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CENEVREDE NE .OLUYORI? 
~ 1 

~bnanyada Askerlik ilerliyor,I 
1 

Uluslar kurumu ilk toplant1s1nda italyan 
~kat... I Habe§ ihtilif 101 gözden ge~irdi 

biplon1asisiz askerlil; • ,;ö·r· bi1: b1<;aga, pash bir 
sih\ha benzer ... 

k ~lmanyada askerlige, as- büyük bir millet olarak ya-

h
tr1 kuvvetlere büyük bir ~amaga baklan ulduklarm 

' t t111miyet veriliyor ve az göstermege ~ah~malarm1 kim-
~anda, bazi Frans1z gaze- se tayib edemez, fakat dün-
L ~l ve muharrirlerin ifade- yanm rahati, uluslarm bar1~1 
~llne inanmak caiz ise, Al- besnbma onlardan biraz da-
~anlar, bütün uluslara bir ha ustaca ~ah~mak ögren-
~rb barikas1 gösterebilecek melerini istcmek her sulh ve 
A1fi111de haz1rlanmaktad1rlar. mesalemet dostunun bir hak-
~l!IJlb~nya ve askerlik, bu ye- k1 olsa gerektir. 

r ir11ey degildir. SIRRI SANLI 
Almanyada yeni olabile

Q~k bir!ley varsa o da - prens 
k 1811larkdan sonra - askeri 
l ll\r\retlerini diplomatik bir 
'Clhiliyet ve inki~afla ileri 
l6tünneleri olacaklard1r. 

• 

Viläyc~~!!~:eti, dün 
ögleden sonra Bay Sedad 
Erimin ba~kanhgmda bir top
lanh yapm1~br. 

11;11 
11 ... 111 

Cenevre 15 (A.A)- Ulus
lar kurumunda Frans1z muh
tras1 hakkmdaki müzakere 
B. Lavalm verecegi izahat 
ile ha§hyacaktrr. Ögleden~ 
sonra konsey mesaisini tan- 1 

:dm edecek ve Habe§istan 
tarafmdan vaki olan müra
caah tetkik eyliyecektir. Bu 
mes'elenin bu i~tima devre
sinin rnznamcsine konulma
sm1 reddetmesi muhtemeldir. 

i 1 

1 

Bundan ba~ka konsey, 
Fransanm müracaah mes'ele
sinde mazbata muharrirligini 
yapacak zah intihap ede
cektir. Bu zatm B. Madari-
aga olmas1 mubtemeldir. 

Cenevre 15 (A.A) - Ulus
lar kurumu konseyinin bugün 

ögleden sonra saat ü~e dog
ru ba~lam1§ olan gizli müza
kereleri umumi intizar hilä-

1··111 
l111ud 

11;11 
huud 

I~ 
lbulrl 

fma olarak Habe~istanm mü
racaah meselesi hakkmda 
cereyan etmi§tir. 

italyan murahhas1 Baron 
Aloisi, hükiimetinin mümkün 
oldugu kadar sür'atle iki 
hakem tayinine karar ver

i mi~ oldugunu söylemi~tir. 
Türkiye d1~arr i§leri hakam 

ve uluslar kurumu konseyi
nin ~imdiki ba§kam Bay 
T evfik Rü§tü Aras her iki 
tarafm bugün bir sulhperver
lik zihniyeti göstermi§ ve 
italyan - Habe§ muahedena
mesini harfiyen ve bütün 

1 ruhuyle tatbik etmek arzu
sunu izbar eylemi§ oldukla-

1 rmI beyan"!etmi§tir. 
1 - Sonu 4 üncüde -

l~I 
lbnrrl 

lll"QI 
l~d 

· l \J111umi harpta kendi mil
. ~~eri ile onlara bei baglryan 

tfJ. Rer milletleri feläkete sü-
klemelerinin birinci ämili, 

Loid Cor~ Konferans1n Neti
sinden Yar1 Memnun 

: Bay Mak Donald konferans 
'•k„ 1·k1 . • .. k 1· ~ „r 1 ermm mu emme i-
~t.i kadar diplomathklarmm-

zayif ve beceriksiz olma
~~r. lngiliz diplomatlan, in
~z ajanlar1, ingiliz casus
'it ti en aciz ve fakir görü-
ta ll kuvvetleri kendi tarafla
b~' almak i~in her fedakär
..._tt ~öze ahr, etek etek pa
ll larfeder, hatta onun bu
~ll el ve etegini öperken 
"1 ltl~n "imperyalistleri müte
~diyen bütün dünyaya mey
"1 okudular, kirk senelik 
._ tnfaatlanm muhafaza ede
t t1tiek beceriksizligini gös-
trdiler. 

b· ~irndi de Almanlar daha 
~r harb ba~lamadan etraf
k·t'tna bir ~ok has1mlar, ra-
111~ler, gümeler tophyacacak 
lt lest „lerde bulunmaga ba~-

dilar. Almanlarm hür ve 

Q, Lit;inofun 
1' emaslar1 t, ; 

Nevyork 15 (A.A)- Eski: Avrupa meselelerini hallet
ingiliz ba~kam bay Loid Corc medigi mütalaasmdad1r. Al
Ssrtza konfcraos1 ve uluslar 

1 
manyantn kuvvetsizligine is
tinad eden Versay sistemi-

hakk1nda izahat verecek 

1 . 
yazmI§ oldugu bir makalede 
bu neticeleri pek mükemmel 
bulmakta va konferansm Av
rupaya bir sulh devresi te-

Muhacir 
Geliyor 

Edirne 15 (A.A) - Ka
ören köyü türklerile mübade 
leleri her iki hükiimetin mu
vafakatile kararlatblan Kur
falh Bulgarlar1 dün gece saat 
24 de Kadiören türkleri de 
bugün saat 16 da kendileri
ne tahsis edilen trenlerle 
Kirkagac istasyonundan ge~
mi§lerdir. 

---.i'll"1r• ---
Resimli makale: 

Kendinc ~1crhameti 

Oln11)rana Kin1 Ac1r? 

