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~Q il1ajeste Kral dün gece Viya~aya 
~latürk-Edvard görüşme Asiler lrun şehrini zabtettikten sonra me-: 
le ' k h . ı ·d. medeki çocukları bile kurşuna dizdiler 

Geçmiyen yazı geri verilmez ... 
hareket etti 

~b;__b~ ço ~ 00~!!1mıyet ı ır Bütün lsp;;;;ya yanıyor 
~ıa ~ ~ ırazeteler bu ziyaretten bahsediyorlar 
~~~:.: h~~:?ı:-e ~t.:: · , ve kan icinde yüzüyor 
r. tıJ e.. çok sıcak bir · ·· ' 
~l~td' ~Oten Sa Majeste lstaııbul 6 (Ozel ) 

1
1\ v· - Bütün İsp anya i bi 'Yana !leyahatine 
r ın .. h: t' . I baştan başa biı mez · '•& .. •Ye ı aız oma-

)tl 61lletı b·· .. k b' h baha manzarası ar· 
~ ~e ·ı uyu ır e em· zetmektedir. Son ~1 r~lın rı ~ektedir. 

~-~, ıtı·~ 'Yllreti dolayisile defa asilerin İrun 

l ~i y~ Ustesna günlerinden şehrini zabtetmesi 
\ '~tıb Şal llıaktadır. üzerine Madrid hü 
it k U 6 (Ö kfımethıde ka bine raı S zel) - lngil-

li.. A.t,; .. a Majeste Edvar- - istifa elmiş ve yeni 
~~ Utku T k kabineyi Largo Ka-"'> ( tj A. ve ür iyeyi 
11 .. Gk ilk'\'rupa gazetelerinde ballera teşkil etmişti r. 
"" d •sle Son İrun muhare-1\t iy0 .. r. Yakmakta de-

~ '· B lh ~ · besinin çok VI' hşi bir ~)\ t t 1 assa Alman-
\ttlt tansız. matbuatı bu şekilde cereyan ettiğini bir 
\~t~le ~~hilll yazılar tahsis İngiliz muhabir şöyle anla-
\ ~t111 "•rd • Atatürkün tıyor : 
~l tt 

111 
ehemmiyetine "Müthiş .. , Kelimelerin ifa-

)\t~l~ti ~tkt~di~ler. Kralın de edemiyeceği kadar müt· 
>ortı . aınılerı ve diğer hiş .. Asiler daha şehire ayak 
~~~ ,, Z.ıyllretinde daima basar basmaz bütün şehri 

~İtil~stunde on binlerce baştan başa bir mezbaha 
~lı,0,~or \'e kral candan oldu. Şehrl kahramanca mü-

ı, •tb u.. dafaa eden ve bütün hare· t-~ ~ilt 
lnltJ ~d, 11 I Ulllum müdürü ketlerinde şayan hayret de-
(> bit stanbulun gayet recede idealist olduğunu 

~ "'t •lbu · · k · l • t "ıtı· lllını krala he- gösteren omünıst er ve sos-
\ .~~tlk;ıtir. yalistler ~on neferine kadar 
~~~dtj ~Ün kral, Atatürk kurşuna dızilmişlerd ı r. 
~llntkuıı 1'Yaret etmiştir. reisimizin yanında yarım saat dır. Fakat kurşuna dizilenler 
t,I~~ .\ra Y<lnfaranda Tüvfik kalmış ve bu çok samimi Buna mukabil Atatürk'da yalmz sosyalistler, yalnız ko-

' !t.~1 <>ldu~ Ve Londra elçisi mülakat esnasında Atatürkü yanlarında İsmet İnöoU, münistler ve anarşistleı mi? 
~ >i 8 2tt balde Sa Ma- yata bir kokteyl partiı-ine - Sonu 4 üncüde - Onlarla birlikte bütüıt gü-
~. 4ıt_ ltayı OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC OOOOOOOOOOOOOOOOCOıX> 
.'1Qi lllı 1 n rıhtımmda davet etmiştir. Atatürk bu 
~ llıj bt"r, i~i devlet reisi daveti meserretle kabul ·. t- 1 k 
~ ·~t'Ya •:kılde yürüye- mişlerdir. Kral şaraydan ay- Ş nunu ~~Ste gırlllişlerdir. 1 rıhrken Atatürk tarafmdan 

l. l<ral, Cumhur tıhhma kadar uğurlanmışlar- • • a d • • k tta OOooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Şehrımızd~ hır .. ş aıresı uru-
'" fa piyonu Şmeling mey- lacak kanun 9 ay so1.ıra 

~~Uyor ve Bradok benden tatbik edilecektir 
l{C)rktu kaçtı diyor • ~ yapmiştır. Buradan Ege mın-

Sebebi de Bradokun elle-
rinde yapılan radyografı 
neticesinde parmak kemikle
rinin sıkı bir döğüş yapmağa 
müsaid olmadıgı fennen sabit 
olması İmiş. 

Bu tehir kararı, dünya 
boks mahafilinde hayretlerle 
karşılanmış ve bunun boks 
dün ya şampiyonunu muhak
kak bir mağlubiyetten kur· 
tarmağa matof bir bahane
den baska bir şey olmadığını 
ileri sürmüştür. Bunun üze
rin~ Şmeling de Almanyaya 
avdete mecbur kalmıştır, 

Boksör Şmeling, kandisile 
gö ı üşon Alman gazetecile· 
rine demiştir ki: 

- Bunlar hep bahaneden 
ibarettir. Bradok benden 
korkuyor ve şampiyonluk 

Unvanını elinden kaçırmamak 
için maı;ı tehir ediyor. Raki
bim beni yanında hissettikçe, 
içi rahat etmiyor. Bundan 
başka diyecek bir sözüm 

Ci.LAL BAYAR 

~ -'q, İş kanununun tatbikatına~ 
geçilmeden evvel kurulacak 
teşkilat için Karadeniz mm· 

ta""kasında bir tetkik seyaha
ti yapan iş dairesi reisi Enis 

Behiç s1r .. sile Zonguldak, 
Ereğli, Samsun, Bafra. Trab· 

zon, Rize ve Kastamonu vi-

takasına gelecek olan iş 
dairesi reisi bundan sonra 
Bursa ve havalisini dolaşa

caktır. 
Iş kanununun muvakkat 

faslına göre kaııunun meri
yet mevkiine girmesinden 
tvvel merkezi Ankarada bu
lunan bir iş dairesi buluna
cak ve bu d .. irenın memle-
ketin icap eden sanayi mer
kezlerinde şubeleri kurula
caktır. Enis Behicin yapmak
ta olduğu seyahat neticesin-
de bu şubelerin nerelerde 
vücude getirilmt.!.İ lazım 

geldiği kat'i olarak tesbit 
edilmiş olacaktır. Bu teşkilat 
teşrinisani başında faaliyete 
geçecektir. Teşkilat iş ka
nunu mevkii meriyete girin
ceye kedar hazırlıklar yapa
cak bilhassa bir kısım fab
rikatorların kanunun veci
belerinden kurtulmağa ça
lışmalarına meye an veıilme
yecektir. iş kanunu dokuz 
buçuk ay sonra meriyet 

~--~----

nahları halmaktan ibaret Korkunç ve iğrenç manzara 
olan kadınlar, şehri terke- idi. bunlar .. 
demiyecek kadar kötürüm· işledikleri cinayetlerden 
leşmiş ihtiyar kadınlar, be- sonra bütün bu kindar çeh-
nüz memede çocuklar .. Bun- releri bir görmeli idiniz. O 
lar da kılıçtan geçirildiler. - Sonu 4 üncüde -
OOıOOC:x.ı<K>OOOIC>OC>OCK>CJ00!)()(>0000ooooaoooooooooo 

Düı. kü spor hareketleri 

Altaylılar 7-4 Altınorduya 
galib geldiler 

İzn1ir ·rrakya ya -!-O galib geldi 
BUCA, EGESPORU 4-2 YENDi 

Buca Eğesporu 4-2 yenil· 2-3 gibi az farkh bir neti-
dikten sonra A ltay ve Altı- ceye çevirdi. 
nordu takımları sahaya çık- ikinci devrede Altaylılar 
talar. Her iki takım an kuv- güzel bir oyun tutturarak 
vetli' kadrolarını muhafaıa hasımlarına beş gol daha 

atarak neticeyi 7-4 gibi bir 
farkla lehine çvirtmeğe mu· 
vaffak oldular. Bilhaisa Sai
min son golü kayde değer 
bir güzellikte yapılmıştı. 

ediyo. !ardı. Bu oyun baştan 

aşağıya kadar heyecanlı 

geçt:, Oyunun ilk devresinin 
30 uncu dakikasına kadar 
Altınordu 3 O galip vaziye
tinde idi. Bundan sonra Ve
habın kardeşi Saim biri pe· 
naltiden olmak üzere iki 
güzel gol yaparak vaziyeti 

Bu oundan sonra Trakya 
muhteliti ile lzmir (B) muh
teliti arasanda yapılan dost-
luk maçında İzmirliler 4 • O 
galib gelmişlerdir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~~~~~~~~oooo 

BU BİR REKORDUR 
On senede bir nufus kağıdı ala

.mı yan bedbaht bir vatandaş. 
~~~~ aziler caddesinde Yavan çeşmede oturan Hamdı 

