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SIRRI SANL.f 

ldaı ehane: tzmirde Biriad 
ceyler Sokağmda 

(Halkın Sesi) Matbaasında 
Basılmııtır 

Geçmiyen yazı geri verilma 

Aziz hemşehrilerim büyük 
Buiün lzmir en büyük bayramını Sa Majeste Edvard Peşte ve 
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bayramın kutlu olsu 

d · Viyanada hararetle karşılan 
erin bir coşkunlukla kutlulayor isMET iNöNüNüN LoNoR 

oo+••• .. oo j • •• •• • O gün d-ü-şm_a_n_k_u_m_a_n_d_a-nı- kışla önünde kendı bayrağını se- SEV AH~ TiNE BU':'U_K BiR 
limlatıyor azğın ati e hemş;r~lerimizi çiğniyoİ-du.. Bu2 ün EHEMMiYET VERiLiYOR 
)_ İstanbul 9 (ÔzeJ) - İngil- rilmektedir. l{JŞfada. Ş8lll! bayrağımız da:ğa 8DIY0f'. Ve selamftlDlyOr ••• tere kralı Sa Majeste Ed· Atina ve Sofya gazetel 

O • • J d • J k J d k vard Peştedeıı geçerken Ma- kralın üç gün içinde Atatiik gün düşrnan çızmesı a tın a ın er en ağ ıyor u car devlet adamları tarafın- le mülakatlarını ehemmiyeti 

b •• d • •• J d ••k •• dan karşılanmıştır Kral dün tebarüz ettiriyor, ve Türk ugun e SeVIDÇ 2"0Zyaş arı O. uyoruz ••• Viyanaya varmıştır. İstasyon· İngiliz dostluğunun kuvvet 

9 E vlUl bütün yurdu kıırtaran, dün- ~: ;:ş:i~"'::~~;~,h~k~~:; ~;ş :·u11::~:~ .. :·~,~::1 ::: 
~ e,kanı tuaf ndan selanılan- yorlar: Ayni gazetelere gir 
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J .\lüthiş hi.':_o_t_?~~?b~ k~zası 
I 

}' l'arihde en büyük destanı 
,:ıan kahra'Tlan Türk ~-du
te b.utün bu saatlarda Izmi
kaı gırrniş 'bulunuyordu. Hari
"-t ar varatıcısı büyük dahi 
bi "liirk, bütün vatan kara 

lll:ı k~bus içinde düşman çiz
leıkerı altında inim ini ıı in-

en, Yılmaz Türk ordu"Suna: 

ltıi ..... I liedefiniz Akdeni! de
ş erdi. 

G~ A~tan Mehmedcik bu irşat 
erırı 

bu .... e şahlanmış, başında 

.. 

Yuk f 
afd ~ Şt ve kumandanları Düşmanın yurdu sokuluşu 
Ya~Ugu halde harb tarihinin ne kadar kahbece oldu ise 
b fllad -

Gyk ıgı ve yazamıyacağı Türk ordusunun düşmanı 
b1.ıgu Zaferi kaza rnış ve bu- denize döküşü okadar mertçe 
Akden . bu saatlerde atını olmuştu. 
ltlışt llız kıyılarında sula- ı Ey benim mes'ud he,mşeh-

~1 ~- rilerim.. Eminim şu anda 
tı ~000000000000000000000000000000000000000000000 

~ıltere kralı gittikten sonra •• 
laııy Uıı geçtikce büyük Biri- ı şan sekizinci Edvardm birin-
dıll at Kralı sekizinci Edvar- ci defa olarak Çanakkale \ e 
A.tar· stanbul seyahah ve lstanbu)u ziyareti ve yüce 
tb Urk e yaptıgw 1 ziyaretin kurtarıcı ve şefımiz Atatürkle ernrn· . 
tde 1Yetini tefsir ve teşrih bir çok defalar yaptığı samı-
}'Gk il makalelerin, bunun bü. mi ~ülakat.~a~ın ~ütün ci~ana 
ı. Ve ŞunıuIJ·· d"I şamıl ve bulun cıhanı alaka-
"tİn u manac;ım ı - k 
'd e dolay d 1 ti dar eden ıymet, mana ve Cd· an ıp oma arın h . "d' D.. 1 ve . - I e ernmıyetı ır. 

b llllYanın b ne\•ı . _çog 1 !Y?r. • Dünyanın beş kıt' ası üze-
lılı,1 eşte bınoe bakım . d k' f h k" · · w narı 1 . rın e ı nu uz, a ımıyetme rag-
'l;!"gil' ngılizlerin çok sevimli men dünytının en mütevazi 
"ard1 

1 

l<ra)ı Sekizinci Ed- ve en demokrat kralı olan 
~eten~ tac_ını taşıdığı İngil- Sa Majeste seki2.inci Edvard 
1~tısad· sıyasi, askeri ve dm bu ;ıiyaret ve seyahati 
lt~tar 1 

kuvvetini burada hakkında selahiyettar ve 

'afl'a trnek en basit cug· meşhur kalemler sütunlar do-
dıkıar ıtab 1arının bile yaz- lusu ydzılar yazar, tarıhi ve 
tatla~ hlalurn tafsılat tek- siyasi makaleler yazarken bu 
()llllıy <tktan başka bir şey tün fstanbul halkı da Kralın 

" acakt b" . . . h b' 1 , 1 ır. ır samımıyet atırasını, ır 

t'" •ı tlız. her ga 7.etenin, bü- yak1nlık men ka besini birbirı-
h"llaı nıahafilin dillerine ne nakletmekle meşgul olu 

~ltıkleri halde gene 

heyeçandan tüyleriniz diken 
dıken oluyor.. Nasıl olmasm 
ki, yurdun uğradığı en bü
yük faciayi biz duyduk .. 
Düşmenın en azgın hırsına 
biz hedef olduk.. Düşman 
evvela bizim kanımızı içti .. 
O güleri yaşayanlar bugii
nün şu hür, mes'ud dakika
larım, 9 EylUlün kıymttini 
ehemmiyetini daha iyi anlar
lar. 

9 Eyifılün büyüklüğü İzmi
rin hududu içinde gömülü 
kalacak kadar dar bir ma
hivette değildir 9 Eylfıl İz
miri olduğu kadar bütün yur-
du kurtaran, Türkün tarihine 
yeni bir hız v ren, dünya 
tarihinin renk ve Şl'klini de
ğiştiren, alemşumul mahiye· 

I 

malımız=ı namusumuza teca
vüzler olunurken yurdumuz 
yakılırken ayhyorduk ... 
Buğün de ağlyoruz. Bugünün 

sevinç göz yaşları o günü-
ıün acılarını ve ızdırablarını 
diğerecek kadar kuvvetlidir. 

