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l. AN A BA IYOR •• 
Qksız yere alınan müstemlekelerımizi geri .veriniz 

harb gemisi ~giiiz 
ltıisine 

ispanya[ ge
''dur! • • 

emrını verdi 

Adliye Vekili 
SARACOGLU ŞÜKRÜ 

kendisine verilen suçluyu 
muhakeme ederek duruşma-
sını bir celsede bitirecektir. 
Şayet bazı cihetlerin ince
lenmesine lüzum görülür ve 
yahut suçlu müdafaa için 
mühlet isterse üç günü geç
memek ve bir defaya mah· 
sus olmak üzere duruşma 
ikinci bir celseye bırakıla· 
bilecektir. 

··voK DİL KURULTAYI 

Ku ltay dün açıldı. Saffet 
• 

Arı~--.ı:ı, Yusuf Ziya ve Ibra-
hi ecmi birer söylev verdi 

SAFFET ARIKAN 

İstanbul 24 (Özel) - Üçün

gün açılmıştır. Salon bütün 
üniversite profesörleri ecnebi 
profesörleri, kurultay azaları 

ve büyük bir dinleyici kitlesi 
dolu idi. Atatürk ve İnönü 
localarında bulunuyorlardı. 

Riyasete Maarif vekili Saf
fet Arıkan seçilmişti. Umumi 

katib İbrahim Necmi iki 
senelik mesai hakkında iza
hat verdikten sonra, şimdiye 

kadar 118 kitabın tarandığı, 
23409 fişin lfığat servisine 
konduğu, yu.ma ve basma 

kitabların da taranmasından 
sonra bu işin tamamlanaca-

- Sonu 4 üncüde -cü büyük Dil Kurultayı bu 
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Celal 
e 

