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,,Ak§am '' 
Gazetesinin 
Yazd1g1n1 
Vine r\k!)an1 Gazetesi 

DüzcJtivor 
lstanbul Esnaf cemiyetle

tinin eski bir suiistimal i~in
den bahseden "Ak~am„ ga
Zetesinin son posta ile geien 
hiishasmda bu haberin dogru 
0 lrnad1g1m yazmas1 herkesi 
•evindirmi§th·. 

lzmirde oldtigu gibi istan
hulda da Esnaf cemiyetlerini 
9tglam bir intizam altma 
•lrnak i~in faaliyete ge~ilmesi 
tbemnuniyeti mucib bir hare
kettir. 

" Ak,am „ m bu yaz1sm1 
'Ynen ahyoruz: • 
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- "t:IOA * 
Ii'~~~"':![ ~':![~~~~~~o·~~~~~~~~~~ 

~EHiR MECLiSiNDE 
-----------------0000----~----------~D1§ bakan1m1z bogazlar1n silahlanmas1 me-~ 

~ selesine temas etti. B. Litvinof Türkiyenin ~ Et ve Ekmek narh1 meselesi 
! arzusunun tahakkuk edebilecegini söyledi B Üzerinde münaka§alar oldu 
~ Denevre 17 (A.A) - Uluslar kurumu mevcud bulunmad1g101 kayd etmi§tir. j ~ehir meclisi dün ögleden 1 edil~n bi~ evin sahI~asm~ 

~ konseyi ba§kam bay Tevfik Ril§tü Aras 1 Sir Con Saymen baron Aloisi ve bay sonra bay Behcet Uz'un tekhf etmI§ ve 5ah~ mes clesi 

1 · ' · · b w L l „ k' · '„ „ b' · d baskanhgmda toplanm1§hr. bütce encümenine havale mese enm esasma temas etmeKs1zm ogaz- ava iur iyenm. gunun irm e avrupanm . ~ d'l . t' 

~ 
1 1. ''k 'd h l L . , „ ~ Istifo eden bir äzamn yerine e 1 m•§ 1r. 
1arm ash'~r!l te~ te~ri ususnn\a, ozan bu mmtakasmda tes1s omnacak mu§terek Polnkoglu bay Nuri se~il- Bundan sonra Kar~tyal<a 
muahedes•~.e ~es1s ed1lmi§ olan fa~K.1 ~ua- bir emniyet siste~ind:n i~tifade etmesi ~r- cliktan sonra bay Behcct Uz azasmdan Bay Hüsnünün bug-

~ meleye Turk1ye murahhas1 s1fatiJe 1braz zusunda bulundugu mutalaasm1 serd etmI§• n . ' l . temas day ve un fiatlarl ve et narb-
~ · · . U p1yango mes e csme . , . . . . . 
~ etmi~hr. br. n etmic; ve paralarm iades1 lar1 hakkmdak1 b1r takrm 
~ Bay Tevf1k Rii§tü Aras bunun mukabi- Bay Litvinof Tmkiyenin arzusanun kabili U i\:in ~ ikramiye olarak in§a - Sonu 4 üncüde 
: linde Lsk~rno anla§ffi3Sl nevinden bir §CY tahakkuk oldugunu söylemi§tir. i '"'"" ""R"""': ·-1· "M'""'"'""1"'„ • ummmnu.lltlllblllllUllll.itlllllllllllHhllUUltlllllllbll -.„- ........... „ ... 
~ tf cs1m 1 . asa 
~~J;:::t;:Ilii;;;,t::it···~~J;;;t ;:;(~J;;;;.t..:a:~k:töl~~~~~~~&:.t;&~J;;;;t;l'Yf!J 

Muahedeleri bir tarafl1 olarak ihlal edeceklere 
kar§t tedbirler aramak i~in 1 komite kuruluyor 

------ oo++oo 
(Bay LitYinof l(onseyi epi heyecan ve tercddüde dü~üren bir sual sor<lu:: 
l\luahedeleri ihlaJ edeceklere ahnacak tedhider yaln1z ;\ vrupa 1<;1nn1i 

voksa hütün dünvaya ~an1il 1ni olacak? 
Cenevre 17 (A.A) - Ulus· o veya tevsiv ~tmek imkam- ve demi§tir ki: 

lar kurumu konseyinde Fran mevcud olmad1gm1 söylemi§ <;ünki §imdiki karar sureti 1 
stz - italyan - ingiliz karar yalniz Londra Roma ve Stre-
suretinin reye konulmasmdan zada sarfolunan mesaiye te· 
cvvel bay Litvinof muahede- alluk etmekte ve uluslar ku-
ler ahkämmm istikbalde ihläl rumu i\:in yeni ~i~ bir teah

hüdü ihtivc etmemektedir. 
edilmemesi hüsusuna kari 
almacak tedbirlerin yalmz 
Avrupaya m1, yoksa bütün 

dünyaya m1 §amil olacag1 

suaJini sormus ve bu suretle 
konseyde üir nebze heyecan 
ve tcreddüd uyand1rm1~hr. 

Bay Saymen cevab vere
rek §imdiki beyannamede bu 
meseleyi tetkik edecek olan 
komitenin mandasm1 tahd1t 

,.. 

BA Y LiTViNOF 

Bay Litvinof noktai naza
rmda 1srar ettiginden Bay 
Laval Bay Saymenin beya
nabm kayd1 ~arts1z olarak 
kabul etmekte oldugunu söy· 
lemi§ ve Bay Litvinoftan bu 
meseleyi ba~ka bir zamana 
talik etmesini taleb etmi§tir. 