O gün düşman kumandanı 
kışla önünde kendi yayrağı-
nı selemlatıyor, kişneyen 

azğın at le İzmir sokaklarında 
hemşire ve çocuklarımızı çiğ
~eyorlar .. 

Bugün kışlada rengi al 
kanımızla boyalı şanlı bay
rağımız d;ılğalanıyor. Ve 
Türk kumandam başta hepi-
miz o bayrağı selamlıyoruz .. 
Düşmanın azgın atı altın-

dan kurtulan hemşire ve ço
cuklarımız bugün mehmetçi
ğin şahlanan atını alkışlıyor .. 

Ey ulu tanrım bize bu 
günleri gösteren yüce Ata
türk'e, İsmet İnönü'ne, kal.
rama ordunun büyük • S.\et i 
Fevzi Çakmağa bütün bü
yüklerimize ve aslan Türk 
ordusuna bin minnet ve bin 
şükran .. 
Merasim Pro. 2 inci sayfada 

---.l!'l:;riiıır-__ _ 

Telefon . 
mahaberatı 

tinde büyük bir hadısedir. Şehirler arası telefon mu 
Ey benim azız hemşerile- haberesi fırtına yüıünden 

rim o gün düşman çizmeleri kesilmiştir. Dün tekrar açıl-
altında çıynemrken bağımıza, ruıştır. 

,rr•~~~ı:::4~~~•••~~~~~~~~ 

~ Dokuz Evini ~ 
~ Ölgün denen bir kavmın büyük eserıdir bu ~ 

Güneşi örten perde parçalandı bu günde ~ 
~ Nurlandıran bak kimdir sabahsız bir gurubu ~ 

Onun adı (ATATÜRK) Türksen egil önünde 

Maraş saylavı Mithat Istanbul 
da feci bir Ş{ kilde yaralandı 
lstanl.ıul 8 - Kızıltopraktan hususi bir taksi ile geçmek 

te olan Maraş saylavı Mitat ve ailesi son sür'atle giderler 
ken otomöbilin öı.Ünt! bir araba çıkmış. Direksyonu ıo 
kıran Maraş saylavı Mitat b·r ağaca, ondan sonra da tram 
vaya çarpmıştır. Maraş sıtylavı yaralanara~ bayılmıştır. Oto 
mobil de parçalanmıştır. 

Hadise yerinden boş olarak geçmekte olan iktisat Ve • 
Celal Payar'ın otomobili yaralı Mara saylavı ve eşini alar 
derhal ha~taneye getirmiştir. 

Henüz konuşamamaktadır. Celal Bayar, Celal Bayar, Ki 
zım Özalp, l\.ılınç Ali ve Osman zade Hamdi yaralıyı zi 
yaret etmişlerdir. 

Istanbula Kar Yağdı 
.İstanbul 8 - Hava burada ansızın değişmiş ve kar yat• 

mıştır. İstanbul civarındaki dağlar karla örtülüdür. Harare 
derecesi. sıfır tahtınaa ikidir. 

••oo•• ~~--~~~~~ 

Son yağmurlar üzüm ve incir 
çok zarar verdi 

Son yağmurlar Ege mıntakasına büyük zararlar vermiftir. 
Bu yüzden üzüm ve incirlerimiz zarar görmüştür. Bilba 
Salihli, Turgutlu, Manisa ve Alaşehire düşen yağmur) 
üzümlere dokunmuştur. 350 Bin çuval tahmin edilen üziiaa 
ve 40 bin ton tahmin edilen incir mahsulünün bir miktar 
azalacağı zannedilmektedir. 

~~-~'1.IE:i.11:ilıci:.ı:ı::;:;:ı&31CJcg:!::Cr:C::::::llF.l:2Zz;~ms;11111 ... 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
--~------~~---0000------------~---

Piyasa gittikçe ivileşiyor 
llr:8A on bir haftada piyasa vaziyeti memnuniyet veri 
Uı:::.JU bir haldedir. Hazırlanan bir rapora göre, üzüm fia 

iyidir, ve d:ıha da iyileşecektir. Eski mahsul pamuktan pi 
ycssada 500 balya vardır. Yeni mahsul alvire satışları iyidir 
ve fiat 43 5 kuruştur. Palamut, arpa, bakla, buğday sataı 
tarı da eyidir. Zeytinyağı fiatleri de 2 kuruş yükselmittir, 
pasa sağlamdır. İtalyadan zeytinyağı için yeni siparitl 
gelmiştir. 

İzmir gibi büyük bir istihsal şehrinde, İzmir gibi itle 
bir limanda, halkının çoğu ticaretle uğraşan serbe.st teı 
büs sahiplerile dolu olan şehrimizde bizi bundan faza H 

vindirecek bir haber olamaz .. 

Tüccarlarımızın ve teşebbüs sahiplerimizin dürüıtiıi 
kümetimizin iktisadi işlerdeki alaka, direktif ve ikazlan 
devam ettikçe piyasanın ıyliğine dair haber vermekte iti• 
yük bir zevkle devam etmekteyiy .. 

Halkın yüzü güldükçe. milli mahsülJeıimiz Avrupa piya• 
salarmda revaç gördükçe bizim de yüzümüz gülecektir. 
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LOZOFUN KÖŞES.1. : 

HALK ARASINDA ! • • 
•• un ya bütün ibret 

metle dolu •.• 
ve hik-

r neye ve her nereye kanunu kurcalıyordu, bazı 

.)nadi ve mütevali hadi- te lerin serr ve kank sesleri 

Bugünkü mera 
• 
sım orov:ramı 

1 n müselsel bir nehir çıkmağa başladı .. 

Saat 15,30 da Parti ür
gütleri, ilk mektep talebeleri 
orta mektep ve liselerin ve 
muaallim mektepleri izcileri 
kurumların mümessilJeri kışla 
bahçesinde toplanacaktır. 