1 adında ki karimiz şöle diyor: 
1111 

I · d dd K "Ben 311 doğumluyum ve kasabahyım. stır a a asa-
ba yanğınında nüfus tezkerem yandı va kayboldu. 826 se
nesinde yeni nüfus tezkeresi almalr için nüfüz müdürlüğüne 
müracaat ettim. O vakit bu vakitti nüfüs tezkeremi almak 
için uğraşıyorum. Hatta b r avukat bile tuttum. Hila nüfu
sumu alamadi 

Son defa nufusa gittim .. Evrakımın 
Iediler fakat evrakı tekrar Kasabaya 
nufus kağıdımı alamPdım .. ,, 

tamam olduğunu söy
gönderdiler, bir türlü 

Eğer bu vatandaşın bu işide bir ihmali yoksa bu vatan· 
daşa bir nufus kağıdı vermek için, bu yorddaşı on sene 
hükumet kapısında koşturmak doğru değildir. 

Sür'at dervrindeyiz. İnkilab hükumetinin preosib ve direk
tiflerine aykırı hareket etmiyelim. 

Halk, işinin günü gününe görülmesini istiyor: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Yamanlar kızı Zenci şamoi
yon prof esyo

nel oldu 

-9 EYLUL 
Kurtuluş 
Bayramı 

Ni' d.e garib 
bir hadise 

7 EyJll ~ 

ı 

1 DUNYAD>\ 
8Neler oluyor? 

Aşk ve Macera Romanı Geçen hafta Niste garib 
bir hadise olmuştur. Siyasi ~ · ·rk 

t Yalnız on bir kışı. 1 et - 10 - Yazan: EROL TEKiN 

kadar kurdla mücadeleye 
çalışıyordu. Karlarda a]t 
alta, üst üste yuvarlanıyor
Jardı. 

Ercümenb gayri ihtiyari 
kurdnn üzerine atıldı. Hay
V .ln anide avını bırakarak 

geriledi ve birden mütecavi
zin atılarak pençesini genç 
adamın boğazına geçirdi . 

İldsi de yuvarlandılar. 
Uzun bir boğuşma oldu. 

Karlar arasına sızan kan 
hayatı yvdum yudum içti. 1 

Nihayet genç adamın ba
caldarı sertleşti. EIJeri tunç
laştı. Gözlerini son biı de
fa daha sevgilisine dikti: 

- Affet beni Nermin .. 
Kurt hırladı. Pençelerini 

genç adamın boğazına daha 
çok bastırdı. Fakat nefesi 
kesilmişti. O da avı gibi 
son bir gayret yapmak ıs· 
tedi. Fakat .. 

Cansız yere serildi .. 

*** 
Genç kız şimi ruban ihti · 

yardır. Yine uzun zaman 
denize bakar, uzaklardan, 
ama çok uzaklardan, güne
şin battığı yerden yelkenli 
beyaz bir geminin kendisine 
~ ir haber getireceğine ina· 
nır. Yine gemici şarkılarıyla 
beraber uzak, esrarengiz 
diyarlara gider, ine avcu
Juğu yapar, köpek balıkla

rıyla mücadele eder. 
Zavallı genç fakat ruhan 

ihtiyar olan kadın. 
13· 7-936 

Ü, defa olimpiyad atle
tizm şampiyonluğunu kaza-
nan ve adeta bir harika 
olan ıenci josse Ovens, 
profesyonel olmuştur. 

