
-. 
Elen iç hakanlığı, Yunan 

krala ile krallık ailesinin re· 
ıiınlerinio basılmasını ve ilan 
halinde dıvarlara yapıştırıl· 

• ULUSAL • Münhal bulunan saylavhk· 
lara, general Ali Hikmet, 
Fuad KöprlllO ve general 
Sıtkı namzed gösterilmiş· 

• • • ' !Jasını yasak etmiştir. 
..,, - lzmirde çıkar, aktamcı ıiyaıal ruetedir 

..... ~y~~;.:..---------------------------------------------------~- -----------------------------------------------------------------
lerdir • 
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Almanya, Italyaya bir nota verecek 
~ *&? :oc: w;sco:::: -.:a _... .aw ı:s :s:: . 

Macar başbakanı Gömbllş'On parlamentodaki söylevi 

Macaristan; 150 hin kişilik 
bir ordu teskil edecek .. 

' Gönıbo_ş_;_a_s_k_e-rl-ik-h-iz_m_e_tini tekrar kurmttk ve koçnk 

•ntlaşnıa uluslarıfgihi' silahlanmaklistiyoruz,~diyor. 

Budapeşteden 

8a 8'-dapeıte, 28 ( A.A ) -
'GJ./ f6mbüt1 parlamentoda 

11 IA•ra (mildafaa) büt· 

bir göriirıiiş 

çesinin görüıüşil sarasında 
Macaristan'ın arsıulusal kon· 
feranslara girebilmeai için 

............. 1 

silahlanmakta eıitlik hakkını 
kesin bir ıart olarak ileri 
sürmüş ve demittir ki: 

" - Şimdiye kadar uluslar 
sosyetesine güvenmiı olan 
Macaristan, timdi sabrının 

sonuna varmııtar. Ynk~nsel 

askerlik hizmetini tekrar kur
mak ve küçük anlaşma ulus· 
Jarınınkine eşit siJih ve uçak 
hakkını istiyoruz. lki yıl ••· 
kerlik hizmeti Macariıtana 
aşağı yukara 150 bin kiıilik 
bir ordu verebilir . ., 
lstanbul 29 (Hususi)- Ma

car batbakanı bay G6mbtı
tün, ParlAmentodaki s6ylevi 
Romada çok fena tesir yap· 
mıthr. 

Hava B Jd ı:giltere ibin.esi 

'l'ehtikesiue karş• a vın, oıt Cor~ 
baıtın ulus hare· ile konuşuyor 

kete geldi 

te~~lca~a 28 (A.A) - Hava 
kreıe ·~•ne karıı korunma 
Pli rı aramak &zere ya· ),:•ia baılanan gayretler 
dir ~- Yava, renitlemekte· 
titaİ ır taraftan memleke· 
)t~ •••en ve bu tehlikeyi 
°ttırd:dan g6ren pek çok 
"-• •tlar tayyare cemiye-
. ne!:1dolundukları gibi, 
~ 1 4 ncü ıahifede-

Habeş 
tkonomi durumu 

Yeni kabinede, Loit Corc'un da bir 
bakanlık alacağı söyleniyor 

lıtanbul 29 (Husu· 
ıi) - İngiltere kabi· 
nesinde vukubulacak 
değitiklikler sonunda 
ulusal bir bilküme· 
tin teıekklil edeceği 
ve bu hükümette eski 
başbakanlardan Loid 
Corc'un da vazife 
alacağı hakkındaki 
kanaat, günden güne 
kuvvet buluyor. Bald
vin, Loid Corc'la bu 
hafta içinde ilç defa 
konuımuı ve siyasal 
meı'eleler etrafında 
fikrini ıormuttur. 

Loid Corc'un son 
zamanlarda hilkümete 
vermit olduj'u ekono· 
mik program, lngil- Loid Corc 
tere ıiyaıal mabafilinde büyük önem kazanmıştır. .......... ~. 

Yelli saylavlar 

FııadKöprülü nam 
zetler arasındadır 

1 pek fenadır 
~~••nbQı 29 (ôzeı) - Adis A. Hikmet Gazianteh, KöprOlüFuad 
1 •b•dan l h b . J . ) k 
l
tr, tecim h gayeaetn ıon a :r- ve Sıtkı Büken Kars say avı o aca 
•rd ının ıon run-
•e e ıayet durgun olduj'unu Ankara 28 (A.A) - Bo- Fuad K6prillllniln ve Toka· 
lt.ı 'Ylardan beri devam eden plan 1aylavhklardan Gazi· da eski TGmıeneral Sıtkı 
•it 1' • Habeı ilıtillfından antebe eski Korreneral Ali B&kenin namıedliklerini par· 

o1aoaaik daruaaua felce ut· Hikmet Ayerdemin, Karaa ti- genel baıkanhk divanı 
bildirl1or. btaabal laiveniteai dekam oaaylamııtar. 

- Zt ı:c;::x;:::::;:;::ı:ı; 
.. 'Ot ..., . < • 

Hafta Elen Diyarında 

Tatili kanunu 
Ankara 29 ( Hususi ) -

Hafta tatili kanunu, Pazar· 
le.si günll reımi ceride de 
neşredilecektir. Kanunun, 

Saylav Seçimi Ya
rin sabah haşlıyor 

netri tarihinden itibaren der· 
hal tatbikata geçilecek ve 
gelecek hafta, hafta tatili 
Cuma yerine Pazar olacak
tır. 

Bay Çaldaris, Atinada uzun ve ö

nemli bir söylev verecektir 

ltalya 
Tekzip ediyor 
lıtanbul 29 (Özel) - İtalya 

hükumeti, 12 adada Rum· 
)ara büyük mezalim yapıl
dıj'ı hakkında ( Mancester 
Gardiyan ) gazeteainin ver· 
miş; olduj'u haberleri kat'i 
surette tekzip etmekte ve 
12 adada devam eden ihti· 
lifın, Rumların aralarında 

mevcut kili1e meı' elelerinden 

ileri geldiiini iddia etmek· 
tedir. 

•• 
Zavallı çocuk kuyuya 

dtışUl 

Dlin Menemen' de çok feci 
bir kaza olmut; babaıı ile 
birlikte, bağa gelen iki ya
tındaki Saliheddin, babası 
iliÇaliıırken biraralık or:
tadan kaybolmut ve arandı
ğında, kuyuya düıerek bo· 
ğulduj'u anlatılmıttır. Adliye, 
tahkikat• devam etmek· 
tedir. 

Bay Çaldaris 

İstanbul 29 (Özel) - Ati· 
nadan haber veriliyor: 

Saylav ıeçimiae, yana öi· 
leden evvel ıaat 8 buçukta 
batf anacaktır. 