Kurumlar otomobillerinde 
birer büyük çelenk bulundu
raca&dardır. 

sı gibi geçmekte oldu- Başımı çevirib sordum: 
görürüz. Bu hadiselerin - Sen kanun çalmak bi-
dan bir köpük gibi lir misin? 
fırlayan şeffaf parça- - Evvelce muzikada çal-

uyor. işte bu bir aode mıştim! 
1 ~ıten" ve gelip )(eçen -iyi amma orada ne idin? 

lerin insanlar için ne - Boruzancı başı! 
ibreti mucib ..;ı: hikmet- - Peki amma boruzanla 

~olu olduğunu göster- kanun arasında karh dağ var. 
sterim. Bunlan konuşurken teller 

ı münasebetile her sene den biri kırılır gibi oldu, bu 
i kerre taşralara seya- esnada kanunc işe müdahale 

ı mek mutadımdır.• .H~m etti. 
ı k ve hem de~ köylerin - Tellerin kırıldığına yan· 

ylülerin halini görmek mam, akord buzulacak, sonra 
günle. ce akord temini için 

tmiyen gözlere göster- uğraşmak lazım! 
1 e hem de hava ve su-

tidal ve letafetinden Dedi. O borozancı başı 
bu laflara biç kulak vermi

e ederek hayatı da 
:>ir silkinme ile yeni-

yor, mütemadın tellere sert 
sert vuruyordu. Arada bir 

ek pek zevkli ve pek çat sesi işidildi. Gürültü 
llidi~ . . kesildi. Kanuncu bir iki ba-

. 1.öyde otobüs b t kli- şanı salladı ~~ gülümsedi. 
hı. Cerre çıkmı!: bir O anda akhma bilmem han· 

• cu toz toprak içinde gi şairin şu beyiti geldi : 
kahveye oturdu. Boy- Çok tel kırılır sineyi kanun 
asıh bulunan kanunu zamand, 