K +" ndisi beraberinde yine 
olimpiyad şampiyonlarından 
T olan olduğu halde on haf
talık bir tiyatro türnesi için 
haftada beş bin dolar mu
kabilinde bir angajman al
mışbr. 

Kunduracı 
Ve tacirlere tootan 
ve oera kende satış 

Muhterem müşterilerimiz Bul
varda yeni ve asri yaptır-

mış olduğumuz kalıb fabri
kamız da zamanın en son 
erkek ve kadın modelleri 
bavir.ve ayakları zarif gös
terek fenni surette yapılmış· 
tır. Kerestelerimiz gayet 
kuru olduğundan eskiyinciye 
kadar formasını ve zerafetini 
muhafaza eder. 

Bulvar : Yeni müzayede 
bedesteni arkasında Kemal-
paşa bedesteni ittisalinde 
numara 15 şübesi arasta 
inkilab numara 87 

Dokuz Eylul kurtuluş bay
ramı obörgün büyü ve par· 
lak merasimle kutlulanacak· 
tır. Bu hususta hazırlanan 
programı yarın neşredeceğiz. 

İzmir - Göztepe 
Amerikan Kız 

Kolleji 
Yeni öğrenci kaydına 

başlamıştır. Kayt zamanı 
paza,.dan başka her gün 9 
dan 12 ye kadardır. 

Eski öğrencilerin kayıtla
rını yenilemele. i lazımdır. 

Bütünleme imtihanları ey
lfılün 19, 21, 22 nci gün1e
riode yapılacaktır. 

Derslere Birinci Teşrinin 
ilk günt başlanacaktır. 

Leyli öğrenciler eylülün 
otuzunda okulda bulunmalı

dırlar. 
Fazla ma 1fımat almak iste· 

yenlerin Kollej direktörlüğü
ne müracaatları. 

Telefon No: 3401 
Müdüriyet 

İzmir Muhasebei Hususive 
Müdürlüğünden : 

Mevkii Cinsi No. Bedeli sa-~ 
bıkı L. 

Kar ıyaka Alay bey İktisat So. Ev 26 42 
ldarei Hususiye akaratından olup yuarıda yeri ve cınsı 

gösterilen akar kiraya verilmek üzere 3·9-936 gününden 
3-10-936 perşembe gününe kadar bir ay müddetle ve pa· 
zarlık sureti 'e a·tırmaya çıkarılmıştır. Taliplerin bu müddet 
içindeki Perşembe ve pazartesi günleri saat 9 dan 12 ye 
kadar Encümeni v.layete müracaatları. (252) 

kanaatleri ayrı iki gurup 
arasında bir kavğa çıkmış 

ve kavğa korkunç bir müsa
deme halini almıştır. Zabita 
ka vğacıları güçlükle ayırmış 

ve on beş kadar olan her 
iki tarafa mensub yaralıları 

hastaneye kaldırmıştır. 

Z"bıta, meseleyi yatıştırdı
ğını sanııken budakikada yalı
lar hastanede birbirine girmiş 
ve müsademe burada da baş
lamıştır. 

Zabıta bu ıkinci kavğayı 

aymncıya kadar yaralılardan 
birisi ölmüş ve dördü yeni
den birer yara d .. ha a'mışhrl 

Karataş Biçki 
Yurdu 

Ruhsar Hüsnü 
l\lüessescsi 

ordusu olan cumurır . şı111-
Bu devlet .Avrupadır .. ,,,( 

di on bir kişilik 111°"
81 

Jet 
d s· def bir ordusu var ır. ır ~tOO 

olmak için lazım gel!n :~dir, 
şeraiti haizdir. Mute 1 b· 
ülkesi, nüfusu, kendine a;ı1~b· 
sus hakimiyeti, para9ı 1 

Her ~eyi vardır. eoi• 
ismini _ mer~k ~de~• fi.o· 

hemen soyleyıverelıın · j(e 
dorre Cumuriyeti. f rao5~ ·ıe 
lspanyaka di isyan dolaY'~r. 
bu devletin rahatı kaçdllf bil" 
11 kişilik ordu, ülkeyi ~:k· 
faza etmek için nöl>et 
lemeğe başlamışlardır. 
Bir Den1et ~ıenek~~ 

eıın10 
Bir hayır müt:sses. ba· 

müsameresinde genç ~ır de· 
yan, genç bir~ baya...obır· 
met mene ' şe uzattı: ediye 

• -~Alınız, karınıza h 
edersmız. 

- Bekarım. be· 
l .. e 

- Alınız, sevgi ıoız 

diye edersiniz. 
Sevgilim yok. . ·ıı 

- Öyle ise:fgendinİZ ıç• 

İki sınıftan ibaret olan ve 
iki senede terıilik diploması 

veren bu kıymetH müessese 
bir senede terzilik diploması 
vermektedir. Birinci sınıfı alınız. . ~. payııı>· 
b 

- .... en çıçegı ne Y~ . 
itirenler istedikler yerde _ Bana hediye ~dın~~·,dı 

yurd açabilirler. İkinci sınıf Genç bu söz.üzerıne 1 
1 

tatbikat sımfıdır, devam ihti- kırıldı, çiçeği aldı ... v( baY
80 

yaridır. Sun'i çiçek, makine d' ver ı. .. k 
dersleri, silka v! fosfor bu- Dünyanın en büyU 
yaları kubartma kadife ders- kitabı Lehistanda b• 
ler gösterir.. b .. ük~kit• 

Dünyanın en uy k'·tabıO 
Yurd her sene yapılan Lehistandadır. Bu 1 

95 
musabakalarda birincilik ka· boyu 120 santim boyu 

4
"e ıe· 

zanmakta ve takdis mükafat d 142 santim eni var ır. ı•· 
almaktadır. nesinde-yazılan ~bu kitap fte 

K d t dd . .. h' k'alarını ara aş ramvay ca esı manın mu ım va k•Y· 
332 Ruhsar Hüsnü müesse- şahsiyetlerin hayatların• 
si. Müracaat öyleye kadardır. dd;nektedir. '$.~-
~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~ ~ 

H~~~~~ı=~ mu~t~~:~:.~~.s::::~e:n:yırı B Elhamra ls~; 
Yamanlar bu sene de 14 ·9-36 da açılacağı ve umumunun istirahatinin t( 

SON müammen bulunduğu ilan olunur. 505-103 24-30-7 t( 
idaresinde Milli Kütüphane sinema!tı 

