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ULGARISTANDA IBTILAL 
irkin 
ir hidise 
~kara 21 (A.A) - Ulus 

leai, "c;irkin bir hädise„ 1 

, ii alt1Dda ~u yaz1y1 ne,
)or: 

Y eni Bulgar kabinesi te§ekkül etti. Askeri birlik kabineye: 
itimad etmiyor. Bulgaristanda büyük kar1§1kl1klar var 

Istanbul 22 ( Hususi ) - : taraftarlar1 Sofya ve diger rinden muhtelif mmtakalarda : Kiossievanof d1§ar1 i,leri ba-

01§ bakan1m1z -----·---
Sal1 günü 

~ geien Istanbul gaze
~111~ hize ~ok ~irkin ve ~ok 

kizarbc1 bir haber ge
meJ'91111ar. lstanbulda ü~ oyun 

k üzere gelmit olan 
•n1n Libertas tak1m1 
hah~e ile oynad1g1 son 

yarga~ ( hakem ) bir 
oldugu halde alanda 

11 F ener oyuncularmm 
nna ugram11 bu ara

~a11klanm1zdan bir iki
•e yarg1cayumruklar ve 
eler vurulmuf, i11e se-

·-...-.•~ 
r de karitarak hädise 

11n11..n--q, 1öyle ki dost~a bir 
Yapmaga geldikleri yer-

rP ___ t\ vusturyah oyuncular 
'nde dinlenecek vakit 

buiamayarak diyem (ifa
ter111ek üzere karakola 
"e mecbur kalmitlar-

ahlak1 ve sporcu so
kanhbg1 üzerinde ~ok 

l. Yaz1lm1tbr. Ne yazak 
""'lllca yazdarm sporcula

Ve seyircilerimiz üze
bi~bir iz b1rakmamtf 

L •• .._.._ 

11 göriiyoruz. Y ar-
' Uaullere spor kurallarm 

L.-...... „ 
asm1yacak olan veya 

Sofyadan geien son haber- ,ehirlerdeki sokaklara tah- askerlerle siviller arasmda kam. 
Iere göre Bulgaristanda vaz- rik~i beyannameler yap1,trr- vuru§malar o1dugu yer yer Sofya 21 (A.A) - Garni-
iyet ~ok kari§iktir. Bu ka- m1§lard1r. isyan eden halka kar§I top zon kumandam general Tza-
ri§ikhklarm büyük bir ihtiläl istanbul 22 (Hususi) - ve mitralyoz ate§i a~maga nef milli iktisad bakanhgma 
halinde patlak vennesinden Atinadan bildiriliyor: Bulga- mecburiyet hissedildigi an- gelmi§tir. 

korkulmaktad1r. ristanda vaziyet ~ok karr§- lassl:?f;:· 21 (A.A) _ Bay Sofya 21 (A.A) - Yeni 
Askeri birlik Tosefin te§- mi~tir. Bir ~ok kasabalarda Tosef yeni kabineyi te§kile ba§bakan bay 'f osef te§kil 

kil ettigi ycni kabineye iti- bugünc kadar tatbik ediJen muvaffak olmu~tur. Muma- etmi§ oldugu hükumetin bun-
mat etmiyor. metoslar aleyhindeki galeyan 1 ileyh ba§bakanhgi deruhte dan 19 sene evvel a~1lm1' 

Hükumet tarafmdan sür- baz1 kanh vakalara sebebi- ctmi§tir. Diger ba§hca ba- olan prensiblere tebeiyet 
güne gönderilmi~ olan eski yat vermi§tir. Yunan samrla- kanlar §Unlardrr: ederek ... gerek harici ve ge-
ba§ bakanlardan Cankofun rma kadar geien top sesle- General Atanatof i~eri rek dahili siyasette ayni yo-

„.„„„„.„ ... ~. „ „ „ .„„„ .„ •.• „ •• „. ··~. "'"""''"'"'"""""""""""'"'""""""'" '"""""'" .„„„„„. • .„.„„.„.„.„ bakan1, general Tzonef sü lu takib edecegini söylemi§-

SeJanik Universitesinde kar- hakam, bay Dimitri Riazkof tir. Mumaileyh demi,tir ki; 

ga§al1klar oldu 
\ ' erilcn bir karar aleyhinc nuting yan111ak 

isdyen talebeler, polis taraf1ndan dag1t1ld1 
Selänik (Hususi) - Üni- grubu .zab1tadan müsaade 

versite talebeleri ücüncü bir istemege gitmi§tir fakat bu 
imtihana tabi olmak i~in ve- müsaadeyi alamam1§lard1r. 
rilen emir üzerine karga§a- Bunu haber a1an talebeler 
hkJar ~1karm1§lardir. mekteb bah~esinde nümayi~-

Mektep hinasmm önüne ler yaparak profesörlere ha-
gelen talebeler bu karara 

karette bulunmu§lard1r. karfl bir miting yapmak i~in 
rektörden müsaade istemi11- Nihayet zab1ta müdahale 
lerdir. Rektör buna imkän ederek talebeleri dag1tm111. 
olmad1gm1 bildirerek zabita- Üniversitenin ü~ gün „ müd-
ya müracaat etmittir. detle kapatilmasma karar 

Bunun üzerine bir talebe verilmi§tir. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

KADINLAR KONGRESi 
--------•.CO•• --·------M 

maliye bakam, bay Yorgi Geriye dönmek yoktur. 
··~11 
h11ud 

11"''11 
.~. 

Almanyan1n 16,000 tayyaresi 
ve 1,SJ0,000 askeri olacak 
Paris ( Radyo ) - Gaze- l Bay c;obotevskinin Ahnan-

teler Sovyet Bakan muavini yamn teslihat hakkmda ver-
---- oo digi raporu mütalea ediyor

Sümerbank 
Heyeti U nn1111iyesinin 

"foplantts1 

lar. 
Bu rapora göre Almanya 

dört senelik bir silihlanma 
plant hazirlam1§hr. 

Büyük bir k1sm1 ikmal 
edilmit olan bu plan muci
binbe Almanya kü~ük ve 
büynk 16,000 tayyare yapa
cak ve 60,000 pilottan ,bat· 
ka sivil tayyare mekteblerin
de yeti1en - 30,000 ihtiyat 
pilot bulunduracaklardir. 