li, derinden bir ooof . . Ta e ıı line mızrab tasrruf 
ek okkalı bir kahve ile verilirse ! 
ııluğunu dinlendirirken Okudum. Boruzancı başı 
kornesini çalarak geldi nın biraz ~·üzü kızarır gibi 
unu arkadaki üzüm olddu. Otomobildekiler de 
arının üstüne koyarak gülüştüler.. Geçti. 
aya geçti. Yolda arka- Şark filozofu 
:nüşteriden biri kanunu HİDAYET KEŞFl 

~~~*~~~~>+*:~~~~*~ 

Elha.mra Tel. ~ 
2573 ~ 

İdaresinde Milli Kütüphane sıneması )t 

BUGÜN = 
Berlin Olimpiyadları ~ · 

k filmler geldi. Yapılan küşad merasimi. Muazzam >+ 
ni geçidle, Olimpiyad meşalesinin getirilmesi, ilk tt 
ıabakalar ve galipleri meşhur oveos, Dünya birincisi H. 
ŞAR fılmde. Kahraman güreşçilerimizin İstaobula )t 
eti, vapurda ve rahtımda yapılan istikbal merasimi )t ı 

ve tezahürat )t 

Türkçe izahlı = 
iyni zamanda geçen hafta yetişmediğinden göste- )t 
t1Jiycn ve ven edik arsıulusal filmi müsabakasında >t 
o<iliği ihraz y;kr;'J~ kK:§kazanan a 

ula "iessely Reji : Villy Forst )t 
ograma ilave olarak : Büyük misafirimiı İngiliz )t 

, SA MAJESTE SEKiZiNCi EDV/.\RD ın Ça- )t 
. al~'deki harp sahalarını ziyareti ve İstanbul'da ~ 
~ ÖND~R.IMIZ ATATÜRK tarafından karşılan- )t 
firı merasırnı )t 
ır:~~:r;~,,:~:r;~~~ii:W:Y=:W::W:~:W::W:~~ 

ııadeniz~Kıyılarında 
Soytari Oğlun~n I 

Bir Macerası 
YAZAN: ** 

Önde müstahkem mevki 
bandosu olduğu halde saat 
16 da kışladan hareket olu
nacak ve kordon üzerinden 
Gazi heykeli önüne varıla
caktır. 

Heykel önünde İst;klal 
marşı çalınacak ve İstiklal · 
marşını mütaakip halk, lise 
orta ve ilk mektebleri de 
marşa katış1r. İstiklal marşı 
bittikten sonra parti namına 
bir söylev verilecek ve hal
kevi namına bir manzume 
okunacak. 

Çelenk konma merasımı 
bittikten sonra Müstafa En
ver caddesine kadar yıirü· 

yüşe devam ederek oradan 
dağılacaklardır. 

İşçi e!naf birliği tarafından 
gece fener alayı yapılacaktır. 

Saylavlar, memurlar, süel 
erkan ümera, subaylar parti 

mesubları, belediye eranı, 

matbuat banka, ticari ku-

rumlar bu törene davet
lidirler. ---oo---
Karataş Biçki 

Yurdu 
Ruhsar Hüsnü 

~lüesscsesi 
Yurdumuz iki smıftır. Bi

rinci sınık yalnız terzilikle 
iştiğal eder ve bir senede 
terzi diploması verir. Birinci 
sınıftan mezun olanlar Kül
tür bakanlığınca da tasdik 
edilerek arzu ettikleri yer-

de yurd açabilirler, ıl<inci 

sımf tatbikat sınıfıd , r. Bu 
sıoıfa devam ihtiyaridir. Bu 
sınıfta terzilik pratik şekilde 
ilerletilir. 

Sun'i çiçek, makine ders· 
lerile Silka ve fosfor boya
ları ve kadife kabartma ders 
leride gösterilir. Yurdumuza 
devam eden bayanlar san
atın bütün inceliklerini öğ
renmekle beraber kendi eli 
ile kendi zevkine göre az 
masrafla cihazlarını karyola 
takımlarına varanya kadar 
yapmak kabiliyetini elde 
ederler. 

Adres : Karataş tramvay 
caddesi numara 332 

ler işlemişti ? 
Soytarı oğlu İsmail bunu 

tayin etmekte güçlük çekme-

mişti: Köyündeki Laşol oğlu 
Hasan ile arasında eski bir 
hesab vardı. 

Bir gön Çarşamba paıarın· 

\t cina ve ti kinı veva kinılcr islcnıisti? da bu adam Türkleri tahkir 
1 d "" · k.. ·· k .., ~ • etmişti; mesele küçük bir 
~ amın evı, uçu ve tarı oğlunun kalbindeki 

"t b" k"" ·· k alış veriş farkından ibaret ı ır oyun enarm- yarayı kanğ1ran haline getir-
r tarla içinde idi. Gü- mişti. Bu ne vahşet, ne hay- olduğu halde bu herif Türk-
• çok sevğili karısı vanlıktı ? Zavallı, müdafaasız lere karşı söylemediğini bı-
Bir gün bu ço~ sev- bir kadına cebren tecavüz, rakmamıştı. Bunun üzerine 
r~sını feci surette kal- hayvani zevklerden sonra da Soytari oğlunun kanı başına 

bulur. Karısı sade bu kadını beş on yerinden sün. siçramış: 
ise, Soytari oğlu Is· külüyerek öldürmek ... İsmaile - Olan nankör herif! Si-
elki sade ağlar, geçer çok çirkin ve feci göründü zı Moskof gavurundan kur-
i. Fakat katilden ev- ve hemen orada, karısının tardık, topraklarımıza ortak 

Lr•ı•sı•n•m•ı•rz•ı1n1a.g1e1ç1m.iş1-.1k1a1n1ı1ı 1c1e1ı1ed1ı1· 1ö1n1o1o1d1e1i1n11tı11· klalimilllliettik, i küç, 

Ankara ve Eskişehiri kasın 
kuvuran sabıkalı bir 
kadın yakalandı 

Bursa - Ankara ve Eskı
şehirde sabıkaları olan hırsız 
bir kadın burada yakayı ele 

'ermiştir. Emniyet müdürlü
ğündeki nöbetçi komiserine 
kılık kıyafeti düzgünce bir 

kadın müracaat ederek elli 
l i rasının kaybolduğunu haber 
vermiştir. Bolis; kendisine: 

- Ne kadar paranız var
dı? Diye soruııca (300 liram} 
cevabını veren kadından 

şüphe edilmiş ve cüzdanı 
tetkik edilince daha fazla 
parası olduğu görülmüştür. 

Bu, şüheyi büsbütün artır

mıştır. 

Diğer taraftan yapılan tah
kikat, bu kadının 1200 lira· 
lık bir küpeyi de kuyumcu-

lerdan Naci isminde birisine 
sattığı meydana çıkmır fakat 
bu kuyumcunun küpeyi mü-

zayed esiz olarak elden ve 
kıymetinden aşağı bir fiatla 
aldığı tesbit olunmuştur. 

Bir taraftan bu tahkikat 
yapılırken, genç kadm ken
disinin Ankara ve Eskişehir
de bulunduğunu, Almanvaya 
da gittiğini söylemiştir. Em
niyet müdürlüğü, Ankara ve 
Fskişeh1r Emniyet müdürlük
lerınden telgrafla malumat 