• 
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mahal- = 
·~ Y azan : Türk~eye <;eviren : ~ Bizzarur - ister istemez lesinde oturan kiremidhane J lllll -- - -- „oo•• ---
1 ANRI FÖY RE~AT SANLI i Bizzat, binnefis - Kendi, amelesinden Mehmed Ali !} __ --= ~- YAZAN: RAZIL =~ON 
~~~~ _ 2g _ ~~~~~ kendisi feci bir §ekilde katledilmi§- t•l~~~~~~ __ ~ 

Buhar - Sugar tir. Mehmed Ali, hem~ire- - 20 -
Kcreviz<lerc 1nuharebesi '' ehib Jla~a, General Buhl - Cimrilik sinin evinden kendi evine Bulgaristanin seferberlik yaphg1n1 habe! 
\'ehibin yerine gec;tikten sonra, cephede baz1 Buhran - Buhran gelmek üzre sokak kapism- ahninca Kral Kostantin de Yunanistanda 

· ·1 J J 'I l l Buhur - Tütsü dan i~eri girdigi zaman av-
yenI terh Jat a u1n1a ( üzere l (eil >a~ anusb Buhurdan _ Tütsülük Iuda bulunan me~hul e~has un1urni scf crberlik ihin etini~ti 
12 ve 13 Temmuzda vuku son bir hücum yaptise de Bum _ Bayku~ ' ellerindeki ~ift yüzlü kama- Yunan gazetelerile yap1lan Biliyordu kiitiläf devletl 

bulan muharebelere bizim bir semere elde edemedi. Bur~ _ Bur~ larla üzerine sald1rm1§lar sag pazarhklarin da komik taraf- rinin talebini iltizam ede 
taraf1m1zdan Kereviz muha- Muharebe de bitti.f Burhan (Delil) _ Kamt elile kt.ndini müdafaa etmek lari yok degildi, 1916 sene- bütün Yunm milleti keod 
rebesi denilir. Dü~man S1- BUHRANLI VAZiYETI Buse _ Öpü§ istiyen Mehmcd Alinin sag sinin ilk aylarmda, Frans1z sine kar§l ayaklanacakb; 
gmdere mmtakasmda 28 DÜZEL TEN KAHRA- Butlan _ Bo§luk, ~ürük- bilegi kopmu~, vücudunun propagandac1lar1 Embros ga- talebi reddeders, itiläf de 
Haziranla 5 Temmuz ara- MANLAR lük muhtelif ve müteaddid yer- zdesini sahn almak ve onu letleri kendisine, bizzat sit' 
smda yapbg1 son taarruzda Kerevizdere muharebesi Ve- Buud _ lram lerine sokulan kamanm ve Venizelosun resmi gazetes1 palitikamz1 takib ediyorui 
son cenah1m ilerletmege hib pa§a, General Veberin Buy _ Koku bilhassa sag ciger üzerinden olan Patris ile birlikte Fran- diyeceklerdi. Eu vaziyet k 
mvaffak olmu~; fakat mer- yerine ge~tikten sonra, ceb- Bühtan (iftira) _ Kara~ vurulup sirtmdan ~ikan ka- s1z menfaat!erine hadim kil- ~ismda akilh davrand1 ve iß 
kez ve sag cenah1 geriye hede baz1 yeni tertibat alin- Bükä - Aglama· mamn a~bgi yara ölümii in-

1 
mak istediler. Patris gazete- tizar vaziyeti aldi. Soranlfl'I 

k 1 b l d ·1 l k "k b tac etmi§tir. Katiller ka~mI"- d b a m1~h; un an a 1 er et- ma üzere 1 en a§lami§h. Bülent _ Yüksek " sinin mü ürleri u tasavvuru muvakkatten yeni bir siy•' 
k 12 T d B d 1. b lard1r. Mahalii vak'aya ycti- F me i~in emmuz a ta- ura a stan uldan ve Edir- Bülfigy . - Erginlik haber ahr almaz, rans1z set aradigy mi söylüyordu. 

k d l ~en zab1ta, katillcrin b1rak-
arruza arar verdi. Bu ne en ge en be§inci ve 14 Bünye - Yapi sefarethanesine g~derek eger Bu esnada, iki muharib 

K bklan kanh ~aplrnlal'l ele 
taarruz erevizdere memba- ncü f1rkalar, cebh~de y1p- Bürehne - r 1plak, yahn Emb•·osa tahsis edilen para tarafm "lmank rocugy u var 

d K . k 's' ges;innl§tir. Hükiimet hekimi k d -i T 
m an 1rte §Osesine adar ranml§ olan yorgun f1rkalari Bürkan - Yanardagy, vol- ·en ilerinc verilmezse dara- ivetinde bulunan Bulgarl,r 

T k tarafmdan yap1lan muaye- J 
uzanan fü· cephesine tev- degi§tirecekti. Fakat dü„man kan kib Almanya lchinde ni§ri- i'ki' tarafla bi.rden pazarhifl 

-i nede Mchmed Alinin vücu- ll 
cih edilecek ve bu hareket, bu f1rkalarm gelecegini gali Bürkäni - Volkanik dunde l l kama yaras! tesbit yata ba~hyacaklanm söyliyc- gir.i.~mi~lerdi. Türkiyeden pi' 
iki Fransaz f1rkasile 52 nci ba baber almI§ v ... onlar gel- Büruz Orta'-'a ,.1kma, rek Frans1zlan td1dit ettilcr. k r 
• J "' olunmuo::tur. I metoka mmtakasm1 opa 
lngiliz f1rkas1 tarafmdan ya- maden taarruza germi„t1'. beli'rrne " VEN ZELOSUN C::AN l · · 

-r -i ---=> c::o---- Y d1ktan sonrad1r ki yüz er1l1 
p1lacak, daha soldaki ingiliz Merkezdeki 7 nci f1rka bir Büt (Sanem) - Put Kura l1itrt· n TAJCI GAZETELERI 21 
k d d G deki maskeyi atarak 

1taah a nümayi§ ve i§gal ereceve kadar ucuz kurtul- Büzürk _ Büyük, ulu 23 Nisan 191 da Frans1z · 
Eylülde sef erberlik ilän ettl.' 

muharebesi yapacaklard1. mu§tu, fakat 4 ncü f1rka C l(urtuln1an1n voln sefareti, Fransa Hariciye Ne- Sii 
· ler. Sekiz gün sonra, 

Bu cebhede gabden itiba- cebhesi hemen kämilen elden vok de!°Tildir! §U telgraft ~ekiyordu : b 
ren 1 nci 11 nci, 7 nci ve gitmi§ti. · ~..., "Venizelos~u gazeteler, bi- Edvard Grey onlara bir i . 
daha solda 4 ncü f1kralari- Vaziyet birdenbire pek buh- Cä - Yer Himaläya daglarma yakm zim diger gazeteleri satm tarda bulunmu§tu. 

d 12 Cäbecä - Y eryer yerlerde oturan Hint Mecu- l d k d 1· ·1· h · · a sul· m1z var 1. temmuz saba- ranh bir "ekil alm1.„t1. Bi'r a mamaz an c.o te\ä„a Ü"- ngi 12 anciye n ziri, 
,.. ·~ Cadde - Cadde siletinden bir k1smmm itika- 1 " 'f b k bl · • 

h1 nÜ§man evvelä 11 inci hafta evvel geri rekilmi" o1an C tüler. Bunlara da 200 ilä 300 garlarm ütün ° te zi erill 
r -i äh - Orun d1ka göJ.e yagmursuzluk Al- d 'k" tl · d r• 

firka cebhesinde bir nüma- 6 mc1 f1rkanm bugünlerde C hin frank vermck läz1m ge- en ve ~1 ·aye arm en son ahil - Bilmez, bilimsiz, lahm inc;anlara verdigi bir 