Elen batbakanı bay Çal
dariı, Akademi meydanlıj'ın· 
da ıiyasal bir söylev vere
cek bukumeti ele aldığı 
gllnden timdiye kadar Yu
nanistanda geçen bütün hi· 
diseleri ve bilkümetin bun· 
lara kuıı aldığı tedbirleri 
halka izah edecek ve Elen 
ulusunun reyini tekrar isti
yecektir. 

Bay Çaldariı'ten ıonra 
Atina ıarbayı ve sırasile 

• bütün Atina saylav namzet· 
Jeri birer söylev verecekler 
ve hükümet partisinin pro· 
gramından bahsedeceklerdir. 

Atina şarbayhğı, baıba
kan bay Çaldaris ile dijer 
hatiplerin verecekleri ı6y
levlerin bütün Elen diya
nnda duyulabilmeai için 
tertibat almııtır . 
Başbakan bay Çaldaris, bu 

gece bütün arkadaılarını 
topbyacak ve saylav ıeçimi 
işi etrafında uzun uzadıya 
konuşacakhr . 

lıtanbul 29 ( Özel ) -
Pariıte bulunmakta olan Ve· 
nizelosun, Makedonya kıta
atındaki Elen zabitlerinden 
bazılarını kandırmağa çahı· 
hğı ve bu it için killliyetli 
paralar 1arf ettiji ıByleni· 
yor. 

lstanbuJ, 29 (Özel)- Elen 
ihtilal batkumandanı ıeneral 

Kamenoı, kardetinin Kahi
re' de bulunduğunu ve ken· 
disinin de onun yanına 

gitmek istediğini Bulgar 
hükumetine beyan etmit ve 
V arna yolile lıkenderiye'ye 
- Devamı 4 üncü ıahifuh-

Ge11eral Göring, Sotyadan tayyare ile ayrıldı 

Boris, Alman Nazırıni hava 
istasyonunda uğurladı 

Deyli Telgı"af; Fransanın elinde bir silah olan koçok 
itilafi, Almanyanın torpillemek istediğini yazıyor 

Sofya 28 ( A.A ) - General G6ring ile 
beraberinde bulunanlar saat 11,30 da Ra
gil1eye uçmutlardar. 

General G6ring uçak alanında hükümet 
adına Sn bakanı general Canefle demiryol
ları bakanı Kojukarof ve Kültür bakanı 

general Radef tarafından selimlanmııtır. 

General havalanmadan biraz öoce, Kral 
Boris uçak alanına gelerek konukları uğur· 
lamıştır. 

lstanbul 29 ( Husuıi ) - Almanya bava 
bakanı general G6ring'in Balkanlarda ki 
seyahatinden bahseden (Deyli telıraf) ga· 
zetesi; Almanya'nın rayesi, Franıa'nın elin
de bir silah olarak kullandığı kilçilk itilafı 
torpillemek olduiunu yazmaktadır. 

Ayni ıazete; Almanya'nın Yugoslavya ile 
bir yakınlaıma ıiyasaaı takip ettiiini illve 
ediyor. 

lıtanbul 29 ( Huıuıi ) - Alman hava I 
bakanı ıeneral G&rinı, Belırad'da iki ıtın General Göring kiJpeRi ile 

kalacak ve bay Yevtiçle, Naibi Saltanat prenı Pol tarafaaclaa kabul edilecektir, 



Sahife 2 (UluıalBlrHk) 

Fıkra 

Alo Alo! Tiiı~kofis; 
Türkofis! .. 

Türkofis müdürü ile Ana
dolu rafikimiz arasında bir ha
dise geçti. Buna, matbuat 
haysiyet ve otoritesi ve mu
aşeret adabı namına, aşağı 
yukarı, bir (skandal) diyebi
liriz. Gazetelerde de bunun 
izah ve münakaşası başlamış 
bulunuyor. 

Türkofis müdürü, yüzlerine 
telefonu kapıyarak; basit bir 
dil çerçevesi içinde; 

- Buraya bir adam yol-
layın ; 

diye hitab ettiği in~anlarla 
genel efkar önünde, şimdi 
karşı karşıya bulunuyor. Ha
disenin en entercssan ciheti 
şuradadır : 
Yarım bir dudak büküşü 

ile ve yüksek bir tonla hu-
zuruna çıkardığı adamlar 
(muharrirler) onu, ellerindeki 
beşer kuruşluk kalemlerile 
bir çırpıda bu sahneye çıkar

mışlardır. İşte bizim kuvvet 
ve varlığımızın bir ısbatı .. 
Türkofis müdürü, ( Adam ) 

tabirini kullanırken, konuş

masının şekline göre, bir tah
kir, bir mühimsememezlik 
şivesi takınmıştı. Biz, o ke· 
limeyi lugat manasile alıyo

ruz : 
- Evet, adamız. Adamlı

ğımızla iftihar edenlerdeniz! 
Veeeyl onlara ki, Vezir ol
muş ta adam olamamışlardır. 

lran'da 
Yeni ölçüler kul· 

)anılıyor 
İran hükumeti, ölçü sis· 

temlerini değiştirmiştir. Şim· 
diye kadar lran'da tartı öl-

çüsü okka, mesaha ölçüsü 

de arşın, yarda idi. Yeni 
çıkan kararname mucibince 

yirmi bir Marttan itibaren 

lran'da ölçüler için sistem 

metrik kabul edilmiştir. • 

ltalya 
Güınfiş ihracatını 

meııuetti 
Italya hükumeti, yeni çı

kardığı bir kararname ile, 

bundan böyle herhangi bir 
suretle gümüş madeninin 
ihracını meneylemiştir. Gü
müş kaçıranlar şiddetli ceza 
görmektedirler. 

Tilki 
Çiftlikleri tesis 
Etıni~lcr 

' 
Bir Japon mecmuasının 

yazdığına göre, Japonyada 
on adet tilki çiftliği mevcut 
imiş . Bu çiftliklerde yalnız 
tilki beslenmekte ve tilkile-

rin iyi bir şekilde büymele
rine dikkat edilmektedir. 

Bu on çiftlikte senede 
(8300) tilki yetişmelctedir. 

Japonyanın senelik tilki 
posto ihracatı 12 bin adet
tir. 

1 Buğday 
Piyasaları ve bu 

yıl mahs1ılü 
Dış ülkelerdeki buğday pi

yasası, geçen hafta mutedil 
bir seyirle geçmiştir. Arjan· 
tin ve Nevyork borsalarında 
yapılan satışlar, evvelki haf· 
taya göre, çok olmamakla 
beraber fiatlarda da hisse
dilecek derecede bazı dü
şüklükler kaydedilmiştir. A
lıcılar, son zamanlarda daima 
ihtiyatkar hareket etmeğe 
başlamışlardır . 