istemiş; Ankaradan verilen 

1 
' 

cevapda sabıkalı bir hırsız 
olduğu bildirilmiş, Eskişehir

den de bu kadının tayyare 

yüzbaşısı .Şerefin evinde 
mürebbiye iken evden 1200 

lira ~ıymetindeki küpleri 
çalarak kaçtığı haber veril
miştir. Bu malumat üzerine 

tevkif edilerek Adliyeye 
verilmiştir. 

Sabıkalı kadın Neriman 
ve Raziye adlarını münavebe 
ile kullanmaktadır; -·-
Kunduracı 

Ve tacirlere tootan 
ve oera kende satış 

Muhterem müşterilerimiz Bul
varda yeni ve asri yaptır-

mıt olduğumuz kalıb fabri
kamız da zamanın en son 

erkek ve kadın modelleri 
havi ve ayakları zarif gös-

terek fenni surette yapılmış· 
hr. Kerestelerimiz gayet 

kuru olduğundan eskiyinciye 
kadar formasmı ve zerafetini 
muhafaza eder. 

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

lzmir Muhasebei 
Müdürlüğünden: 

Hususi ve 

Bedeli Sabıkı .Cinsi Yeri 
Liara K. 
3500 00 İzmirde Kemer

altı caddesinde 
ldarei Hususiye akaratından olup yukarda yer ve cınsı 

gösterilen akar üç sene müdddetle kiraya verilmek üzere 
10 gün müddetle temdiden arttırmaya çıkarılmıştır. 

Şeraiti öğrenmek isteyenlerin her gün hususi hesaplar 

Küçük Salepçi oğlu hanı 

müdürlüğü varidat kalemine ve pey sürmek isteyenlerin de 
ihale günü olan 10-9 936 Perşembe günü saat onda depo 
zito makbuzu ile birlikte Vilayet daimi encümenine müra-

1) 'fı' 

ır---ı 
DUNYADA~ 

iN eler oluyor? 
·~ 
1 Ma:yo tamiri 

Mamerikada mayoları )is
tik yapma modası taammüm. 
edib gitmektedir. Listik 
mayo giyenlerin adedi gün-· 
den güne fazlalaşmaktadır. 
Fakat lastik mayoların bir 
fenalığı plajda fazla koşub, 
sıçradığınız, didindiğiniz tak· 
dirde delinmeleridir. Maa
rnafih bu bir mahzur adde-
dilmemeye başlanın ştır. Çüo· 
kü her plajda mayo yapıştı· 
rıcılar türemiştir. Bunlar ala
münüt tamirat yapmakta· 
dırlar. 

«Hangi şekilde öldürü-
lürsem devlete pahalı

ya mal olur?n 
Amerikanıo bir çok yet'' 

!erinde idam cezası kaldırıl
mıştır. Buna rağmen yine· 
bir çok yerlerinde idam ce
zasmı elektrikli sandalye ile 
infaz ederler. 

Uah eyaletinde ise, mah· 
hfım hangi ölümü beğeniyor· 
sa onu tercih eder. 

Geçenlerde hükmün infa-
zından 15 gün evvel viliye· 

tin valisi bir ıııahkôma sormuş: 
- Asılmak mı, kurşuna 

dizilmek mi yoksa elektrikli 
sandalyede mi ölmek istersin?· 

Mahkum derhal: 
- Hangi şekilde öldürü-

lürsem devlete daha babalı· 
ya mal olur, diye sormuş. 

- Maslfıben idam edilir· 
sen, cevabını alınca: . 

- Beni asınız demiş. Hıç 
değilse devleti zarara s.oka
rak intikam alaylm. 

Tayyare insanları 
unutkan yapıyormuŞ· 

Vapurda, tramvayda, tren-
de; şapka, çanta ve şmsiye·· 
unutanları çok görmüşüzdür. 
Fakat bu cins eşyayı tayya
relerde unutanlar diğerlerine 
nisbetle pek fazla imiş .. · 
bunun da sebebi hava ta:ı· 
yikinin değişmesinin insan· 
larda unurmak hassasını ço· 

caatları. (237) ğaltmasıymış ! 
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r•l ' ' 7 l p k l • t•l t•l ı [•] ,.1 _ ınga ,, ar e er c•l 
r+~ ~ 
~ ro [•l En n1o<lern ve en son sistenı usulle furunlanmış ve kurutulmuş, t•J 
[•l İçinde haşarn t yaşatrnaz1 şeklini katiyen değiştirnıez, çok uzun :•l 
[•l nıüd<let en nıodern konforu temin eder ı•lı 
f!j EVLERİNİZİN TABANLARINI ij 
f!) Zıngal Parkelerin' den il 
~ ~.· 11'""1 ~ 
h~ • Y A P T 1 R ı N 1 Z ~f] 
[tJ SATIŞ YERi ; Hilal Kereste fabrikası ' Keresteciler Telefon 3776 •' 
[•1 :t ~ı;ııııı·ııı~ı·~""""-'ı;1lll'_;ııP;ıııı;ıt~ll'·:.ıı.ı"'"'lll'"'~ııı"•nı 11"ııı1""'-1""'Q'''"'tıı••"'ı1:1ı• .. ~11""l1••:."fı111"" ~·~~•"~r.~ıll!!'ll~ll':.'llırı~~"':ıııll'!'~ıfl'!'lı';ı'ıı;.ııı•;;t~S ~ .... ~~~~bıUııtb.;;.ıJlııidıllıWll~~ıı!:uıı!'ııı~ı:ııılı!:dıı!:dlı~h~ı:ıı!:.ıı.~\!:•~ıı~ı::.~~~~~~ .. ~ .. ~1ıı~ı~ı11ıu.ı·ıı;;;.oı~ ... .ıı;-

ğayı şu adamla yapıyorsun, ' 
Türklerin bunda kabahatı 
ne? Demişti. 

Laşol Hasan, çak kötü ve 
sert bir adamdı. 

O, elinden gelse kendisini 
insan yaradan allahına bile 
ne ıçm domuz veya çakal 
~larak yaratmadığı için çata· 
caktı. Bunun üzerine Soyları 

oğluna saldırmış fakat kala
balık olan carşamba pazarın
da İsm<J.ilden eşşek sudan 
gelinceye kadar dayak ye
mişti! 

Soytarı oğlu İsmail karı
sının bu hale ancak bu nan· 
kör ve ahlaksız adam tara
fından konabileceğine bük-

o zaman köylerde hüküm 
süren partizanlığın bu feci 
cinayet takibi işine karışm:\
sıdır. 

Gö .terilen partizanlık kar
şısında düşünce!i tabii çok 
geniş ve göreneğide müsaid 

olmıyan Soytarı oğlu, karısı
nın intikamını kendi el"le 
alrnağa karar vermişti. 

Yukarıda da söyledim ya .. 
Eğer muhiti bu vaziyeti ha
zırlamamış, terbiyesi daha baş
ka bir esastan alınmış olsaydı 
Soytarı oğlu bir haydud ol
mıyacak idi. Karısının inti
kamını mutlaka meşru yol
lardan, kanun yoluyla almak 
çaresini arayacaktı. Ne ya-

kedemiyeeek kadar kötiİ 
idi. Jar-

Soytarı oğlunda bu sıra 
da garib bir hal peyda 01' 
muştu. Köy ve civar haflcı 
bu hali, Soytarı oğlunun ka.~ 
rısının feci akibeti ve ölüıJJU 
üzerine evham getirdiğioe 
hami etmişlerdi. 

Halbuki Soytarı oğlunuıı 