yi§le i§e ba§lad1. Saat 4,30 bir dereceye kadar düzelmi§ acami, toy cezadu·. Bu cezadan kurtul- lecektir. 11 gene dü~man tarafma ge~e· 
dan itibren de 4 üncü f1rka olan ve takviye edilen i6 nci Behl, cehalet _ Bilmezlik, mak i<;in yapilacak §ey ise Bir hafta sonra da sefaret ~eklerine bir türlü inana011

• 

cebhesile 7 inci f1rkanm sol ve 17 nci alalar1 f1rka ka- bilimsizlik kefaretini vermektir. Bu da ~u telgraf1 ~ekmi!?ti : yordu. 
cenähm1 kara ve deniz topla- rargähile ve e}e ge~en diger Cähiläne _ Bilimsizce gü~ bir ~ey degildir. Hint "Embrosun ntm almmas1 4 birincite~rin 1916 d• 
rile hombard1mana koyuldu. bir <;ok k1taatla biraber mu- Tecahiil etmek _ Bilmez- Mecusilcri bu prensibe teban keyfiyeti, birer ~antaj mües- Rusya Bulgaristana bir ülti' 
Ate~ saati: 7,30 a kadar sür- harebe cebhesine sf.rüldü. likten gelmek, bilmezlenmek, köylülerinin en günahh far- sesesinden ba~ka bir§ey ol- maton vardi: 24 saat i~inde 
dü. Tahminen 60,000 mermi 13 temmuz ak§amma kadar bilmez görünmek zcttileri adamm1 tuhrak ve m1yan Venizelos<yu gazetele-
ile yapilan bu rnüthi§ bom- devam eden ~iddetli taarruz Mütecahiläne Bilmezlik- ba§a§agaya bir direge asar- rin tahditleri yüzünden im-
bard1man neticesinde birinci ve mukabil taarruzlar neti'- k lar ve derisinden kan r1km- käns1z bir hale gelmic:.tir. ten gelere , bilmezlenerek, Y ' 

hat siperlerimizle istinad ve cesinde dü§man 83 ra- bilmez görilnerek caya kadar döverler. Bunlar, Embros sahn ahnd1-
telefon hatlari hemen kämi- kamh tepe cenubunda Ke- Me~hul -1 _ Bilinmedik =- „ ·- w g1 taktirde, itiläf devletleri-
len harab olmu§tu. revizdereye häkimsol ke- 2 _ Bilinmez, bellisiz izmir Birinci icra Memur- ne hiicum edeceklerini söy-
4 üncü f1rka cephesine umu nar hattma kadar gelmi, Me~huliyet Bellisizlik, lugundau : liyerek tahdidatta bulunu-
mi bir taarrnz daha yaparak derenin denize döküldügü karanhk Abdülkadire bor~lu izmir- yorlar.„ 
hirinci ve ikinci hat sikerle- yeri ele ge~irmi§ fakat cep- Mahim mei;hul _ l- Bili- de ismetpa~a mahallesi <;av- Bu telgraflar, Henri Tu-
rinin elimizde kalan baz1 hemiz y1k11mt§, dü§manm nen bilinmiyen dar sokagmda Ahmet kizi rot imzasm1 ta§1yorlard1. Bu 
k l . Cemile ve Mehmet ihsana ' d M B · d h 1s1m arm1 c!a tamamile zap- maksad1 akim kalmt§b. 2 _ (Terim olarak) bei- a am, . nan m §a si 
tettiler. Efrad1m1z, birka~ 13 Temmuzda 6 nc1 fll'ka- gin, yadbelgin ait olup .alac:tkliya ipotekli 1 dostlarmdan olup Frans1z 

·· t ·d k' · · d k bir hane iken ikiye tcfrik d R d' · yuz me ro gen e i istma m1zm i inci müdafaa hathn- Me~hur 1 _ Ünlü prapagan a~m1 ve a 10 a1an 
siperlerine ~ekilerek muka- da bulunan 16 nc1 alaydan edilmi§ 338 parsel 1 numa- s1m idare etmek i~in Ati-

2 - (Mahut anlamma) rah evin, sokaktan girince 
vemet ediyorlard1. iki bölük 4 iincü firka sol ' naya gönderilmi§ti. 

Herkes~e bilinen, hep bildi- dip k1sma dü~ün ikinci ka-
Cece olunca 7 inci f1rka cenahm1 takviye 1rm emir l k d ''enizeJos ·rekrar 

r gimiz, hani !?U bildigimiz p1 u i ·i o ab hane a~1k ar-
sol cenah siperlerine taarruz lam1~ ve ilerlemege ba§la- 3 -(Maruf anlamma) Ta- brma suretile :;abhga konul- J~asvekil 
ederek k1smen geri ald1. mt§h. 16 nc1 alaym öteki mu~tur. ' 

19 
S 

4 üncü f1rka cephesi de 6 nc1 bölükleri, arkada§larmm bu nmmi§ 1 _ ilk arhrmasi 16/5/35 17 A.gustos 1 te M. 
f1rka ile takviye edilerek 13 ileri hareketini gösterince .$öhret -l- Ün h Gunaris ba~vekfiletten istifa 

T 
2 - Tanmm1o::hk tari ine tesadüf eden per- ' etmi~ ve yerind Venizelos 

emmuz sabah1 dü~mana bir bütün alaym hücuma kalk- :t §embe günü saat 14 ten 16 
mukabil taarruz yap1ldise de d1gm1 zannetmi§ler ve dera- 3 - Soyadi ya kadardir. ~artnamesi ge~mi!?ti. Gunarfr; iyi bir hu-
neticesiz kald1. . kab süng ü ta~arak s1rtlar- Sui§öhret - Kötü tanm- 1/S/935 tarihinden itibaren kuksinas, ahlaken \:Ok yük-

13 Temmuz sabah1 saat dan a§ag1 inip dü~manm üs- ma, kötü tanmm1§hk herkesin görmesi i~in a\:ikhr. 1 sek bir adam, derin ve mü-
7,30 da dü„man 7 nc1' faka- tüne sald1rm1„lard1. Hüsnü ~öhret ,_ iyi tanm- 2 {0 lk d h tcnevvi bilgilcri itibai·ile bir 

-i -i - • arbrma a mu am- ilim hazinesi padak bir ha-
nm sol cenahmdaki ikikci (Arkas1 Var) ma, iyi tanmm1§hk men k1ymeti olan 350 liranm tibdi. 
hat siperlerine taarruz etti ~öhreti käzibe Yalanc1 o/o 75 §ini bulursa ihalesi ya- F akat politikada muvaffak 
ise de §iddetli ate§le kar§t- y un • standa ün pilacak aksi halde son ar- olabilcnak j~in ~ok namuslu 
lanarak geri püskürtiildil. • i§tihare etmek - Tanm- hrmanm talebi vaki kalmak 1 bir adamdi. 0 zaman öyle 
Frans1zlar burada evvece e Verem mak, ünaJmak, ünsalmak ~artile ikinci arbrmas1 116/35 bir zamand1 ki, güzel soz 
zaptettikleri siperleri de tah- Cahim (cehennem) - Ta- cumartesi günü ayni saatta söylemek meziyeti, yalmz ~ev 
liye ettiler. 4 üncü ve 6 nci a Y U mu . Brinci icra daircsinde en ~ok rHen dalavereleri vc hile:eri 
f1rkalar ögleye kadar muka- Atina, (Hususi) _ Sihhat Cahimi - Tamusa) arhrana ihale ediiecektir. örtmege yarar ve modern 
bil taarruzlara devam etti- BakanhgI Yunanistanm muh- Caiz - Olur, olabilir 3 - Taliplerin yevmi iha- bir avamfirib bu dalavereler 