Merkezi Avrupanın bu yıl 
rekoltesi henüz tahakkuk 
etmiş değildir. Böyle olduğu 
halde, Avusturya ve Çekos
lovakya buğday mahsulleri
nin bu yıl mebzul bulunduğu 
ve Rusyanın çok zarar gören 
kJşlık mahsullerine karşı 

yazlık mahsullerinin iyi ol· 
duğu söyleniyor . 
Şimali Amerikada geç yağ-

mur yağdığından buralardaki 
buğday mahsulü hakkında 
henüz bir kanat mevcut de
ğildir. Amerikaya gelince ; 
buğdayların kuruması için 
kuvvetli sıcaklara ihtiyaç 
vardır. 

Berlinden alakadarlara ge-
len malumata göre; hububat 
piyasası orada çok sakindir. 

işler gayet yavaş gitmekte
dir. Değirmencilu, yalnız 

Yüzümüze kapanan telefonu -
bu sütunlarda tekrar açarak 

-------
l3ir lcad 

yemek ihtiyaçlarını temin 
için mübayaatta bulunmak
tadırlar . Bu hal bilhassa 
çavdarda daha ziyade hisse· 
dilecek derecede görülmek· 
tedir. Oldukça aranılan 

mahsul, sert buğdaydır . Bu 
madde piyasada gayet azdır. 

diyorum ki : B 1 k I K 
- Aloooo !.. Neresi orası?. a ' e İr İ uyumcu-

Türkotis mi? .. Lütfen cevap nun Keşfettiği Lamba 
veriniz. Ben, o adamlardanım Balıkesirde kuyumculuk tır. 
Soruyorum, duyuyor musu- yapan Ahmed Çantay adın-
nuz ?.. Bir incir mes'elesi da bir yurddaş, ekonomi 
varmış .. Galıba geçen seneki bakanlığına müracaat ederek 
gibi .. Alooo .... Ne :dediniz?.. "Türk elektrik lambası,, a-

Ahmed'in keşfettiği bu 
lambada, 3,5 vatlık ampul
ler kullanılmakta, faL at da
ha az elektrik sarf eylediği 
halde, lambaların eski ziya
sının üç misli aydınlık yap
maktadır. 

Evet, evet, incir mes'elesi.. 
yoksa başka bir yerle mi dile yeni bir lamba icad et-
konuşuyorum. Aloooo, Türk · tiğini bildirmiş ve on sene· 

f. T" k f ' N lik bir ihtira beratı almış-o ıs, ur o ıs... e o; gene 

mı kapandı? f • · ı"" • b b • h • 
Y- - b k k d 1 zmır vı ayetı mu ase eı ususıye uzume a an ar a aş ara ~ 

- Bir ya?l!şlık olacak mu- nıüdürlüg~ ünden· 
hakkak. Bızım karşımıza çı· • 
kan müdür değil, yeni bir Bedeli 

odacı veya katip olsa g~rek. sabıka 

Olabilir ya, belki telefonda ı.tra 
ilk defa konuşuyor da şaşı- 45 balıkhaoı çarşısı 32·28 numaralı mağaza 
rıyor .. 

diyorum. 
Evet, hadisenin acıklığı kar

şısında, insanlık duygum ga
lip geliyor ve müdürün va
ziyetini hafifletmeğe çalışı· 

yorum. Ne yaparsınız, adam· 
lık icabı ! .. 

Orhan Ralımi Gökçe 

Ulusal 

Birlil{ 
Gündelik e.iyasal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürfi: 
Hamdi Nrizhcı 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 

700 kuruş senelik 

400 .. aJtı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilanat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare-
hanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer: ANADOLU 
matbaası 

200 
8 

1() 

yol bedesıaoı 26 " " 

karşıyaka nesimiytı eokağı 10 numaralı baraka 

bakır hedcstanı 29 numaralı dolap 

12 kızlar a ğası hanı içinde 25 52 numarala · oda 

İdarei husaelyel vllliyete nld yakarıda yerleri yazıtı bloalar 

i 6 935 tarlhfndt:n 31 5 9:18 tarihine kadar üç eene mOddetle 

kiraya verilmek üzere ilan edilen rn 5 935 tarihinde artırmada 

lsı~kli çıkmadığından 27 5 935 tarihinden itibaren 10 gftn daha 

uzatalmesı onanmıştır. Artırma şartlarını görmek lııteyenler her 

gün mubasebei husoeiye mildilrlOğOne ve pey ııürmek lııtlyenlerln 

de 5 6 935 çsreamba günQ ııaat dokuzdan onbhe kadar encümeni 

vslayete yatıracakları depozito makbuzları ve banka mektubları 

ile birlikte müracaatlan . . 
lzmir vilayeti muhasehei hususiye 

nıüdürlüğüoden: 
Bedeli 
sabıkı 

Lira 
50 

' 'erilen 
bedel 

J..tre 
3 (1 beklrpa~a hanı içinde 3 numaralı ma~eza 

ı <, 1 ; l 'J() l b d ~ 9 ıv - yo e estanı ,> • ,, " 

İdornl hu uslyel vilôyeıe alt yukarıda yerleri gfüterllen binalar 
1 6 935 tnrlblndeo 3 L 5 938 tarihine kadar üç eene mdddetle 

kiraya verilmek üzere ilAo edilen 1 H 5 935 ıırlhtnde artırmada 
seneliklerloe ve. ilen kira b edelleri muvafık görülmedlğloden 

artırma 27 6 9:35 tarihinden itibaren 10 }! İirı mü •fd l!l l~ UlRlılmaeı 

onanmıştır. Artırma şartlarını görmek l eılyt>nlı•r h ;- r~ üo nııılıasebel 

hususiye müdürlüğfintı ve pey ııfirmek İ :>tlycı. l f rin de lhel t' eüoü 
olen 5 6 9:l5 çarşamba günü saat ıiokuz ı lJ 1 on lı! rt> kadar erıcümeol 

vllftyete yatıracakları depozito mokbuz'a rı vn·ulı 1rt bank.ı nı .. lt. 
tublırı ile birlikte mftrıcaatları 

Ehli Salib1e 

l~L~H~TTiN 
E YYUBi.~~, 

29 Mayıı • 1935~. .. Yazan: M. A 

Tefrika No. 65 

Karşı Karşıya Geçen Yıllar 
Her şeyden evvel, eski 

Beyrut vilayeti ve Kudüs 
tarihinden bazı paçalar al
mak faydalı olur: 

Salaheddin Eyyubi ile Eh
lisalibin, yani Türk ve lslam
larla Hristiyanlık aleminin 
yıllarca boğuştukları bu top-

öztllrkçe : 

Her gün 
Beş kelime yazıyoruz 

-11 -
1 - Müzakere - Görüşme, 

2 -

Görüşü 

Örnekler: 1 - Bükreş 
görüşmelerinden sonra .. 
2- Bu iş için daha hiçbir 
görüşüde bulunmadık 
Münakaşa • Aytışma 
Örnek: Bu iki adam a-
rannda her aytışma, kav
gaya varır. 
Münakaşa etmek - Ay
tışmak 

3 - Teatiyi efkar etmek -
Oylaşmak 

Teatiyi efkar - Oylaşma 
Örnek: Uzun Uzadıya oy
laşmadan sonra, istediği
niz gibi karar verebildik 

4 - Efkarı umumiye - Ka
moy -Kamuğ oy'dan
Ôrnek: Almanyanın si
lahlanma davasında İn
giltere kamoyu ikiye ay· 
rılmıştır. 