ayar Çeşmeden döndü 
1 t nbula hareket etti 

~~~~~~---.. oo .. ~~~~~~~~ 

''ekilinıiz Sakızda dostça karşılandı 
._,....,...._ 

Celal 
Fua 

Bayar 
eğendi 

Bir haftadan beri Çeşme 
plajlarında istirahat eden 
iktisat Vekili Celal Bayar 
dün şehrimize gelmiş ve 
lstanbula hareket etmiştir. 

Sayın Vekil evvelki gün 
Çeşmeden 'Sakız adasına 
geçmiş ve orada Türk - Yu
nan dostluğuna yakışır bir 
şekilde karşılanmıştır. 

Celal Bayar şehrimize ge
lince Vali Belediye reisini 
ziyaret etmiştir. Öğleden 
sonra panayıra giderek tef
tişlerde bulunmuştur. 

-- Sonu 4 ündüdc -
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CELAL BAYAR 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
•• 
Uzüm · ncir piyasası ve iktisat 

vekili yerinde bir tedbiri • 
ı 

lli'r$~H züm ve incir piyasası açıldı. Piyasanın ilk açılışı 
Ulıı!ıfU memnuniyet uyandırdı. Müstahsil biraz nefes aldı. 

Bilhassa İnhisar idaresinin piyasadan üzüm alışı fiatlar üze
rinde iyi tesirler yaptı .. 

Geçen sene üzüm piyasası açıldığı zaman, idarenin pi
yassadan mal ahrken gösterdiği bazı teahhürler ve bazı 
spekülasyonculara fırsat vermişti, müstahsil bu vaziyetten 
çok zarar görmüştü. 

Bu vaziyetin memleket iktısadiyabnda bıraktığı fena 
neticeler malumdur. Bu vaziyetin tehlikesini sezen lktasad 
Vekilimiz Celal Bayar lazım gelen tdbirleri şimdiden alarak 
üzüm piyasası vaziyetini kurtarmış bulunuyor. Bu tedbirlerin 
fayadah, yurdda ve yurddaşa ferehlık verici neticeleri şim· 
diden görünmeğe haslamıştır. Az za.nanda pisasa iyi bir 
vaziyete gelmiştir. Vekilin bu tedbirlerinin çok bıayırh neti· 
celer vereceği muhakkaktır. 

Halk ve müstahsil daimi surette böyle yakın bir allka 
istiyor .. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Tahra bey 
lzmirde Papulasın 

Falına Nasıl 
Baktı? •• 

AKILLARA DURGUNLUK 
VEREN MACERALARI 
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Şeyh uzaktaki kemana baktı 
kemana bir ilahi çalma2a baş
ladı. Boş terazi küf esi sallandı 

Dudaklar üzerinde müs- ı 
tehziyane bir tebessüm dola
şıyordu. 

Fakat fakir vadettiğini 
yapmıştı. Kemanı, topraklar 
üzerine bıraktı ve üç adım 
geri çerilerek yüksek sesle 
bağırdığı işidiJdi: 

- Ey keman, Siva ilahisi-
nin emri ile "Raca Çinig 
Siniğ,, ilahisini tf'ğanni et!. 

Ve o dakikada arhisiz ke
man fakirin a rzusunu yerine 
geti rerek bir Buda şarkısını 
ça 1mağa başlamıştı. 

Biraz ötede, bir fakir. Et
ı a fına toplanan klub azala
rının ne düşündüklerini ha
tasız kcşfedi or, ve diğer 
bir başkası Hind lisanından 
başka birşey bilmediği halde 
elindeki değnekle Fransız 
ldisik edebiyatından hatırına 
gelen cümleleri kusursuz ola
rak toprağa yazıyordu. 

Nihayet, büyük bir ağacın 
dibinde oturan iri kemikli, 
yarı çıplak, korkunç sakalla 
bir adam, herkesin gözü 
önünde iri bir bıçakla bo~ a
zını parçalıyor, dişlerini birer 
birer söküyor ve her tara
fından oluk gibi kan fışkırı
yordu. Fakat bir dakika 
sonra, ufak bir temas saye
sinde ne kandan, ne yara
dan eser kalmıyordu. 

Tayra beyin baktığı prn
çerenin önünde bir fakir 
vardı, güzlerini ufak bir mek 
tub terazisinden ayırmıyordu. 
Terazinin içi boştu ve fakir, 
bunun hi~ olma za dört met
re ilerisinde bulunuyordu. 
Fakir, gözünü teraziye tev
cih ettikten sonra ibre, bir
denbire harekete gelerek 
üzerine 200 gramlık bir sık
let yarmış ~ibi sür'atle inhi
raf etmişti. 

Tahra bey, bütün bunları 
hayret ve batta dehşetle 
temaşa ediyordu. Nihayet 
Şeyhe, d~ di ki : 

- Müsaade edermisiniz, 
kendilerini yakandan tetkik 
f'..t~vim. 

Şeyh, bu talebi derhal 
kabul etmişti. Birlikte bah
çeye çıktılar. Şeyh, fakirleri 
Tabraya taktim etti, ve Tah· 
ra bey o gün akşama kadar 
fakırler arasında dolaştı. 

Tahra bey a~ttk heman 
her gün sabahleyin erkenden 
klübe geliyor ve akşam geç 
vrkite kadar faki rlerle meş
ğul oluyordu. f ste bu suret
le tam on yidi ay devam 
eden geceli gündüzlü mesai
den sonra Tahra bey (faki 
rizmin) ne demek olduğunu , 
öğrenmişti. Bu zamana ka
dar "Hazirettül şeyh., ile 
dostluğu da ilerlemis bulunu· 
yordu. Artık şeyht: hitap 
ederken hazret kelimesini 
isminin başına değil sonuna 
ilave edebiliyordu. Çünkü 
mürşidinin isminin "Loşman
dan,, olduğunu öğrenmişti. 
Loşmandos, Hindistandb ha-
biki bir şöhret sahibi 
idi. Elini dokundurduğu 
Hastanın derhal beheme-
hal şifayap olacağı hakkın

da kuvvetli bir telekki mev
cuddu. Loşmandas, Tahra 
beyde gördüğü fevkalade 
ist'dadın inkişafı için bütün 
kuvvetini sarfediyordu. Ara 
sıra: 

( Arkası var) ---oo---
Elveda Eski saltana ta 

Filipin adalarında da hır
sızlık, dolandırıcılık, cinayet 
yapanlar vardır. Onlar da 
mahkemeye verilirler ve 
mahkum olanlar hapsedilir. 
Gelgelelim hapishaneden fi-
rar eden mahkum yoktur. 

Çünkü mahpuslar yemek
lerini gidip evlerinde yerler. 
biraz dolaşırla , gene hapis
han~ye girerler. Hatta ba
zan geceyi evlerinde geçir
welerine izin verilen mah
kümlar da vardır. 

Amerika dahiliye dahiliye 
nezareti müsteşarı Filipini 
teftişten öldükten sonra bu 
garip usulü ortadan kaldırdı .• 
Filipin hapıshanelerini;;t'i~ 
sisatmı da arttırdi':"°Mabkiim-~ 
lan yemek verilecek! · 

Bir 
Gecede 40cinayet 

•••• 
Korku \ 1 e Heyecan I~onıanı 
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Z. I~. evciden her tedbiri ittihaz etnıişti 
Bambacığın tesiri yıldırım 

kadar şiddetli ve seri oldu; 
zabıta memurlan derin birer 
sefeos alarak yere yıkıldılar. 

Z. R. Hemen yerinden fır
lıyarak ayaga kalktı. D şa· 
rıda silah !'!esleri devam 
ediyordu. Dedektif kadın 
bund.rn, henüz h vflud laıı 'l 
firar etmedi h. le nı anladı . 
Va kıt kaybtd('cek sıra 

d. ğıldı; seri bir · urette, ve 
yerde y4tao polislerden biri-

uin elbisesini çıkardı, kendisi 
,;reydi. Ve bu suretle bir polis 
kıyafetinde Elsgursun oda
sından koridora çıktı. 

Korudurda bir sürü polis, 
ellerinde tabancaları olduğu 

halde üzerine koştu1 ar ! 
Z R. evvelden her tedbiri 

ittıhaz etmişti. Za en hakiki 
bir polisten hiçbir farkı 
yoktu. Bu sur etle zablta me
murları arrsından geçerek 
merdivene kadar geldi ve 

Fransa da 
Bir otomobil sahibi 

linç edildi .. 
Fransada Lorient ile Ren 

arasında bulunan umumi yol 
üzerinda Lomestr mahalle
sinde m halli şenliklerden 

birisi yapılırken şehrin bele
diye reisi, halka bazı vasa
yada bulunmuştur. 

Gece bu şenlikler devam 
ederken M. Julyen Travers 
isminde birisi Lorient' dan 
kaptıkaçtısı ile buraya gel
miştir. 

ikamet etmekte olduğu 
Potiviye gidecekti. Fakat 
yol üzerinde kalabalığı gö · 
rünce fren yapmış, beş metre 
mesafede kamyonetini dur
durmuştur. Buna rağmen bir 
kazanın önü alınamamış ve 
şvnliğe iştirak edenlerden 
beş kişinin ikisi ağır olmak 
üzer? yaralanmasına sebeb 
olmuştur. 

Yaralılar hemen hastaneye 
kaldmlmış, şenlik yapan halk 
de M. Traversin otomobiline 
hücum etmişlerdir. 

Otomobilin camlara kırıl
miş, lastikleri biçaklarla de
liıı miştir. Bu hal üzerine oto
mobilden inen M. Traversin 
üzerine saldıran halk herifi 
kan ve yar.. içinde bırak
mışlardır. 

Hadise yerine yetişen jan-
darma da vaziyete hakim 
olamamıştır. 

Ertesi günü hadi!leyi takibe 
gelen Adlihet ve zabıta me
murları, şenlık yapa,..larm 
belediye reisinin vesayasma 
itaad etmedikleri için bu 
kazayı gayri kabil ictioab bir 
bale soktuklarını tesbit et
mişlerdir. 

M. Traversi lincedenler 
tesbit edilmiştir. Fakat şen
liğin idare heyetini gerek 
beş kişinin yaralanmasından 

ve gerek şoförün linçedilmesi 
yüzünden muhakeme altına 
alınmışlardır. 

Batıl itikatlar 
Batıl itikatları kökünden 

imha etmek kolay iş değil. 
En medeni miller bile buna 
muvaffak olamadılar ve İn
giltere hakimlerinden biri 
bir muhakeme esnasında şa
şırıb kaldı. Şahitlnrden biri: 

-- Çocuk hastaadı, onu 
bir nevi fare merhemi ile 
tedavi ettiler, diyor. 

Hakim soruyor: 
- Merhemi sürnü)er mi? 
- Hayır, yedirdiler!.. İyi 

pişmiş ve iyi salçalanmış 

fare eti o hastalığa iyi gel
miş!... 

merdivenin parmaklığı üze
rinden kayarak aşağı kata 
indi. 

Maksadı bitişik binaya 
geçmek ve bay dutları ani 
olarak bastırmak idi ! Az 
daha vakit geçirirse haydut
lar firar edeceklerdi ! 

Bu kararl Z. R. polis mü
dürlüğünden dış . .ırı sokağa 

çıktı; zabıta memurlarından 
hiçbirisı hareketine en kü
çük bir muhalifet de bulun
madı. 

Polis müdürlüğü binası baş· 
tan başa polislerle muaba
sara edıJmişti. Z. R. bunların 
araısna karıştı. Kiın bu po
lisin Z. R. veya yabancı ola
cağını anhyacaktı ? 

Hiç bir kimsenin nazarı 

dikkatini celbetmeden bitiıik 

İpekli kumaslar f eo J_ 
Bundan sonra k.umaşların 8 DUNY AD ? 

kenarında yazı bulunacaktır ~Neler oluyot 
İpekli kumaşlar hakkındaki olursa g1. ne anyi şeraite tabi 

kararname Vekiller Heyetin· olacaktır. 

den çıkmıştır. İpekli kumaş- Kumaşların her üç metre-
ların çözgü, atkı, bir saati- sinde bir müesescnin mührü 

metre mu abbamdaki asgari ve kumaşın mahiyetine göre 
teJ adedi, genişlikleri ve as- (ipek) , (sun'i ipek) veya 
gari sıkletleri tayin ve tes- {karışık) ıbareleri bulunacak· 

bit edilmiştir. Kararname tır. 
hükiımlerine giren ipekli ku- Faprikalar bir ay zarfında 
maşlar şunlardır: bu ~ekilde imalata başlıyaca-

Krepdöşin, Burs krepdö- ğı gibi hariçten gelecek ku • 
şini, krep birman, krep jor· maşlar da du şekilde olacak-
jet, krep damur, krep ma- tır. Altı ay sonra piyassada 
ruken krep saten. bu şekilde yapilmamış ku-
Kumaşlar eğer emprime maş kalmıyacaktır. 
~~~~~~~~~~~ .. 