E~8~:rı~::::sım;:s~~ısssı8:.;~sre:8zı~:~-:~~srı~J~!E.~S8~~:~:~~: :e::~;;i8 . ~:s:~~:~:~s~ +< s uGü N ~ 
C•l r•ı ~ Berlin Olimpiyadları )t~ 
~:i Furunlanmış ve Tam Kurutulmuş f!l ıt( İlk filmler geldi. Yapılan küşad merasimi. Muaıı•OJ 4K • ilk 
[+] z l'd [+] ı t( resmi geçidle, Olimpiyad meşalesinin getirilınesı, ·si ;t 
;•tGÜRGENLER znga a BULU NUR~!l ~ müsabakal~r ve galipleri meşh.~r o~en~. ~~nya bir!~~1,. tt 
[+1 fı+~ ol( YAŞAR fılmde. Kahraman gureşçılerımızın fsta ·r0i ,, 
r.1t - - .JJ b ı eras• W ~•..1 ı~ L .. [+j ,., avdeti, vapurda ve rıhtımda ya ılan istik a ın ~ 
[+] ~ututx:t ve sıcakta kat'iyen şeklini değiştirmez kereste ararsanız ;;+:1 ~ ve tezahürat 

(!1 Z J G •• • ~ ~ Türkçe izahlı it 
(:~ ınga urgenı M = Ayni zamanda geçen hafta yetişmediğinden gö~;; 
[+] [+j +c rilemiyen ve venedik arsıulusal filmi müsabakası 
[t] A L J N J Z [+] .C birindliği ihraz ederek volpi kupasını kazanan 

r+ı "' b·ı K · · ı" · · ·d ı ı G u·· R G E N J) ı·R C•l .c Y 1 K [+l nıo ı ya, arosen ıma atı ıçın ı ea <ereste ~ ı r•' l .C ara 1 U§ 
[+] SATIŞ YERİ : Hilal Kereste fabrikası Keresteciler Telefon 3776 [+] 41( p 1 ., 1 ReJ·ı·. Vil~y forıt ~ [+l [+) ı ~ au a v esse y . P' 

~ıı;t'';ıt~ır+"ıı;t ~~ııo+'ıı+"'Q~~P~ıı;"ıı;'IP;"~lltl~qp.ıııııı;tıP~ıı;'i"::' ~~~~ 11' ... ıı;'-~ ,...Qıı;ıtJ~~'ll~;tP_;ı.~;tı~~ ~ V""W'Y''V"'V'~"W'"W'"W'"W'~~"f i~ ~:v:~~ u ~--~lııliiıfkb.iıl ..... ~idl~~ıı;;-4 ........ hıı~lliiiiılllıiiıl •ıı;<ıllıi""lllWılıı.;;.ıtlıbdıl:iııiiıılıiodll'ıi;.ı!l!W lııNlıl!lıWll!MOdla;;dr lıiU .. ıı.alWl~llWııbi;ıı!Jı...,tl~•...ılltUdltıhdt ltıuiıl ... ~ ~ .................... .................. • dİP' 
b" bah1' 11, Karadeniz Kıyılarında mak, yazmak öğrenmiş, Rum- manı idi ! niheyet verememişti. yeni çıkarılmış ır 

cadae ziyade Sürkçe biliyor- Tahkik ettiğim zaman bu Osman ağanın buluuduğu- titriyordu. 
S t • O.., J du. kızın, bu kasabanın belediye muz kasabaya geleceği ha- Pav)i de: tılıaY1111-.· 

oy arı g UD UD Bu çocuğun zihnini zere reisi olan Puntoscunun kızı beir duyulur duyulmaz, kasa- - Beni kilere 58 ıı•d" 
Bir Macerası kadar bulandırmağa muvaf· olduğunu aııladım. hada bulunan Puntoslular Osman ağı gidit?c~Y;do· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ fak olama~ışlardı . ~v sahi- Babası bir çete teşkil et· arasında büyük bir heyacan orada kalayıın.. ~ıy oJdO~' 
5 - YAZAN: ** bine ubaba,. diyordu. Ayni miş, civar köylerde pek çok ve korku uyandı. Birçokları, Bukadar korkuya g? pc· 

" nuı i• 

Bu kız ı~av)ınin büsbütün aksi idi 
evde bundan başka "Kir- muzalim yapmış ve nihayet Türk evlerinden himaye iste- - Ne oluyorsu y• ıll 

1 O 1 
. w bU• 1 ··e 

yaki,, isminde 16 - 17 yaşla- top1 sm n aga i e bir mü- diler, birçokları da ortadan d m Osman aga d fi sı 
Bu adamı yakında!! gör

m~k •benim için : büyük bir 
merak olmuştu; benim bu 

muhite geldiğim ·sırada An
icarada bulunmakta idi. Naib 

oğl İmail de, topalın dostla
rından . olduğu için ] l benim 
bu merakımı biliyordu. 

Topalın bu taraflarda mev· 
kii çok biiyüktü. Herkes to· 
palın isminden bile korkard , 

çünkü Osman ağa iıtediti ni 

yapar, o civarda ona hiç bir 
kimse yaptıkları hakkında 

sual soramazdı. 

Bulunduğum evin Pavli 
isminde bir hizmeçisi vardı. 

Bu Pavli anasız baba~ız 18 
yaşmda bir köylü çocuğu 
idi. 

Çok küçü~ yaşından itiba
ren bu aile nezciiee alınmış, 
mektebe gönderilmiş, biraı 

hem de Arab harflarile oku-

d d h Bun • 
rında dinç ve sıbhatlı, çok sa eme e canı ce enneme · yok oldular, kim bilir nere· safir geliyor.. . 