0Yun arasmda bunlar1 
Cak kadar sinirlerine M1s1r murahhas1n1n nutku ~ok 
t111iyen bir sporcunun alk1§land1- kabul edilen karar 

. Q~an1nda hi~bir ifi yok- istanbul, - Kadmlar kon- ligv i ahläk komisyonunun faa 

Kara kuvvetleri i~in Al-
manya 90,000 E ki,iyi silih 
altmda :bulunduracak ve ilk 
hamlede. bu ordu 180,000 
ki§iye ~1kar1lacakbr. Plin 
'llucibince deniz kuvvetleride •r stadyum ne bir 

d11r, ne de bir boga gresinde ikinci günü yap1lan liyeti neden ibaret oldugunu 
lbeydant. Nasil olursa toplanbda, tark ve garb ka- anlatb. · 

l..it. ~lizeltilmesi gereken dmlarmm ayni prensipler et- Sonra cinsi gü~lükler i~e-
~k eksigimiz üzerinde rafmda birletmelerine dair risine düfmüt daha ~ok gen~ 
1'01 görür davrandik. bir karar kabul edildi. k1zlarm harcand1gim izah 

kurumlarimaz böyle Heyecanh bir nutuk söy- etti ve Uluslar Kurumunun 
I._ .~tliyen sporculanmaza liyen Jamayka murahhasa bu yolda yapbg1 tetkikler Ökonomi Bakani 

101 ki ve 22,600 efrattan 
mürekkeb olaeakbr. ---'?lliir---
Sak1z 

A 

Asilerinden 
"'iltif cezalar verdi. Ve "B~rbarhkla itham edilen hakkmda Uluslar Kurumu BAV CELAL BAVAR 

' ~lalann ~ogu, suresin- Zencilerin lincedilmesine ne murahhas1 Prensen Radziville Ankara, 21 (A.A) _ Sü- Atina ( Hususi ) _ Saktz 
(rn&ddetinden) önce ba- dersiniz?„ dedi. izahat verdi. merbank heyeti umumiyesini isyanma ittirak:eden isilerin 

ikisinin idam1 istendi 

~da. Ahh\kta n1i.isaYat Her milletin muhhas1 fuh- te§kil eden büt~e ve ikbsad muhakemesi bitmek üzere-
ftkilde bir spor anla- konlisyonunda §Un önüne ge~mek i~in ken- encümenleri ile Maliöye Ve- dir. 

lllemleket i~in pek di memlekeklerinde ahnan kili Fuad Agrah ve kono- Hükumet komiseri isiler-
1 Ahlikta müsavat komisyo- tedbirleri anlatblar. mi Bakam Bay Celäl Bayar, den ikisinin idama mahkumf 0 dugunu ve bu dü- nu da saat onda fngiliz mu- B E B k b 
vakit kaybetmeden ~aravinin nutku üt~e ncümeni a§ am edilmelerini tale etmi,tir. 

rahhas1 Matdazel Alison Nei ~ Bay Mustafa Özkamn bat- ___ „ __ _ 
~ai i~in her ~areye lansm ba§kanhg1 ahnda a~1k Bundan sonra alkitlar ara- kanhgmda toplanarak banka Yunan1•standa 
·...-inak gereginde arbk B k smda kürsiye ~1kan M1sir d h 
t etlllemela·yiz. Spor bi"r toplanbs1m yapm1,br. at an . ~ i are eyeti raporu ile bilin-
)e • 'd önce Arsulusal kadmlar bir- heyeti ba§kam Sitti 'iaravi ~o ve kir ve zarar besapla- 18 avhk askeri hizn1et 

lfl ir.; Bunun d1§mda . ,~ _______ "V'V"V'.."-"-"-'""'-"'-'"'" ~~ evveli Türk~e olarak ve rmt tasvib etmi11tir. h be"' · t k · d ·1· 
ab k ---~--- y a r1 e z1p e 1 1yor 
, a k1 yoktur. Yen- i~in ne kötü propogandac1 " sevgili bayanlar, muhterem Sümerbank umumi müdü- -
•ati k Atina (Hususi) - Harbiye 

Dönüyor 

istanbul 22 (Hususi) - Dit 
i§leri baka01m1z bay T evfik 
Rü,tü Aras Sah günü fstan
bula dönecektir. 

1r-=•"tr1=a:m ... wwwm~ 

~ 23 Nisan 1 
~ <;ocuk Bayram1d1r. Unut- ~ 
~ m1yahm. i 
~m~„•:a::• •JL , • .,Jf 

Yavuzun 
Kahramanl1gi 
Ve Barbarosun ruhu 

•. 

· d Yen sporcu, yenil- olacagam uluslarma kar11 it· baylar „ le bathyan 1sa bir rü Nurullah Esadin da hazu 
t k k al k k b bakam general Kondilis har-

t. &nca ~o ~ 11ma ledikleri su~tan dolay1 dayak nutuk söyliyere ya anc1 bulundugv u bu toplanbda bazi Bu ~ok merakh, ~ok heye-
oar b 1 k biye, bahriye ve hava bakan-'h IZ a ma vas1tas1 atanlar üzülüyorlar m1? Bil- dille söyliyecegi nutu tan saylavlar tarafmdan temenni- hklarmm birlettirilerek bir canb ve milli menkabelerle 

'dir. Haks1zhk apa~ak meliyiz, bildigimiz bir fey evvel sevdigi ve konuttugu ler ihzar edilmit ve Ukono- Milli müdafaa bakanhgi ih- dolu tarihi tefrikam1zm ilk 
"-1t da olsa bile bir spor- varsa bu ~irkin hadisenin yeni Türk dilile te1ekkür- mi Bakam Bay Celäl Bayar das edilecegi hakkmdaki formas1m paras1z olarak Per 

"1n1 almak i~in yum- örtbast edilmemesi ve su~- lerini bildirmek istedigini izahat vermittir. §ayialari tekzip etmirtir. 1embe günü dag1byoruz. Ar-
~~ kuIJanamaz, Bu ya1a- lularm ortaya ~1kanlarak anlatt1. Büt~e Encümene ba1kan1 General Kondilis bütün kas101 da gazetemizde aene 
~~· k 6 

) lline (adad1 mua1e- ömek olacak §ekilde cezalau- ~ark ve garb admlarmm Bay Mustafa ~eref Sümer- y iinan matbuabnda intiiar • kitab 1eklinde •bas1lacakbr. J 
' llYauyan bir yabani- dmlmas1 lüzumludur. Ho,gö- · te§riki mesaisinden bahseden bankm umum mesaisi ve ba- eden ve Yunanistantn 18 Bu suretle dört bei hafta 
~~•k rürlük ~ogun su~un takrar- frans1zca nutkunda da 1öyle §ard1g1 itler hakkmda taktir- ayhk mecburi askerlik hiz- zarfmda okurlanm1z gögüsle-