vicdanında bir mücadele var~ 
dı: Kanun dairesinde kalıJJa 
veya bu dairenin baridı:ıe 
çıkmak! 

N.h t b" .. Soytarı 
ı aye ır gun .1e 

oğlu bir kaç arkadaşı 1
b1 

kaybolmuş, o günün sabaok 
da Laşol, kardeşi, bUY 
oğlu evlerinde maktul 
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~ RA$ BIÇAGi 

lKIN ·MALIÖIR 
ı 10TANESİ 
f 15 Kr. 

IR 
Arsıulusal · 
6 ~it~;-~ s~-;.-ef siniiı!99--

numaralı 

BOZKURT VE ~ HALK 
Traş bıçakları uavyo
nunu ziyaret ediniz 

TÜRKiYE SEtlGILERINDE 
ilk defa olarak teşhir 

edilen yalnız 

Bozkurt ve . 
Halk 

Traş bıçakları 
olmuştur 

• Sah;p venumum deposu Fehmi Hüseyin ve 
Mehmet Salih şirketi Marpuççular, Yarım 

o.oe incelisinde 

" 
Y~NI 

f raş bu; ahları 

bülün bıçalrlardan üsf ündür 

fprıs • 

f0TANESİ 
40 Kr. 

-... Şiseci han. lstanbul rtelefon: 22811 
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1 

1 

lier pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona Jobisar mamulatından LİKÖR, [•~ f'< 
KANY A~, LuKS SIG A, RA, AV MALZEMESi verilir. t!1 Amerikan Kız gösterir 

I 

"' 

.. 

. . \ 

.. 
"'·~'·· : ~ .. . -

'•1 K il ... r•. o eıı 
[•] Yeni ogrenci kaydına 
i•~ başlamıştır. Kayt zamanı 
r!1 pazardan başka her gün 9 
[•l dan 12 ye kadardır. 
~ :: Eski öğrencilerin kayıtla-
~ mı yenilemeleri lazımdır. 
iİ a Bütünleme imtihanları ey
i . Jiilün 19; 21, 22 nci günle
~ rinde yapılacakhr. 

1- Derslere Birinci Teşrinin 
ilk gün[ başlanacaktır. 

:toıır Leyli öğrenciler eyliilün 
~ otuzunda okulda bulunmalı
jM dırlar. 
~ Fazla ma!iimat almak i~te
ij) yenlerin . Kollej dırektörlüğü 
~ ne müracaatları. ~ 

1 1111 Tele fon NM~:d~4?1 t 

1 . 
l: 

][ 
O llTAOAN ~YRILlll -, 

ı.ıe ı:u:ı 

G()ZLERİN ~1UHAFAZASI ANCAK . 
<< PERFA PUNKTUELL n 

Gözlük camlarile kabildir, her cins en tık ve sağlam 
gözlük çerçiveleri ve güneş gözlükleri lzmir Kemeralb 
Meserret oteli altında Nafız Gözgördı1ren saat ve g&zllk 
evinde bulursunuz. 

~ u urıye 
~ ~~~ l~~~~~~~~~~~EEm~EEEEaa. 

f!i ~m~~=!~ü~!!:ıe, ~ Tilkilik 
t.':t jTayyare piyagosnun beşinci E 
r•' keşiJesine müşterile;.ine -pi-I Em [•l r.~ yangonun ikramiyelerinden,• ~· Biçki yurdu müessisi 

Zehra Hasan [+j amortisinden maada ayrıca ~ 
~ ! ikramiyeler, amortiler veri- ~ 
1 yor. E Talebe kaydında başlamıştır. Hiç dikiş bilmiyen ba· 

1 
Fuar~a (34) numaralı pav- 6 yanlara bir s ~·nede çiçek yalı boya fosfur kabartma hiç· 

yona, lzmirde Kemeraltında ~ ki dikiş öğretilir ve Maariften musattak ıabadetname 
,::..; hükumet caddesinde karakol ~ verilir. Dikiç bilen bayanlara ayrıca hususi makas ders· 
~ yanında (49) numarada Zen- ~; leri gösterilir. Altı ayda mükemmel makastar yetiıtiri· 
~ gin kişesine m 1racaat. ~ lir. Muhtacı muavenet olanlardan ücret alınmaz yurdun 
f§?i Birinci Sınıf Mutabassıs • ~ atelyesinde en müşkil pesentleri memnun edebilecek 
IJ D D • A ~ derecede sipariş dikiş kabul edilir ve hazır karyola 
il r. emır li E takımları satılır. Daha fazla izah.at istiyenler her zaman 
~ KAMÇI OGLU t't1 yurda müracaat edebilirler. 

i Cilt ve 'fcnasiil hasta- EEAJ~ttSSE~~aaa aaamaa.-
~ lıkları ve e.lektrik a:' 
~ tedavisi : Dı.kkal 1 İzmir - Birinci beyler so · 
~ kağı EJhamra Sineması 
~ arkasında No. : 55 
iti Telefon : 3479 
[+~ //&mmm .. mm"ll 

""~ıc · · B~ IKordon rakısıl 
lQ\'Q A - Hediyelerle beraber alacağınız kur'a numaralarile yılbaşında çekileceki[t] n . .. . ~ ::-

Mağazamızda son sistem sihhi, fenni 
karın mide, hamile, böbrek diitkünliiğü
ne, pelotlu pelotsuz lastik korseler. 

VARiS ve FLEBiT için lastik ço
raplar. Son moda tuvalet korseler. 

Tül elastik SKANDAL korseler Son 
'to ~. YENiCE PiYANGOSUNDA Fordor Touring 1936 modeli zarif bir Ford [t] ~ Fuar şeref ıne pıya-i "' 
~~Uı vey,. bunun yerine bir For~ kamyonu veya Ford traktörü, 230 liralık [+J saya çıkarılnııştır. ! 

NKT radyoları, REVME SAA TLARI, iÇKi SERViSLERi, SOFRA TA- · i 
sistem KASIK - BAGLA 'll 

Erkek korseleri - sutyenler hazır ve 
ıımarlama yapılır. 



il 

Sonbahar geldi, fakat Şifa 
ızanesinin binbir fedakar
Ja çıkardığı "NakabiJ tak
" bahar kolonyasını alan

için ebedi bir bahar 
yat ve neş'esi mcvud ve 
kadderdir. 

orsa satışları 
1 Dün borsada üzümJerimiz 

slerine göre, 9 ile 18 bu
c kuruş arasında 2784 
al, iocirlerimiz de 7 buçuk 
21 bu~uk kuruş aranında 
9 çuv,ı satılmıştır. 

~yşe neden 
1 

··ıd·· ? o u. 
1>eğirmendere Tıraşça kö
dc 26 yaşlarında Ayşcnin 
ulerek öldüruldüğü müd-
1Jmiliğe haber ver'lmiş, 
un üzerine on gün evvel 
ıülmüş ceset çıkarılarak 
rinde tetkikler yapılmıştır. 
leticede Ayşenin kayna-

tarafından tokstlandığı 
it edilmişsede ölümün 

Jebebten de,liJ sıtmadan 
geldiği anleşılmıştır. 

Ha utman 
lasum ·imiş ! 
lndbergın çocuğunu çal-

ve öldürmelrle geçen
:e A ,..erikada idam edi
Hautmanın cesedinin çü
eğe başladığı muhakkak-

ıı adamın idamı, cihanın 
brşlı bir meselesi olmuş 

tendisi de ölünceye ka-
malum olduğunu iddia 
:n işti. 

radan bu kadar zaman 
niş olmasına rağmen 
~rikada Haütmanın müc-

veya masum olduğu 

e munakaşalar dt:vam 