0
,. 

güzel bir hizmetçi kızı vardı. gitmiş; bunun üzerine karısı ler saklanmışlardı? ne ? 9·ıı le 
Bu kız, Pavlioin büsbütün 

aksi idi. Karade izin halis 
bir kızı idi. Bir erkeğin kar· 
şısanda kendisini kaybedecek 
kadr ateşli ve ihtiraslı idi. 
Anası, babası, ailesi erkaom
dan hiç birisi yoktu. BuDa 
rağmen bir Türk karşısınde 

kadınlık ihtiraslarını bile 
yenecek kadar TUrk düt· 1 

l&..b 1 k d - k l h - Bı"ze mı· ne ? 
1 y•'' sı " a sarı ara aga çı mış, Ayni te iş ve eyecan kO 

bu da ir veya geç başını ye· bizim evde de, Pavl ile Kir- man a~a çuvala 0,. 
miş. meşhur olan Türk mer- yaki arasında hasıl oldu. Gü- denize atacaktı~· yokı f 
hameti bu kızın im Jadına zelliğine rağmen Nenrud gihi - Buna imka_n e'/ Y'd• 
yetişmiş, bu ali it! kendisini duran Kiryaki bir gedi ya· maın size hiç bır ş b"'' 0 

d 1 k k b k ld kt J-leıtl - 0otı• nez :ne a ara , güzelliğine ınlığı ile ana so u u. mıyaca ır. ıdul ı· 
k. . . de o J' ~o 

ve yaşına göre başına gel- - Beni Osman ağaya ver- ımın evın J-fıa'/oı 
mesi mümkün olan bin bir me~iniz. Panaya aşkına beni biliyormusonuz.. ktu'· 
beladan kurtarmıştı. Fakat muhafaza ediniz!. Deni. kacak bir şek yo Ad.f 
kızın kin ve nankörlüiüne Kız, korkufundan denizden - Sonu 4 ll~'r-. 
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lft $ B ÇA- 1 

iAtKIN ·MAllillR 

Arsıulusal 
6 ınt·ı serqisinin 99 

numaralı 

BOZKURT VE HALK 
Traş bıçakları uavyo
nunu ziyaret ediniz 

TÜRKiYE SEllGILERINDE 
ilk defa olarak teşhir 

edi~en yalnız 

Bozkurt ve 
Halk 

Traş bıçakları 
olmuştur 

Sah~p ve umum deposu Fehmi Hüseyin ve 
Mehmet Salih şirketi Marpuççular, Yarım 

o.G 8 ın cel iğind~ 

t 

Y~NI 

/ 
/ 

" ... ) ( 

lraş hıçah/u,.ı 

büf ün blçahlardan üsfamJür 
• 

TANESi 
5 1<r. 

(n i 

1 f0TANESİ 
40 Kr. 

~ w •••>· •w ,w_ ·-~a"= ~i~ l~s~ta~n~b~u~l ~t~e~le~fu~n~:n2~2~8~1~1~~~~~~~~~~-~~-=-~·~~~~~~~~~~~~--~ 

~~Tı~~~~,·~k·~~~,-~.~k·~E~~~~~tt~ı~ s. Ferit eczacıbaşı 1111.ı· "'-roskop göst 
ı ı l ~ f.1 Bütiin Türkiyemiz de büyük bir mevki ve şöhret kazanan l f' J ~ I'< 

~ S her yerden seve seve aranılan İzmir kokuları hiç şüphesiz 

b. ı& 8 S F • b 

• kı· ~rır 

oıçki yurdu müessisi ~ ~ • erıt eczacı aşı 
~ el kolonya ve esanslarıdır. ~ ...... ~~"1 

l,
1 

Zehra Hasan ~ ~ Bahar, Altındamlası, Dal-
)._, ~bt k ~ ~ ya, Yasemin, Ful, Muhab· 
~ı· "t' b· •ydında başlamıştır. Hiç dikiş bilmiyen ba- .-.~ ~ b t · • · ·u utmabenı· diL ır 8,, . . ~!r; ,_. e çıçegı, n , 
~b: •• "•• a· ~~de çıçek yalı boya fosfor kabartma bıç· ~ ~ Senin için, Manulya. 
~ ·.ıııt, "· iretılır ve Maariften musattak şahadetname ~ ~ ..,_ - . ---.-. -
ti uıki b'l h • k ~ ~ Yenı çıkan kokular 
~ Hat . ç ı en bayanlara ayrıca ususı ma as ders· ~ rı. N . N R d 
· \ ttıli Al d "k l k . . . ,..._, • 1 ergız uvar ev or 't tl\ıt r. tı ay a mu emme ma astar yetıştırı· ~ ~ F . ' t' ac1 1 1 d .. 1 d ~ " erıt. \ ~•itıd rnua\•enet o an aı an ucret a ınmaz yur un :~ ~ -----------

~~tc'de '.en müşkil pesentleri memnun edebilecek t; m Yakında çıkacak kokular 
) 1 '-ıltr 91Pariş dik:ş kabul edilir ve hazır karyola ~ ~ Krepjorjet, Leylak Blan 
-td, 1 •atıJ D h f l . h . · l h ~ ~ , ...................................................................... . 

lııtı ır. a a az a ıza at ıstıyen er er zaman re,; ~ bu ince ve yüksek eser· 
\) racaat d b· ı · 1 · ~ ( e e ı ır er. t! ~ ler tabii çiçeklerden istihsal 

ll& t!lt!J~~~~m ~~~~~~~~~~t•l~ ,.) ;, edilmiştir. Benzer ve ya-
\lf Riza Sıhhat ve cglencc F;j kın isimlere aldanmayınız. 

b ()ı_ I yok pahasına t•l S Ferit 
~~k' l(Q u ç ı A e ft] • 

-
1 . 
.t 

GÖZLEl~İN ~1UHAFAZA~I ANCAK 
. « PERFA PUNKTUELL » 

Gözlük camlarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 
gözlük çerçiveleri ve güneş gözlükleri İzmir k.emeralb 
Meserret oteli altında Nafız Gözgördfiren saat ve gödük 
evinde bulursunuz. 

Birinci Sınıf Mutahasııı ~I f). _.. . eşme p aı ve [•] isim ve etiketine dikkat. Zengı·n Kı·şe 
~ tk,tinı~•.ulırf an 1 1 d t•l UMUM DEPOSU . ~'t ııın en eski 1 ıca arın a [•] 9·· k A t ş·f ·ı İzmir Fuarı -münasebetiyle Dr. Demir Ali 
,'-1,:kuludur. Ana ve Sergi münasebetile [ 9s ~ U Ume Sırası 1 8 eCZ8DeSI,. Tayyare piyagosnun beşinci 
~tı~ S, ~ havidir. Ana ya . aklı deniz kenarında ~**~~~~~~~*******:lc*>t*> :it: f keşiJesine müşterilerine pi- KAMÇI OGLU 
> ic,b )'aşındaki ço· "Karabina büyük Türkiya aile tc \ ' yangonun ikramiyelerinden, Cilt ve Tenasül hasta-
-~· -..::l eder. Okul, oteli ,. ] reklam yapmak ve )/: D Q K T Q R ~ amortisinden maada ayrıca 