Baron Aloisi Frans1z-lngi
liz noktai nazarma tamamile 
i~tirak etmi§ oldugundan Bay 

F elegin Sopas1 
büvüven hurunlann akiheti! 

w w 
(:ok 
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ihrace 
• ~~~~~8~~~~~~ Osmanl1cadan 

• • ' ::1 ·!@Ilm! TÜRK<;EYE KAR~ILIK-
....u.... ' 1 LAR KILAVUZU II 

C ~u yeryüzünde meger ne 
Türklerle Kar§t Kar§ya ~ · behbaht, ne tatisiz, ne zavalh, 

Türk~eye <;eviren : I~ Crbeze - <;e~enlik ne bi~are insanlar varm1§ da 
RE~AT SANLI Cerbezeli - <;e~en haberimiz yokmu§··· 

Ceres - <;an, ~mgirak Ge~enlerde hayab daimi 
S~~~ - 31 

- ~~~~ Cerretmek - <;ekmek bir perhiz i~inde ve evinde 
Gece taarruzlar1n1n en büyük kazanc1, yaln1z Cesamet - Büyüklük, iri- mahpus olarak ge~en me§-

Zavall1 

Yazan: 
ANRI FÖY 

8 Haziranda Nazifin yaptig1 taarruzda olnn1~tu lik ' hur Amerikah zengin Rok-
Cesaret (3) - Yigitlik, fellere can ve yürekten ac1-l - Y almz 5 haziranda 1 kanaatime göre, en ziyade 

yüreklilik, ~ekinmezlik, yü- m1§bm. 
Sigmderc ile Bogaz arasmda, dü,mamn yorgun bulunma- rek, küstahhk Bugün de gene Hindista-
cephenin k1sm1 küllisinde smdan ileri gelmi§ti. Cesaret etmek - Göze nm me§hur zenginlerinde 
Yapdan umumi müciterek in- 3 Ha b ol k 

Y - r ma sizm ge- almak, korkmamak Nepal mihracesine yüregim 
giliz ve Frans1z taarkrudzun- ~en günlerin adedi yalmz Cesaretlendirmek _ Yü- sizladi .. 
dan sarfanazar ederse iger on birden ibaret bulundu- reklendirmek Zavalh adamcagiz bu son 
muharebelerde, umumi su- gundan, bu günlerde dahi Cesaretlenmek _ Yürek- günlerde pck büyük bir 
rette, münavebe suretiyle inkic:afa ba..::lam1ci olan mevzi ld k 1 

" " Y lenmek, göze a irma 1zd1rab i~inde imi~, pe c me-
kat'i darbe käh sag cenaha, muharebelerinin vaziyeti iyics Ceset _ Ceset (T. Kö.) yusmu~. 
käb sol cenaha tevcih edil- anlcci1Jmamas1 yu··zu""nden da- C y· w · kl. N 1 "h · · d 

y esur - 1git, yüre 1 epa m1 racesmm 1z 1-
mi1 ve as1l darbe haricinde ima eski zaman muharebe- C y· w · · b d esurane - 1gitce, y1· ra 1 a 1u : 

-22 -
Büyük harhin ba~lang1c1nda \ 1enizelos, Yu 
erkan1harhiyesilc anla~arak iki 1nillet aras1 

1nevcu<l 1nuahedelerin tadiline ba~Janmas1 
arzu ettigini bildirn1i~ti 

1913 te imzalanm1~ olan 
b~ andla§maya göre S1rb ve 
Bulgar ordular1 §imali ~ar
kiye kar§l bir cephe te§kil 
edeceklerdi. Bu cephenin 
§imal cenah1m S1rb k1taah, 
cenub cenahtm Yunan firka
lan te§kil edecekti. Andla!$-

Bulgarlarm harekete ge 
yecekleri noktai naz 
israr ettiler. 

Yunamlarm <;anakkale 
f erine i§tirak teklifleri 1 
devletleri tarafmdan re 
bildigi vakit, Yunan erk 
harbiycsi S1rblara büyük 
tehlikeye maruz bulundu kalan cephede daha ilk an- Ierinin kanh günlerinden gitcesine, yüreklicesine Bu zatm -serveti degil-

dan itibaren mahiyeti anla- birine muadil surette devam Cetvel (kanal anl.) - Ark günlük varidab 20,000 lira 1 

tilmaga ba§lamI§ olan bir eylemi~ oldugundan ikinci Cetvel (liste anl.) - <;i- imi~ .. Bizim param1zla ... 

rnay1 imza eden iki devlet
ten biri veya öteki, vadettigi 
kuvvetleri tophyamazsa mu-

Tuna hattm1 b1rak1p 
~ekilmelerini ve Yunanis 
beraber mü§terek dü 
olan Bulgarlara kar§l ha 
kette bulunmaga haz1rlan 
iarm1 hararctle tavsiye 
mi~ti. 

i1gal muharebesi vukubul- devrede tahkimatta, lüzumu zeige Servetinin miklarm1 ken-
mu1tu. Dü§man kuvvetli kadar bir inki§af hasd ola- Cetvel tahtas1 - <;izge~ disi de bilmiyormu~. Nepal 

1 taarruzlara ba~lad1ktan son- t a· k t hk. Cev _ Kav ·h · A 1 · 

ahede hükümden sak1t kala
cakh. Münhas1ran Bulgarlara 
lrnr~1 yap1lm1~ olan bu and
la~manm bir dünya harbinde 1 mam1~ 1. 1r ere a 1ma- m1 races1 vrupaya ge m1~. 

ra laakal bir ngiliz, F rans1z 
tm k1ymet ve ehemmiyeti Cevap - Cevap Fakat en büyiik safohat ~e-

kolordusu kuvvetinde idi. h kk d 1.. k d k C"'vaz _ r"z1·0 ( T. Ko··.) h" 1 • b'' ·1 ·· 1 a m a, uzumu a ar uv- " ir cr1 11e m1 lraceye oy ~ 
lhtimal bir be§inci, altm- tl" b" · d d Cevaz1 1"st1"hdam karar1 - 1· k" II ve l 1r 1man mevcu e- ucuz ge 1yormu~ 1, zava 1 

Cl ihtiyat firkalanda ya yari- gildi. Sonra mevzi harbmm Atanabilmek karari zengin : 