lerse de muvaffak olama·diar. telif ycrlerde yedi büyük Cäli - Yapmac1k, yapma- lede o/o yedi bu~uk teminat ' ve hilelcr vasitasile mevkii 
Dü~man §edid bir bombar- verem sanatoryomu tesise c1kh ak~esile veya milli bir ban- iktidara yükselir ve orada 
d1mandan sonra, saat 4,30 karar vermi~tir. Bundan ba§- Cäliyet - Yapmac1k kanm mektubiyle mürac~at tutunurdu. 
da 4 üncü farka ccph~sile ka bir de verem enstitüsü Cälip - (:eken, ~ekici etmeleri. i§bu gayri menkule V cnizelos tekrar i§ ba~ma 
7 nci f1rkanm sol cenahma yap11acakhr. Cäm - Bardak, kadeh kar§l hakk1 iddia ve itiraz ge~ince, Kralla hemfikir ola-

Came - Giyenek, geysi edenler varsa iländan itiba- rak bitarafhg1 muhafazaya 
Cämi ( cemeden anlamma)- ren 20 gün i~inde evrak1 ' karar verdi. Venizelos fena 

Tophyan, kapsayan II müsbitelerile birliktc daire- vaziyete dü~mü~tü. itiläf dev-
Cämit - Donmu§, cans1z mize müracaatlan eksi halde letlerinin Kavafay1 Bulgarlara 
Can - Can haklari tapu sicilile sabit ol- terk hususundaki israrlar1, 
Canh1ra~ - Gönül kopa- mad1kca payla§madan hari~ kendisinin ge~en ikincikä-

ran kahrlar. nunda krala tavsiye ettigi 
Canan - Sevgili Fazla maliimat almak isti- siyasetin ta kendisi idi am-
Cani - K1yan yenlerin izmir icra memurlu- ma ~imdi Giridli Ba§vekil, 
Cinayet - K1ya guna müracaatlari ilän olu- bu siyaseti kabullenmege 

-Arkas1 Var- nur. 33 cesaret edemiyordu. 

hangi taraf1 iltizam edece" 
gini bildirmesini istedi. Bul 

garistan hüsnü niyetindell 
bahisle kemali §iddetle pro· 
testo etti; fakat... 12 birind 

te§rinde Bulgar ordusu S1rb 
hududunu ge~ti. f tilaf de~" 
letlerinin istihbarat te§kilätl 
en buhranh bir zamand• 
hi~ bir i§e yaramamI§h. 

Y unanhlar da sefer ... 
berlik yap1yorlar 
Bulkaristanm seferberlik 

yaphg1m haber ahnca Kral 
Kostantin de YunanistaP" 

da umumi seferberlik ilän et 
mi§~i. Sonradan krala atfe" 
dilmi~ olan Alman tarafdat 
bg1 iddias1 dogru ise; krahll 
Bulgarlara kar~1 seferberlik 
ilän etmesi gabir tedbir de" 
gil midir? Kral, VenizelossS• 
yapbg1 seferberligin, bir ib" 

tiyat tedbirlerden ba§ka bit 
~ey olmad1gm1 v~ hi~ bir sU" 

retle birarafhktan ayrilmaYI 
tazammun etmedigini söyledi· 

Kral Kostantin, bu defa da, 
Bulgaristana kar§I tecavÜZ" 
kär bir siyaset takibin! isti" 
yen ba§vehilin 1srar ve gaY" 
retlerine mukavemet etti. 

450,000 Alman ve Avus" 
turya ve Macar askerlerile 
450,000 Bulgar ve l 00,000 
den fazla Türke kar~1 Kral, 
vaziyetin Subistanla Yuna" 
nistanm lehtnde olmad1g1n• 
görüyordu. 

Yunan ordusu, fena tecbiZ 
edilmi§ti ve itiläf devletleri 
kendilerinin muhta~ olduklar• 
azim miktarda harb malze" 
mesini tedarik edip te Yuoa 
nistana yard1m edebilsefer 
dahi buna mü§küläla ~are 

bulabilirlerdi. 
( Arkasa var) 
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Zengin 
Olmak 

lsterseniz ~--· 
Bakkallara Müjde 

-

Son <lereee hassas, saglan1, zarif ve 
0 turak tcrazilerimiz gcldi. ffr~r 

fevkindedir 

dan1gah 
tcrazinin 

~~II~ YERI: Suluhan civarmda (HÜSEYIN HÜSNÜ 
at DEMI~) Ticarethancsidir. 
~. .....____ _____________________ ~-------
g '-· 
: t!~dyonlar ar as1 dan O§an ar 

li•~ango biletle [M•J J K• sinden al 
ni Kec;ecilerde 1 yon ar l§e mahdrrlar 

En büyiik ikran1iyc ( 200,000) lirad1r 
d ~hndiye kadar misli görülmemi~ olan ve bu 
~fa 19 uncu yeni tertip edilen Tayyare bilct 
:;~angosunun gayet zengin bir surette yapilan 
h ctndan anla~1lm1~br. Bir~ok vatanda~larim1z1 ,? ayin «11.»rin~e zengin eden ugurlu (MiL-

ÜNLAR KI~ESI) nden biletlcrinizi tedarik et-
lllkniz menfaat101z iktizasmdan oldugu biltecrübe meydana 

1• ~1 ltlas1d1r. 
l' a~ralardan talep edilecek biletler derhal ve muntazam 

a ~\ltette ve taahhütlü olarak posta vas1tasile sevkedilecegini 
i• llhterem mü§terilerime ilän ederim. 
e Milyonlar Ki~esi Sahibi 

HAYRi DÖLEK 

inci Gibi, 
SAÖLAM 

Z a ri f 
& Di~ler <;ehrenin hakiki zinetidir 

'1tiun i~in 

Ferit 
DI~ MACUNU 

Kullammz 

l\oku 
' 

Lezzet 
"e s1hhi bak1mdan 

fevkalädedir 

( Halkin Sesi ) 

Biletlerinizi 

~ tlMutlaka 

B Pillerin En Tazes·ni 

izmirde umumi deposu Suluhan civarmda 

16 NISAN 

l(i~esinden t\hn1z. 

'Telefon: ;;.in7 
r 

<:orakkan1 :~.14 No. 
Hasan 'l"ahsin 

'tt:i'~~~ß~ . • ~ PS, ,,., A"Jr'~if' 

~*1c1dr..:Jc'Jk:k.:JL'*-*.*-.t-fdr .... *-*1c1r.8:1dt~~~~ 
« F enni Sünnet Mütehass1s1 

~ « Fethi Gacar 
Sünnet, ~ic;ek 1\~1s1 
PANSUMAN, ~IRINGA 

Z 
i~in müraat kabul eder. Her türlü teminat verilir. )f> 

ELHAMRA sinemas1 yanmda ~enhan No. 6 )f. .« ~ 
r~~~~'IC~~~'F~~~ 
"< 
~ 

~' c 
ll'C ,... 

-'"1 -3 
~ ..... --~ 
'"1 ·-

Yüksel 
Kabaday1 
Yüksel rak1s1 az zamanda 

Kabaday1 rak1s1 kadar yiik
selmi~tir. 

F1r1n vE Hane 
Kar~1yaka Sogukkuyu tram

vay caddesinde 72 numarah 
fmn ile 74 numarah hane 
sabhkbr. 

Taliplerin ayni caddede 
cami kar~1smda 35 nu

marah haneye 
müracaatlan 

Sat1l1k bag 
izmirde Kätipoglu mahal

lesinde K1zil~ullu caddesinde 
tugla fabrikas1 kar§ismda 

iki kuleli kuyusu 30 zeytin 
ve meyve aga~lan ve snatur
yom k1Jinik ve mesken i~in 
elveri§li 3000 lira k1ymeti, 
senevi 300 lira varidab olan 

bag azimet dolay1sile 750 
liraya sabhkbr. 

Mahali müracaat: Ba§turak 
Kestelli caddesi 100 numa-
rah dükkända 

6-1 
simsar bay 

Mehmet 