İlim 
muhacireti 
Bir Fransız gazetesinde 

okuduğumuza göre Lipinzg 
1886 danberi "İn iliz meşhur 
muharriri., ve "Alman meş

hur muharriri,, külliyanını 
neşretmekte olan Alman 
tab'ı ve neşriyat müessesesi 
merkezini Fransaya nakle 
karar vermiştir. 

Bu mubaciretin sebebi, 
Hitler rejiminin bazı meşhur 

Alman veya İngiliz muhar i
rinin eserlerinin Almanyada 
tap'ı ve neşaini yasak etmiş 
olmasıdır. 

Hitler veya Mussolininin 
mevkii derecesi ne olurs ol
sun bu gibi badiseleıin yir
minci asır a layık hadiseler 
olmadığını kabul ve tastik 
zaruridir. 

İlk oto~obil 
hangi memle
kette yapıldı? 
İngilizler bütün kuvvetlerile 

iddia ediyorlar : 
İlk otomobil İngilterede 

yapılmıştır. 

Fakat Almanlarda ayni 
idJiadadırlar! Bunların yanı 

Napolyonun 
bir vadi2'irı 
Napolyona ait bir yadigar 

daha Saksonyada Midensteny 
şatosundaki müzeye hediye 
edilmiştir. 

Bu yadigar, 1812 de Na
polyonun Dr·esden geçerken 
Rakv ı ç 'in konz.ğına bıraktığı 
küçük bir yük sandığıdır. 

Bu konak dağıldığı vakit 
bu valiz aşçıbaşıya verilmış 
ve miras olarak bugünkü el
lere geçmiştir. En son 
mirasçıda bunu bu müzeye 
hediye etmiştir. 

Bu valiz, gizli ~özleri ha· 
riç olmak üzere 22 gözden 
müre~kebtir. 

................... 

sıra Belçikalılarda bu iddi
adan geri kalmıyorlar 1 

lngilizler geçenlerde 91 
yaşında ölen lngiliz R. Krop
ton 'un ilk otomobili yaptığını 
isbat etmektedirler ! 

Bundan elli sene kadar 
evvel Mister R. Kropton 
lngiliz kral içesi Viktoryanın 
emriıe Bukingam sarayında 
elektirik tesisatı yaparken 
ilk otomobil tecrübesini de 
yapmış Viktorya tarafından 
taltif edilmiştir. 

Bayındırlık direktörlüiünden : 
4000 Hra 8 kuruş keşif bedelli Türkefi-Foça yolunun 

15-1 000 26-1· 807 inci kilomelroları arasındaki şosenin esaslı 
onarılması 15 gün müddetle açık eksiltmeğe konulduğun

dan İsteklilerin 2-ı90 sayılı yasa hükıimlerine göre hazır
layacakları teminat ve ehliyet vesikalarile birlikte ihale 
günlemeci olan 27 ağustos 936 perşembe günü saat onda 
il daimi encümenine gelmeleri ilan olunur. (2591) 

Bayıa dırlık direk~örlüğünden : 
3640 lira 52 kuruş keşif bedelli lzmir- Seferihisar yolunun 

0-1·000 - 11-1-925 inci kilometrolan arasaodaki şosenin esaslı 
onarılması 15 gün müddetle açık eksilt meye konulduğundan 
istekli~erin 2490 sayılı yasa hü~umlerine göre ha
zırlayacak!e:uı teminat ve ebl ıyet vesikalarile birlikt~ ihale 
günlerneci olan 27 ağustos 936 perşembe günü saat onda 
il daimi encümenine gelmeleri ilan olunur. (2590) 

binaya girdi; kapı esas iti· 
barife gece ve gündüz ka
panmazdı. 

Dışarıdaki müdhiş müşade
meden korkmuş olacaklar ki 
bu bina sakinlerinden hiç 
kimse meydanda yoktu. Bu· 
rada bir kenarda üzerindeki 
zab·ta elbisesini çıkardı, şu 

ande kendisine bu elbike ve 
kıyafetin lüzumu yoktu. 

Zabıta elbiselerini bir ke
rı ara bıraktıktan sonra, gene 
Z. R. kıyafetinde bu bina
dan dışarıya çıktı. 

Hızlı adımlarla, haydudla-
rın çatısından ateş etmekte 
oldukları binaya doğru yöril · 
dü ve doğruca asansöre 
girdi. 

Bu binada bir çok ticaret 
yazıhaneleri vardı. Fakat 

gorunuş itibarile biç bir 
kimse yoktu. 

Z. R. Asansörün düğme· 

sine bastı ve asansör yavaş 
yavaş yukarı kalktı. Genç 
kadın bu ~urelle ta çatı 
altına kadar çıktı; burada 
asanşörü durdurarak dışarı 
çıktı. 

Buradan polis müdürlüğü 
dairesinde neler oduğunu 

seyretmek maksadt, kendisini 
mümkün mertebe sipere ala
rak taraça üzerinde ilerledi. 

Haydudelr polislere müte• 
madiyen ateş ediyorlardı. 

Bu sırada, Hamilton cad
desinden büyük bir gürültü 
duyuldu; dört otomobil hü· 
yük bir sür'at]a geliyordu. 

Polisler bunun üzerine .şa

şırmış bir halde ateş kestiler: 

Fransız ordusıı deO 
d gi10 

Fransız or usu. Jaf· 
güne asrileşiyor dıy~ eftl' 

Bugüne kadar kur ıdur 
dı, her memleket.le ~iferl' 
gibi, kıtalarına şımef •°"" 
nakledilirdi. Bugün .. . 