5 - Basiret - Öngörü 
Örnek: insan hiçbir işte 
öngörüsünü kaybetme
meli ... 

~ 

NOT: Gazetemize gönde-
rilecek yazılarda bu kelime
lerin Osmanhcaları kullanıl
mamasını rica ederiz. 

Kemalpaşa icra memurlu
ğundan: 

Mehmet Azmi beye borçlu 
yukarı kızılcadan kasap meh
met oğlu medin ipotekli 

borcundan dolayı kır nam 
diğer duğulca yerindeki şu
bat 929 gün ve 21 sayılı 
doğusu kara kül çayı batısı 
arap selim poyrazı öksüz 
alının ibrahimden hacı mus
tafaya geçen yer lodusu arap 
selim ile çevrili 400 lira de· 
ğerinde 5514 m. m. bağ bi
rinci ve ikinci açık artırma 
ile satılacaktır. Birinci artır· 

ması 30-6-935 tarihine mü
sadif pazar günü saat 11 de 
ve ikinci artırması 17 · 7 -935 
gününe müsadif çar~amba 

gunu saatde kemalpaşa 
icra dairesinde 2280 no. ka
nun mucibince satılacaktır. 

Taliplerin işbu günde ha
zır bulunmaları ve pey için 
yüzde yedi buçuk para ver
meleri ve yahut banka mek
tubu vermeleri ve bu ilin 
şartnameleri herkesin gör
mesi için icra dairesi divan
hanesinde açıktır. 

Daha fazla malumat almak 
istiyenlerin kemalpaşa icra 
dairesinin 934-653 sayılı dos
yaya müracaatları ilan olu
nur. 

raklar, tarihi bir çok vak'a
lara şahit olmuşlardır. Bura
lardan büyük hükümdarlar 
gelib ieçmiştir. Buralar da 
din tarihlerinin kaydettiği 
peygamberlere aid bir çok 
vak'alar anlatılır. 

Ev.veli Nablusu tasvir ede
ceğiz. 

Bu şehir, iki dağ arasına 
düşen bir vadidedir. Kasa
banın şimal ve şimali şarki
sinde Selimiye, batı ve batı 
ile karışık kıble tarafında da 
Garizm, yahut ( Cebelittur ) 
denilen dağlar vardır. Seli
miye dağ1Dın tepesinden ba
kılınca, uzakta gümüş bir 
denizin fistünde kan rengin
de bir güneşin yavaş yavaş 
battığı görülür. Bu grup es
nasında ekseriya ufuklar er
guvani bir renk alır. Her iki· 
vadi, oldukça yeşildir ve su
lar akar durur . 

Cebelittura çıkıp ta ba
kınca, ta uzakta bulanık bir 
hava içinde şeyh ve Ker· 
mel dağı ile gene denizin 
uzak, durğun yüzü görülü
yor. Bu arada sık yeşillikler 
göze çarpar. 

Nablusta Samiriler fazla
dır ve koloni halinde yaşar. 
Samiriler, Musa dinine men· 
supturhr. Fakat asılları mu
sevi değildir. Onlar Mave· 
raünnehirden gelmişlerdir. 

Ve hatla, Musevilerle arala
rında derin bir mezhep ih
tilafı ve biri birini sevme
mezlik vardır. 

Musevilerin mukaddes ma· 
halleri Orşilindir. Halbuki 
Samiriler, Garizm dağındaki 
mabetlerini mukaddes olarak 
sayarlar. Ve onların iddia
sına göre, bu mabette bir 
Tevrat vardır ki, Harun 
Peygamberin ahfadından Ebu 
şu'un kendi elile ve deri ü~ 
zerine yazılmıştır. Binaena -
aleyh tarihi ve dini kıymeti 
büyüktür 
Gene onların iddias1Da ba

kılırsa : 
Bir gün Mehdi gelecek ve 

tuzağa ayak basar basoı•'• 
kelimetullahı söyliyecekti.r· 
Elinde Musa Peygamberıll 
asası ve elvahı .aşere buluaı•· 
caktır. Ayni zamanda kud· 
ret helvası çömleğini de be· 
raberinde getirecektir. . 

Bu Samirilerin i i.jc:, tarı· 
he, hakikate ve matıka da· 
yanmıyan daha bazı iddialı· 
rı vardır. Yahudilere k•~ 
garizm dağını daha değerb 
göstermek için şöyle derler: 

- Burası, daha eskidell 
bir heykel yeri idi.. Mu~ 
peygamber, bilahare 'fıb 
sahrasında bir heykel yaptı 
ve onu Harun da muhafaıl 
etti. Fakat onlar toprıi'~ 
göçtükten sonra Y eşu ib:: 
Nun, o heykeli, gine es 
yerine getirdi.. Epeyce ı~· 
man geçtikten sonra, di0111 

ileri gelenleri ve k~hi~~ 
arasında bir meı.heb ıhtıl 
çıktı. Kahinlerden ili ile lJıl 
kavga ettiler. ili diğer k~· 
hine o kadar kızmıştı ~' 

•• artık buralarda oturmak 1 ~ 
temedi ve buradan ayrılar• 

1 
Kudüs'e gitti. Fakat heyk~ 
de bu ihtilaflardan mütee••1

' 

olarak bir gün ansızın gök• 
lere uçtı.. Onun yeri bur•11

' 

yani Garizm dağıdır." 
Samirilerin kahinleri, kıt' 

mızı sarıklıydı. Nablus&J1' 
cenubi garbisinde basık ti~ 
vanlı, dört köşeli, ufacı 
dar bir odada otururlardı·· 
Baş kahinin ailesinin bir u· 

d•' cu, giiya Adem babaya 
yanırmış. Bunlar, remil at•~; 
yıldızlara bakar, aşk, baot• 
nüshaları yazarlardı. 