madada veya adalarda ha- icabettigi tahkimat §ekli ve Cevelän - Dola~ma - Eyvah para hacedemi-
zirdi. Öyle diyebiliriz ki bu §ebekesi henüz nazari dik- Cevf - i~, kof, oyuk yorum... Bari günde 20 bin 
taarruzlar, umumiyetle son kat1 celbedecek kadar b1"r C h E · (k. 1· k l · b.l ev er - vm 1mya ve 1rac1 o sun y1ye 1 sem.. ne 
kuvvetin sarfile yap1lmam1§ f 

1 zaman ge~memi§ti. Muhare- elsefe terimi olarak) maya gezer.. harcetmenin imkäm 
Ye ngilizler taarruz ederek 

beyi ve tahkimab günden öz yok, benim halim böyle ne 
Frans1zlar ve Fransazlar ta- -

1 güne ögreniyorduk. Tahki- Cevr (Bak: Cefa) - Uzgü olacak ... ~bu ne sefiläne ya-arruz ederken ngilizler, lü-
k d k .d mat vesaitine gelince, ba~- Cen - Asker (T. Kö.) y1~ !. 

zumu a ar uvvet ve ~1 • 
lang1~ta yok gibi idi; mal- Ceza - Ceza (T. Kö.) Diye iizilm üzüm üzülüyor 

detle taarruza i§tirak etme- Cezai _ Cezel V h II h 
miclerdi. Bizim tarata sevk üeme, ancak son zamanlara mu~··· a zava 1 mi race-

Y d w ·· k"" ld V "k Cezaen - Ceza olarak ik ve idarevi kolaylacibran en agru, mum un ° ugu mi - c ··· 
J· y t d I V b J d B Cezai takti Para ce- N"l t 'h mühim sebeblerden biri de ar a, ge mege a§ a 1. un- 11ayc m1 race para sar-

lardan mühim olarak, yuka- zas1 fetmek, para kaybetmek hül bu olmu§ ve kati darbe isti-
nda söylendigw i gibi, käfi de- Cezbetmek -1 - Göz al- yasile Montekel"loya ko§mU~ .. kameti anla!11larak derhal iO.-

ihtiyatlarm 0 tarafa sevki recede zaman da pek yoktu. mak, 2 - <;ekmek kumar masasma oturmu§ .. 
mfimkün olmu~tu. Bunun i~in cenub gurupun- Cezire - Ada evvelä kaybetmege ba§la-

da tahkimatm inkicaf1 tam ~iphi cezire - Y ar1mada m1~... Kaybettikce ne§elenir: 2 - Taarruzlarda dü§man Y 

b. 1 k k"b manasile bir mevzi muhare- Cezm (azm anl.) - Dölen - Oh, param gidiyor ... muayyen 1r mes e ta 1 
besi ba..::lamas1 ancak 13 Cezr - Kök Diye sevinmi~··· Fakat par-etmemi§ti. Y almz ufaktefek Y 

temmuzdan sonra olmu..::tu. Cezri - Köknel tinin nihayetinde bi~arenin tc1ebbüsler müstesna olmak " 
lkinci ordu karargähile S nci Cibayet - Toplamak ba§ma müthi§ bir feläket üzerc gece taarruzu hi~ ya-

p1lmam1§b ve taarruz yanm ve 14 üncü kolordular karar- Cibillet - Yaradih§, ya- gelmez mi? Hem nasil felä-
g ählari önlerinde lüzumu ka- p1h§ ket... Allah dü§manmm ba~1 aaat ili ü~ gün ü~ gece sü-

d dd 1 • dar tecrübe ve zaman sahas1 Cibilletsiz - Südü bozuk, na vermesin ... ren Ye evam mü et er1 
deiifen bombrdlmanlardan bulmu§]ard1. soysuz Bu görülmemi~, isidilme-

d b ( Arkas1 var) Cibilli - Dogumsal mi..:: bir feläket .. zavalh mih-sonra muhtelif saatler e 3§ " 
laDll~, fakat hi~bir vak1t ta- "!I~ = Cidal (mücadele) - Ug- racecik para kaybedemiyo-

arruzun ba§lang1c1 ögleden iki Türk ve ra§ rum diye sevinirken birden-
Cidatcu - Dala§kan bire 800,000 frank kazanmaz aonraya birak1lmam1§b. Biz 

b k Bulgar ko••yu•• Ciddiyet - Ciddilik m1?. Eyvahlar olsun .. Mihra-isc upa ar§thk r. hälä en 
ziyadc, en zor mukabele Ciddi - Ciddi cenin yüregin inmi§, bu felä-
usulünc devam edmi§ ve Aiübadcle edildi Cidden - Cidden i ket kar§ismda saesari oimu§. 
düfman en ziyade gece taar Edirne (Hususi) - Kur- Cife - Öle§ Ondan sonra hep kazanm1~ .. 
ruzlarile mukabeleye kalki§- falh Bulgarlarile, Bulgaristan Ciban - Evren - Gene p<lra kaybedeme-
mitbk ve töp~udan istifade Kediören Türklerinin kendi Cihan - Acun dim!. diye son dcrece 1zh-
edememi~tik. arzularile ve her iki hüku- Cihan - Di.".nya ' rabh bir hu.!dc m asadnn kalk 

Ger~i bunun cepane azb- metin muvafakatile yerlerini Cihangir (fatih) - Alpay m1§ .. 
imdan ve dü~man üstülügün- degi§tirmege karar verdikleri Cihannüma - Görülük Hakikaten diinyada ne 
den ve günden güne kuvvet- malumdur. Bu hususta her Cihan§Ümul - Evrensel 1 bedbaht insanlar varnn~ .. 
lenen top~usundan ~ekinme iki taraf~a muameleleri biti- Cihan~ümul - Acunsal 1 hayrettir dogrusu ... 
1ibi sebebleri yok degildi. rilen ve yola ~1kan Kurfalb Cihaz - Takim 1 Hikmet Feridun 
Fakat bil bassa 12 nci f1r- Bulgarlari dün gece saat 24 Cihet - Yan, yön 1 
kan1n mukabil taarruzlari te Kediörene gitmek ve Ke- Cihab erbaa - Dörtyön 1 A f d 