~~~~~~~~~~~~~=~~41111.:.-.-•• -„llr'ftlll.:• •• 
~~~~~~~~~~~=~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ . 
~ TA YY ARE SiNEMASJ TJ~eJtn * 

BUGÜN ~ 
~ ~ 
~ Robert Motgomery - Madge Evans - Valter Huston 
~ Robert Young - Franchot Tone 

( Hüseyin Hüsnü Odemi§ ) 
~ 
~ 
r. II 

~·~ 1.: II 

Gibi be~ büyük sanatkär tarafmdan harikuläde 
bir muvaffakiyetle temsil edilen 

Ticarethanesinde bulabilirsiniz ~:~ Deniz Altinda Cehennem . 
-.,.'Jk:k.:JL*-:Jdr.~*.i*~*'***-*1dc!dt.'Jddt.>( ~ . . . d' cM 1 c · J::> l" h l' ~ '•11 Deniz ve hava muharebelerme a1t §Im 1ye kadar ya-
» 1.:.11 YC111 ara111ount C UllYa ac JSatl ~ ~ l 1 f'l' l · "k v• •• li t 
~n w „ <11 p1 m1§ o an 1 1m erm en yu seg1 ve en guze va an 

1 :Ö 2 - Seyircilerine zevkli ve ne§'e saatlan ya§atacak * =·= sevgisi _ vazife a§kI - feragab nefis - askeri disiplin ve l« A§k Tangosu ~ ~ büyük bir a§~ m~ceras1. A V R 1 c A 

'4K 3 _ Türk~e sözlü, TÜRK<;E §arkih büyük film )4. ~ SON NINNI (tamamen renkli Miki Mavez) 

l ~ BOSNA SEVDALARI im F 0 K s _dünya havadisleri [Türk~e sözlü] 

1„~ , ptan 1\lan]ara 'Tenzihit « Bu Güzel filimleri görmek i~in her halde >+ ~ 5 
E A ~l ~S L A R « ( TAN ) s· a ~ Hergün: 15, 17, 19 ve , 

Eczanesi « iki~e§melikte: • • memasmTel. 3143 ~ Per§embe: 13, 15, (Mektepli seans1) s. F erit ~ifa Hükiimet s1ras1 .+( G i R ME Li s i Ni z ~ Cuma: 13 te iläve seans1 vard1r. 

~----------------------------~~-------·----- >+ ~ ---------------« * ~ „ "_i:EJ~ -= •.e;-= ,e:;-. - ·= ~- ·.E3. ~--. -= --= [!] K SE ANS SAAT LA R 1 ~ :~·11 D i K K A T: 
71 ~·'PI =€~u·~~~~f''·~~~""'lll~·~~r -(,_~E ·"" =--~~, • • 7 • • • • = "'-'-'-"":~-- 'L-'-· :~...: "'L!.E°: =---'" -=--""-: -=-=- ...._...:. rJUll « Hergün: 15, 1 , 19, 21. Cuma, Cumartesi 9, 11, 13, )+ ~ Hergün 21,15 seans1 ucuz [HA L K] seans1d1r. • 

<;ar~amba Günü Saat 21 de ,,\ ~ 15, 17, 19, 21. Pazartesi, Per§embe 3 te ba§lar. )+ ~ Fiatlar 25, 35, SO kuru§tur. • 

t L ff A M R A idaresinde Milli l~I 1i. .. ~~~'Ati~PAC+++~+++JRCl:i:l ~~:..,::•::·=~~~~~g~~~ • 
Kütüphane Siuemasmda ~ „ 

YENi BtR. ~AHEsER GöREcEKstNiz C Yunanca '"· 

~ A L f N M f ~ A ~ K ~ <li~a~~t:!~~en Yu- ~t\I 
tamamen FRANSIZCA sözlü 1tli nanca ve Frans1zca bütün 

l llijjlil gazeteler, ve Selänigin 
~eki~l~J. PIRANELLO'nun ölmez romanmdan filme ;1 PROGRES gazetesile bil-

llli~tir. Ba§rolde beyaz perdenin parlak yild1z1 : :~h; cümle Musevi gazeteleri ve 
GRE'fA G1\RBA \;l Frans1zca MESSAGER 

ll1llJ D' ATHENES gazeteleri 
„~~..:,=:;:;~-_,.,,.,._...... „ ;)';;::::' • · l;I Alsancak, Pasaport iskele-

•••• lerinde 2 kurU§ fiatla sabl-
Haftanm degil mevsimin mvaffak1yeti 1 maktadir. 

T I• t fill Arzu edenlerin Alsancak 
~ lJ G Ü &DgO 1 8 1~~ Celil Efendi Sokak No. 49 

!li N .„. J. Kolokocas 
15 - 17 - 19 ve 21 seanslarmda gösteriliyor II Adresine müracaat ede-

l D - ! -=~ ~!~~ -~i C-®f!l . bilirler. 

GOLT Altm tra~ b1~ag1, isve~ ~eliginden milimetrenin 
gmda yap1lm1~ ve dünyanm en eyi b1~ag1d1r. 

onda bir kahnb-

B1c;aklann ag1zlan 1, ~' ;~, ~i numarah olup, numara s1rasile 
tra~a devan1 cdilirse bir b1~~akla sakala göre ok~ar gibi 10, 15, 20 
tra~ oln1ak n1iimkündür. 

<;ok eyi olmasma ragmct ~~msi Hakikat UCUZL 
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Harb1n önüne 
seri tedbirler 

ge~ 

alm 
e 

k 

• • lf;ID 
~ 

A 

az1m 
fngilterede hi~ olmazsa : tirmedikleri i~in Almanyanm 

yüksek mahafiller nihayet J yapbg1 seyde hakh oldugunu 
Alman oyununun ne oldugu- söyliyor. Düd gece de (2 
nuanlamaga ba~hyorlar. Fa- Nisan) kendi se~im derge-
kat esef olunur ki harba sinde söz söyliyen B. Hen-
kar§l fyap1lacak ~ah§mamn derson aym anlamda donu§-
~ok kuvvetli ve ~ok ~abuk mu§tu: „Almanya baglanhla 
olmas1 geregirken, hakikati rim yerine getirmedi, ba§ka-
gösteren kimseler bu haki- lar1 ise manevi baglanhlarma 
katin i~erde ve d1§grda kur sayg1 göstermediler.„ 
tar1c1 bir tesir yap1labilmesi Bütün smirlar1 a§an bir ida-
i~in, bildiklerini läz1m geien resizligi gösteren bu gibi 
enerji ile söylemektedirler. §Özler, sesleri uzaktan duyu-
Böyle kimseler herhalde hä- Iacak olan §ahsiyetler tara-