1 
tirdi' 

ordusu bu usulu de~~1ya· 
kur'a efradını büyük 
relerle naklediyor .. teeflİ' 

Havada en az ınu o• 
kıtal•" olanlar tayyare 

ayrıbyorlar. • 
Beterin beter•···çai' 

d.b. fraO 
Fransız e ı ı d• dl' 

Mauriac bir roına0•0,. f 110• 

miş ki: "Yazın, ~as~tı ,goo' 
sada ikinci mevkı bır " d•b' 
da seyahat etmekten 
feci bir şvy olaı:ııaı .. ·: c1nrii0" 

Tren idaresinin aı_11 •• ,.ffl' 
den şu cevab: alro•Ş· .. 111e•' 
dersiniz amma, uçüocU 

kiler var! ... " v • uer 
l\iemnun degı ,dır: 

P . b' .-jyet fi • f' anste ar ceıu 61ıY 
·ır ce ... .. Tatil kampları mı 1 

o' ti,,. sene ç 
Bu cemiyet her . 1<eo•'' 

cukları toplar, denııl ,, yer' 
larına sötürür, ç~d~r 11 

0,u~' 
leştirir, yedirip içırır, ç ~ 
ları denize sokar. ·yel t• 

Bu sene bu cenıı "Jsl' 
.k. .. b" ocuau ,çı .ıl 
ı ı yuz ın Ç 0 fr•",. 
vaya gönderdifakatoıe~o~ 
gazeteleri gene de . , 
değil. ynı ~ 

Geride dada ı·yorıa'' 
bek ı 1,r· 

lerce çocuk sır~ 1 diyo• ~ 
mevsim de geçıyar · etd'e 

Herkesi memnun! 
kabil değil vesselidl ··· ~ 

. r.ocıl ., 
lg"rne vutan Y 1 ıı bl 

... • . . .. •'11 . ' 
Parişte yırmı uç el ıt' 

k b. çelli 
çocuk açı ar 4' 
yutuyor. telif , t 

Annesile babası., tı•'tl 
k k · · d çocui11 Ltt~ or u ıçın e Röot1 - ~ı 
n ye götürüyorlar. 111ide t 
muayene ediliyor' .• •· O' 

Çoc'""" -· bir şeyler yok... ~e 
1 oıyor, 

şabede altına a ı r . 1 
diliğinden çıkı:ıı•Y0 • aıe'1~, 
Çöcuğu bunun elle•' .ı1 

. JJJU•'I .;ı,oer 
sıkı hır rontgen e ı,- bil 
den geçiriyorlar " b•f 

f., tu ., ,. 
görüyorlar: gne jt~•.1; e 

.., (ere g 1~ tasadüfle cıger 1ıyolr ~ı 
Üç ameliyat yapı daılı e 

k t ço ·r alınamıyor. fa ~ dei'il' 1 

bundan müteessır ·yor· ti' 
. 1 k \'erııı• 1 r• , 

bır rahatsızı . ı;U'f • f-""' 
Tabiat iğneyı du·yor· , .. ~, 

'k e e ı t•"' mastan vı ay. ,tak . ~ 
nin üstündekı P~ Je b•' ti 
iğenin etrafına ~y 0eıçe ı'' . . k" h"ç bır 1e 
ışlemış ı, ı Jciui'" 
mas etmeden ° 
d t~ 

1 uruyor, a •
1 

be"' ıı lı1 
fakat haydudJar buyU ·f" 
ediyorlar he111• de gostefl , 
sevinç alanıetı 1~1 lardı. nıobiller ıış.,.,~ 

Gelen oto ·d'J•f• . ~ 
1 1 ... ·rı -.11' 

)ara mensub Jis a~1 dlf". , 
h. ·· bbesiz P0 

1 r1'1 tO~ 
1Ç ŞU keP dilf ti 

gursu kaçı~ır qJcİC 1,r 
rının müşkıl JJJC ,ı~ıt 
lerini bab~t 1,,ıb· .ab.,e~ 

d ır::relıyor d• r ~ 
yar ıma "dudlarııı . 17it ti' 

B.ı ita)' . yeıı• ·ı'o' • 
.. rın 11

1 
'' çıkması uıe '"ioe . ol' l 

sadede evve ·ddetl• 1'1 ı 
çok daha !ırdıaıı b~0jtt'~ 
başladı . B001

., ,ud•". ,,, ' ~ 
silahlarını do~ et~ıf 17itı-', 
polişlere te~:ı1cısO'ıd'd~f 
ediyorlar, bı 1'İ b'1 
çatı arasınd~11şJıf411'tf') 1 yarmım• kof( JV",.ı 



&· • Karataş 
1Çkı yurdu Ruhsar Hüsnü 

•• • 
~Qrdt1 muessesesı 
~ •e ~~ı iki sınıftır. Birinci sınıf aylnız terzilikle iştigal 

Qıı olaırl senede terzilik diploması verir. Birinci sınıftan 
kitti n ar Kültür bakanlığıncada tasdik edilerek arzu 

ı....•tıııf/:'de yurd açabiJirler. ikinci sınaf t11tbikPt sınıfıdır. 
~~~r. evanı ihtiyaridir. Bu sınıfta terzilik pratik şekilde 
ı.ı:'."' 1 • 
~fe kçı~ek, makine derslerile Silka ve Fosfor boyaları ve 
~bay' artnıa dersleride gösterilir. Yurdumuza devam 
l kerıd~nlrJ sanatın bütün inceliklerini öğrenmekle bera\at. t ke 1 e kendi zevkine göre az masrafla cihazlarını 
~ler. a Unlarına varasıya kadar yapmak kabiliyetini elde 
~t 

~d •ene 
\ ~trı 111 Yapılan musabakalarda altın madalya kazanao 
~ Q11d, d geçen sene 9 Eylul panaymnda Halk Partisi pav-
k\fat t Yapılan musabakada birinciliği kazanarak nati 

0 rnıştır 
~ A . 

' ............. -~ 
ıe~saaa~~EmiiEEE~E~S 
E E 

128 Ağustos c mai 
m Günü TAYYARE sineması senenin en güzel filmleriyle ~ E yeni mevsim içi~-kapılarını_ a~ıyor. ~ 
~ Baştan başa yeniden tamir ve telvin edilmiş olan : ~ 

1 Tayyare Sineması i 
~ . ~ 
~ Önümüzdeki mevsim için piyasada mevcüt en yüksek, m 
~ en büyük, en güzel filmleri tamamen angaje etm ştir. m 
~ ~ 
00 - ~ 
mTarass Boulba-Mişel Strogof~ 
~ Bunların arasındadır Bilha sa müteaddit RENKLi ~ 1 
~ filmler her kesi hayrete düşürecek güzeJliktedirJer. m 
~ ~ 
~ ~ 
~ • fll 

2S Ağustol 

Fak·r ve kimsesiz çocuklar 
için parasız sünnet 

En son sıhhi usullerle ve ağrı çektirmez 
ayni 2arnanda çabuk tedavi etmek üzere: 

Her hafta salı günleri sabahtan akşama 
kadar Keçecilerde üç katlı yeni binada No. 

122 de kain diplomah sünnetçi ŞEMSETTİN 
HAKGÖREN umum fakir ve kimsesiz ço· 
cuklardan para almadan sünnet yapacaktır. 
Arzu edenler fırsatı kaçırmasınlar. 1-15 

_______,._,.,. D 
~ 'rat DRES 
~ki b •ş traınvağ 

,,urdu. 

~ ilk program ••••••• ???? ~ 
caddesi numara 332 Ruhsar Hüsnü ~ (İKİ ŞAHE R FİLM) ~I p 
Müracaat ög· yele kadar E ~ s f'ıt'- 1 

kısı 
kında y 

,~, ~ limBriEti..~~~Em!EE~~~~~~~ESSEE~ 4$1W' 
~1-. ... .,,ı~~~lfR~r·11 · 

lznıir Yün Mensucatı iı 
1-J • Türk A. Sirketinin ~' 

Pwf alkapına r Kumaş Fabrikasının ~ 
~ e"sicn dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar : ~ 

~~am 1 
Zarif ~ 

Ve Ucuzdur 1 
~ k Satış yerleri 1 

ltıa\t l( Ordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. ~ 
~ •0ıolcddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu )t 