göstermifti ki göndüzün ta- diören Türkleri de Kufalhya Ciheti taalluk - ili§iklik, : Y SO ya 8 
arruz yap1lmas1 da tamamile gitmek üzere bugün saat 16 ili§kenlik J ßuJunan 
imkAns1z degildi. Hatta iyice da refakatlarmda birer mül - Cilä - A~ki ' 
top~u ate§ile haz1rlanmadan kiye müfetti§ile emniyet me- Cild - Deri, kap, tom 1 Ese J 

Cildlemek, teclid etmek- I . r er yapilan gündüz taarruzlari murlar1 oldugu halde kendi-
iece taarruzlarmdan ziyade lerine tahsis edilen [trenle Kaplamak ! Istanbul (Hususi) - Aya-

Cildletmek, teclid ettir- sofya bah„esindeki hafriyah muvaffakiyet vadediyordu. Karaaga~ istasyonundan ge~- k · Y 

me - Kaplatmak idare eden profesör Shede Gece taarruzlarmm en bü- mi~lerdir. 
Mücelled - Kaph Filistinde Raalbek harabele-

yük kazanca yalmz 8 Hazi- Bulgar mübadillerin mik- ci·lve _ Kiritma . · k 
rm1 tet ik etmek üzere ev-randa Nazifin yapbg1 taar- tar1 271 ve Türkler ise 366 Cilveli _ Kmtkan lk 

ruzda olmu§tu; fakat bu da ki§idir. ve i gün §ehrimizden hare-
"le+<>t+c*i0t«»~*:+c>ti<>+i<>+4K»«>+«>+«>+«)l Cilve ve §ive - Bayla ket etmi~tir, May1sta gene 

§ ßeynelmilelParispanay1r1n1 ~ 1.111.~k;:n:; Cin <;ilginhk, de- ge~;oef~~~~ yerine M. ~nay-
~ V deni b1rakm1§br. Kendisile • d. • .... z1yaret e IDIZ :tc Cins - Cins görü§en gazetecilere ~nay-

11 a MAYISTAN 3 HAZIRAN 1.935 E KADAR ~ Cinsi - Cinsel den ~unlar1 söylemi§tir: 
..,. Cirm - Oylum " - iki aydenberi bu i~Je 

Fazla malun1at aln1ak i<;in lzrnir Frans1z ~ Cirm _ Cisim ugra§iyoruz. Bah~enin bütün 

!. 
Ceneral konsolosluguna veya lzmir :tc Cism - Cisim topraklanm kald1racag1z. Ve 
Frans1z Ticaret Odas1na n1üracaat ~i Cismani - Cismel ~1karacag1m1z eserleri eJimiz 

~~fOt~tf<*i()+-t()+~)+i()+i()ti(i(>f.iC)t -Arkas1 Var- den geldigi kadar yerlerinel 

tatbik edilemiyecegi ä§ikärd1. 
Ger~i, andla~mada, belden
miyen ve hesab edilmiyen 

, bir vaz.iyet kar§ismda, mua
hedeni1' ve plänm tadili im
känmdan' bahseden bir mad
de de vard1 ama bunun i~in, 
daha evvel iki taraf erkäm
harbiyeleri aräsmda bir an
la~rna ynp1lmas1 läz1md1. 

1913 te Yunanhlar, ilk mu
ahedcvi umumile~tirmek üze
re, S1rbistana bir askeri 
heyet gönderrni§lerdi; fakat 
Avusturya hududunda teh
like zail olur olmaz, S1rblar 
bu meseleye kar§t ahläks1zhk 
göstermege ba§lad1lar. Bu 
yüzden ittifak andla§masmda 
bir degi§iklik yapilmad1. 

Büyük hnrbin ba§lang1cmda 
Venizelos, Yunan erkämhar-

• biyesile anla§arak iki millet 
arasmda mevcud muahede-
tadiline ba§lamasm1 arzu et
tigini bildirmi~ti. Bulgarlarm 
seferberlik yapmasma mäni 
olmak i~in, Yunanistan; se
forberlik haz1ehklan yapmak 
taahhüdüne girmek: fakat 
buna mukabil, Bulgarlar se
ferbrelik yakbklan takdirde 
bile iiäm harbedip etmemekte 
serbest kalmak istiyordu. Bu 
hususta kat'1 bir karar veril 
medi. 

Yunanistana ;\nado
luda ta vizat vcrn1ck 

istivorlar 
1914-15 k;~mda hiläf dev

letleri, Yunanistan1 S1rbista
na yard1ma te~vik ediyor ve 
buna mukabil kendisine Ana
doluda tavziat vermek isti
yorlard1. Yunaniler, cevaben 
Selanigi · bir dü§man hücu
muna kar~1 a~1k birak1p ~i
male dogru yürüyemiyccek-
lerini söylediler ve Yunan 
ordusu siläh ba§ma etmi§ 
vaziyette haz1r bulundukca 

_ .... ---~-- -.....-.'->-

koyarak bu bah~eyi bir mü
ze haline sokacag1z. Yeni
den eski kilisenin kap1smm 
üstündeki kemerlere kap1 
üstleriki bulduk. Bunlann 
üstüude gayet güzel kabart
ma kuzu resimleri vardtr. 
Harabelerini meydana ~1kar
d1g1z kilise 404 tarihinde 
Teodas tarafmdan yap1lm1!}
tir. Euyük bir yangmda yan 
d1ktan sonra 415 te Jüstin
yen tarafmdan yeniden yap-

tmlmt§br. Hafriyata devam 
edecegiz. „ · 

F akat ne Venizelos, ne 
itiläf devletleri, Yunan er 
mharbiyesinin bu tekr 
taraftar degildiler. Sir 
vard Grey Yunanhlara, " 

garlan rahats1z edecek ve 
tela§a .dü§ürecek mahiy 
herhangi bir hareketten k 
iyen i~tinab„ edilmesini ta 
siye ediyordu. Bulgar. sef 

berlik yaphklar1 zaman, 'f 
nan - S1rb andla§masmm " 
keri ahkam1 arbk tatbik 
lecek bir halde degildi. S , 
lar, biiyük bir taarruza tJI' 
ri§mi§ olan Alman ve A.al' 