Samiriler çok müteassıpt•· 
ııo· Yemeklerine, sularına _do ti 

nulsa, artık ne yapsala~ 00t, 
yemezlerdi. Rast gele vucıı., 
larına bir deri parçası tedl ., 

• lr 
etse derhal gusletmek ıc " 
ettigv ini sanırlardı. Onları ... 
nazarında kız çocukları oıed. 

I• 
furdu. Onları hiç sevaıel 
Erkek çocuklarına itibar e· 
derlerdi . 

- Arkası var -

---------------~·· ... ------~--~ 
Bulgaristan'da 

Gül yağcılık ne halde 
Bulgaristan'da gül yağcı

lık hakkında yeni bir kanun 
çıkmıştır. Bu kanuna göre, 
gül yağı ticareti eskisi gibi 
ulusal bankanın elinde bulu-

nacak; bütün rekolteyi banka 

maktu fiatlara satın alacak 
ve bu rekolteyi kilo başına 
yüzde 30 leva zam ile en
düstristlere satacaktır. En
düstristlere satmak hakkı 
yalnız ulusal bankanındır. 
Rekolte fazlası doğrudan 
doğruya banka tarafından 
işletilecektir. Hususi mües· 
ıeselerdeki gül yağı istihsali 
banka tarafından kontrol 
edilecektir. Bulgaristan'dan 
gül yağı ihraç edecek mües
seseler, bankanın imal ettiği 
yağdan muayyen bir miktar 
almağa mecbur tutulmak-

tadırlar . 

Filistin 
Yahudi nıemle1'C' 

ti oluyor . 
··re' 

Tutulan istatistiklere g~o5 
1934 yılında Filistin'e 

lı•f bin 363 Filistin lirası 
0

, 

metinde 56,98 milyon ~
murta ithal edilmiştir. t· 
miktar 932 senesine ni•.b;,, 
le üç misli fazladır. Bu 1~ff' 
tistikler gösteriyor ki, fı 1 

t' 

tioe vaki Yahudi akını, g•f 
ba yeni bir mahreç açııt•.,, 
tır. Ancak, bunlar da k;,,ı 
dilerini toplayıncaya k• ;1i 

Filistin hükumeti, ar•~iıJ 
· olmıyan köylülere tOO .,. 
dönümlük bir arazi te.f•',e 
tı yapmağa karar veroı•f ·l 
bu hususta bir kanun J~ıt• 
hası hazırlamıştır. Ar•P 

19
,. 

bu kanuna şiddetle oıll 
liftirler. 
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Der Zee 
btl.J & I Co 
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) 1•t, b A,, vapuru 19 ma
•t h ekleniyor H b or,

111 
• am urg 

~~tır enden yük çıkara-.. . 
ARTA 111•Yııt " vapuru 27 
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1~ •111bur 
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ENT H. SCHULDT 
"'fb liAMBURG 

n0YBURG 
be " vapuru 21 

ldeaiyor, Hamburg 

~l:.:J Q K iY E 

ZIR; ,~T 
BAN~-,ASI 

' / 

Olivier ve şüreka· Fratelli Sperco Vapur Acentası 
Si Limitet vapur ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

" CERES .. vapuru 16 mayısta gelip yllkllnG bo· 
acentası şalttıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence limanlar1 

Cendeli Han. Birinci kor· 
don. Tel . 2443 

The Ellerman Lines Ltd. 
" ALGEERIAN ,, vapuru 

18 mayıs Liverpool ve 

Svvenseadan beklenmekte
dir. Ve ayni zamanda doğru 
Liverpol için yük alacaktır. 

'
1 POLO " vapuru mayıs 

nihayetinde Anvers, Londra 
ve Holden gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 

alacaktır. 
11 OPORTO ,, vapuru ma

yıs nihayetinde Liverpol ve 
Svenseadan beklenmektedir. 

THE GENERAL STEAM NA
VIGA TION Co. L TD. 
"ADJUTANT,, vapuru 7 

mayısta Londra için yük 
alacakhr. 

Deutsache Levante Linie 
"ULM,, vapuru 15 mayısta 

Hamburg, Bremen ve An
versten beklenmektedir. 

için yük alacaktır. 
" GANYMEDES ,, vapuru 18 mayısta gelip 23 mayısta 

Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 

yük alacaktır. 
.. CERES " vapuru 1 haziranda gelip 6 haziranda Anvers, 

Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg limanları için yük 

alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"NORDLAND" motörü 2 haziranda Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Osılo ve lskandi

navya limanlarına hareket edecektir. 
SERViCE MARITIM ROUMAIN 

Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 
" PELEŞ 

11 
vapuru 16 mayısta gelip ayni günde saat 18 

de Hayfa, Malta, Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 
"ALBA JUL YA,, vapuru 20 haziranda gelip 21 hu:iranda 

Malta, Marsilya ve Barselona hareket edecektir. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork arasında ayhk muntazam ıefer 

" RINOS 
11 

vapuru 14 mayısta lzmirden doğru Nevyork 
için yük alacaktır. 

11 TAMESIS " vapuru 10 haziranda doiru Izmirden Nev-
york için yük alacakhr. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Hamiş: ilandaki hareket ta-rihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 

ıC151-.;;- "ANGORA,, vapuru ha-

Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
şirketi binası arkas1nda Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 - 2663 

• 

.DAoA 
BiRiKTiQEN 
'QAJ-IAT--t;D~O 

ve Trakya 
Şeker Fbri kaları 'rork Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000'ftırk lirası 

len limanımızda yük boşalt
maktadır. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurlar1n isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 n 1111111111111111111111111111• 

-lzmir yün mensucatı~ 
=:Türk Anonim şirketi~ 
- -

!lm-_....~ ... ----•••ı .= Bu nıOcssese~ iki ynz hin lira sermaye ile ~ 
Satılık Piyano - tcşckknl etmiş ve Di Oryental Karpet ManU•§ 

Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık-

fakçörers Limited (Şark hah) ~irketine ait = 
- fzmirdt:. Halkapmardaki kumaı;; fabrikns1111 satın §§ 
- almıştır. f<'abrika hOUln teşkilat ve tesisat ve mOs- _ 

tır. 
Almak arzu edenler her 

1 
tabdimini ile eskisi gibi l kAııunusani 1935 ta- = 

1 - b hd k k 1 rihinden itibaren }·eni Qirkt·t tarafından ialetil- = gun sa a an a şama a- , ,. 

gazetesi idarehanesine mü-
1 

niye ve çorap imal edilecektir. 1\lamulatm cmsa- = 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü 1 

dar ULÜSAL BiRLİK _ mekıedir. Her nevi yon iplikleri, kumaş, hatta- E 

caat etmelidirler. - tine fılikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. EE 

• • _ Bu:mamultit Pcştemalcılar başında eski Orozdibak ~ 

T 
• .. ÔksOrenler! Mut- ittisaliodeki sergide teşhir edilmekte ve sohş ·fab- =: aze temız .(}CUZ laka (Okanıentol) _ rika içinde yapılmaktadır. s 

~ = Posta kutusu: 127 § 
ôksOrOk şekerle· = = • ~ = Telgraf adresi: İzmir~- Alsancak ~ 

İ} af.: :.:'.. ıecrn be ed i ~ • 111111~ıllılı~lıİı 11ÜİıÜİff iıİİ ı~ıf 1~1~111lıl111~fıfı~111111111111111111111111111111111111ıi 
~ ·-Sümer Bank--Her türlii tuvalet çeşitleri 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 37 

ve Anversten yük çıkara- • 
caktır. 