diselerin göz kama§br1c1 par fmdan sert kar§1lanmahd1r. 
lakhgmm, i~inde bulundugu Silähs1zlanma konfcrans1 ba§ 
karanhklan aydmlatam1yan kanmm böyleee ~yapbg1 töz 
bir kamsaldü~üne -;arpmak- yaland1r. Eski müttefikler 
tan korkuyor olmahd1rlar. bilhsssa ingiltere ve Fransa 
Gazete bundan sonra, Tay- silählarm1 delice bir ihtiyat-

misde ~1kan bir mektubtan s1zhkla azaltm1§lard1r. Bu za 
bahsediyor. Bu mektubta zaman i~inde de Almanya 
Almanya Versay adla§masm1 daha $trezman zamanmda 
öteki devletlerle müsavi hak ba§lamlmt§ olan silählanma-
lara malik oldugu halde im- sim metodla ilerletiyordu. 
zalamad1gmdan. onun bu 
andla§ma ile mukayyed ol
mak istememesinin hakh ol
dugu bildirilmektedir. 

Gazete bu nazik durumda 
böyle yaz1larm tehlikcli ola-
bilecegini söyliyerek §Öyle 
devam ediyor: 

Bu gibi saded dt§I sözler, 
§imdiki hadiselerle ilgili olan 
ba§ka sözlerin söylenmesine 
de yol a~masalard1 o kadar 
tehlikeli olmazlard1. Halbuki 
bu böyle oluyor, Mektubu 
yazan kimse amlan tözünü 
benimsiyerek eski müttefik
ler taahhütlerini yerine ge-

~ .. ~ 
Ozdemir 
Calan1 
Bir "fürk <Yencinin 

b 

n1erakJ1 ke~fi 
Ankara ( Hususi ) - Hu 

kuk mektebi talebesinden 
Kämil Özdemir, icad ettigi 
makinenin son tecrübelerini 
de yapb. Makine kat'i §ek
lini almI§ ve ( Özdemir <;a
lam ) nm ihtira herab gen~ 
mucide verilmitir. Bu älet, 
istenilen mikdarda plägm 
alt ve üstünü ~alan otoma
tik bir radyo - gramofondur. 
büyüklügü, kahnhg1, markas1 
ne olursa olsun, istenildigi 
kadar pläk, alctin deposuna 
konulduktan sonra, geri ka
lan bütün i§leri Özdemir <;a
lam ba§ar1yor. Makinenin ca
m ve kalbi, önündeki oto
mattad1r. Bunun ortasmda
ki minimini beyaz dügmeye 
dokunan gramofön merak
hsmm, artik yapacak hi~ bir 
i§i kalm1yor. Pläk begenil
mezse, arka yüzü kendiligin-
den dönüyor, gene begeni!
mezse, bir ba§ga pläk ~ah
myor. Begenilen yüz istenil
digi kadar tekrarlamyor. Öz
d<;mir <;alanm bunlardan ba§
ka en büyük meziyeti de, 
dinleyicilere bdckmhk geldi
gi anda susmas1m biJmes~
dir. 

Mucid, Özdemir <;alamm 
kapah bir dolap halinde yap
makla, ke§findeki s1rr1 sak-
lamak azminde oldugunu gös 
teriyor. Alet elektrikle i~le
mektedir. 

Trakyada 
Siddetli yagn1urlar 

Edirne 15 (A.A) - Son 
günlerde BuJgaristana yagan 
sürekli yagmurlar yüzünden 
nehir 1ulan geue yükselmiye 

.. „ B. Hendersonun ü~ün
cü Rayh~tan yana yaphg1 
bu propaganda, cidden k1yal
d1r, ~ünkü a~1ktan a~1ga 
harb haz1rhyan adamlar bun 
dan istifade edebilirler ve 
öte yandan da böyle sözler 
~abuk almmas1 ~ok gerekli 
olan koruyucu tedbirleri ge
ciktirebilir. Onun i~in ingil
terede de, Fransada da bü
yük bir dölenle böyle bir 
propagandanm önüune ge~il 
melidi, ~ünkü bunun yapbg1 
kötülük böyüktür. 

Lö Jurnal de Deba. 

Askere davat 
iz1nir askcrlik sube-

~ 

sinden: 
1 - Önce ilän edildigi 

gibi askere ~agmlacak olan 
eratm yirmi bir Nisan 935 
gününden itibaren tertip edil
dikleri yerlere gönderilmele-
rine ba§lanacakh. 0 günde 
behemhal ~ubeye gelmeleri 
ve gemiyenlerin ceza göre
cekleri. 

2 - <;agmlan erattan as
kerlik hizmetlerine kar§ihk 
bedel vereceklerin nihayet 
yirmi nisan 935 cumartesi 
günü ak~amma kadar bedel
lerini vermeleri ve bu gün
den sonra bedel nlmm1yacag1. 

3 - Ge~en te~ri 1934 
toplanbsmda bedel veren
lerin ve daha evvelki top
lanblarda bedel verip te her 
hangi bir sebeple talime 
gitmemi~ bedel eratmm 25 
Nisan 'J35 Per~embe günü 
talim k1talarma sevkine bas
lanacakbr. Bu eratm da ·o 
günde ~ubeye gelmeleri ve 
bir May1s 935 gününden 
sonra geleceklerin iki misli 
yani 12 ay talim hizmeti ya
pacaklar1 ilän olunur. 

• 
k o ser 

Ankara 15 ( A.A) - Bu 
ak§am Rns sefaretinde Sov
yet artistleri ilk konserlerini 
vetmi§lerdir. Oborin, Nort
sov, Matsekova, pirovog, Ja 
dane, Choftakavitoh, Kersci 
i§tiraklerile verilmi§ olan lm 
konserde ba§bakan ismet 
inönü, bütün bakanlar heyeti 
büyük ve orta el~iler ve ba
yanlart, matbuat mümessilleri 
haz1r bulunmu§lard1r. 

Sovyet artfotlerinin bu ilk 
konseri ~ol< alkt§lanmt§ ve 
takdir edilmi§tir. 

ba~laml§ ve henüz hi~ bir 
zarar olmamakla beraher 
havamn kapah ve yagmurlu 
olu§u endi§e uyand1rmakta-