turya ordularm1 kar§1l~._ 
üzere Tuna boyunda be~ 
yorlard1. Yunanhlar da, ga~ 
tabii ve manbki olarak, k9" 
di topraklanm dü§man Jat 
CU"l}arma a~1k birak1b Satf 
larm yard1mma ko§makt" 
istinkäf ettiler. Ba§ka tail 
hareket etseydiler, S1rp..,S 
kurtaramad1ktan ba§ka kel' 
dileri de mahvolurdu. Yu•' 
11lar, S1rb - Yunan andllf' 
masm1 yeni §artlara uydfl' 
mak i~in S1rplarm nezdi-1' 
ellerinden geleni yapm1...,, 
fakat muvaffak olama...., 
lard1. 

1914 - 15 k1~mda, Balk" 
yollan gei;ilmez bir h~ 
idi. S1rblar iki defa ke.,.,. 
memleketlerini istilä ed/J 
Austurya - Macar ordul~ 
püskürtmü§lerdi. ( Son d~ 
smda Avkst uryahlardan 
bin esir de almi§lard1. ) ._J 

Bu esnada, Jtiläf devletlP' 
<;anakale seferile ~ok 
gul olduklan i~in, Yun 
tanm maruz hulundugu 
gar tehlikesini dü~ünme 
lerdi. Onnn i!rin Bulgaris 
S1rbistanla Yunanistamn 
rarma olarak kendi tara 
rma ~ekmege te§ebbüs e 
ler ve Almanlarla Bulga 
kendi plänlanm olgunla' 
larken hilfif diplomatlan 
hude gayretlerle nefes r· 
tiler. 

Yunanistanla 
mü§terek bir faaliyette 
lunmak i~in yapbklar1 t 
büsleri, :jistematik bir sur 
meneltiler. Bu vaziyette, 
nanhlar1, muahedelere ri• 
elmedikleri i~in tenkid 
muahaze etmek mümküll 
muhik degildir. 

(Arkas1 '/ 



Zengin 
Olmak 

lsterseniz „ 
...... -~~;~.~ " 

-

Bakkallara Müjde 

Son dereee hassas, saglan1. zarif ve 
0turak terazilerin1iz gelc.li. He1· 

fcvkindcdir 

dan1gah 
terazinin 

~"1"1$ YERI: Suluhan civarmda (HÜSEYiN HÜSNÜ 
~ bE:MI~) Ticarethanesidir. 
~ 

• ~ilyonlar arkasmdan ko§anlar 
eil ~l~a~go biletle [M•J J K• ] sinden al 
;• 111 Ke~ecilerde 1 YOD ar l§e mahd1rlar 

En büyük ikra1niye ( 200,000) lirad1r 
' d ~hndiye kadar misli görülmemi§ olan ve bu 
p~a 19 uncu yeni tertip edilen Tayyare bilet 
l}'•ngosunun gayet zengin bir surette yap1lan 

tllndan anla,1lm1,tir. Bir~ok vatanda~larim1z1 
'(tr ayin u 11 » rinde zengin eden ugurlu (MiL

ONLAR Kl~ESI) nden biletlerinizi tedarik et-
~tniz menfaabmz iktizasmdan oldugu biltccrübe meydana 

llla11d1r. 
latralardan talep edilecek bilctler derhal ve muntazam 

•llrette ve taahhütlü olarak posta vas1tasile sevkedilecegini 
llltihterem mü§terilerime ilän ederim. 

Milyonlar Ki§esi Sahibi 
HAYRi DÖLEK 

lnci Gibi, 
SAÖLAM 

Z ari f 
Disler ~ehrcnin hakiki zinetidir 

aa....u . . • 
..... n 1~10 

Ferit 
DI' MACUNU 

Kullan1mz 

l\oku, 

ö -· "!/' 

( Halkm Sesi ) .18 NISAN 
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~~-1 

Ki~esinden Al1111z. ~ 

'~ l~elef on: 3~Ul7 G1 
Biletlerinizi 

Mutlaka 
1 ~~ 

(:orakkau1 :J.34- No. ~-, 

Hasan 'Tahsin fj 
- .! 
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F enni Sünnet Mütehass1s1 

Fethi Gacar 
Siinnet, (:i<;ek A~1s1 
PANSUMAN, ~IRINGA 

i~in müraat kabul eder. Her türlü teminat verilir. 
ELHAMRA sinemas1 yanmda ~enhan No. 6 

YÜKSEL RAKISI ,.... 
~ Az zaman zarf1nda Kahaday1 
~ rak1s1 kadar yükselmi§tir 
~ ----------------------c , ..... 
g.. 

= e 
YALNIZ • P. 

r. L .tl\ 

POUf . AY 
TRA$ Bi(AllLARI 

NULLANIN~Z 

Bu Pillerin En Tazesini 
v 
PJ 
~ 

3 
0 ::s 
~ --0.. --. -3 
~ -· --rti .., ·-

Her verdc satihr. ~1arkava dikkat 
J J 

G 0 L T Altm tra§ b1~ag1, lsve~ ~eliginden milimetrenin onda bir kabnb
gmda yap1lm1§ ve dünyanm en eyi b1~ag1d1r. 

J31~aklarin ag1zlar1 1, ~' 3, 4: nun1arah olup, nun1ara s1rasile 
tra~a devam edilirse bir b1~akla sakala göre ok~ar gibi l 0, llS, 20 
tra~ oln1ak n1ün1kündür. 

<;ok eyi olmas1na ragmen ~emsi Hakikat UCUZLUK sergisinde adedi bet kuru1tur. 



Sahife 4 

Atina divan1-
harb1nda 

Y eni verilen kararlar 
Atina (Hususi) - Muhalif 

parti liderlerinin muhakeme
sine Cumartesi günü jandar
ma mektebinde faaliyete ge
~ecek divamhabde ~ba§lana
caktir. Bu divaniharbin riya
setine kimin tayin edilecegi 
henüz belli degildir. 

Papulas ile (Cumhuriyeti 
koruma} demekleri idare he
yeti ve §Ube reislerini muha
keme eden divanda dün hü
kümet komiseri bir tak1m 
vesikalar okumu§tur. Bu ve
sikalar derneklerin isyan ha
reketindaki rollerini meyda
na ~1kard1g1 gibi firari Plas
§irasm "'derneklere talimatna-