Kitaplarım7.a JOHNSTON V AREN LINES 
L TD LlVERPUL 

11GUENMORE,, vapuru 18 
mayısta gelip Liverpuldan 
yük çıkarmıştır. 

SERViCE DIRECT 
DANUBIAN 

TUNA HATTI 
11TISZA" vapuru 5 bazi

randa bekleniyor,Budapeşte, 
Bratislava ve Viyana için 

yük alacakhr. 
"DUNA,, vapuru 30 hazi-

randa bekleniyor. Budapeşte, 
Bratiılava ve Viyana için 
yük alcaktır . 

THE EXP01(T STEAMSHİP 

COI PORATION • 
11 EXARCH,, vapuru 2 ha· 

zirana doğru bekleniyor, 
Nevyork için yük alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur

lana ilimleri llzerine meı'u· 

Cilt, Hatıralarınıza Şık 

Bir AlbO.m, Ve sair 

Cilt l~leri Yaptır

mak !sterseniz : 

* YENı KA. V AFLAR * 
Ç"rşrsmda 34 Numarada 

- · A 1 i Rıza - -
Mücellitbanesine uğrayanıı. 

• 
D(lK1,0R 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
11 inci Beyler Sokagı N. 68 

1'el<•f on 3152 ., .................. .. 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, 
No. 2007 - 2008 

telefon 

IVe Pnrjerı ~abapın 

en üstün bir mns

hil şekeri olduğu

nu unutmayımz. 

Kuvvetli mnshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sO.rglln ~ 
haplarını Maruf ,. ~ 
ecza depolarından rn 
ve eczanelerden · 

arasınlar. 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kullanılmıı 

bir motör satıhktır. Taliple· 
rin idarehanemize 
atlanilin olunur. 

müraca· 

~~abrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
nıı, en ucuzu en güzeli 

. Hereke kumaşları 

F esaııe kıımaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Siimer· Bank yerli mallar pazar· 
lzmir şubesinde hıılursunuz 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf ınalzeme mağazası 

Hamza Rüstem beyi" Joıogrnflıa11esi, /~mirde en 
foıograf çekmeklf' şlJhrct bulan bir san'uı ocağıdır. 
müşkülpesent olanlar dahi, burada rekıirılikleri fotokraJ· 

lardan memnun kalmışlardır. 
Hamza Rüstem l>eyin, foıoğraJ malremf'si satan ma-

g~cuı da muhterem müşterilerinin inr,~ ıeııklerine giJre 
her çeşit malları, foıograı makineierini bulundurmakıa. 

dır, Bir zıyareı lıer ıeyi ispata kafidir. 
(İzmir • Ba~turak caddesi, Refik 
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Mftzede Hırsızlık 

çaldığı Al tunları 
Paris gazetelerinin verdikleri son bir habere göre sarrafa satıyormıtı 

Almanya; Avusturya hudutlarının Sarraflar, aldıkl~-;;paraları başkııl· 
h•t f k l }t 1 · d • İ k rına satmışlar .. Altınlar ne 0 Jdu1· } ara a masını a ya an IS eyece Şanmızônıokıer(Asorıaııka) ço'nun ıııaıertne göre; -' 

"'" müzesinde bir hırsızlık olmoo· ambar iıyarı Bay Eead blı" , 
A vusturvanıu Almanya ile olan kültür bağlılıkları ve Tuna kıyılarındaki tur. Hıreazhk yaptığı anlaıılan çok yıldanberl mtlzed••c111 

\f müze ambar lıyarı (Memuru) dıgı paraları gGtOrQb keJI 

devletleri ilgiliyen siyasal mes'e)e}er tazeleniyor bay Eead ToncGz tutolmoı, eatarmıı. 
dün adliyeye verilerek tuklf Fakat bu paraları il 

lstanbul 29 (Özel)- Paris· gerekse Avusturya işi bak· turyanın Almanya ile olan bitaraf bir bölke haline kon· edtlmlıtlr. Bu önemli vak'a bııka mOıterilere dtğerlt' 
t en gelen son duyumlara kında ltalyaya ikinci bir kültür bağlılıklarını bir kere masını istiyecektir · hakkındı öğrendiklerimizi ya tarak ellerinden çıkarın•t~ 
göre,1'Almanya hükümeti, ge· muhtıra vermek üzredir. Al· daha gösterecek ve Avus· Paris siyasalları, Almanyal- zıyoroz: Kime ıauıklarını bilmedi~ 
rek Tuna kıyılarındaki dev- nın bu hareketini iyi göz e 
letleri ilgiliyen mes'eleler ve manya, bu muhtıra ile Avus· turya - Italya hudutlarının görmemektedir . Dondan bir hafta kadar eni mil- ıöylemektedfrler. Sarrtf 

-------------~~------------ ff~D~kdınd~Ô~~~· ~on~~~nı b~ 
Matbuatın babası Aokaradan Istunbula 

A. Cevdet dün An- Amerika gazeteci
karada gömüldü leri de döndüler 

Cenaze, saman pazarına kadar mes- Meslektaşlarımız, iç bakanı ve say-
lektaşlarının omuzlarında taşındı 
Ankara, 28 (A.A) - Ölü

mü bütün basın ailesinde ve 
yurdun bütün okurları tara
fından içten bir acı ile 
karşılanan Ahmed Cevdet'in 
cenazesi, bugün basın kurul· 
rultayı münasebetile Anka
ra' da bulunmakta olan bütün 
gazetecilerin ve onu yakın
dan seven ve tanıyanların 
iştirakile kaldırılmıştır. 

Ahmed Cevdet'in namazı 
kılındıktan sonra tabutu ba
şında bu büyük [ölünün en 
eski meslek ve hayat arka· 
daşı Ahmed Ihsan Tokgöz 
bir söylevle onun hayatından 
ve yüksek meziyetlerinden 
bahsetmiş ve hatırasını taziz 
eylemiştir . 