\t O erle çocukları bütün Türkiye Çeşmenin :i: )f. ikramiyeler, amortiler veri- hkları ve elektrik 
ı. ı.ı.:-,. rta k 1 cihanda eşi bulunmıyan ılıca " A K 1 T \P, o tedavı

0

Sl
0 

~.-.. ~,, o u tahsi· tc e a onay :"' y r . 
... ~ ''" ve plajlarını tanımak mak- ~ • M ~ Fuarda (34) numaralı pav· t~ d d·ı d · dd "" ' ' İzmir • Birinci beyler so-~, "'.•fı .. d~lni ilk kısmın sa ı e enıze ve ca eye t( Bakteriyolog ve bulaşık, salrrın ,l. yona, İzmirde Kemeraltında 

,''\ .. .. b nazır ve elektirikle tenvir ~ r, rr hükumet cadde~inde karakol kağı Elhamra Sinema•• 
\~ •ki k aşlar. edilmiş temiz odalarının ban- hastalıklar n1ütehassısı >t yanında (49) numarada Zen- arkasında No. : SS 
~ l ı:- •sına öğrenci · · · ,. la.:' b t'.)'ffıl t 'h' d yosu ile beraber kar) ola t( Basmahane ıstasyonu karşısındakı Dıbek sokak batın- )t gin kişesine m racaat. Telefon: 3479 
."\'- 'tlınac k~rı ın en ücreti Eylfıl ayı müddetince t( da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den * . . 

't la a ır. yarım liraya indirilmiştir. t( akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. >+ Neş'enızı, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
o.. llıanları: saat Tedwi veyahud eg~ lence t( M.~ d h t l ı l~ l · ~ d · k · d k k i ·•Ytdiy k d d ~ uracaat e en as a ara yapı ması azımge en saır aımi surette orunmasını temın e ece anca 
Caddcsı~ aN ar 7ı6r. için bu fırsatın kaçırılma· tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- • 

o masını bildiririz. y •• k J K b d 8 }} 'rcı f~n: 2914
' MÜDÜRYET t( lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- ~ U Se t 8 8 &Vı Ve ı UF 

tC sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 H k J d 
te 'V" ---vo'V"'V"'V"~ --vo'V"'V"'V"'tr'V"'V''V"'V"'V''V'~ ra ı arı ır. 
f(~ .... ~ .......................... :~+ ........................................... " a-~a~~EZ!irtSamtill 

Doktor m TA yy ARE sineması TE\~~?N 

M Ş k • Uğ E İzmir fuarı ve 9 Eylul kurtuluş bayramı şerefine . ev l ur ~ mevsimin en kuvvetli programı 

~ AŞK VE TAHT 
Dahili hastalıklar mütehassısı 

Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını 
her sabah saat d ... :cuza kadar ve öğleden sonra birden 

m Pierro Richard Villm ile Natalis Paley tarafından 
1 E temsil edilmiş olan büyük bir aşk ve ibtıras romanı 

itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. 

Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memduhun 
varı karşısında 36 numaralı muayenebanesinda. 

mA M 1 Dünyada m yrıca : aymun ar cu~ her 

labrotu· [iJ maymunun yaşayış tarzı ve türlü maıkarahkla11 
E FıATLAR: 30 40 50 KURUSTUR 

[ Akciier, karaciier, kan hastalıkları kansızlık, zayiflik, 
kalb baıtabklan, mide, barsak ve böbrek b .. tahklan J 

E Seans saatleri: Hergün 15 • 17 - 19 • 21,15. Cumar-
11 tesi ve pazar günleri 13 te ilive seans • •):V>:<(';(~:(\~':':·:· ':• 
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Dün ~Fuarheyetitarafından, hareke' t ettı• am 
Yazan: KARANTINALI Fuaruııızı geldikleri günden-

beri neş'e ve şetarete boğan - Baştarafı 1 incide 1 devam etmektedirler. Taymis Türk şefinin yeni ve kuv-
güzide ve değerli Darülbe· Tevfik Rüştü Aras ve Lon gazetesi, şimdiye kadar vetli Türkiyeyi yaratmasın-
dayi artistslerine İnciraltında dra elçisi Fethi olduğu halde "Constantinopl,, kelemesini daki azmı şüphe edilemez 

ı güzel ve samimi bir ziyafet Nahlin yatına gitmişler ve kdandığı halde bu ziyaret- ki ender rastlanmış hadise-
'l..J' · t b ı k l' · · lerden biridir. Sekizinci Ed-verı wıştır. yatla Kral tarafından karşı- ten sanra1 stan u e ımesını 

Ziyafette güler yüzlü vali- lanmışlardır. kullanmıya başlamıştır. vard şerefine, hem de hu-
miz Fazlı Güleç, daima san' - Yatta verilen kokteyl par- Yugoslavya gazeteleri de susi bir ziyaret esnasında 
katkitlarımıza Jyık oldukları tisi içinde çok samimi bir bu ziyaretin kıymet ve ehem- Istanbul halkının gösterdiği 
'l 'f 'b l d b hava içi ı:ı de geçmictir. Ata- miyetini i•aret etmektedirler. sıcak hüsnü kabulden lngiliz ı tı atı 1 za e en şar ayımız " ., milleti haklı bir gurura ka-
doktor Behçet Uz, yüksek türk ve Majeste Kral bir Deyli Meyil gazatesi di- pıla biJir. 
edibimiz Suad Derviş ve Ni- saattan fazla böyle samimi yor ki: KRAL iSTANBULDAN 
zameddin Nazif ve gazeteci- bir hava içinde görüşmüşler- Yirmh1ci asrın tarihini ya- A YRIEDI 
ler hazır bulunmuşlardır. dir. Cumhur reisimiz refa- zanların Atatürk-Sekizinci İstanbul 7 (Özel) _ Sa 
Kıymetli artistlerimizin nük- katlarındaki zevat ile Dolma Edvard mülakatına verecek- Majester kral Edvard dün 