me gönderdigini ve isyan 
i~in läz1m geien te§kilätm 
haz1rlanmasile harekete ge~
mek üzere kendilerine tali
mat verdigini ispat etmek
tedir. 

Divan elyevm §ahilleri din
lemektedir. Sak1z adas1 äsi
leri muhakeme eden divam
harb de muhakemeJerine de
vam etmektedir. Sisam ada
smda is ana i§tirak edenleri 
muhakeme eden divamharb 
hükmünü vermi§tir. isyanm 
eleba11larmdan olan dinba§t 

Kostoycnis ile yüzba§i Ga
ki§, LeJekis ve T eludis on 
beter sene kürege, digarleri 
de muhtelif müddetlerle ka
lebendlige ve hapise mah
kiim etmi§tir. 
1000 ZABIT SU~LU 
Atina (Hususi) - ~imdi

ye kadar yap1lan tahkikat 
neticesinde isyana bilfiil i§ti
rak eden ve yahut isyan ha-
reketini tasvib ve te§ik 
eden zabitlerin adedi 1000 
olarak tesbit edilmi§tir. isya
na bilfiil i§tirak --etmiyenler
hangilerinin ordudun ihrac 
olunacag1 J tetkik edi'm.!k
tedir. 

GümÜ§ liralar 
Üc; huc;uk n1ilyon lira
hk gii1nü~ lira bas1kh 

Istanbul (Hususi) - Ba
sdmakta olan yeni gümü§ 
paralar ü~ bu~uk milyonu 
ge~mi!}tir. Bu aym nihayetine 
kadar dört milyon olacak 
ve bu suretle gümü§ liralarm 
bas1lmas1 bitecektir. May1s
tan itibaren de 50 ve 25 
kuru~luk nikel ufakhklarm 
basilmasma ba§laoacakbr. Bu 
ufakhklarda dört milyon ola
cakt1r. 50 ve 25 kuru§luk
larm kahblar1 haz1rlanm1§ 
tetkik edilmek üzre maliye 
vekäletioe gönderilmi~tir . 
Kahblarm bugünlerde iadesi 
beklenmektedir. 

800 Mahkiiin 
Halkcvinin Kursuna 

·yazild1Iar 
istanbul Halkevi, hapisha

nedeki mahkgmlara Türk~e 
ögretmek üzere bir kurs a~
maga karar vermi§tir. 

Bu te1ebbüs hapishanede 
memnuniyetle kar§1la~m1§ ve 
800 mahkum kursa yaz1lm1§
lardir. Aocak bu kadar ki§i
ye birden ders verilmesine 
hapishaneoin tesisab müsaid 
olmad1g1 i~m mahkumlar 
elli1er ki§ilik gruplara ayn
larak kur§a sevk edilecektir. 

Y akmda bu §ek1lde faali
yete ge~ilecektir. 

( Halkm Sesi ) 

Bir duvar y1k1ld1 bir ölü d„rt 
yaral1 var 

istanbul 18 (Hususi) - Sabah Uzun~§I ba§mda bir 
apartmanm temeli yanma isabetcden duvar yik1ld1. :.Duvar 
altmda kalan amelelerden biri öldü. Dördü ag1r surette 
yaralanarak hastaoeye kaldmld1lar. 

Yunanistanda muhalif gaze
teler bugün ~1k1yor 

Atina (A.A) - Hükumet tabileri soo isyande alakad1r
hka maznun olanlar müstesna olmak üzere tatil edilmi§ olan 
bütün gazeler ve mecmualarm yarmdan itibaren tekrar inti
§anna müsaade etmi§tir. 

icra V ekilleri Heyeti Topl n 
Ankara ,18~(Hususi) - icra Vekilleri Heyeti bugün Ba§

bakan fsmet inönü'nün reisligi altmda tok!anarak muhtelif 
i§ler üzerinde görü§melerde bulunmu§ ve bu i~lere aid ka
rarlar vermi§tir. 

Bay Mak:Don ld1n bey n t 
Londra 17 (A.A)- Avam kamarasmda bay Mak Donald 

demi~tir ki: 
Strezada hi~bir teahhüdc giri§cnedik. Muamafih Alman

yanm son hareketioide mazur görmedil •. Ve a(rikca anlathr
d1k ki bu hareketi vahim bir istikrars1zhk sebebi ve uluslar 
aras1 sulh ve istikrar te~kilätma endirilmi§ mühim bir darbe 
olarak teläkki etmekteyiz. 

Yunan 
intihabat1 

Atioa 17(A.A) Gazeteci
lere beyanatta bulunao bay 
<;aldaris intihabatm milletin 
arzusunu gösterecek ~ekilde 
tarn bir serbesti i~inde ce
reyan edecegini söylemi~tir. 

-~~·--

Kastamonide 
BüyükBir 
Yang1n •• 

Kastamonu 17 ( A.A ) 
Dün ak§am 18,30 da Nasrul
lah meydaomda maoifaturac1 
bay Kamil Kapok ogluouu 

dükkämodan ~1kan bir yan
gmdkn etramda bulunan 35 
dükkän kämilen yanmi§br. 

Zarar 50,000 lira tahmin 
edilmektedir. 

Balkan 
•• 
Okonomi 
l(onscyi toplan1yor 
Ankara, 17 (A.A) - Bal

kan antanb ökonomik kon
seyi i~timalarma i§tirak ede
cek olan Romeo ve Yugus
lav murahhaslar1 bugünkü 
ekspreslc §ehrimize gelmi~-

lerdir. Durakta D1~ l§leri 
Bakaohg1 namma kar!?ilan

m1§lard1r. Romeo murahhas
lar1 Ankara palasa Yugos
lav murahhaslan ise el~ilige 

inmi§lerdir. Elen murah
haslar1 yarmki ekspresle 
geleceklerdir. Murahhas he
yet ba§kaolan yarm saat 
15,30 da aralarmda hususi 
bir toplanb yapacaklard1r. 

Ökonomik konseyio geoel 
toplanbs1 da varm saat 16 
bu~ukta Hiläliahmer merke
zi bioas1 salonlarmda apla
cakhr. 
1r~~~.„~~Sj\ 

~ 23 Nisan ~ 
~ <;octik Bayram1d1r. Unut- ~ 
~ m1yahm. ' ~ 
~~~.„~~~ 