~~~~~~~~d 

~engin kişesi 
·rürk Hava Kurumu 

•• 
BU 

•• •• 
İYE HALKI T 

Alameti farikası FİL BAŞI resminden ibaret olan 

" Türk .:amaşır çividi '' 
ni kullanmaktadır. Bu çivid ile yıkanan çamaşırlar parlak 
beyazlığını muhafaza eder. Tamamen saftır. İçinde çamapr· 
ları harab edecek muzir bir madde yoktur. LEKE ve DAL· 
GA yapmaz. Eski çamaşirları adeta yenileştirir ve uzun 
müddet nescilerini :nuhafaza eder. 

~ . 
~ı~ttQ 1. Na On 
l~ h 'I) i o~o:ıak istiyorsanıı hiç durmadan ( Z~NGIN 
~)~~ de nk:n ~i~ bil~t alınız. B~ sur~tlc hem yurdunuza 
~Ut L ~ oı ndınıze bızmet etmıi olursunuz. Müşterilere 

Bu çivid ile yıkanmıyan çamaşırlar beyazlığını kaybedib 
sarımtırak bir renk almaktadır. " Türk çama~ır çividi " 
suyun dibine çökmez bo •a kuvveti piyasada satılan diğer 

Büyük tübü 1 :> kuruş ECNEBİ MARKALI ve iSİMLİ çividlerden binkat hada 

~. Q'I llıak .. .. 
-qı ~ 1 et ... uzere gunde on ve haftada elli kuruş tak-,t ı. -tılır Z • k. . . • k d . . 
~ tt,,., · engın ışesı bırço vatan aşları zengm 

drta: :ı .. vernıiıt.ir. 
ukGııa'!t caddesi Kemeralb karakol ittisalinde 

M D s Ferid eczacıbaşı iyidir. Ayni zamanda "Türk çamaşır çividi,, bed\yelidir. • epo • Senede iki defa size zengin eşyalar takdim edecektir. He· 

Ş I• FA ECZANE S ı• diyeleri almak için çividin sarılı olan kağıdlarından 10 
dane getirmek kafidir ve size derhal bir bilet verilecektir. 

~~:t=*:Jt:t:t~:l::t:A:*i:t~:A:*~~)tb \- Her türlü malUmat ve hediyeler depomuzdan verilmekte ve 

ZENGiN 'KIŞESI 
İ DOKTOR ~I toplan9•E;i:1i0 B;İİı~;~~ilö:;~su 

.,, tc A. Kemal Tonay }!· Balcılar caddesi numara 198 telefon 3882 dir. Müracaat 

M. 
Doktor ~ . . ~\. ediniz. Bütün Türki}'e kadınlarının kullandığı yalnız, 

fC Bakt~rıyolog ve ·b~laşık, salğın )t bir çivid vardır bu da 

·~ k • J Tg tc hastahklar n1utehassısı Türk çamaşır çivididir '' • ,,,ev l V ~ ur f( Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek ıokak başın- a '' __ .. ...- _ ·"!'!!!!!~ ' {) = da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ru~~~~~~ . ~ 
~ta. •tı}' ... ahiJi hastalıklar mütehassısı tc akşam saat 6 ya kadar hasta1armı kabul eder. .. ,.~ il 
~l ~b .. 10 li M Müracaat eden h stalara yapılması lizımgelea sair ~ ~. ,..., c:- D •kk 1 °' •h anıburg üniversitesinde okumuş. Hastalarım T\ ~ t 
1 ~b~ll 2ec:,aa~ d ... ~uza kadar ve öğleden sonra birden tC tahlilat ve mikroskopik ~~ayeneleri ile veremli hasta- ~ ' 'W azarı l a e 
'tı ~)'llth erı dahi muayene ve tedavi eder. t( lara yapılmasına cevaz gorulen Poomotoraks muayene- i ~ . 
' 

it• a11e8• tC sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 t& . • • .. 
~ ~~ ... !'••Qda 1 

: Beyler sokağı bay Memduhun labrotu- tcm~~~~~~'P$~~~~~~ ~ Izmır 6 ncı Arsıulusal Fuvarına ıştırak ı 
~ ~:•ıe.,, ka:a6 .~umakralı muayenebanesinda. ~ .R Z J ~ edecek reklam sever Jlavyon sahip1erine: 

'~lakı cıger, an hastalıkları kansızlık, zayiflik, .m ~ ~ 
•rı, nıide, barsak ve böbrek hastalıkları J h . ti Pavyonunuzun Boya, Yazı, Resim, Dekorasyon ve 8 

e met 7 ,_kı• ~ Ele~tirik işlerini temiz, ve uc"uz bir ~e~ilde yaptırmak 8 
• ·-- - , !" ~ ~ aynı zamanda menfaatınızı gozetm~k ıstıyorsanız: a 
l l b l 

- ~ BALCILARDA NO: 1 2 1 de BOYA TiCARET 8 

\~.ft)~'ettic·:j en er ,· ı'r [{ern'1r.a tında Hükümet karş,sında numara ~4,m E"JlrdJE NiYAZi OZAN ve arkadaşlanna lütfen • 
-~ 1:1· b" d b · 1 f; müracaat edersiniz ... TELEFON 3855 B 

ıç ır yer e şu esı yo itur ~ a 
~! Stıte~t ha yatınızın zevkini. sıhhatınızın 'Allll661ı~~A ~ 'ıllıı6!' ıı!ı!ıdlıı666 ıılllnddi!M~ ~~~!'Cl~~oow~~- m•~me~!!J~li~-
~lt e korunmasını temin edecek ancak 1 Ressam _ Dekoratör E 