ı teli sözleri ziyafeti bir kat bahçeye avdet buyurmuşlar- leri yer zannedildiğinden çok akşam saat tam 22 de Ata 
daha neş'etendirmıştir. Bu dır. fazla olacaktır. Şunu tebarüz türkün hususi trenile Viya-
meyaQda karındaş Mahmu- Kral, goğazda bir gezinti ettirmek lazımdır ki iki 0 ya hareket etmiştir. 
dun müstesna soloları hazır yapmışlar bundan sonra ada- devlet reisi mülakatıcda Teşyi merasimi pek parlak 

b J 1 da bi tenezzüh yaparak çok bariz bir samimiyet ve ya- olmuştur. Kralın ziyaretten 
1 u unanıan neş'e ve zevk ile 

h iyi intibalarla dünmüşlerdi r . kınlık vardı . Sa Majeste duydug~ u memnuniyer yüzün· 
sar oı etmiştir. l Ö t 

stanbul 6 ( zel) - ngiliz Atatürkün yanından ayrılır- den bellı idi. 
İki açıkeöz matbuatı da kralın Türkiyeyi ken neşeli ve mütebessiındi. Kral Viyana ziyaretlerin-

ziyareti münasibetile çok Gününü müzeleri gezmek ve den sonra Paris yolile Lond· 
Pana)'Ira para t<azan- dosttaoe yazılar yazmakta istirahat etmekle geçirdi. raya dönecektir. 
mağa gelmişlerdi fakat oo xoooooooooooooooooocooc ooX>C>Oooouoooo 000000000000000000000000000000000000000000 

, yal<ayı ele verd_iler Ruzvelt'e lsoanya ihtilali:j yunanist«ında 
F~ar ~ünasebetile lzmir'e SUİkasd - Baştarafı 1 incide - komünistler 

geldıklerı ve burada yanke- zaman Badacoz'da katliamlar 
sic~li" ~faaliyetine geçec.ek- Nevyork 6 - Tevkif edi- yapıld ığı hakkındaki haberi eziliyor 
len zabıtaca tesb t edılen len ve Ruzvel'te bomba at-

ne kadar gerçek olduğunu 1 1 6 A 'd 
İstanbul'un yankesicilik ho- mak isteyen komünist Jozef stanbu - tina an 

gözlerinizle görmüş gibi 1 h b ı M 
caları s 1yılan meşhur sabı· Ruğman'ın deli olduğu an- 1 k ge en a er ere göre, e-

an ıyaca sınız.,, taksas hükumeti, komünist-kalılardan genç Ahmed'le laşılmış ve serbest bırakıl- 1 bele-
lnebolu'IL Mustafa şehrimiz- Nasyonalistler run lere karşı çok şiddetli ba-
de yakalanmışlardır. mıştır. diye binasını efe geçirmiş- reket etmektedir. Son defa 

Zabıtam z bunları bir otel H" k• 1 ferdi. Yaugln devam etmek- olarak neşredilen bir kanun-
de yakalamış ve paraları a ım er te fakat sokak muharebeleri la komünistler ta,,..amen 
bulunmadiğını söyledikleri tasfiyesi şıddetini kaybeylemektedir. ezilmektedir. 
halde Üzerlerinde elli lira Bir çok milisçiler Fransa ya ., ... _ _ _ 

kadar para bulunmuştur. İstanbul 6 - Yeni adliye iltica etmekte ve burada Er.ı yaşlı adam 
O b•• kadrosu çıkınca, 60 hakim silahtan tecrid edilmektedir. 

to US yarışı tasfiyeye tabi tutulacaktır. Bizzat asilerin de talebi ü-

455 ve 483 numaralı oto
büsler biribirilc yarış ederek 
Kordonda postahane önüne 
kadar gelmişlerdir. Burada 
483 numaralı otobüsün ani 
olarak duması üzerine 455 
bütün sür'atile 483 ün üze
rine bindirmiştir. 455 burdu· 
baş olmuştur. Nufusca zayi
at yoktur. 

İki kardeş 
Reınivi düvdü)er 

Cumartesi gunu akşamı 

Yüzba şı Hasanağa caddesin
de bakkal Remziden gaz 
alan İdris, gaz yanmıyor diye 
kardeşi Fehmi ile birlikte 

ı bakkal Remziyi odunla döv-
müşle ve bir çuval arpa ile 
uzum köfesir. yere döküp 
savuşmuşlar. Biraz ı onra 
bu iki k abadayı yakalanarcsk 
karakola götürülmüşlerdir. 

Ucuzluk 
Tuhafiyeye aid bütün ihti-

Adis-Ababa 
l\laslahatgüzarımız 

geldi 
İstanbul 6 - Ad is· Ah aba 

maslahatgüzarımız Nizamed-

din Cibutiden buraya gel
miştir. 

---~_ ,.,. __ _ 
Ziya Ar2"UD 
Uzun zamandan beri basta 

bulunan Türkofis müdürümüz 

Ziya Argun iki gün evvel 

tedavi edilmekte olduğu 

Emrazisariye hastahanesinde 

vefat etmiştir. Cumartesi 
günü cenaze törenine vali, 

Belediye reisi, Türkofis ve 
ticaret odası erkanı ve diğer 
bir çok tanınmış zevat işti-

rak etmiştir. Vali Fazlı Gü
leç, genç ve kıymetli ölünün 

hatıralarını yad etmiş, me
ziyetlerini saymış ve bükfı· 

metin teessürlerini bildir-yaclarınızı hediy lik ve mut-
bab ve levazımını ucuzlukJa miştir. 
şöhret ve müşterilerinin iti- [ Halkın Sesi ), Merhumun 
madını kazanan hükumet ailesine, bütün arkadaş kar-
caddesinde Şemsi Hakikat deşlerine ( Başın sağolsun } 
ucuzluk sergisinden alınız . deriz .. 

Her aradığınız malı ve her ı il'~~~ ••~~"i 

n:ıa.1ın birçok birçok çeşitle- nKordon rakısı~ 
rını bulursJnuz. Pazarlıksız '1 ij 
ve muhayyer satış ~yapıldığı ~ Fuar şerefine piya-~ 
için yorulmadan aldanmadan ~saya çıkanlnıışt1r. '1 
bütün ihtiyaçlarınızı eşi ol- ; I~ ~ I. h· ~k · akı ~ 
mıyan ucuı fiatlarla Ş. H. ~ c;.en er aş el r .~ 
ucuzluk sergisinden alınız. i aramıyacaklardır. ~ 

zerine Hendaye meydanında 
vücuda getirilen seyyar has
tane yaralı almakta devam 
eylemektedir. 

