su vermek 
i i.ı "OD ıistem tertibat ya .. 
pılmıthr. Badema v2purların 
su ihtiyaçlatını Ya manlar su· 
yun dan temin edcct' kle dir. 
H.!ikcıpınar kazarılar a kireç 
yaptıçı ve makine eri bozdu· 
ğu için bu tutib . t alınmıştır. 

rejileri tütün alacaklardır. ğünde bir imtihan açılacaktır. 
-~-001 
Halkın Sesi hakkın sesidir 

adamların muhakemeleri 
ve fikir ve kararları (reylp) 
denilen şüphe ve zan içinde 
geçeceğinden h kümlerioden 
de kat'iyet buJnnamaz, bu 
sebebten dolayı bug·:n iyi 
dediğine yarın kötü diyerek 
verdiğı hükmlerin yekdiğerini 
naksettiğini görerek ioaha· 
cılıkta kar ar ktlarlar, pisiko
Jojik vaziyetle. i budu !. Bun
lar yüz bin ve hatta milyonw 
luk adam biJe olsal:u söde
r nde durmazlar ve kendi 
menfaatlerinden başka sair
lerinin haklar nı ketim ve 
ihfa etm t-ği şıar etıı işJ, rdir. 
Bu gibi adamları·n hayatları 
daima tt!hlikede ve isti1' bal
leride eruniyetsiz ıik içindedir 
ve itibarlarıda yoktur. Satılık atlar 

Basmahanede biçakcı ha· 
nıDda aatılacağmı yazdığı
mız Aarb atlarının sahibJeri 
Fuar münasebeti ile aldıkları 
biletlerin müddeti bir kaç 
güne kadar nihayet bulaca
ğından bu atları almak isti· 
yenlerin biTan evvel mez~iir 
hana müracaat etmelerini 
tavı ye ederiz. 

mamvlat en 
rülecektir. 

- Baştaraf a 1 İncide -
ucuz bir şekilde en ücra köylere kadar götii-

Büyün bir sanayileşme halesi, arifesinde bulunan Türk 
sanayiinin kalkınması, balkın ve kö. lünün ucuza ve iyiye 
kJvuşması, yerli mamnlatının sürümünün artması ancak 
~·1 1< :uar sayesinde tahakkuk edecektir .. 

ı ttn sonra fabrikalarimız Parisio en mod"' kum · ş ınclan 
dalı Jk9 bir kumaş yapmağa çalişacağanı kütleı.ı n sırtını 
örk<. k demektir. 

Bu haber halkı çok sevirmrmiştir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

Yirminci asrın tekamül 
felsefesi o ~ da ban da bana zıd 
ve insanlara helake s,. vkt>de
bilecek olan maddi v mane
vi beşeri faziletleri ö düren 
ve süründüren bu g b ı ıbabe

cilerdt:n korunmalaı ını ve 
sakrnmalarını yeni nesle 
ve hall<ımıza tavsiye ederizl. 

Şıuk filozofu 

HİDr\ YET KEŞFi 

su yüzünden Fuarı~ 
birbirlerini ··ıb 

G··ı ve bu öldürdüler 0 --~ / ı-e: 
Denizlide Sarayköy kaza- ~~;~ ~İı\ 

sında müthiş bir cinayet ol- -""""~ h evet ı d 
Ç k k Ben da a S"r. e ~ il muştur. Denizlinin a ma dan B atıldı: ,, l ı fe b". 

köyünden Sarayköy pazar~n~ mutad. burada.rıt:ı~ o.ı'rıdır l 
gıden lbrahim adında bm, ' rın gülü ve bu

1 
idiıııf. ~ 

Sarayköyde bir çeşmeden yanın karşısıoaa ıı b•ıdeıl. L • 
~u alan küçük bir çocuğun mi?,, Dayını fe;,1'et lllgı 
teneke!<inde ellerini yıkamış- , mıştı. Fakat ~arı:Pııd•· A 
tır. Suyu pis1eten lbrahi~- { olarak ses çı 5011r•. C"\ 
den, ağa beyisi fırmcı Te..,fık ! gırt boğuldu. ·fe ett•· e • 
oğlu Kazıma şikayet eden sallamakla iktı aıı ,aı /\. 
çocuk, büyük bir ka 'ga~a taraftan C. heıD 

10 sebebiyet vermiştir. lbrah~m dı: B· 111•' b• 
çocuğun suyunu neden kır- "Aman baY b\l . 
)ettiğini kendisinden soran ve bülbülü ola: jstet~~ 
Kazımı da tokatlamak iste- . biz de anlaman N· s\l ı•' 
miş, bu yüzden ar~larında Burada baç~ eoter:,ı 
çıkan kavgada lbrahı~ bı- -Aman bkab• <'1 
çakla Kazımı mıteaddıt yer· 1 hikaye (bir ka et· S0j, 
}erinden ağır surette yarala· kuzum deva~aY S· ( et 

t Kazım da tabancasını - Sonra ) şıı ~ 
mış r, h. . işaret ederek beııd~\oo 
üç el ateş ederek ibra. ımı d·ı· u Qou bilı'• 
öldürmüştür. Cinayet yermde ver . baY .,,b 

b J derin olarak . ··e ' . l'kı'sı'nı·n de ölüsü u unmuş- d sı,. ı1 
tur. 

Azerbaycan 
\ 

beraber şinı 1 dt0 'ı, 
· Jer " r'" • batı verır . .sı 

Köroğlu 
Operası 

Azerbaycarın tanınmış kom
pozitörlerinden Hacı~egof' 
"Köroğlu,. ünvanh yenı ope: 

. b" · · t' Bu yenı rasmı ıtırmış ır. 

Azerbaycan operaısı. bu kış. 
Kanunusanide. Baku 04!vlet 
tiyatrosunda ilkdefa olarak 
temsil edecektir. 

Yeni operanın bütün mü-

<İan • -v-e· 11iğhş"' .. 1~iy~ .. ı,~~;i:.; 
1 çobanların yanık türkülerin

den alınmış ve çok büyük 
bir üstatlıkla işlenmiştir. 

Mülkiye baş 
müfetti~i 

Mülkiye baş müfettişi bay 
Server berayi teftiş Muğlaya 
gitmiştit 

Zavallı işçi 
Tire kazas'nın Akkoyunlu 

mevkiinde Mendres feyezan 
kanalı hafriyabnda çalışan 
amelelerden Ahmed, nehir 

1 kenarında yıkanırken ayağı 
kayarak suya düşüp boğul
muştur. 

Fuardaki 
Sirk 

Buradaki sirk her gün bir 
az daha ı ağbet görmekte 
ve yalnaz bu meşhur ve mu
azzam sirkin vahşi hayvao
larıoin yaptıkları uyunhrı ~e 
şimdiye kadar görülmemiş 1 
canbazların harikulade meha• 
ret ve marifetlerini görmek ı 
için mülhakattan İzmire ko
şulm d ktadır. 

F ıJlerın, 2 yıl arın, aslan ve 
ko lauJarın, ÇinH canbazla
rın isikldt: binenlerin, mü
vazent ciıeriu gösh rdıkleri 
hüner ve marifet akıllaran 
purduracak kadar harikula
dedir. 

Bu meyanda herkesi eğ· 
lendirmek için oynananan 
komedilerin Türkçeye tercü
me eden ve ayni zamanda 
en çok haşa giden entresan 
nnmaralar yapan ve yarım 
düıine musiki aletini bir an
da çalan IstanbuJlu M. Mina
nin hüner ve marifetleri gi
denleri kahkahalarla güldür
mektedir. 
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