.kt edir. 

tünday Taymis,, gazetesi 
imanın mesum olduğunu 
eren yeni vesikalar bu
ıuğunu haber vermekte-

Fakat bu vesikaların 
ve şeklinden hiçbir ma

ıt vermemektedir. 

~uhayyer 
hafiyeye aid bütün ihti
ırınızı hediyelik ve mut-

levazımını ucuzlukla 
. ~t ve müşterilerinin iti
m kazanan hükumet 
esinde Şemsi Hakikat 
uk sergi~inden alınız. 
r aradığınız malı ve her 

birçok birçok çeşitle
ulursunuz. Pazarlıksız 

uhayyer satış yapıldığı 
or'1lmadan aldanmadan 

ihtiyaçlarınızı eşi ol
llı ucuz ~ fiatlarJa Ş. H. 
uk sergisinden alınız. 

~FE • 
E,, yi yeni bir program 
ni bir şekilde önümüz
J>azartesi günü bekle-

yeni "EFE,, de en 
siyasi mizahleriylc en 

telgraf haberlerini de 
olacakıın11. 

·------- -----________ _.__ __ .____ ______ -----..... - -

lspanvadaki kanlı muharebe 

Morfinle 
Cıldıran 
' 

Asiler de hükiimetciler de A dam 
' Y ~ni şehirler aldılar 

Yazan: KARANTINALI 

- 12 -

lstanbul 8 - ispanya mu- : 
harebesi yeni safhalar ~ös
termektedir. Asilerin lrunda 
kazandıkları zaferler büku
metcilerin vaziyetini güçleş-

tirmiştir. Bununla beraber 
asiler Sen Lebasiyan cephe
sinde büyük bir mukavemetle 
karştlanmışlurdır. İaşe vazi
yeti gücleşen Madridde yiye
cek ve içecek yetiştirmek 

için yeniden tertibat alın
mıştır. 

SeAil 8 - Bir asi müf re- ı 
ze, TaJevera mıntakasında 

10 kamyon, 2 zırhlı otomo
bil, 2 tayyare zaptetmiş, 100 
esir almıştır. 

General Varela, Malaga 
mıntakasında 120 esir, bir 
çok harp malzemesi almıştır. 

Burgos 8 - Asiler Bilbav 
yollarına hakimdirler San Se
bastien, üç cepheden çevril
miş, dt:nizden de asi gemiler 
münakalatı kesmiştir. Tala-

vera cephesinde 
mevzi almışlaı dır. 

Madrit 8 

asiler bir 

Hükumet 
kuvvetieri ihtilalcılara gaJebe 
çalarak Jeon şehrinin yakı

nındaki Gozdon kiJsabasını 

işgal etmişlerdir. Asiler şeh
rin merkezine çekilerek ora -
da mukavemet tertioatı al· 
maktadırlar. Toledoda topçu 
kuvvetleri Alkoyarm bom -
bardımanına devam etmek
tedir. 

OO:>cJOOOOOOOOOOOOoooooooooooooooooooooooo 000000000000000000000000000000000000000000 

Yunan Başvekili komoniz.:ni 
neden ezdi~ini anlatıvor 

Atina 8 - Başvt!kil Me- : komonizmin Yunanistanda 

Fransız - Leh 
ittifakı . 

Londra 8 - Fransız · Le-

1 

Sesini çıkarmadı. Bir sandal
ya çektim oturdum. 

Babamın misafirleri bir an 
evvel savub beni de dükka
nından kuvmağa hazırlandı-

~ını hissediyordum.. Fakat 
ne olursa olsnn barışmadan 
çıkmıyacaktım.. Hele birkaç 
yüz papel almadan bir adım 
bile atmıyacaktım kararım 
karardı. Babam misafirleri 
uğurladı. Kaşlarını çaltı ve 
bana döndü .. 

Kı7.gın ve ateşli bir sesle: 
- Hangi yüzle geldin bu · 

raya .. 
- Elinizi öpmiye geldim.: 
- Benim senın gibi evla-

dım yok. 

di peygamber demedi. 
- İmkanı yok seni nasıl 

affederim .. 
- Affet beni baba ... 
- Gırtlağıma sarılar bir 

evladı diJim effetse kalbirn 
affedemez. 

Ben bütün ricalarım, yal· 
varmalarım, gözyaşlarım boşa 
gidince kızdım .. Derhal pa· 
rosız kalacağım günler, Mar· 
garidin tekmesini yiyeceğim 
saatlar gözümün ö nünde sal
lanmıya başladı. 

Parasız kalıp Margariti 
~aybetmektense ne yapıp 

yapıp babamla barışmalı P3 

ra koparmalı idi. 
Ben b,ahama yalvarıb ya· 

taksas bir' nutuk söyJiyerek yaptığı tahribati anlamıştır. histan ittifakı mucibince 
Baba .. 
Bana baba deme .. 
Yapma baba .. 

kara rken babamın şahi dostu 
tu bir tüccar arkadaşı mağa· 
zaya g 'rdi. Babam müın~Ü~ 
olduğu kadar tabii ve neş ~ ~ 
gö rünmeğe çalışarak misafırı 

4 Ağustosta Yunanislanda· Başvekil komonizmin lnakiki Fransa Lehistan'a 27 milyon 
bir tehlike ve felaket teşkil sterlinlik bir istikraz kredisi 

büyük bir değişiklik olduğu- ettig-i anlaşılır anlaş· lmaz, 
açacaktır. Lehistan bu pa-

nu, komonizm tehlikesinin hükumetin kat'i darbeyi ın-

- Defol. 
Afft t baba. 

ranın yarısı ile Fransadan Seni polisle etdi irim 
bertaraf edildiğini söylemiş dirdiğini söylemiştir. mühimmat ve silah alacaktır. defol git .. 

~~ b 
kaqıladı. Tüccar beni de 
selamladı, hatırımı sordu. 

- ... • • .. 1 ~a a. 
Ista nbulda şıddetii yağmurlar Kral Vivanada - Çık dışarı.. 

- Affet o gece deli gibi ya2"dt bir kız ÇOCU2°U 
1 
boğuldu - Baştarafı 1 incide - sarhoştun ... Ne yaptığımı bil- bu yabanrı şahsa karşı ara· 

Bir iskemle çekip ben de 
oturduın .. Babam da ben de 

ilk fırsatta Londraya vuku- miyordum. Elini öpmeğe 1 mııda geçen münakaşa Jan İs anbul 8 - Sabah birçok mahalleri su bastı. Seller bil- · k ar 
bulacak seyahatı ·Türkiye - geldim.. bir şey çaktırmamağa ·ar 

ba~sa Kasımpaşada büyük tahribat "apmıştır. Mahallelerin 1 1 k 
J ngi tere arasında daha ge- Benim yalvarmala ım ya- vermişti . 

alt kısımlart sularla doldu. Evler derhal tahliye edildi. Ka- · b. H b d ' ·· - tüktcn 
nış ır elbirliğ ne yol aça- karmalarım para etmiyordu.. oş eş e ıp goru~ 

sımpaşa derasi taştı. On dört yaşında Zehra adında bir caktır. Göılerimden ya~lar bile bo· sonra babam tezgahta r• kah· 
kızcağız Kasımpaşa köprüsünden geçerken dereye düştü, Londra 8 (Radyo) _ Daily şalmağa başlamıştı.. Fakat ve ısmarlamağa gönderd i . . 