cJ1r. 

( Halkm Sesi ) 

Döviz 
Takyidat1 
~1a1iye bakanh,i{1111n 

veni bir tan1i1ni „ 
Ankara - Maliye bakan

lig1 döviz takyidab hakkmda 
bir tamim göndermi§tir. Ta
mime göre: 

1 - Ecnebi memleketlere 
yapilacak seyahat masrafla
rmm serbes dövizlerile bir 
aydan fazla sürecek seya-
hat masraflan i~in döviz 
verrlmiyecektir. 

2 -Yunanistan, Romanya 
ve Suriye gibi yakm mem
leketlere yaptlac2 k seyahat-
ler i~in 100 liradan fazla 
döviz verilmiyecektir. 

3 - Memleketimizde ~a
h§an ecnebilerin d1~ar1 mem
leketlerde bulunan ailelerine 
yolbyacaldari paralar 1~m 
100 liradan fazla döviz ve
rilmiyecektir. 

4 - Kendilerile klcring 
mukavcleleri yap1hm~ mem
Jeketler klering hükmüne 
tabi olacaklard1r. 

To 
Ankara 15 (A.A)-Bugün 

Nuri Cöngerin ba§kanltgmda 
toplanan Kamutayda re§it 
kadm ticaretinin men'i hak
kmdaki ar§i ulusal mukavele 
ile Türkiye ile Süriye ara
smda iki taraf tabalarmm 
emläkine ait mukavelenin 
mer'iyet müddetinin uzabl-
mas1 i~in olan kanun läyi
balarmm ikinci müzakerelcri 
yap1larak kahul edilmi~tir. 

Kaniutay bundan sonra 
artirma ve eksiltmc kanunun 
46 nc1 maddesinin K f1kra-
smm pazarl1kla ahnacak vc 
yap1lacak i§lcrin iläna tabi 
tutulm1yacagma dair tefsir 
f1krasm1 kabul ederek Per-
§embe günü toplanmak üzre 
dag1lm1§hr. ---'!ll!J---
Uluslar 

uru.mu 
Ba~taraf1 Birincide -

Mumaileyh iläveten dcmi§
tir ki: 

Bu §erait altmda bu me

seleyi ~imdiki fevkaläde i.;ti
mam ruznamesine koymaga 
lüzum yoktur. Konseyin bu
gün cn mühim meselenin 
yani Fransanm müracaab me
selesinin tetkikine giri~mi§ 
olmasma, bu baptaki ihzan 
görfü;melerin ilerilemi§ olmas1 
sebeb gösterilmcktedir. 

Y umki gizli ic;timam sa-
bahleyin saat 11 de yapila
cag1 söylcnmektedir . 

: Yunanistanda kanunu esasi 
. esasl1 surette degi§iyor 
Istanbul 16 (Hususi) - Atinadan son geien haberlere 

göre, Yunanistanda kanunu esasinin esash surette degi§tiril
mesine karar verilmi§tir. 

Yap1lacak tadilät meyanmda reisicümhur intihabab tek 
dereceli olacak geni§ selähiyetler verilecen ve istedigi za
man meclis feshedilecektir. 

• 
lngiltere iktisadiyat1nda salah 

•• •• •• goruyormu§J 
Londra 15 (A.A) Yani bütceyi avam kamarisma devdi 

eden bay NeviJii <;enberlayin ~u beyanatta bulunmu§tur. 
Gecen sene iktisadi kalkmmaya dogru csash bir ilerleme 

senesi olmu~tur. Smai radmanlar yüzde 12 nisbetinde artmt§
tlr. l 1alathaneler istihsalah yeni bir rekor tesis etmi~tir. '1 

Hayat puhahhg1 mahsus derecede §imdiki hükümetin iktidar 
mevkiiue gelmesinden evvelki pahahligm dununda kalmi§hr. 
Perakcnde ticaret terakki etmi~tir. 

Bay <;embcrlayin ~eker, tütün bira, iläh istihlakatmm 
artmi§ oldugunu kaydetmi~ ve bu tezayüdünün her sahada 
iktisadi salah husul bu!dugunun bir delili oldugunu lsöyle
mi~tir. 

1'!1,t'I 
h11o1ll 

11'.:1 
111„11 

Mn 1r Bayan ar1 Atatiirk 
Andac1na .:J elenk koydular 
istanbul 15 (A.A) - Bayan: bgma mazher k1lan hiirriyet 

Huda ~arabi pa~anm riya- j ve musavat prensiblerinin 
setinde bnyan ~·~ine sultan 

1 

~a!ibiy:tini temsil eden bu 
Bay Mehmed ah Seza Neba- ab1de oniin<le M1s1r kadmlan 
ra Hürriyet Havva idris gibi namma ·1 ürkiye cümhuriye-
M1smn mümtaz kadmlarm- t ini selämlarlar. Vatamn kur-
dan rnüte~ekkil M1<J1r kadm- tulu~unda eins fark1 gözet-
lar heycti bu sabak saat 11 mesizin gen~ cumhuriyetteki 
bu~ukta Taksim meydanma Türk kndmhgma bah§ettigi 
giderek Cumhuriyet äbide- mevkiden clolay1 hissettigi 
sine bir ~eJcnk koymu~tur. derin memnuniyeti Türkiye- • 

Bir polis müfrezesinin de 1 nin kurtaric1s1 Kamäl Atatür-
haz1r bulundugu bu merasim ke izhar i~in bu f1rattan is-
esnasmda bayan ~arabi pa§a tifade ederek cesaretle gi-
~u söylevi söylemi~tir: ri~tigi bu büyük isläti tamam-

M1s1r heyeti murahhasas1 lamas1 i~in uzun bir ömre 
bugünkii Türkiyeyi bütün piazher olmasm1 Allahtan 
acunun teveccüh ve hayran- dua eder. 

Ana vatan!n kucagina at1lan 
soy {ar.de§lerimiz bu kuca.kta 
b·r a. 11 sevg"si bu.lmal1d1rlar 
Bu sabah §ehrimizde ~1kan : tir ki: 

bir gazetede §U sahi-lari oku- " Hudutlanm1z di§mda bu-
duk: lunan bütün Türkleri tophya-

11 fstanbul - D1§ T§leri rak, tedricen ana yurda yer-