~~-~~:d!:abadavı ve Billur ~ Kadri Atamal 
~) --- ~ 

qllofa ~ Istan':!.:: ~~:\~m ~:·~.t::::;;n ~:~~~=~:inden ~ 
~ rını yepyeni yapmak 3 Fuarda Yaptıracağınız 

)~),._ • t• J PAVVON iNŞAATI 
~~i o~~tı1ı1 llıül IS I yen er DEKORASYON 
~ '•. 1 ır hllf cenırnel surette akörd ettirmek ve onları PLAN _ RESİM 
\ ''' •t,lıb•~ldsokınakı istiyenler matbaamıze müracaat ~ 1'1 t'lc .. an 1 k G ve bilumum tesitft'" kabul eder • 
\f~ lllcord .. ge en ıymetli bir san'atkir reklam ti ADRES _ «FUA ~» PAVYON 418 : 3503 •çın yahz (175) kuruı alacaktır. ~H )\\ ........ ....., ................. ~ .,~ 
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Emniyet·LMüdü Mı h k 
rümüz geldi I .U a eme 
Şehrimiz Emniyet müdür- ! k 

dizilecektir lüğüne tayin olunan Kartal Cl urşuna 
\caymakamı Salaheddin Aslan 
Korkut ( Ankara ) vapuriyle ' 
lstanbuldan şehrimize gelmiş Moskova 24 - Stalin ve Moskova mahkemesi dün ltalyan gazeteleri Odesa-
ve vazifesine başlamıştır. arkadaşları aleyhine tertib gece saoaha karşı saat üçte da sivil halkın ayaklandık-

Müıkiye mezunu olan ve edilen suikkasdm maznunla- karanuı vermiştir. Zinovi· farını, askeri depolara hü-
şimdiye kadar çok par!ak rının muhakemesi bitmiştir. yef Kamanef başda olmak cum ettiklerini, askerler 
ve muvaffakı·yetlı· vazı·feler Kamanef muhakeme esna- a alarmda müsademeler ol-üzere on altı kişi idama 
gören yeni Emniyet müdürü- sında nefi veya hapis edil- duğunu, iki tarafın birçok 

· · ··1·· t mahkum olmuştur. Tevkif -ı d' · müze yeni vazifesinde de memesını, o um cezasını er- o ü ver ığinı yazmaktadırlar. 
muvaffakiyetler dileriz. cih edeceğini söylemiş ve olunanların yekunu 200 dür. Bu haberlario hiçbirinde en 

büyük itirafJarda bulunmuş- Mahkümlardan bir kısmı Si· küçük Lir hakikat zerresi 
tur. biryaya nefyedilmişlerdir. yoktur. Dil bayramı 

tören· 
OO!XlOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 000000000000000000000000000000000000000 

Dün şehrimiz Halkevinde 
büyük tören yapılarak D l 

Yunanist- nda ihti al çıktığı 
ha beri tekz D edili yor 

· lsoanya ihtilali 
1 - Baş tarafı 1 incide -

bayramı kutlulanmıştır. Hal
kevı direktö ü Avni Ozanın 

hitabesinden sonra, muallim 
f,fan Hazar eski ve yeni 
dılin mukayesim yapmış, An
kara dil fakültesinin talebe
sinden Muhaedere, İzmir lise 
mezunlürından Raif "' ltıok 
bırer şiir okumuşlardır. 

Gece bir konser verilmiş 
burada maarif katiplerinden 
Kemal Özerten tarafından 
inkılap hakkında bir söylev 
vermiş bu.odan sonra gece 
yarısına kadar cazbant çal
mış ve neş'eli bir gece ge· 
çirilmistir. 

Halkevi başkanı tarafın· 

dan 3 üncü dil kurultayına 
telgraflar çekilmiştir. 
•• 
U~üm satışları 

Uzüm satışları iyi gitmek
te ve satışlar hararetli ol· 
maktadır. 

Fiatlar ilk açılış günlerin· 
deki fiatlardan daha sağlam
dır. Üzüm kurumu yeni mah· 
sül üzerine siparişler almış
tır. Amerika üzüm rekolte
sinde bu sene büyük bir 
noksan vardır. 

Bundan sonra 
ithalat kontrol 

edilecek 
İktisad Vekaleti, ithalatı 

kontrol altına almağı lüzumlu 
bulmaktadır. Bir çok ithalat 
eşyasının istenilen evsafta 
olmadığı ve hakiki değerle
rinden yarı yarıya daha 
yüksek fiatlerle sürüldüğü 

piyasadaki incelemeler ve 
şi ' ayetlerden meydana çık-
mıştır. 

İstanbul, 24 - Yunani tanda kral Jorj aleyhine bir ih
tilal çıktığına dair Paris'ten buraya bir haber gelmiş ve bu 1 

haber her tarafa yayılmıştır. Atina'dan gelen haberlerde 
ihtilal haberleri tekzip edilmektedir, 

Dinarlı Kara Ali'yi yendi 
İstanbul, 24 - Meşhur Kara Ali ile Dinarlı karşılaşmış

lardır. Kara Ali, hakim güreşmiş ise de güreşin sonlarına 

doğru birden' ire sakat kolu çıkmış ve fenalaşarak güreşten 
çekilmiştir. Bu suretle Dinarlı galip sayılmıştır. Dinarlı Meh
met; Cim Londos'la karşılaşacanhr, 

Çankırıda kömür bulundu 
Çankırı 34 (A.A) - Nafia bakanlığı tarafından gönderi

len mühindisler tarafından yapılan tetkikatta yabraklı na
hiyesinde büyük kömür madenleri bulunduğu ve ayrica 
başka maden damarları ulduğu anlaşılmıştır. 

Nafia bakanlığı tarafından gönderilen fen işleri direktö
rü tarafından Çankırı elektriği hakkında yapılan tetkikatta 
20 bin lira sarfiyle kömürden elektrik istihsali temin edile
cektir. 

İtalyada Habeşista~ için tek
rar qÖnüllü kaydına başladı 
Roma (A.A) - Bu ayın beşindenberi tatil edlmiş olan 

doğu Afrikası için gönüliü kaydı muameleleri bugün tekrar 
başlamıştır. gönüllüler asgari iki yıl hizmet etmek taahhü
bulunmak mecburiyetineedirler. 
00000000000000~0000000000000000000000 

lngilterede nişanlısından a rı-
lan iki kişinin S!Ördüğü ceza! 
İngilterede nişanlıdan ayrıl - , 

manm cezası vardır. Geçen
lerde, biri Glaskov'da ve 
diğeri Londrada, bu çeşid 
iki dava görülmüştür. 