İstanbul 7 (Özel) - İsyan· 
yancılar Sen Tebastiyano bü- 1 

tün kuvvetlerini teksif etmiş

lerdir. Sen Sebastiyon sıkı
şık oir vaziyettedir. Diger 

cebbelerde bükfımetçiler de 
bazı muuaffakiyetler kazan-

1 

mışlardar. ı 
- C>••-.. - 

• 
ihracat tacirle-
rimizin İspan- \ 

yadaki 
1 

alacakları ı 
lhtilalden evvel sevkedil

miş olan mallardan dolayı 

lspanyadeın alacağı olan 

ihracatçılarımızın alacakları

nın bir an evvel tediyesini 

temin için lktisad vekale
tince lazım gelen teşebbüs
lere devam olunmaktadır. 

Istanbuldaki yumurta ih
racatçılarile Karadeniz ta
cirlerinin ispanyadaki ala

caklarını mü beyyin ve ~aik 

Türkofisçe toplanmı' ve İk
tisad Vekaletine gönderi l
miştir. Bu vesaike nazaran 
ihracatçıların İspanyadaki 
matlubu 7,000,000 Fransız 

frangıdır 
T eşebbfüıler yakında ne

ticelenecek ve bu suretle 
ibra at ıl r muhtelif b nka-

Bir vakitler Zaro ağanın 
başı dillerde destan olmuştu. 

Zaro ağanın ölümünden 
sonra, en yaşh insan reko
runu elde etmek için her 
tarafta çalışanlar oldu. 

Bir Fransız gazetesine gö
re en yaşlı adam hugün 137 
yaşında bu unan Sli Şeski 
ağa imiş. Bu adamın hala 
100 yaşında mini mini bir de 
oğlu varmış. 

Yalnız Sli Şesk i ağanın 

nufus kaydı şimdilik bukadar; 
icadına kadar en yaşlı adam 
olduğu şüpheli kalacaktır. 

- .... " --
8ornovada 

ortamekteb 
Vekalet Bornovada bir 

ortamekteb açılması ıçın 

tetl<ikat yaptırmaktadır . Mek

tebin bu sene açılması çok 
kuvvetle muhtemeldir. 

EFE 
"EFE,, yi yeni bir program 

ve yer i bir şekilde önümüz
deki Pazartesi günü bekle
yınıı. yeni "EFE,, de en 
ısırıcı siyasi mizahleriyle en 
son telgraf haberlerini de 
görmüş olacaksını z . 

)ardan almış oldukları avan
sı ödemiş bulunacaklar ve 
faizden de kurtularak onu
müzdeki mevsim için ihraca
ta haıırlancaklardır. 

-10 -

Babanın elini. öp bundan 
başka çare yoktur 

111 ması yok mu .. Bütün aıab~k Benim bu isyanım önünde 
zavallı babam deli gibi ol
müştu. Nıhayet kapıştık .. 
Baba oğul altalta üstüste 
boğuşuyorduk.. Bir ara baba
mı alta aldım .. Avuçlarımla 
gırtlağını yakalamıştım .. Al
tımdan babamın boğuk ses
lerle bağırdığını duyar gibi 
oluyordum .. Fakat kendimde 
değildim ... 

Oda bir muharebe yerine 
düomüştü, berşey dökülüb 
kmlmıştı. Bütün ev halkı 
odaya üşüştüler .. Ve altımda 
gırtlağı avuçlarımın içinde 
babamı z .rla kurtarabildiler .. 
Babam kurtulur kurtulmaz .. 
Masanın üstünde duran bü
yük gümüş şamdanı kaptı .. 
Ve sağ omuzuma müthiş bir 
şekilde yerleştirdi.. Artık 

sağ tarafım tutmaz olmuştu .. 
Adeta vücudumun sağ tarafı 
felce uğramıştı.. Yere yıkıl
dım.. Babamın yumruk, to
kat ve tekmeleri altında in
lemeğe başladım.. Bundan 
sonra sonra ne oldu bilmi
yorum.. Kendimden geçmi-. 
şım ... 

Ertesi 

ı~ 

1 gerilmiş. Kafam çathy•c.,, .. 
gibi.. Gözlerimin etrafı Y'ıd• 
yeşil.. Kımıldayacak b• 
değilim. 

- Nen o hastamısıo .. • r 

O . · beokt• b, Margarıtın a 

sesı. .. Bat•"' 
- Yok yavrum ... 

ağrıyor.. • 111i 1 
- Bir iğne getireyun 

İstemem .. 
Bir kadeh rakı ·· ıu• 
Fena olmaz şöyle ıu 

çekivereyim.. . . k•Y 
Rak•yı diktim.. Içı~. gibİ 

nadı. Kafam yerine ge ır 
. d•ll· 

oldu. Ar kasındao8.bı: ,çıl· 
daha yuvarladım.. ıra 

dım .. 
Margarit .. 

- Efendim baY· 
- Dün akşam ben 

1 1
, .. 

ğın kaldım. Ne oldu • 0 1 
ol· 

' madım .. Babama bir ıeY 
madı ya .. 

- Yok olmadı.. ab 
- Çok feci, Y8 P'°

1111 

idin .. 
Pişmanım! 

- Pişmanlık elver1De7· 
- Şimdi ne yapaY~ciÔrt• 
- insanın babası 

1 bile ses çıkarmaz. . . • ididl• 
- O vakit deli gıbı fl.b 

biJoıediJJ· Ne yaptığımı 
bu morfin.. o· 

cı'kiyet e 
- Morfinden " 

me. 
- Neden? 51111• 
- Sen çok kullaoıyor 

Deli gibi oluyorsun. 
Sustuk .. 

Şimdiye]kadar İzmirde görülmemiş ... müthiş 

SiRK 

~ 
~ ~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
'11 
~ 
~ ızmir arsıulusal 6 ıncı fuarı münasebetile 
~ ta bütün dünyaca tanınmış büyük 

: Klukefsi Sirki 
~ Fuarın resmi küşadından itibaren: : 

i Klukef si Sirki o0 1.o1° 
~ Hususi tr ?nle Köstenceye ve oradan 60 . 
fj h A b' T"' ·ı ı• . lecektır· 1 (i ususı ır ur ,i. vupurı e zmıre ge 

~ Klukefsi Sirki ı0ııbt'1i! 
~ 40 büyük vapurdan ibaret olup 100 adet lıll' 
~ • 1 .,tar, d•" ~ vahşi hayvan, 4 tan beheri 12 tonlu fıl: s~ 8 y~aol•' 
~ )anlar, ayılar, maymunlar ve,air vahşı a 

. mürekk~rdııp~tqiılr.~--~·i,lll•PMINIWI•·~·~ .......... 