Yemit olarak mem- lanmasma yol a~ar ve biz dedi: kir sözlerile bitmit olan bu metini kabul edecegi hak- rini kabartacak ~ok degerli 
: gönderdigimiz bir topraklar1m1zda arbk böyle "- Istanbul Asya ile Av- toplanbya aid müzakerat kmdaki haberleri de tekzip bir kitab kazanm11 olacak-
~ - •porcunun ülkemiz feyler görmek istemiyoruz. - Sonu 4 üncüde - safhab yar1n bildirilecektir. etmi1tir. lard1r. 
1.. ·~2„ ... ~ ~.r.~"'1'1 .,... • ~---t •· ~.J.j.\.n.i . T.a:;i:.u~- -~:i:.r~~~· „ v: ~~. ~ ~ · ;1 " - - ... r. 1 ·~ - .... m m4·~~'ti&:Ji't! thts*'iillZOli•~~ &~oo 

eU Nakdi Efrad1na: Askeri Elbisenizi Herhalde Ahmet As1m'Uz'a Yaptmmz. En saglam Yerli Malmdan ~ifte proval1 
~fte dikif Serpuf ve Tozlukla birlikte alb liradan sekiz liraya kadar 1smarlama elbise yap1hr. ESKI BITPAZARINDA NO. 15-17 TELEFON NO. 2042 
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~ Türklerle Kar§I ar§ya ~ D 
~ Yazan : Türk~eye <;eviren : @) Dava etmek - Dilev a~-
1 ANRI FÖY RE~AT SANLI iJ mak 
m~~~ - 34 - ~~~~~ Davet - <;ag1n 

Davet etmek - <;ag1r
Kalbim amma da c;arpb ha! Ha lecana ugra- mak 

d1n1 be! Ver ~u ~arab1n1, yavrun1; biraz Davetiye - <;agnhk 

kendin1e geleJin1 Däyin · - Alacakh 
- - De'b - Törü Muhterem okuyuculanmm, 

fifahi ve tarihi mütalealarm 
dan, pek begendiklerini an
lad1g1m Frans1z 176 nc1 pi
yade alaymdan onba~1 Al
bert Cerisier ( Alber Söriz
ye ) nin habralarmdan baz1 
par~alar adha ahyorum; 

Onbas1 ile arkada~lar1 "Y e
ni Gelibolu) isminde bir ga
zete ~1kar1yorlar. Kanh ta
arruzdan sonra ge~en müt
hi~ ümidsizlik ve yeis gün
lerinde, elyaz1s1 ile ve ~api
rografla ~ikarchklar1 bu ga
zete, onlann en büyük eg
lenceleridir. Bu gazete, on
ba~1 edibin kendi tabirile 
Okum ve ölüm cehennemin
de soylannm ve ken~ligin 
hayata alayc1 bir meydan 
okuyu~udur. S1caktan ~api
rografin jelätini eridigi i~in 
gazeteyi lsabahm dördünde 
bao1yorlar. Bu gazete, kari
katürler, resimler, ~iirler, hi
käyeler dolu, fakat inti§ar 
günü gayrimaliim bir risle
dir. 

0 s1rada lngilizlerle Fran
s1zlar arasmda birbirlerinin 
üniforma dügmelerini ve 
alay armalar1m trampa et
mek suretile bir hatira top
lamak adeti peyda olmu~tu. 
Onba~1 diyor ki: 

„ liögsümde, palaskamda, 
~anta kayi~lar1mda bütün 
bunlar dolu. Güne§te yanm1~ 
bir serseriye benziyorum. Bi
zim alay:n ü~üncü taburunda 
bir sürü gaveze, palavrac1 
MaJsilyah var. Bunlar hälä 
21 Haziran muharebesinden 
bahsediyerlar ve öyle abyor
lar ki„. Bu palavrac1lara ba
karsamz her§eyi onlar yap
m1~lar, her kahramanhg1 on
lar göstermisler. Öteki ta
burlarm esemesi bile okun-

mazm1~!.. 
Emil isminde güne~ten 

kapkara olmu~, bir kar1~ bo
yunda Marsilyah bir ~avu~, 
ikide birde tükürerek ve 
elini kolunu salhyarak 'anla
byor: 

- - Bir de bakbm ki bizim 
müläzim yere yuvarland1. 
Kendi kendime, ay, haydi 
bakahm, eski dostum Emil, 
tak1mmm ba§mda yalmz kal
dm. Göster kendioi! Kesta
nelerden korkmad1gm1 her 
kese ispat et! 

Arkada§, ~u §arabm1 ver. 
S1caktan bagaz1m kurudu. „ 

~arab1 diktikten sonra ge
ne tükürüp söze devam edi-

yor: 
"- Türklerin o ogursuz 

Fasulyasma bir saldm§ sal
d1rd1k„ Basbm kur§unu! Bas
bm bombay1, sallad1m sün
güyü! Ka~ ... Türk öldürdügü
mün hesabm1 Allah bilir. 
Türklerin arasma girdim. Vur, 
ha vur!„ 

Bu 'pala vrac1y1 dinliyen ve 
atbklarma inanan aptal bir 
nefer, agz1 a~1k sordu: 

- Sana ni§an vermectiler 
mi be ? · 

- Haydi ora dan budala ! 
Madalyalar1 tla, ni§anlari da 
onlarm olsun. Eger, bana 
harb madalyas1 verseler, onu 
köpegime takarim ! „ 

Biz, bu läk1rd1lan ederken 
grup ate§ hattma toplanan 
ingiliz askerlerine Türk top
lar1 birka~ ~erapnel hediye 
ettiler. Bunlardan bir tanesi 
bizim hibinde oturup konu§
tugumuz duvara vurdu. Top• 
raklar, ta§lar yikild1. 176 mc1 
alaym 3 üncü taburundaki 
kahraman Marsilyahlar, yere 
yap1§blar, hem öyle yap1~b
lar ki sanki üzerlerinden bu
harli bir silindiri ge~mi~ti, 
samrsm1z. S1ms1k1 yere kapa
nanlar arasmda bizim kü~ük 
palavrac1 ~avu§ ta vard1. Teh
like, zayiats1z ge~tikten son
ra, yatbg1 yerden ba~m1 kal
d1rd1. Ahk nefere hitaben 
dedi ki : 

- Kalbim amma da ~arp
ti ha! Helecana ugrad1m bei 
Ver ~u §arabm1, yavrumj 
biraz kendime gelayim. 

ikinci taburun kumandan
hgma tayin edilen binba§1 
Arnaud ( Arno ) müthi§ s1-
caga, korkunc sineklere ve 
2 inci taburun kanh dokün-. 
tülerini cebhe g erisine ge
tirmi§ olmak 1stirab ve aza
bma tahammül edemiyordu. 
Dizanteri bir yandan, kcder 
bir yandan zavalhy1 bitirmi~
ti. Bir lokma yemek yiye
miyordu. Herkesin sevdigi 
bu zabit, aksam üzerleri bü
yük bir incir agacmm altma 
ba~1 a~1k oturuyor, \'.enesi 
avucunun i~inde, bir kelime 
söylemeden bütün askerleri
nin öldügü ve kömüldügü bu 
topraklara bak1yor, bak1y~r
du. Nihayet binbe§1y1 Fran
saya kitmek üzere vcpura 
bindirdik Y olda ölü ve ce. 
sedi Akdenizin sonsuz dal
galart arasmda ebedi uyku
suna dald1. 