Glaskov'da, nişanlısı tara
fından bırakılmış olan kadın 
42 yaşında, nişanlısı ise 82 
yaşında idi ve kadın 2000 
İngiliz lirası zarar ve zıyan 
dava ediyordu. Hakim gülüt•1 

siyerek 25 lira zarar ve ziyana 
hükmetmiştir. 

Londradaki davacı gayet 
gayet güzel bir kızdı ve bir 
iş adamı ile birlikte Hindis
tana gitmişti. Orada kendi
ni adamın karısı ol:arak her-

.surette nişanlanmamış olan 
kız Londraya dönüp de ay
rılma zamanı gelince doğru 
mahkemeye baş vurarak za
rar; ve zıyan davası ıkame 
etmiştir. 

Mahkeme, evlenme vadin
de bulunmadığı halde kıza 

bir çok elmas hediye etmiş 
olduğunu göz önüne alarak 
erkeği yalnız on kuruş öde
meğe mahkum etmiştir. 

Kız mahkemeden çıkarken 
kendisine, müstehzi bir tavu
la intibalarını soran gazete
ciye: "Davamı kazandım ya,. 

cevabını vermi~. 

Bu gayri tabiıliklerio önü· 
ne geçmek üzere Almaoyada 
olduğu gibi ithalatı kontrol 
teşkilatı yapılacağı anlaşıl

maktadır. Bu husustaki proje 
hazırlıklannın Eylüle kadar kese tanıtan, fakat resmi 

Kadın ne zaman kaksız 
çıkmıştır ki ? 

bitirilmesi muhtemeldir. Gı• • ı• • I h• 
ır~~~ ··~~~ ıserın ı sıgara arın ıç za-
~ Pazarlıksız ~ rarı tokunmıyormuş! 
n HÜKUMET CADDESi ~ 1 ŞEMSi HAKiKAT D 

~ Ucu~l~~ ı 
~ . G=~~~!~~ ey! aid ~ 
~ her aradığınız malı ve her ~ 
• mal n L.r çok ~ şı dlerinı U 

~• bul11 unuz y ı zamanda ~ 
yorulmadan aldanmadan • • fi pazarlıksız ve mubayyer ~ 

~ ahrsını~. ~ 
J;;t;;Kg-ta~.. Jli:t:;i&~&;:;.ta 

Fazla sigara içen ve du
manını yutanların teneffüs 
ve hazım cihazlarınJa görü
len bozuklukların sebebi 
yapılan tetkiklere göre si· 
garanının kendisi değil tütü· 
nün nemli kalması için tabi 
bulundurulduğu m~nipülas
yonda kullanılan "ıcııa k tutu-
cu,. maddt:dir. 

Çok sigara içtiklt:rinden 
dolayı burun, boğaz, gırtiak 

ve ciğt:rlerde bir takım arı
zalar peyda olmuş olan has-

talara, manipülasyonları sı

rasında ıslak tutucu madde 
olarak gli erin kullanılmış 

sigaralar verilmiş ve bu has
talar gene eskiden içtikleri 
sayıda sigara içtikleri halde 
hastalıklarının çabucak geç
tıği görülmüştür. 

lılhi~arlar idaresi gliserinle 
muamele ~örmüş sigaralar 
çıka rac ~ olursa Türkiye'de 
gl:st:r in ' düstrisi başka ta
rafiardaKıleri derhal geride 
bırakacakbr: 

yol komünistleri Fransadan 
para yardımı da iste .nişlerdir. 

H.ergüo küll yetli miktarda 
silah ve mühimmatı hamil 
olan trenler lspanyol hudu

dunu geçerek Madride gidi
yorlar. Fakat ispanyaya silah 
veren sader.e Fıano;a değildir 
Belçika fabrikaları da ls-

panyol hükümetinden aldık

ları siparişleri yerine getire
rek silah yoihyorlar. Son 
günlerde Fransız hududun-

dan ispanyaya 150 vagon 
harp maJzemesi ge~mistir. 
Bunlar Belçikadan satın alın-

mıştır. Belçikadan şimdiye 

kadar Madrid hükumetine 
6000 mitralyöz, 300 bin tü
fek, ve 6 milyon mermı 
göndrilmiştir. 

Madrid modern silah-
larla yepyeni bir ordu hazır
lamak üzeredir. 

Burgos 24 - lhtilacilerin 
bir tayyaresı İrun şehrini 
bombardıman etmiş, yalnız 

istasyona 9 bomba atmıştır. 

Barselon, 24 - General 
Franko ordusundaki Fas'la 
askerler, general aleyhine 

harekete başlamışlardır. Et
ran jer ordusu zabitlerinden 
çoğu, çekileceklerini bildir
mişlerdir. Fas'hlar, wevklıf 

Abdülkerim'in tahliyesini is
temiştir. 

Madrid, 24 (Radyo) -Asi 
bir harp gemisi, Paşasiz şeh
ri ile Goadlup istihlı amını 
bombardıman etmiştiı. Bun-

dan maksad İrun cephesile 
Goadolp arasındaki yolu 
bozmaktı. Bombardıman üç 
saat sürmüştür. 

Rahat 24 (Radyo) - Yir
mi asi tayyare tarafından 

Madrid kışlalarına büyük 
bombalar atılmıştır. 

Londra 24 - V cllangton 
adındaki İngiliz torpitosu 
dün akşam Mıgel Servanter 
adlı lspanpanyol krovazörüne 
rastlamış ve : 

- Dur! 
Emrini vermiştir. Gemi 

durmuş. VeUungtin kuman
danı sabahleyin bir lngiliz 
gemisine karşı yapılan taar
ruzu protesto etmiştir. lspan
yol gemısının kumandanı 

deı hal tarziye vermiştir. Bu 
tarziy üzerine İngiliz harp 
gemileri Cebelüttarika git
mişlerdir. Ayrıca ispanya 
bükümeti de tarziye vermiş
tir. Dün sabah tevkıf edilen 
İngiliz gemisi İngiliz sularına 
dönmüıtür. 

Celal Bayar 
-Baştarafı 1 incide

Fuar sahasında hummalı 
bir faaliyet devam etmekte 
olduğunu gören Celal Bayar, 
yapılacak muhtelif işler hak
kında belediye ve fuar ko
mitesi reisi doktor Behçet 
Uz'dan malumat almıştır. 

Yükselmekte olan mamure 
vekilimizi memnun bırakmış 

ve vekil: 

- Çok büyük bir eser 
oluyor. Zaten İzmirin yangın 
yerini ortadan kaldırmak için 
başka türlü hareket edilmesi 
doğru değildi. 