Bakanrm1z ß 3y Tevf1l-.. Rü~tü le~tirecegiz. Bulgaristandaki 
Aras Cenevreye gitmek üze- bütün Türkler ana vatana 
re Sofyad.m gc~crk ..:n Bul- gelerek yerle§eceklerdir. „ 
gar 01~ i~le:i Bak.rn1 Bay " Istanbul - Bulgaristan-
Batalof tar.lf nlan kur§1!an- dan Edirneye muhacir kafi-
mt~ ve kendisile bir saat ka- leleri gelmege ba~lamt§br. 
dar göru1mülltür. ßilahm·e Yalmz Rusr;uktan ge!mekte 

muhtelif meseleler hakkmda olan muhac;r)er huduttarim1z 
gazetccilere beyanatda bulu- dan ge~erken bir~ok mü§kü-

nan D1~ ßakamm1-, mubacir läta ugram1§lard1r. Bu muha-
i§ine temas ederek demi~- cirlcr arabalari i~in pek ag1r 
~~ """" ~ „~ ~ ~3 ~ ~~ güQlrük resmi vermegc mec-
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Türkofis 
Müdürlügü 

.$ehrimiz Türkofis müd 
lügüne tayin edilmi§ ol 
Mersin Türkofis müdürü ba 
Ziya Argun Cuma gönü ,e 
rimize gelerek vazifesin 
ba§hyacaktir. 

fstanbul Türkofis müdil 
lügüne teyin edilmi§ ol 
bay Ak1l Emrullah ta ond 
sonra istanbula gidecektir. 

Bir Cesed 
<;e§me kazasmm GerIIle 

yan köyü civarmda denizd 
bir cesed bulunmu§tur. Oze 
rinde bulunan hüviyet vara 
sma göre, cesed Lalo Has 
admda birine aittir. 

Uzun müddet suda kald1 ~ 
i~in tanmmaz bir hale gel 
mi§tir. Hasamn firtmah b' 
günde kay1ktan dü~erek bo 
guldugu tahmin ediliyor. 

-~<>~ 

Zeytin 
r aglar1m1z „ 

lzmir Türkofis müdürlügil 
ne yapbg1 te§ebbüslr üzeriP 
1talyadan bazi mühim sip• 
ri§ler almm1~ ve ihracat 
ba~lanm1~br. Bunun tesi 
olarak 22 kuru§a sablmakt 
olan s1ra maHar 24 bu~ll 
kurn!?a f1rlam1§br. . 

Zeytinyaglarim1zm k1sa b 
zamanda sablacag1 kuvvetl 
tahmin edilmektedir. 

---=~a.tül!J __ _ 

Ekmek 
Fiatlan inecek 

Bclediye ekmek fiatlar1n10 
indirilmesi hususunda tetk.i• 
kat yap1lmaktad1r. Un fiat· 
larmda ve ögütme ücretlerill' 
de ucuzluk vard1r. Bu itibarl• 
ekmek fiatlarmm en az oll 

para indirilecegi zanned~' 
mektedir. 

Cesedler ki111" 
lere aidmi§? 
Ge~en gün Göztepe'de 

sahilde ihtiyar bir kadm ce• 
sedi bulunmmjtu. Yapal~ 
tahkikatta cesedin mütek•1t 
yiizba§I bay Talät'm 80 ya' 
~mda nnnesine aid oldui" 
anla~1lm1§br. Zavalh kad1n10 

deniz kenarmda abdest ahr' 
ken nas1lsa dü§tügü ve bO" 
guldugu tahmin edilmektedif· 

-<C>o4-•--

Bugün 35J 
Seyyah geld~ 

Atl s or 
to 1 

k·ul 00 bii diin ilk bur olmu§lard1r. „ 
Hallnn Sesi - Di§ f~ Ba

kanm sözlcri bizim gögsü
müzü ne kadar sevin~, iftihar 

nt1sll.~lll y~pt1 

Bugiin Atlantis vapur~e 
§ehrimize 350 ingiliz seyya~ 
gelmi~tir. Scyyahlardan j~l 
yüz ki~i hususi bir trePle 

1 Sel~uga giderek Efez bar•' 
=ni ziyaret 

1 

etmi~lerd~ 

Dün Burnova Ziraat mek- • amac1m bir söylevle anlat-• tebinde Athspor kulübünün latm1~ ve andaca kulüb na-
ilk toplanbs1 yetmi~ten fazla mma ~ok „güzel bir ~elenk 

üyenin i~tirakile yapilm1§br. koymu§tur. 
Toplanbda Vali General Mektebin ~i~eklerle ~ok 

Käz1m Dirik, C. H. F. Ba§- süslü bah~esinde haz1rlanan 
kam Avni Dogan ve bayan- büfede bandonun ~ald1g1 iyi 
lar1, izmir ve Burnovanm parcalar dinlenerek ~aylar 
yüksek aileleri haz1r bulun- ii;ilmi§ ve kulüb hakkmda 
mu§lard1r. konq~malar yapilm1§br. Bu 

lstikläl mar~mdan sonra arada kulübün as1l nizamna-
Bay Avni Dogan Atatürkün mesini yapmak üzere at i§-
mekteb bahi;esiudeki andac1 lerinden anhyen zatlardan 1 

önünde, Atm Türk nlusu mürekkeb bir komite kurul-
arasmdaki mevkiini. kulübün mu1tur. 

• 

ve gururla kabartm1~ ise 
gümrük i~lerinde yap1lan 
mü§külattan dolay1 da kendi-

! lzmir 

mizi o derece yasa ve tasaya 
kaphrd1k. ~imdi f~ f§leri ile 

Ökonorni Bakanhklar1m1zm-

Belediyesind~ 
1 izmir belediyesi e§ya p•Y • 

gosunun ke§idesi yap1bn1Y' 
cakbr. rP' 

Baralari cemi ianat niza e 
namesinin 8 nci madde1i~, 
göre 31 May1s 935 tarib;. 
den evvel geri verilecel< ..• 

da himmetlerini diler vc ana
vatamn slcak vc §efkath kol- 1 

larma atilan bu soy karde§
lerimizin Türkiyeye girmekle 
yer yüzünde bir sevgi ve 
~efkat cennetine kavu§tukla
rm1 gösterecek yardimlar ve 
faaliyetler bekleriz. 

16 Nisan 935 tarihinden itl. 

baren izmir belediyesi IIlu~, 
metliginded biletler muk• , 
linde ödeme i§ine batlaO' 

, cakbr. (1115) ( 