(Arkas1 Var.) --
Tiirkiye Ziraat bankas1 izmir 
§Ubesinden: 
8 • 4 - 935 tarihinde kapah zarfla ihaleleri yap1lacag, 20-

3 - 935 de Ege 25 - 3 955 de Anadolu 30 - 3 - 935 de Milli 
Birlik. 4 - 4 - 935 de Yeni As1r gazetelerinde ilän edilen 
Yunanh emvalinin ihaleleri 6 May1s 935 "tarihine pazarhga 
b1rakilm1§br. Sah§ gayri mübadil bönosu veya pe§in para 
ile nakten yap1hr. K1ymeb muhammesi ikibin lira veya daha 
ziyade olan emvalin ihalei kat'iyeleri istizana tabidir. Malm 
sattlcLg1 seneye ait Devlet vergi ve belediye resim ve sair 
bütün masraflar mü~teriye aittir. istiyenlerie yüzde yedi bu
~uk teminatlarile ihale günü saat 14,30 da Ziraat~bankasma 
müracaatlan. (1061) 

Debag - Sepici 
Debagat - Sepicilik 
Debagat etmek - Sepile

mek 

Debaghane - Sepile 
Debdebe ( ve därät ) w..:.:. 

Gökrem 
Def'a - Kere 
Def'a.ten - Birden, bir 

kezin, bir kerede 

D.efetmek - Savmak, it-
mek 

Define - Gömü 
Defnetmek - Gömmek 
Defter - Defter 
Dehan - Ag1z 
Deh§et - Y ilg1 

Deh~etü inhizam - Sm
g1hk 

Deh§etü inhizama ugra
mak - Smmak 

Deh§etü inhizama ugrat
mak - Smdumak 

Delälet etmek - Göster
mek 

Delälet etmek -Y ol gös
termek, k1lavuzlamak 

Delil (Bürhan anlamma) 
Kamt 

Delil (Vesika anlamma)
Belge 

Delil (Beyyine anlamma)
Tamt 

Delil (Y ol gösteren anla
mma) - Kilavuz 

Dem - Kan 
Dem - Dem (iaman an• 

lamma) 
Demevi - Kanh, kansal 
Demgüzar olmak ·- · Va-

kit gt?~irmek 

Oenaet - Al~akhk 
Denaetkärane - Al~ak~a 
Deni - Al~ak 
Dendan - Di§ 
Der - Kap1 
der- - - de, i\:inde 

Deragu§ - Kucaklama 
Deragu§ etmek - Kucak-

lamak 
Derbeder - Dagm1k, sal

pak 

Derbend - Bogaz, der-
ge~id 

Dcrc - Der~ 
Derd - Dert 
Dcrdest - Y akalama 

Derdest etmek -· Yaka-
lamak 

Derece - Derece 
Dereke - Dereke 
Dergäh - Derge 
Derhal - Hemen 
Derk, idrak ·- An, anla

ma 
Derkenar - <;1kma 
Derketmek, idrak etmek

Anlamak 

Derman - Derman 
Dermeyan etmek - Or

taya koymak, öne sürmek 
Derpi§ etmek- Gözönün

de tutmak 
Ders - Ders 
Deruhte etmek - Üstüne 

almak, yükJenmek 
Derun - i~ 
Deruni - l~kel 
Derya - Deniz 
Desise - Dek, 

da~ 
oyun, al-

-Arkas1 Var-

Biln1ece 
Dostum bir otomobil almt~ 
- Nastl otomobilin sag

lam m1? Diye sordum. 
- Bilmem dedi heniiz bir 

bir yere ~arpmad1m ki anla
lay;:tytm. 

Pe)~<>'an1be1.; 
~ 

Dilenci kap1y1 ~ald1 küc;iik 
Süreya a~b: 
- Ben ah1rzaman peygam

beriyim dünyay1 nurland1ra
~ag1m: 

Süreyya ka plnm üstüne 
bakb: 

Bunun 1~m mi kapmm 
üstündeki elektirk Iambas1m 
a~1..tdm? 

Ders 
Salamon efendi kizmm pi

yano ders1 ald1g1 odamn ka
p1sm1 a~b ve durdu. Hoca 
k1zm1 öpüyordu. Derhal hay
k1rd1: 

- Bu dersin ücretini ver
miyeceglm. 

Cografya 
Baba muallime sordu: 
- Oglum c;a1l~1yor mu? 
- <;ah§1yor, yalmz Cagra-

fiyas1 zav1f. · 
- Ehemmiveti yok seya 

hata ~1kmiyacak! 

Atnelivat 
..; 

- Ameliyat i~m ne vere-
cegim doktor. 

- Hi~. 
- <;ok te~ekkür ederim. 
- Paray1 varislerinizclen 

, almm ! 
Alli..a.i-.....il!JIL---

Ke§aßda fici 
Bir cen yet 
Ke~an (Hususi) - Ke~a

nm Enez nahiycsine täbi Ya
z1r köy\i e§rafmda ibrahimin 
evine bir g eceyans1 me~hul 
birkat; ld~i gcrerelc lbrahimi 
uykudan uyand1rm1~lar ve 
para istemi~lerdir. ibrahim 
paras1 olmad:gm1 sÖ\'lemi~. 
bunun üzerine haydudlar bu 
zavalli adam1 adamakdl1 döv
mu~lerdir. Bu <la käf1 }.;clmi
yormu~ gibi br.~me lnz:;m 
bir sacayag1 ge~frmi§ler ve 1 

balta ile p:ir~a par~a cd ~rek 
öldürrnii~lerdir. ibrahim , kö
yün f1karasma yayd11u eden 
ve eyiligi s~ven hir adam 
oldugu ii;in bu feci ölümü 
köylüyü ~ok müteesssir et-
mi§tir. 