Bemek suretile inşaatın 

ehemmiyetine ve büyüklüğü
ne işaret etmişlerdir. Celal 
Bayar, zaman geçtikçe bu
rada muvakkat pavyonlar 
yerine daimi pavyonların ve 

daha büyük eserlerin vücut 
bulacağını ve yükseleceğini 

söylemiştir. Doktor Behçet 

Uz, busene fuara iştirak 
edenlerle geçen senelerde 
iştirak ettikl~ri halde bu se-

ne iştirak etmiyen firmaların 
biter listesini vermiştir. Ve· 
kil bu listeleri büyük bir 
dikkatle gözden geçirmiştir. 

Celal Bayar, ilk üzüm ve 
incir piyasalarının iyi fiat
lerle açılmış olmasından ve 

fiatlerin sağlam devam et
mekte bulunmasından çok 
memnun olmuşlardır. 
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Dil Kurultayı 
- Baştarafı 1 incide -

ğını söylemiştir. Bu tarama 
içinde devlerin bütün teş ki
latının büyük yardımları 

dokunduğu, merke: komis
yonunu 87191 fişten çıkar· 

dağı kelimelerin 25844 aded 
olduğunu bunlardan da 15 
bin kelime çıkacağı bunun 
bahtiyarlık demek olduğunu 
söylemiştir. 

Dünkü içtimada Maarif 
Vekilinin nutkundan sonra 
profesör Afet Türk dili hak · 
kında mühim bir nutuk söy
lemiştir. 

İkinci celsede Türk dili · 
tetkik cemiyeti azasından 

Yusuf Ziya tezini okumu$tur. 

Profesör Yusuf Ziya güneş -
dil teorisinin ilmi izahını 
yapmıştır. 

·nebo vapu
ru faciası 

lnebolu vapuru f ciasının 

muhakemesine dün ağırceza 
mahkemesinde devanı etmiş
tir. Dünkü celsede Bor kaza
sı inhisar memuru Mehmed, 
babnsınm bulunduğunu eşya-

sının kaybolduğunu söylemiş 
babası için 5 bin eşyası için 
de 500 lira tazminat istemiş
tir. Bundan sonra diğer 

!:fahidlerin ifadeieri dinlenmiş 
birinci kaptan Mehmed Ali 
500 lira kefaletle serbest 
bırakılmıştır. 

İzmir Sicilli Ticaret Me· 
murluğundan: 

Fırıncı Süleyman Erpay 
ticaret unvanile lzmirde Ga
ziler caddesinde 174 numa
rada fırıncılıkla uğraşan Sü
leyman Erpay'ın işbu ticaret 
unvam tic ... ret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 1830 
numarasına kayit ve tescil 
edildiği ilin olunur. (115) 

25Ağuı~ 

Şehrimizde 
terfi eden 
muallimler 
Şehrimizde terfi '·den °~:; 

tedrisat muallimleri şuııl~ y A 
45 LiRADAN 55 LiR~ 

TERFi EDENLER 1'· 
ır Ole lzmir erkek mua un hOJi, 

tebinden Süleyman f e bio• 
lzmir kız muallim aıekt~ lise· 
den Kemal, lzmir erke I tıJİr 
sinden Mehmed Ziya •. ı 1'•· 
erkek lisesinden Nazını~ diirO 
rataş orta mektebi ınu 
Avni. yA 
40 LİRADAN 45 LiRA 

TERFİ EDENLE~ 'de" 
izmir orta mekteb~P de0 

Nuri, İzmir orta mektebıMeli· 
Bilal, lzmir lisesinden ek· 
ha, İzmir kız muallinı ıı> 
tebinden Düriye. Ay A 
35 LiRADAN 45 LiR,., 

TERFİ KDENLE~ııdeo 
Buca orta mektebı ıı· 

Ole 
Seyid, Karşıyaka orta 
tebinden Behice. A yA 
30 LiRADAN 35 LiR,., 

TERFİ EDENLR c1ao 
İzmir Karataş ortasıfi u· 

. kıı ııJ 
Feri de, iz mir Buca . ~1ı 
allimden Lütfiye, tzVıtdidt' 
n.ıualJim mektebinden 0~ y~ 
25 LiRADAN 30 LI" 

TERFİ EDBNLER?J•b' 
İzmir kız lisesinden . de" 

· . alhıJJ mure, lzmır kız mu k oıu· 
Mahmure, İzmir erk~ ııo:ıit 
allim mektebinden Alı,fiı -1e 

erkek lisesinden Nljiınde" 
Zeki, lzmir kız ınua 

1
• esiO' 

. k k ıs 
Nezahet, lzll!ir ~r e ek oııJ' 
den Niyazi, Izruar erk 

allimden Eşref. ıRA .Y~ 
22 LiRADAN 25 ~R 

TERFi EDENL ı~rı0et· 
lzmir muallimden ~ f>. y A 

20 LiRADAN 22 Ll" 
TERFi EDENLER d•ıs 

tasıP 1 
lzmir Karataş or ıı>ı.J'' 

Salahaddin, lzınir kı:ı 
timden Kadriye. ~ 

---l!)!"ltf • 

Esrarlı Bıt 
ZehirlenJlle 

• 
Hadisesı ~nçu~ 

İsviçrenin garbında birl<'ç 
Ruiz ş<"hrinde bundan pe"ıJ11~ 
gün evvel Madaııı talı111 d bıtS 1,11 ' 
isminde bir ka ın ye ,. . 
mış ve hemen hastane .. ,. b'' 
· beOl- ı• 
dırılmıştır. Doktor kadıtı'de 
teşhiş koyamadan ;çiO 
ğız müthiş sancılar ,. 
··ı .. t•• rJ o muş ur. . .. 500ra tle 

Bundan ikı gun . 5ııre . 
111 OP damın kızı da ay r0e Ş , 

··ı .. bı'r zehirleJJ ·t ııtı'e o muş ve . eyı 

hesi üzerine fetbı IJJ , 

fiyatı yapılmıştır. ı;ehirıe:, 
Her iki kurbanın bir ıı• 

11
; 

dikleri a nlaşılın•Ş. ve uo •1 
tabakıcı C.:.a aynı g gi~ 
şekilde ölınü~tür· esrııre\,ı· 
Zabıta şimdı bu oıes 

hadiselerin sebeb .;e 
lerini aramaktadır· t 

Ticare t• 
1 ~ıılS ti' 

80 8~P~ A"~st:6il' 
Yeni Türkıye tıısd1 1' 111' 

ki . l IJJB~ dP ermg an aş ;ıe ı ııft'ıJ 
miştir. AlınqPY3 801 ştıl erıif 
cak yeni ticaret cıııh' ',,~· 
iki ta rafı an da bılıoı>• 
müsaadekarhkl•' )j 
tır. Jıf ıJ ~-
İn gi} tere / ırıipıP 

Atına 24 (A·~~i.ıf:df'~ıe'e 
k'ııl1"" ,. 

tere krah se 
1 

ti ile dif· 
yarın N ablin Y~ırsıe1'te 
gelmesi beklen• 