Ayd1n 
Halkevinde 
ZehirJi Gazlar liak-

k1111da l(onfe1·ans 
Aydm 17 (A.A) - Halk

evinde zehirli gazlar ve ko
runmas1 hakkmda bir konfe
raos verilmi§ ve denemeleri 
yapJJm1§t1r. 

-'-~4>----

<;oc k e irge
me kuru unun 
yard mlar1 

Ankara 17 (A.A) - <;o
cuk esirgeme kurumu genel 
merkezi 1 Nisan 9~5 den 16 
Nisan 935 tarihine kadar 

1524 cocuga genel merkczin 

poliki!inikleriode muayene ve 
tcdavi edilmi~tir. Di§ mu

ayene eviode de aynca 875 
~ocuguo di~leri muayene vc 
tedavi edi!mi§tir. Süt dam-

lasmdau her gü11 yüz alt
mt§ ~ocuga 1158 l~ilo 

yekun oiarak beda,·e sut 
dag1hlmu~br. Fakat talebeler 

i~in a~1lan a~haneden her 
gün 226 \:Ocuga yemek veril 
mi§ ve yard1m yap1§hr. 

Aynca 'yedi ~ocugn da 
'rama§Jr ayakJ·ab1 verilmek 
suretile sevindirilmi§tir. 

• 
lska • i§ eri 
Ankara (Hususi) - Da

hiliye Vekäleti muhacir is
kän i~iyle ehemmiyetli surette 

mesgul olmaktad1r. Eski~ehir 
valisioe a~1kta kalan vc he-

nüz iskan edilmemi§ muha
cirlerin iskan muamelesinin 
süratle ikmali biJdirilmi~tir. -·-
Nüfus kan nu 

Ankara (Hususi) - Yeni 
csaslara göre haz1rlanao nü
fus kanunu läyihas1 Devlet 
~urasmdad1r. 100 den fazla 
maddeli olao kanuo läyiha
smm tetkikma bir müddet 
daha devam edilecektir. 

zancv 
l~ir~ak esnaf verg1 
nisbctinin 1ndiriln1esi

ni istiYor 
istanbul (Hus~si) -- Esna

fm bir lnsm1 dükkanlarmm 
gayn safi irnd1 iizerinden 
alman kaznn~ vergisini faz)a 
bularak hükumet nezdinde 
te§ebbüsatta bulunmu~tur. 
Hamamc1lar cemiyeH bu mak
satla Ankaraya bh- heyet 
göndermi~tir. OteiciJer nam1-
na bir hcyet te , bugün An
l~araya gidecekf r. Bcrber!er 
cemiyeti, dilcklcrini bir ra
porla maliye vekäletine bil
dirmi§tir. 

Bu esnaf yüzdc otuz be~ 
nisbetinde olan verginin yüz
de yirmiye iodi il ncsini 
istiyor. 

!} .r ä ~u e R 
Istanbul (Hususi) - Bey

nelmilcl kadmlar birligi kong 
resi münasebetile murahhas
lara kolaylak olmak üzere 
Yild!z sciraymda bir posta 
ve telgraf ~ubesi a~1lm1rtir. 

Kongre i~in ihdds edilen 
pullann bugünlerde Ayrupa
dan gclmesi beklenmektedir. 

ey z 
Tab 

0 

„ret
0 

Gir0 y Y 
Paris - Cenevreden bil

didldiginc gc;re Türkiye hii
kumeti Ccnevredeki Uluslar 
Kuruinu umumi kntibligine 
Tiirkiy -de y rk§mi~ olan iki 
bir beyaz Rusu Türkiye va
tanda§ligma kabul edecegini 
biJdirmi~tir. 

- Ba~taraf1 Birincide -

okunmu~lur. 
Bu takrirde, bugday ve 

un fiatlarmm tenczzülünden 
ve istanbul ve diger §~hir
lerde ekmek fiatlann.n ucuz
lugundnn ve hatta izmirde de 
baz ftnncdarm ekmcgi ucuz 
snthgmdan v .! et ffo: Lmnm 
§ehir d1~mdu :rüzde 40 - 50 
ucuz satild1g1 halde izmirde 
bahah satild1gmdan bahsedil
mektc idi. 

Bay Hüsnünün 
muhtelif ~izalar iki 

takririne 
mesale 

i~in de izahat ve1·mi~lcrdir. 
Bugday fiatlarmda son 

günlerdc bir tenezzül oldugu 
ve belcdiyenio bunu 11aza11 
itibare alarak ekmel~ narkm1 
indirmegi dü~ündügiinü söy
lemi~Jerdir. 

Et mes'elesine gelioce ~c
hir i~iode d1§mda kira, diger 
vergi ve rüsum!ardan dolay1 
etin bahah oldugu :?ehir 
di§tnda et satanlarm vergi 
ldra vermcdigi ve bunun 
neticesinde eti ucuza sata
bilecekleri fakat §ehirde 
masraflarm ~oklugu yüziin
den etc narh koymaga im
kän oimad1g1 söyleomi~tir. 
Riyaset ete narh koymak 
mes'elesini reye koymu~ ve 
etin narhs1z olarak sablmas1 
kabul edildi. 

tK e 
[ Ba§taraf1 1 incide ] 

Mesele reye ~konulduktan 
:!sonra B~yLä;.tl §U son be-·' 

yanatta „bulunmu§tur. 
Fransa uluslar kurumuna 

azimkärane mcrbutlur. Ulus
lar kurumu beynelmilel mu
ahedelerin ihlälioi takbih 
ctmek ve istikbal i~in ted
birler almag1 derpi§ eylemek 
suretiyle bir tak1m mes'
uliyetlere giri§iyor. Konseye 
Fransa namma te§ekkü.,. 
ederim. Endi§e karga§ahk 
i~inde bulunan Avrupada 
sulh i~in tc§rikimesaide bu
lunmak httsusunda israr, 
sulh fikrine Londra, Roma 
ve Strezada yapt.g1m1z ve 
ba~ka yerlerde yapaca&"im1z 
ve~hile hizmet etmek eme-
1" d . .m ey1z. 
c~nevrc: 17 (A.A) - UJus · 

lar kurumu konseyi istikbal
de muahcdenamclerin ihläli
nc kar§l almacak tedbirlcric 
me§gfil mutasavver ofan ko
misyonu vücuda getirmek 
üzerc yeniclcn toplan:icakhr. 