Evler i~in 
Nisan nihavctine ka

dar ueuzluk var 
As1mm (mis ko:rnlu sabun· 

lan) torba ile 22 kurU§. 
Bir kiloya kadar dahi 22 

kuru§a ~ verilir. 
12 ve 5 kiloluk torba ve 

paketleri haz1rlanm1§br. 

Sab§ veri: <;ank1n ~ar§l 
No. 4 sabuncu As1m 

iian 
K1z1l~ulludaki Amerikan 

mektebinin yemck masalar1 
sandalyeler, yaz1haneler, do
laplar, kitablar, daktilo, ma
kineleri, resimler ve ~er~e
veler, süt makineleri ve sa
ire tablmaktadir. D. 2 
Adres; Posta kutusu 258 lz. 
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Fransiz hükun1eti ingiltere ile mü~terekefl, 
istedigi k1taab verecegini Veni

losa vadetmi~tir 
T elgrafm metni gösteriyor 

ki Venizelos bunu krala ha· 
ber vermeden ~ekmi~tir ve 
Yunan Ba§vekili itiläf dev
letlerinden, kendi hükümdan 
üzerinde lazyik vas1talar1 
istemektedir. Halbuki bu 
Ba§vekil, o hükümdar na
mma harekete memurdu ve 
onun menfaatlerini müdafaa 
vazifesiyle mükellefti. Bu 
telgrafnameyi, mes'ul bir 
Ba§vekilin kendi vazifelerini 
unutarak c;ektigini zannetme
melidir. Bunun böyle olma
d1gm1 Atinadaki ingiliz se
firinio §U telgrafnamesi isbat 
ede„: 

11 25 Eyliil 1915 - M. Ve 
nizelos, her~eyin yolunda git
tiginij fakat Krahn r1zasm1 
almadan Selänige asker gön
dermenin yanh§ bir hareket 
olacagm1söylüyor. Diger ta
raftan M. Venizelos, zähiran 
S1rbista11a gönderilmek üzere 
sivil giyinmi~ askerler tara
fmdan Selänige harb malze
mesi, erzak ve hayvan ihra
cmda hi~ bir mahzur görmi
yor. K1taat ya Mundros ya 
Midillide haz1r buluomahd1r.,, 

Ertesi sabah, V enizelos, 
bir gün evvel Mercantiye söy
diklerini Krala da tekrarla-
mi§b. Kral1 yap1lan görü~

melerin derakap ilga edil
mesi ve Yunan topraklarma 
ecnebi askerlerinin tihrac1, 
Yunanistanm bitarafhgim ih= 
läl eden bir hareket teläkki 
edileceginin itiläf devletleri 
sefirlerine hemen bildirilmesi 
hususunda ~iddetle israr etti. 
Venizelos Krala itaat etti. 
Frans1z sefi ri M. Guillemin 
(Giyömen) d erakap, Kraldan 
bir müläkat istiyerek hädi
senin ka panm1~ oldugunu 

Amelenin 
olün1ünc seheb olanlar 1 

tevkif edi1di 
i~ tanbul ( Hususi ) Sü-

leymaniyc civarmda bir ev 
yap1lmak i~in temel kaz1hr
kcn birdenbire topraklar ~ök
mü~, orada ~ali§an ameleler
den biri ölmü§, ü~ü de teh
likeli surette yaralanm1§lar
d1. 

Hädiseye el koyan müddei 
umumilik bu ~ökme i§inde 
su~u olanlari tesbit etmi§ ve 
in§aab yapbran Bolulu tüc
car F ehminin damad1 Salible 
vesikas1z mimar Muhiddini 
tevkife karar vermi§tir. 

Yunanistanda 
Bir 1ncn1nuniyct karar 

Atina (Hususi) - Drahmi 
fiatinin dü§ürülmesine sebep 
olduklan i~in ne§redilecek 
bir kanunla para degi§tiren 
sarrafhk lägvedilecektir. 

Yeni pullar 
istanbul (Hususi) - Ka

dmlar birligi konresi müna
sebetile ~1kardan yeni pullar 
Kännunevvel sonuna kadar 
sablacakbr. 

bildirdi. 

Frans1z Sefiri Yala 
Söylüyür 

Halbuki bu beyanat do 
degildir. Frans1z meb'u 
meclisinin gizli bir. celsesi . 
M. Delkasamn söyledikle 
göre, 23 Eylul 1915 te F . 
s1z hükumeti, ingiltere 
mü§tereken, istedigi k1t 
verecegini Venizelosa va 
mi§ti. 

Delekasa, Alman ceb 
sinden esker almamn teb · 
sini anlatt1ktan sonra de 
tir ki: 

" - Buna ragmen, M. V 
nizelos tarafmdan soru 
suale cevab vermemiz Iäz~ 
d1, 150,000 asker vadetn> 
bize Yunan Krahm tecril 
lmkämm veriyordu. BuO 
azerine hükiimetin tasvibi 
Atinadaki Frans1z sefirine 
telgran ~ekmi§tir: 

"Yunanistamn Sirbist.-' 
kar§I olan taahhütlerini ~ 
rine getirdigini görmegi fl 
ditle arzu eden Frans1z c . 
huriyet hükumetinin ist~ 
len k1taab vemege haz1r 
dugunu M. Venizelosa s6r 
liyebilirsiniz. „ . 

Bu telgrafm bir sure' 
derakab Sir Edvard Grj 
de göterildi. 0 da ta5 
etti: ,1 

M. Delkrsenin bu heyao 
üzerine Fran11z meb'u,I 

meclisinde §öyle ibir rof 
zakere ceryan etmi~tir. 

M. Groussier - Bu, Er_tl 
sa namma m1 yap1lm1§b? '

M. Lauche - Bu tuil 1 
F ransa namma m1 kurdun..S 

M. Groussier - Biraz ef 
j l' 

vel, bu i§e lüzumu oJan "!A fß 

taatm mevcud olmadis" 
söylemi§tiniz. Sonra da V' 
nizelosa aksi manada bir ~ 
telgraf ~ekiyorsunuz. Hein 
Fransa namma öyle mi? 
bir rezalettir. 

l\l Renaudd f raJJ 
!1amma konu§-uyors~uuz ls J 
l~te yaptig1m1z d1plol111 

Allaha §Ükür ki bu cc1' 
gizlidir, yoksa„. 

Yukanda bahsettigi01iz -•~ 
kasenin nutkundan da aY. 
~1hyor ki Selänige 150, . 
asker göndarilmesi te 
kral Kostantinden degil V 

' nizelos tarafmdan geJiyo 
ve kralm buna muar1z 
dugu bilindigi halde ada 
ayaklan altma -Fransa 
mma!- bir tuzak kurulu)' 
du. . 

Kral Kostantin masah jf 

buradan ba§lar. 
Dahas1 var. 