Ahmed Ihsan T okgözden 
sonra muallim Halid, gene 
emektar gazetecilerden Ce
lil Davud ile Mecdi Sadret
tin söyledikleri söylevlerle 

l 
Ahmed Cevdet'i kaybetmekle 

• basın ailesinin duyduğu acıyı 
anlatmışlardır . 

Müteakiben Ahmet Cev· 
det'in tabutu meslek arka
daşlarının ve sevdiklerinin 
omuzları üzerinde Hacı Bay· 

ram'dan Çocuk kurumu ge

nel merkezi önüne kadar 
getirilmiş ve burada otomo-

bile konularak Cebeci'ye 
götürülmüş ve orada gömiil · 
müştür. Cenaze merasiminde 
iç işleri bakanı ve basın 

kurultayı başkanı Bay Şükrü 
Kaya, Tarım bakanı Muhlis 
Erkmen hazır bulunmuş ve 
polis jandarma müfrezeleri 
iştirak etmiştir. Ahmed Cev
det'in tabutuna Şükrü Kaya, 
basın kurultayı, Anadolu 
ajansı, Ziraat b lnkası ve 
ailesile dostları tarafından 
çelenkler konulmuştur . ... --

Sovyetler Triyeste 
Fransa'da komü· Yerine Selanik 
nist propagandası 
yapamıyacaklar 

lstanbul 29 (Özel) - Pa· 
ris'ten haber veriliyor: 

Rus • Fransız dostluğu 
münasebetile Sovyet Rusya· 
nan bundan sonra Fransanın 
hiç bir tarafında komünist 
propagandası yapmıyacağına 

dair Fransa hükumetine ver· 
diği teminat, Paris siyasal 
mabafilinde çok iyi tesir 
yapmıştır. 

Bugün 
370 sığır ihraç edildi 

Bugün limanımızdan Pi
re 'ye miltevecbihen hareket 
eden deniz yolları işletme
sinin vapuru ile Yunanistan'a 
370 sığır ve mühim miktarda 
koyun ihraç edilmiıtir. 

Caniler 
L.tanbul'a getirildiler 

lstanbul - Sarıyer'de iş

ledikleri cinayeti müteakib 
Zooguldak'a kaçan ve orada 
adaletin pençeıine dllıenler 

dün ıebrimi• ıetirildiler. 

Y~lıı 
lstanbul 29 (Özel) - Bu 

yıl, kontenjana sevk edile
cek olan üzümlerimizin, şim
diye kadar olduğu gibi Tri· 
yesle yoluyla gönderilmeyib 
Selinik yoluyla sevkedilmesi 
d!i şünülüyor. Bu iş için Yu
nanistanla hükumetimiz ara-
sında bazı temaslar başla
mıştır. 

Hava tehlikesi 
l 

- Baştarafı birinci sahi/ ede -
başbakanlık ta bütün bak.an· 
lıklara gönderdiği bir tebliğde 
bu yardımların daha esaslı 
ve bütün memlekete şamil 
bir surette yapılabilmesi 
için kendilerine merbut bütün 
dairelere ve taşra memurla
rın• lazım gelen emirlerin 
verilmesini istemiştir. 

lstanbul 29 (Özel) - Ha
va tehlikesini anlayan 250 
bin esnaf, hava kurumuna 
yardım etmeğe ve üye kay· 
dolmağa karar vermiştir. 
Memleketimizin her tarafın· 
da, hava kuvvetlerimizin ar· 
tırılması için yardımlar baı
lamııhr. 

lavlar tarafından uğurlandılar 
Ankara 28 (A.A) - Basın 

kurultayına iştirak etmek 

üzere gelmiş olan lstanbul 

gazeteleri sahih ve başyaz· 

ganlarile bir kısım üyeleri 

bugünkü trenle lstanbula 

Denizli saylavı Necib Ali 
Küçüka, Çanakkale saylavı 
Ziya Gevher Etili, Kütahya 
uylavı Naşid Uluğ ve basın 
genel müdürü Vedat Nedim 
Tör ile bütiln gazeteciler ta
rafından uğurlanmıştır. 

dönmüşler ve istasyonda iç Ayni trenle Cenub Ameri~ 
işleri bakanı ve kurultay kası gazetecileri de şellri· 
baıkanı bay Şükril Kaya, mizden ayrılmışlardır. 

--~~-----··~•-11•~··~···-~~-... ---~~~--
y alış Yazılmış 

Yüzde Yüz Kar 
Doğru Değilmiş 

Sümerbank genel direktörlüğü, 
Mes:eleyi izah ediyor 

Ankara 28 (A.A) - Sü
mer Bank genel direktörlü· 
ğünden aldığımız bir bilge· 
ye göre, Uşak şeker fabri· 
kasının ortaklarına bu yıl 
yüzde yüz kir dağıtaııyı 
kararlaştırdığına dair Uşak· 
tan 26 Mayıs tarihinde ve· 
rilmiş olan haberde yanlış· 
lık vardır. 

Mes'ele şudur: Uşak Te· 
rakki şirketinin tasfiyesini -----· 

ltalya'dan 
6 bin torba kilkilrt 

geldi 
Dün limanımızdan geçen 

ltalyan bandıralı Ecitto va· 
puru ile ltalya 'dan 6 bin 
torba (300) ton kükürt gel· 
miştir. 

Bu kükilrtler gümrükten 
derhal çıkarılacak ve Sü-
merbank tarafından piyasaya 
arzolunacaktır. 

Elen diyarında 
B~ıarafı 1 inci sahijede • 

gitmesi için müsaade iste· 
miştiı. 

Atina .28 (A.A) - iç ba
kanı eski kralla krallık ai
lesine aid resimlerin basıl· 
masılmasını veya ilin halin· 
de yapıştırılmasını menet· 
miştir. 

Yerli mallar sergisi 
lıtanbul - Galatasaray 

yerli mallar serıisi 18 Ağus
toıta açılacaktır. 

müteakib Sümerbank mez
kur şirketin halk elinde bu
lunan hisselerini 1934 ten 
itibaren nominal kıymetle
rile satın almıya başlamıştır. 
Bunların yüzde ellisini ge

çen ıene ödemiştir. Şimdiki 

tevziat ise herhangi bir kir 
tevzii ile alakadar olmayıp 
ödenmesi bu seneye talik 
edilmiş olan yüzde elli hisse 
bedellerinden ibarettir. 

Memurin 
Kooperatifinin KArı 
Memurlar istihlak koopera· 

tifinin yıllık genel toplantısı 
Haziranın 25 inci günü Halk 

evi salonunda yapılacaktır. 
Piyasadaki buhranlı duruma 

rağmen Memurlar koopera • 
tifi 934 yılına aid blinçosu

nu kirla kapamağa muvaf
fak olmuştur. 