Sular arasında kaybolarab boğuldu. Zavallı kııın cesedi Herald gazesinin bildirdiğine bunların hiç r irisi babamın Bn esnada kafamda bır 
ar nıyor. Sellerin bir damı da sürük 'ediği söy:eniyor. göce, İmparatorluk müdafaa taş yüreğini yumuşatmıyor.. şim :ek çaktı., Acaba kasa 

lzmire de antrenör gelecek 
İstanbul 8 - · Olimpiyatlardan dön~n· fudbol federasyonu 

reisi üç antrenör getirilmektedir. İstanbul, Ankara ve İzm · r-
de üç kurs açılacaktır. Antrenörler, bu kurslarda dersler 
vereceklerdir. 

YAŞASIN SULH ' • Paris 8 (Özel) - Fransız Başvekili Leon Blum'un nutku 
hemen bütün gazeteler tarafandan iyi karşılanmıştır. Nutuk
tan sonra onbinlerce kişinin " Yaşasın sulh ! ., diye haykır
maları Fransız mille tiuin sulha karşı olan büyük aşk nı bir 
kerre daha göstermiştir. 

ooooooooooooooooooooooooooooooccoooooooooooooooooo.x> ı 

Mekteb işi 
--·· ...... --

Bu st.ne alınan tert ibatla mek
tebsiz talebe kalmılTacak 
Bu sene :ık mekteblerden 

1756 talebe orta mektebler
den 435 ta.ebe mezun olmuş· 
tur. Bu sene erkek murlli.n 

ml ktebi binasında çifte tet
risat usulü takip edilecek, 
80·90 ki~ilik s,nıf mevcudları 

40 50 ye endirilecektir. Bu 
sene muallim mektebi bina
~ına 1185 taıe:,e ahnabile· 

cektır. Bu sene orta mekteb
lerden mezun olan 435 tale
beden muallim ınektebi bi · 
nasında açılan füe ilk 
,nına yerleştirilecektir. 

tebin ort • sınıfına da 

kas

Mek-
750 

sabah 750 öğleden sonra 
galenleri al nacaktır. 

Muallim mektebinde çifte 
tı>drisat usulü tatbik suretile 
kazanılan bu bin beş yüz 
kişilik talebe yerini, ayni 
okuJda eskiden kalan ve 

tebinden ı;?'efecek 1003 tale
be ile Karataş orta okulun
dan bu okula devredilecek 
450 talebe işgal edecektir, 

Bundan başka lzmir 936 
ilk mektep mezunlarından 
1017 erkek talebeden (300) 

zü öğleden evel ve (300) zü 
öğleden sonra Pazaryerinde 
kiralanan binaya yerleştiri
lecektir. 

Yeni açılan Damdüsyon 
mektebi bioasın.ı yerleşecek-

, ler ve orada ok•: yacaklardır. 

İzmirdan de ancak 100 ka
dar ta'ebe, Damdüsyon'da 
açılacak orta okul şubesine 
gönderilecektir. 

Burnavadan İzmiı e 200 ka
dar orta okul tc:ılt: besi gel
diğinden bunlar da Burnava
da emvali mefrukcdcrı bulu
nan velorta okul olarak kuj-

komitesi pek yakında Kıbrıs Beni reddetmekteki · kat'i açık mıydı. Kasadan şöyle 
adasında kara, deniz ve ha- kararını dfJğiştirmiyordu.. bir tomar para yakalayuP 
va kuvvetleri için kuvvetli Bir hart',ket ya~ayım, eline kaçabilir miydim. Biliyorum 
bir üs yapılması meselesi ile ayağın .. kapanayım dedim.. bu adi bir hırsızl ı ktır. Ben 
meşgul olacaktır. Birdenbire babamın üzerine Ben o vakıt kendi mantı· 

Ayrıca lüzumu takdirinde atıldım .. Babam gene benim kımla bu hareketi çok ha~.lı 
Akdeniz şark mıntakasmda ' tarafımdan bir tecavüz kar- buluyordum.. Şöyle diişünu· 
her yere lüzumlu kıtaat yol- ' şısınd_ kaldığını zannetmiş yordum, gençtim eğlenmek 
layabilmek için Kıbrısta kuv- olacak ki sür'atle geriye istiyordum. 
vetli bir granizon da t şkil çekildi ve kendisini müdafa Babamın ve misafirin kar· 

ke'' olunacaktır. ' eder bir vaziyet aldı. şısında uslu uslu ot ırur t 
Belgrad 8 - Kral bu sa- Derhal eline yapıştım. O kararımı verdim bir fırsn 

hah buraya gelmiş, saltanat elini çekmek istiyor ben sıkı bulub hiç olmazs • bir kaÇ 
naibi prens Pol kendisine sıkıya yakalad;m ve öptüm. yüz lira alıverecektim .. 
refakat etmiştir. j Öpdünı amma o, Nuh de- . ( Arkası var) 
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Ineiltere k.-alı ~ ~ 
Gittikten sonra 

- Baştarafı 1 incide -
ve yakın lık hatıraları iki 
dost memleketin dost millet-

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

lerinin kalbind~ birçok resmi ~ 
ağızların resmi sözlerinden 
daha derin izler bırakmak

tadır. 

işte Sekizinci Edvardın 
Tiirkıyeyi ziyaret etmesi ile 
dahil ve hariçte hu~ule ge
len derin akisler büyük Biri
tanya kralı'nın İstanbulu 
te rkdmesi ile nihayet bulması 
şöyle dursun elan bu mühim 
ve siyasal mesele dillere 
destan, kalemlere sermaye 
olmakta devam edib duruyor. 

SıRRI SANLI 
,,,,,,~~'~,~~~""'"'~~, 

binaya yerleştirileceklerdir. 

Kız talebeye gelirce, İzmir 
936 senesi ilk okullarından 

meüun 739 kız talebeden 
240 lCişiyi kız öğretmen ve 
kız lisesi alacak, mütebaki 
489 talebe de bu sene kız 

kurulan 

~ 
~ 
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Şimdiye kadar İzmirde görü1memiş • müthiş bir 

Si R K 
: lzmir arsıulus~I 6 ıncı fuarı münasebetile Kültü rpark" 
4i ta bütün dünyaca tanınmış büyük 
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Klukefsi Sirki 
Fuarın resmi küşadından itibaren!: 

Klukefsi Sirki 
Hususi tr~nle Köstenceye ve oradan 6000 

hususi bir Tür." vupurile İzmire gelecektir. 

tonlu ~ 

Klukefsi Sirki Jif f 
40 büyiik vdpurdan ibaret olup 100 adet ıııul~lt\,. 

vahşi havvan 4 tan beheri 12 tonlu fil, sslanlar, ' 3 

1 d~~ 
!anlar, ayalar, maymunlar vesaır vahşi hayvanlar -----