Frans1z sefiri, Fransa c • 
huriyeti namma Krala t 
nat vererek hädisenin ~a el 
d1gm1 söylerken, Venl:Z . 
tarafmdan vaki olan te1' • 
kat'i surette kabul edi1 
oldugunu pekälä biliY0 

<;ünkü bizzat kendisi, bU~ 
ve hafi bir surette Ve0• • 

losa teklifinin kabul ed 
gini haher vermi§ti. 

-Arkas1 Var""" 
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Olmak 

Biletlerinizi Ki~csin<len 1\hn1z. 
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Hasan 'Tahsin 
!MutlakaJ 

~ 

Bakkallara Müjde 

-
Son derece hassas, sagJan1. zarif ve 
0 tttrak tcl·azilerin1iz g eldi. i-Ier 

feYkindc<lir 

da rng ah 
terazinin 

~Äil~ VERI: Suluhan civarmda (HÜ SEViN HÜSN Ü 
DEM I~) Ticarethanesidir. 

~t~inet<i::;;• 
« 

~' « Sünnct, <_;ic;ek J\~1s1 
i( PANSUMAN, ~IRINGA 

'·~ ~ i~in müraat kabul eder. Her türlü teminat verilir. 
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YÜKSEL RAKISI 
1 

~ ro 
r+ 
p;- Az zaman zarf1nda Kabaday1 
~ rak1s1 kadar yükselmi§tir 
r+ 

= ..... 
Q.. 

= a 
YALNI! 

POU 
TRA$ Bi(AllLARI 

NULLANINJZ 
„ 

Bu Pillerin En Tazesini 

ve k1zar hamam ve hayative 
bah~eyi havi hane satihhtir. 

Talib olanlar Kuru yemi~
~ilerde (5) numarada Enver 
Öz~üral'a müracaat eylem-
leri. 1-6 

0 
~ 
~ 

8 
0 ::s 

Her verde sabhr. ~larkava dikkat 
.,; w 

G 0 L T Albn tra§ b1~g1, lsve~ ~eliginden milimetrenin onda bir kahnh
gmda yap1lm1~ ve dünyamn en eyi b1~ag1dir. 

131~ak]ann ag1zlari 1, ~' :J, 4 numarah olup, numara s1ra~i]c 

tra~a devan1 cdilir5e bir b1~akla sakala göre ok~ar gibi 10, 15, 20 
tra~ olrnak 1nümkündür. 

<;ok eyi olmasma ragmen ~emsi Hakikat UCUZLUK sergisinde adedi be§ kul"Uftur. 
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Neler Yaz1yorlar? 

NÜFUSUMUZ 
Ankara - 1statistik genel 

müdürlügü, genel tahrirde 
nüfuzun 18 milyondan fazla 
~1gacagm1 tahroinfetmektedir. 
KARIS1N1 ÖLDÜRDÜ 

Istanbul, - Kad1köyünde 
lhsan isminde birisi eski ka
ns1mn ha,kalarile gezmesine 
dayanam1yarak kad1m öldür
müttür. 

IKI FABRIKA 
Istanbul - Ereglide pata

testen ni§asta pkarmak i~in 
bir fabrika, Kastamoni veya
hud lzmirde bir kendir fab
il'ikas1 yap1lacakbr. 

DIVANIHARB 
Istanbul -Kavala Divamhar

b1 Bulgaristana iltica eden 
äsi bir generalle sekiz zabiti 
giyaben yapbg1 mahakemede 
idama mahkfim etmi§tir. Ati-
na divamharb1 müddeiumu
misi de äsi general Papulas 
la iki ki!jinin idamm1 taleb 

etmittir. 
KAD1NLAR KONGRESI 

Istanbul - Arzaulusal ka
dmlar kongresine i§tirak eden 
kadmlar, Tepebatt tiyatro
aunda sulh mitingi akdet-
mi,ler ve sulh lehinde dün
ya memleketlerine telyaz1-
lar1 göndermiflerdir. 

BÜYÜK ZELZELE 
lstanbul - Bugün §ehri

mizde hafif bir zelzele ol
muftur. Japonya adasmdaki 
zelzelelerde binden fazla 
insan ölmüt ve bir~ok maddi 
zararlar olmu,tur. 

Zelzelelerden italya ve 
lranda da müthi§ tahribat 
vard1r. 

E 

Kad1nlar 
Kongresi 
- Ba§taraf1 Birincide -

rupay1 birle~tiren bir ~ehir
dir. Bu itibarla §arkla garbin 
beraber ~ah~mas1 i~inin canh 
bir timsalidir„ Simdiye ka
dar bir~ok eskimi~ akideler 
yüzünden beraber ~ah~ma
d1k. Fakat ~imdiye kadar 
kald1rmas1 imkäns1z görülen 
bu engeller Kamäl Atatür
kün dähi elile ortadan yok 
edildi. 0 büyük adamm de
digi gibi "harbin- sebeblerini 
ortadan kaldmmz, harbin 
yaralan kapanacakhr.„ 

Sitti ~aravi §ark ve garb 
kadmlar1 arasmda irtibah 
muhafaza etmek §erefini if
tiharla Türk he:n§irelerine 
b1rakhg1m söyliyerek bir al
k1§ sagnag1 i~inde kürsüden 
indi. 

Kabul cdilen karar 
M1s1rh ba§kandan sonra 

Cezayir murahhas1 Matmazel 
Led, Avusturya murrhhas1 
Madam Ri,Iiet, Suriye mu
rahhas1 Madam Dene§yen ve 
Filistin murahhas1 söz ala
rak memleketleri kadm va
ziyetlerinden bahsettiler. 

Müteak1ben Frans1z mu-
rahhas1 Madam Malaterre 
Sellier bir karar sureti 
okudu. 

Bu kadar siyasi ve ibsadi 
kanuni haklar1m kaybetmek 
tekiikesine maruz kalan garb 
kadmlarmm ve kanuni, ikb
sadi ve siyasi nokta:ardan 
kadmlari a~a1g1 seviyde bu
lundurulan §ark kadmlarmm 
adalet ve müsavat prensip
leri etrafmda~birlemeleri tek 
lif ediliyordu. Bu karar su
reti baz1 kü~nk tadiJätla ka
bul edilerek celseye nihayet 
verildi. 

Gazeteci Y akobun kald1r1Imas1 
meselesi Lahi mahkemesinde ! 

" Gazeteci Yakop 'un 
kald1nlmas1 i§inde lsvi~re 
hllkumeti yalmz Almanyaya 
bir nota göndermekle kal
m8DllJhr. lsvi~re hükfimetinin 
yapbg1 tahkikat ßestaponun 
tahrikibn1 ortaya ~1karm1§hr. 
Bu tahrikät yalmz lsvi~reye 
mllnhas1r kalmamaktad1r. 