Bay Laval ynm1 sabah 
Parise gidecektir. 

Cenevrc 17 (A.A) - Ulus
lar Kurumu Konseyi, ara
larmda Türkiye de oldugu 
halde 13 de"let muahedele
rin bir cihetli olarak ihlaline 
kar~1 iltihaz edilccek tedbir
Jeri bulmaga memur komi
teye i§tirakc davct etmi~tir. 

f zmir birinci icra mcmur-
luguncla: 634-8039 

Bir bon;tan dolay1 icraen 
mahcuz otuz alb kuru§luk 
on aded, yirmi birlik oo ü~ 
aded yüksel rak1s1 ile; dört 
aded Yiiksel ak1s1 ve alt
mt§hk kabadayr, on <lört 
aded onbe§lik yiiksel, yedi 
~l§c Politi markah ve 280 
kuru§ k1ymetinde §arap, dört 
kasa bo§ bira ~i§esi 480 ku
ru~ k1ymetli, otuz lira k1y
mctinde be§ koltuk bir ka
nape, yirmi lira k1ymeti11de 
boy aynas1, on be§ lira k1y-
metinde oda hahs1, yirmi be~ 
lira k1ymetinden bir ~ift ay
nah dolap, yirmi be~ lira 
k1ymetinde bfr oda hahs1, 
on lira k1ymetinde bir kar
yola ve on lira lnymetinde 
maa örfü masa 21-Nisan-935 
ts.dhine müsadif Pazar güoü 
saat 14 te yeni müzayede 
bedesteninde a~1k artbrma 
suretiylc snhla~aktir. 

Bu artbrmada k1ymeti mu
harumenenin yüzde 25 i nis
betinde bedeJ verildigi tak
dirde mü§terisioe teslim edi
Iecek aksi ha!de ikinci art
hrmas1 ayni mahaJde ve ayni 
saattc 23·4-935 tarihinde ya
pilacakhr. 

Talib ve ili§igi o]anlarm 
yevmi mczkurde haz1r bulun
malan lüzumu iläo olunr. 

• 

18 

1~e~kilatlann1a vc ist 
da rizasvon 111esel „ 

Bu ak~am Ankaradan 
yon • treniyle ökonomi 
kaohg1 ticaret umuIJI 
dürlügü muavioi bay 
heddin ile te~kilätland• 
bürosu müdürü bay Se 
ve bakaohgm iki Alman 
tahass1s1 §ehrimize gefec 
tir. Bu heyet lzmirde 1 
ofisle temas ederek incir 
üzümlerimiz üzerinde tet 
kat yapacak ve tetki 
netiaesinde te§kilätland1 
ve istandarizasyon i§i b• 
kmda bakanhga bir ra 
vcrileccktir. 

Hcvet ~ehrimizdeki 
ihrac~t tacirlerilc ve mii 
sesatla temasta buluoacak 
Bu tetkikata büyük ehe 
miyet verilmektedir. 

ono 
a ikat1 

iskäo bono suiistimali t . 
kikatma ü~üncü karar hi~ 
ligince devam edilmektedif 

istanbuldan baz1 kimS 
rin i~tinabe suretile ifadel 
rinin almmasma karar ve 
mi§tir. 

Bunlardan ba§ka ü~ kifi 
§ehrimize getirilerek ifad 
leri almacak ve burad. 
su~lular bunlara te§hi§ et 
Jecektir. 

---.i'!Jw ,.. 

Bir Ceset 
ulundu 

\:e§menin Kad1ovac1k d' 
allimi Bay fbrahim Naci11 

cesedi köy yolu üzerinde b 
lunnm§tur. Zab1taca tabki 
ta iJa§lanm1§br. 

Zabitaya 
H karet 

Gazilerdeki kap1larda • 
ta ekmek satan Hasan e 
mekleri zabitai belediye III 
marlari tarafmdan musab 
edilmi§tir. Bundan dolaya 
zan Hasan zab1ta memut 
rma hakaret ehni§ ve 
rukla dövmü~tür, Hakk•0 

tahkikata ba§lanmi§hr. __ „ _ _., ,.., ___ _ 

Muallimler 
mahallesind' 

Be~ tip ev ya1)ilaca1'' 
in§as1 tasavvur edilen 

allimler mahallesi i~in 
tip ev kabul edilmi~tir. 

Bu tipler mimar bay N 
mittin tarafmdan yap1IJJJ 
tad1r. ikmal edilince Anlc 
yap1 kooperatifine göndel1'. b 
lec~k ve kooperatiften te~ 
istenecektir. 

lzmir muhasebei hususi)' 
. ·· dürliigünden: 

1 
ldareyi hususiyei vilayete ait Bal~ovada (Agamemoun) ( 

(~il) ihcalan ihalc tarihinden itibaren 30/9/935 tarihine .~, d 
dar kiraya verilmek üzere evvelce 20 gün mi\ddetle 111 ~ ~ cdHmi~ ise de verilen 3315 lira haddi läy1k görülmedigi11J6' ~ 
pazarhk suretile kiraye vcrilecektir. Arhrma §artlarm1 !i)i 
mek isteyenler her gün Muhasebeyi hususiye müdürlüg 
ve pey sürmek istiyeoler'n de Viläyet encümeninin topl 
d1g1 her Pazar ve <;ar§amba günleri saat 9 dan 12 ye k• 
Encümeni viläyete yabracaklar1 depozito ve yahut Ba~) 
mektuplan ile beraber müracaat eylemeleri. (1140) ("' 