Kooperatif bu günlerde 

Şaıal suyu satışına başlıya
caktır. Bunun için lstanbula 
ismarlanan damacana ve şi· 

ıeler gelmiştir. Kooperatif, 
bazı sucuların karışık suları 
yerine halis Şaşal satacak, 
fiatı ucuzlatarak rekabet 
edecek ve ayni zamanda 
lstanbul, Ankara ve hatta 
Mısır'a Şaıal gönderip sat· 
tıracaktır • 

Kooperatif~ toptan fiatle 
baicılara perakende k6kllrt 

ğerll paralardan bir miktarının kendisine 14 15 kadar 
çahomıo olduğu görOlmOıttır. pıtra satıldığını sGylcım .... ; 

MOze dlrektörlOğQ bunu il· da bu paraları batkaları .. 
bıylığa haber vermlt ve em tı~ını haber nrmektedlr· 
niyet dfrektörO bay Feyzi Ak· Tahkikat genlıletllılllt 
kor ilo k6hilr dlrektGrQ Dik· mClzedeld öotak paralat 
met Tork tahkikata memur defterden tetkik edUoılft 
edllmlotlr. Tahkikat sırasında 150 ıltan paranın çalaolll'f 
mftzedekl memurla11n nlerln· dogo görtUmOıtflr. Buo1'f 

de ıreıtırma yıpılma11 lftEUmlo 

görfllmaıttlr. Ambar memuru 
bay EHd'ID evi arııtuıhrkeo 

kendisi çok earboo bir dorum· 
da imi,. O sırada kendlalotn de 

isticvabına baılınmıı. Bıy Esad 
bir arahk: 

- Evimde aramakla zıh· 

mete glrfyoreunuz, onları bola· 
m11sın1z. fakat ben ılze yetini 
göstereceğim . 

Demlttlr. Bu sözlerle Gotftk 
paralar1n kim taraf1Ddan ça· 
hnmıt olduğu blldlrllmfı olu· 
yordu. Bay Eaad, derhal 
11kı bir lıtlcHptın geçlrllmlı 

•e parasız kaldı~• 8'ralarda mü 
ıedekl öntftk paralardan birer 
lklıer alab ıarraf lara ııattığını 

iti.raf etmlttlr. Bunun Oıerlne 

Araata'da sarraf bay Leon 
ile ıarraf Bay Peço tutulmoı, 

tahkikatı devam edllmlıtlr. Her 

zaoıı, Venedfk ve Oım .. b 
vlrlerlne aitti. 

Tahkikat evrakile 
dün emniyet dlrektörUI ~ 
adllydye verJlmlo ve hık ";J 
tevkif lerl için bir karar 
mek Ozc.re ıulhceH bık ~-.J 
(Mahkemealoe) nrllmf .... :. 
Hfikftmen (Blldm) tartfl 
lıtfcvab edilen eaçlularct" 

Eead tevkif edllmtı, "":...I 
özgOr (Serbcaı) bırakıla11,...·_. 
Haklarında tahkikata dl 
edilmek üzere tahkikat 1 

hOk.ftmenllkten maddelo 
llğe verllmlıtlr. 

MGse ambar fıyarın•• 

zedekl ÔotGklerden 
blrşey aatıh &atmadı~• d• 
tmlmaktadır. Bonon içi• 1 
hk ÔntOldcr komlsyooo 
ıedekl muhtelif eeerlerl 
birer gGsden geçiriyor. 
tar hakkında Ôntftklerl JJ 

ikisi de önceden heroeyl lnklr metinden bıbenlı eaUD 

etmlo~er, fakat nettcede itirafa 'fe eatmık suçundan taklb'
1 

mecbur kalmıılardır. Bay Pe· pılmaktadır. 

-~~------.-..------~-~---

Kaza 
Bir yolcu kam
vondan düştQ ., 
lzmir - Tarbalı yolunda 

gene bir kamyon kazası ol
muş ve yolculardan biri 
ağır surette yaralanmıştır. 

Yaptığımız tahkikata gö· 
re; vak'a şöyle olmuıtur. 

Şehrimizden Torbalı'ya 
müteveccihen hare ket eden, 
Seydiköy belediyesine mu· 
kayyed 2 numaralı kamyon 

Torbalı'ya yaklaımak üzere 

iken içerdeki yolculardan 
biri şapkasını uçurmuı ve 
şoföre otomobili durdurma· 
sını söylemeden hızla giden 
kamyondan aıağı kendini 
atmııtır. 

Diğer yolcuların feryadı il· 
zerine kamyon derhal dur
muı ve Trabzonlu Halil oj'lu 

Rüstem olduğu anlaı~lan bu 
zavallı derhal kamyona alı-

narak Torbalıya götürülmiiş· 
tür. Rüstem'in yarası çok 
ağır olduğundan oradan iz
mir Memleket hastahanesine 
gönderilmiıtir. Şoförün ka· 
bahati olmadığı anlaııldı
ğından serbest bırakılmııtır. 

ıatmak ıuretile de kükürt 
piyaıaıında faydalı olmuıtur. 

Salatalık 
Mahsulfl mahvold~ 

BalçoH, Karııyaka, 8' 
clnr bahçelerinde yetl,e' 
latahk, kabak · veııir "

1 (Bıllı baara) haıtalagı yO• i 
mıhvolmoıtor. SebıeleıflS 
ıerlsl lzmlr ve clzarı aıı1fl 
ıebze ıattı koopeıatlflo' 

Hastıhğa zam .. unda çtt' 
lunmadığı 1 ~in zararın 1 
llra~an fazla olduğu 1

' • 

ediliyor. Koopenttfla dfı' 
rft bay Fikret; bo d 
llbayhk tarım dfrekıOrl 
(Vlltyet ziraat modorl 
bildlrmlo Ye bıhçelerlo t 
gezilerek haatıhğa kırt• 
için tedbir alanmaeıaı te•"" 
BGtftn bahçelerde bo pt 
karı• llAçlama yapılıca.. ' 

Çadır 
Basan Eyub yak•1'ı 

Seferlhlear'la Cooı•"•"' f 
ıında TG.rkmen dağı•dl f, 
Osmanı çadırını ıiltbh fi lı'I 
lerl 6rtlltı Haean, brıfl I 
GlllCl'ye lıkence edere~(, 
llruını zorla alan oç 'o''I 
dan lklslnln tutuldof<OoıJ 
den y11mııtık. / 

Bunlardan Deli Er•Y, 
dak:I ıuçlo kaçmıttı . 1" / 
larımıı bo çapolca10 ~,İ! 
derek ( Taklb ederek ) 
7akıaıJJd1 bir k67de tll 