Ve diger devletler de bu
nunla ugra§mak mecburiye
tindedirler. Burada yalmz, 
Alman hükfimetiyle dam§1kh 
olarak ~ah§an madun ve 
reami Almanyanm diger dev
letlerle münasebatmm emr
ettigi mecburiyetler aleyhine 
~ab,m1f olan ajanlar mevzu
ubahs olmaz. Diplomasi kis
vesi altmda ~ahfan ve 30 
Haziran (Nazi ihtiläli) ve 29 
temmuz Dolfüs'ün katli ha
diselerinde oldugu gibi, Nazi 
1ilsilei meratibinde yüksek 
makamlar itgal eden kimse
ler meydana ~1kar1lm1,hr. 
Almanya hükfimeti umumi

leten heyecanm yati,acagm1 
t1mit ederek lsvi~re notasma 
cevap vermekte dü§ünülmü§ 
bir surette taallül göstermek 
tedir. Almanya hükiimeti is
vi~renin bakh talebine cevab 
verecekte gecikmenin vazi
yeti itkäl edeceginin farkma 
varmamaktad1r. 

Bu mesele manevi tesirler 
bak1mmdan "Lozitanya„ va
purunun torpillenmesine ben-.... 

«L'ERE NOUVELLE» 

zetilmektedir. 
Eski Rayiftag mebuslarm

dan birinin ve Nazi tethi~i 
ile mücadele beynelmilel ko
mitesi reisi Lord Merleyin 
kätibinin Londrada fevkalä
de r ~üpheli ahval ve ~erait 
i~inde ölmeleri son günlerde 
lngiltere parlämentosunu bir 
ka~ defa me§gul etmi§tir. 

Bu haller ve tahkikatm 
meydana ~1kard1g1 diger ah
val ortahgm yab§masma yar
d1m edecek §eyler degildir. 

Berlinde Almanya hükfi· 
metinin yakmda cevap vere
cegi ve bu cevabm neden 
ibaret olacag1 yan resmi bir 
surette söylenmektedir. Al-
manya 3 Birinci känun 1921 
tarihli Alman-isvi~re anla§
masmm derpi~ ettigi hakem 
usulünü kabnl eder gibi gö
rülmekle vakit kazanmak 
istemektedir. 

Louis Bresse 

Eski Yunan 
Kral1n1n 
Seyahati 

Atina (Hususi) - Hindis
tanda yapbg1 seyahatten 
dönmekte olan eski Yunan 
krah Y orgi iskenderiyeye 
ugram1br. Mahlii kral Lond
raya gidecektir. 

"Taymis" gazetes.ine göre Akdeniz mis~k1n1 
ilk def a Italya tek~if etmi§ 

Istanbul 22 (Hususi) - "Taymis„ gazetesi Türkiye - Italya - Yugoslavya ve Yunanistan 
arasmda bir Akdeniz misak1 imza edilmesi teklifinin ilk defa italya tarafmdan yap1ld1gm1 

·;;;-z1yor.J 
Ayni gazeteye göre, italya ve Balkan murahhaslar1 arasmda müzakerelere devam edile

cektir. 
l~I 
hmdl 

Kalimnoz isyan1 henüz 
bast1r1lmam1§ 

Istanbul 22 (Hususi) - Kalimnos adasmdaki Rumlarm 
~1kard1g1 isyan devam etmektedir. ~imdiye kadar tevkif 
edilen Rumlarla Kalimnos hapishaneleri dolmu§tur. 1 

Yunan isyan1na i§tirak eden- , 
1 

lerin muhakemesi 1 

istanbul 22 (Hususi) - Atinadan alman haberlere göre, 
isyana i~tirak eden siyaset adamlarmm 23 Nisanda vc firari 
äsilerinde 2 May1sta muhakemelerine devam olunacakti~. 

Askeri harp divam yortular miinasebetiyle birka~ günlük 
bir inkitadan sonra tekrar faaliyete ba,hyacakt r. 

F ener - Libertas ma~1nda 
~1kan hadise tahkikat1 

Istanbul 22 ( Hususi ) - Cuma günü F enerbah~e ile Li
bertas tak1m1 · arasmda ~1kan hädiseler tahkikati ilerlemek
tedir. $imdiye kadar otuzdan fazla §ahit dinlenmi§tir. Su~un 
Fenerbah~eyemi yoksa Libertasa aitmi oldugu henüz kat'i 
§ekilde anla~1lamam1§hr. 

Bir Yugoslav bakan1na 
. suikasd yap1ld1 
Istanbul 22 (Hususi) - Yugoslav bakanlarmdan bay An

gilinovi~ intihabat münasebesile Split' de bay Y evti~ hükii
meti lehinde bir söylev söylerken suikasta ugram1' ve ag1r 
surette yara1anm1§br. 

Formos adas1nda §iddetli zel
zelelerde 7 42 ki§i öldü 

Tokyo 21 (A.A) - Formos adasmda bir zelzele olmu' 
742 ki§i ölmü§ 2979 ki§i yaralanm1~hr. 2295 ev y1k1lm1~, 
harab olmu~ ve 2348 ev de zarara ugram1~tar. 

Lava)- Litvinof müzakereleri 
inkitaa ugrad1 · 

Moskova 21 (A.A) - Tas ajans1„.~bildiriyor: 
Bay Litvinof ile bay Laval arasmdaki müzakereler inkitaa 

ugram1~br. Bay Litvinof Halk komiserleri heyetine raporunu 
vermek üzere Moskovaya davet edilmi~tir. 

Kavala asileri idama mah
kiim edildi 

Selänik 21 (A.A) - Kavala askeri mahkemesi Bulgaris
tana s1gmm1§ olan äsiler hakkmda hükmünü vermi' ve bun
lardan onunu g1yaben idama, albs1m müebbed hapse mah
kfim etmi§tir. 

Rus artistlerine verilen ziyafet 
Ankara 21 (A.A) - i~ i§leri bakam ve d1~ i~leri bakan 

vekili bay $ükrü Kaya tarafmdnn §ehrimizde bulunan Sov
yet artistleri §Crefine bu ak,am Marrnara kö§künde bir 
ziyafet verilmi§tir. 

Ziyafette heyeti vekile äzas1 ile baz1 saylavlar ve Sovyet 
büyük el~iligi ve d1§ i,Ieri bakanhg1 erkän1 haz1r bulunmu§
lard1r. 

Venizelos 
Fransada da 
korkuyo~ 
Paris { Hususi ) - Bura

ya gelmi§ olan äsiler reisi 
Venizelos istasyonda gaze- • 
teci ve fotograf muhabirle
rinden ka~arak otomobile 
atlam1§ ve oglunun evme 
gitmiftir. 

V enizelos buraya geleli 
dört gün oldugu halde hi~ 
sokaga ~1kmam1§ ve en ya
km dostlanm bile kabu! et
memittir. 

~ ~ ~ ~ 

fki Yu:an"' 
Casusu 

Atina ( Hususi ) -- Pire 
mahkemesi Petropulos ve 
Vulas nammdaki iki bah-

riyeliyi casusluk su~undan 
yedi§et seneye mahkfim et-
mi~tir. Bunlar ecnebi bir 
devlete Milli müdafaaya mü
teallik vesikalari satmak 
istemi~lerdir. 

Frans1z zab1tas1 Venize
losun bir suikasta ugrama
masm1 temin i~in büyük em
niyet tedbirleri alm1,hr. 

PJ.:1 
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Ankarada 
Mülkiye 
Mektebi 

Ankara ~2 ( Hususi ) -
~ehrimizde 500 bin lira sar
file Mülkiye bioasmm inta· 
sma karar verilmi!ltir. 

Balkan 
Delegeleri 
~erefine 
Verilen ZivafctJer 
Ankara 21 {A.A) - Öko

nomi bakam bay Celal Ba
yar bngün Balkan ökonomi 
konseyi delegeleri §erefine 
bir ögle ziyafeti vermi§tir. 

Bu ziyefette d1§ i!lleri ba
kam vekili bay .$ükrü Kaya, 
Maliye bakam bay Fuad Ag
rali, bay Hasan Saka, Ka
mutay reis vekili bay Nuri 
Conker. büdce encümeni ba§
kam bay ~eref Ösken ile 
Milli bankalar umum müdürü 
Ö konomi bakanhg1 ve Tür
kofis ileri gelenleri hazir bu
lun m u§lard1r. 

Ankara 21 (A.A) - Bu
gün Balkan antanh isti,ar1 
ökonomi konseyi delegeleri 
~erefine Yugoslauya sefare
tinde bi.1 kabul resm! yap1l-
IDl§br. ---oo---
izmit kag1d 

fabrikas1 
Istanbul (Hususi) - izmit 

kag1d fabrikas1mn makine
lerinin kurulmas1 bitmek üze
redir. Fabrika Eylulde ~allt
maga ba§hyacakbr. 

... •Ci °'-t·--+--

Esrareng1z 
Gaybubet ! .. 

Atina,•-(Hususi) - Zab1ta 
15 ya§mda kü~ük bir k1z1 
ka~irmaktan su~lu IKasturo
kis isminde birini tevkif et
mi§tir. 

Nevkuf lk1zla olan müna
sebabm itiraf etmi!l fakat 
~ocugun evden firar etme
sinden haberdar olmad1gm1 
söylemi§tir. 

K1zm babas1 yavrusunun 
bu adam tarafmdan ka~m
larak herbat edildikten sonra 
ortadan yok edildigini söy
!emi§tir. Büyük bir äileye 
mensub olan k1zm esrarengiz 
gaybubeti Atinada büyük 
bir heyecan uyand1rm1§br. 

• Co ~4>-+t--• 
lsvi~re 

() - ~ ~1acaristan1 

Ycndi 
istanbul, [Husui] - Av

rupa kupas1 i~ini Zürihte 
lsvi~re ile Macaristan tak1m
lar1 arasmda yap1lan ma~ 

lsvi~reliler 6 ya kar11 2 sayi 
kazanm1tlard1r. 
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<;ocuk 
Haftas1 .. 

<;ocuk esirgeme kurunsd 
idare heyeti, evvelki akt•lll 
Cumhuriyet Halk partiai bi· 
nasmda, kurum ha,kan1 Dr· 
bay Fikret Tahsinin idare· 
sinde )oplanm11br. 
Y arm batlayacak olan bay

ram1 i~in görü1melerde bulG 
narak baz1 kestirimler ahn· 
mt§br. 

<;ocuk bayrammda ~ocuk
lara oyuncaklar ve 1ekerle" 
meler verilecektir. Mektepli 
talebelere de kitaplar hediye 
edilecektir. 

Talebe 
Bayram1 

Cuma sabah1 Alsancak sa· 
hasmda Talebe bayram1 ya" 
p1lacag1 i~in ma~ yoktur. Sa• 
at 17 de A - B tak1mlar1 ara" 
smda bir hazirhk ma~1 yapl" 
lacakhr. 

-------·.-------
Acizelere 
Yard1m 

1~ Bakanhg11 yoksul ve 
acizelerin Belediyelerden g6r 
dükleri yard1mtn azhiJ mii
nasebetile gezdikleri yerlerin 
peri§an olduklann1, Belediye· 
lerin bu gibileri daha genit 
yard1m etmesini valilige bil· 
dirilmittir. 

Yeni sigara 
inhisarlar idaresi; onbir 

bu~uk kuru§luk birinci nevi 
sigaralarm ~ok sürüldügünii 
nazan dikate alm111 zarif ve 
yald1zh lbir kap i~inde onbir 
kuru,a sablmak üzere güzel 
bir nevi sigara ~1karmayi 
münasip gönnü§tür. 

---·~ 
Kükürt 
Piyasaya 

-Geliyor 
Sümerbank Avrupaya 2500 

ton kükürt sipanf etmi1tir. 
Bu kükürtler italyadan geien 
ve 1250 tonn 5 May1sta pi
yasaya ~1kanlacakbr. Ke~i· 
borludan da 300 ton kükürt 
gelecektir. Vali general dün 
kükürt i§ile me1gul olmu1tur. 

---~'!l'iir---

Te§kilat 
Heyeti 
~ehrimizde bulunan üztlDI 

ve incir te§kilät heyeti dilD 
Türkofise giderek baz1 ma· 
lumat alm11 ve üzüm rekol
tesi üzerinde tetkikler yap· 
mi§br. Heyet ögleden sonra 
Aydm sabt kooperatifleri 
birligine giderek orada da 
temaslar yapm11br. Heyetin 
tetkikleri on gün sürecektir. 

Vas1tal1k 
Eden K1zlar 

Aliaga mahallesinde 3 nu· 
marah evde oturan Mustafa 
k1z1 Zekiye ve Nezaketin 
baz1 erkekleri evlerine alarak 
kötü i§lere vas1tabk yaptik· 
lar1 su~uyla Asliyecezaya ve· 
rilmelerine karar verilmittit• 


