
lugiliz lordlarıudan B. Eden, 

yakında Viyana ve Budapeş

te'ye giderek, lıer iki hOktl· 
nıet ricalile konuşacaktır. 

• lJLlJSAL 

I 
lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

• Sotya tli \'anı lıarbıuca ölil· 

me mahkum edilen Mihai· 

Jotcu komitecilerden Oç kişi 

kur una dizihniştir. 
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Italya Habeş harbı mutlaktır= 
~ - . ı ' ,, ~ ~ ~ - -=-= =- - -=-

-
Darbın ilanı bir glln mes'elesidir Deniz sporları 

Mussolini, 2 t·aşist fırkasını daha set er-Şarpi birincilikleri 
her etti. Donanma. da ha ırlanıyor 1 lzmir'de yapılacak 

913 sınıfı silah altında alakonulmuştur.Habeş-ltalyan ibtilafinın dostane Tnı·kiy~ yüzm;-,;;·knrek biı·iıici-
bir şekilde halline:imkan görillmemektedir. AniJbit taarruzJ:bekteniyor likİeri. de Moda'da olacak 

Roma 1 (A.A} Stefani Im~ar.ato~ . H.aile Selasie 
ajansı bildiriyor: kendı aılesının ımparatorluk 
Habeşistanda kısmi sefer- hakkını. henüz tanımamış 

btrlik ilin edilmesi üzerine olan şımal halkma hunu 
ltalya'nın doğu Afrikasındaki kabul ettirmek için süel 
SÜrnürgelerini (müstemleke) muvaffakıyctlere muhtaçtır. 
herhangi bir saldırmaya kar- ltalyan~müstemJekelerinin si-
ıı ıavgamak (müdafaa) için lihsı:ı olduğunu gördüğü 
Bay Mussolini Aknilla fır- için buralarını savaş ihtiya-
ltııile yeniden iki faşist icına ç?k muv~fık bulmuştur. 
fırkasının seferber edilme- Habeşıstan ımparatoı u bu 
•İni, diğer bir fukanın da u~udund.a bazı Avrupa. hü-
kurulmaaanı emretmiştir. Do- kumctlerı ve gazetelerı ta-
ıa.nına için de şimdiye rafından da teşvik görmek-

k•dal' bir çok subay, assubay tedir. Bunlar Adisababada 
9e ııker ve uzman müte· kendilerinin de Jtalyan düş-
ba111" silib altına çağırıl- mana olduklar1nı bisaettir-
llaJfbr. 1913 sınıfı da silah ltalymı askerlerindf•n bir mi!fre:e. mekte ve bu suretle impa· 
ıltında alıkonmuıtur. fında mühim surette arttığında lar ve daima yazdığımız gi· ratoru kuvvetlendirmekte· 

Seferberlik tam bir düzen şüphe yoktur . bi ltalya'ya karşı gösterilen dirler. 
İçinde ve bidiıeıiz olarak Orada binbaşı Poletin basmane hareketler açık Giornale D'haliı; Habeşis. 
Y•pılnıaktadır. başkanhğı altında çalaşmış manalı şeylerdir. Bilhassa se· tanın ıon hasmane hareketini 

-
lk; fı ırkanuı sejerber edilmesini 

emreden Mussolini 

lıtanbul 2 ( Hususi ) -
~0rna'dan gelen son haber
tre göre; Mussolini, donan· 
~•nın da her an iç.in ini 
ır harbe hazır bulunmasını 

t11ıretıni1tir. Bahriye efradı· 
~ııı da seferber edilmesi 
tldenınektedir. 

S R.onıa 1 (A.A) - ltalyanın 
t~lllali ve Erite'yi müdafaa 
b' ınek Uzere aldığı süel ted· 

1 1 rl~rle her hangi bir hare· 
<thne engel olmak için ya· 
Pılnıakta olan bazı arsıulusal 
ıtıanevralara karşı ltalya ga· 
~eteleri mücadelelerine de· 

J."'rn etqıektedir . 
b~o.rnıle D'ltalia gazetesi Ha
l !1stanla olan anlaşamamaz· 
'itnda ltalya için iki mes'ele 
ın~vcud olduğunu yazmak-

~:dı~. ~unla~dan birin~isi fia 
r' şlılerıq daımi surette sil h-

t
llnrnaaa ve diğ~ri bu silih· 
arın k' k . ıaıe artı knllanılaca· 
~~nın bilinaıesi me11'eleleridir. 

•l&blaama babıinde Habeı 
Qr4qıqnun bu ıoa yıllar zar-

olan Belçikalı süel bey'et ferberlik bu hareketlerin ltalyan siyasal kuryelerine 
ayni zamanda Belçika ve italya aleyhine olduğunu karşı yapbiı tecavüz oldu-
Çekoslovakya silib fabrika- gösteren en canlı bir misal· ğunu söyledikten ıonra di-
ları içinde iyi bir vasıta ol- dır. . , . . yor ki: 
mu•tur. Miralay Oingin'in G' ıornale O Italıa Habeşıs-

'11 ı t b ti ·ı·hı Ual - Ual bidiseıini hallet-başkanhğı altındaki ısveç an ın u bsubr~ e sı a aldnm,:e· 
bey'eti de Habeı ordusunu sını~ . se e ı ne o ugu mek üzere toplanacak olan 
hem iyi çıhşbrmış hem de sualını sor~ukta.n sonra bu· hakem komisyonu daha bir 
lsve fabrikaları lehine asri nun Habeşııtan ımparatorunu araya gelmeden ibtilif alam 
bir ~avaş için lizım geldiği dahilde kuvvetlendirmek için gittikçe büyümekte ve karış· 
surette siliblatmışhr. Diğer mecburi addedilen bir sa- maktadır. O derecede ki 
taraftan Habeş ordusunda vaşa hazırlanmak olduğunu bunların hakemle ve dostça 
Fransu: Sen Sir Süel mek- kaydetmektedir. halline imkio yoktur. 

tebinden yetişmiş zabitler ve Cenev~-d~-;. A ~det 
İsviçre'de talim görmüş uç-
manlar vardır. Bu suretle 
son yıllar zarfında geniş 
mıktarda alınmış olan silah· 

ispanya · 
'ficaret muahedesi 

uzatıldı 
Ankara, 1 {A.A) - Tür

kiye • ispanya ticaret anlaş
ması bitim tarihinden itiba
ren 15 gün uzatılmıştır. 
Mütemmim malumat geldikçe . 
bildirilecektir. 

Asiler 
Takih edilmiyecek 

lstanbul 2 (Özel) - Ati· 
na'dan haber veriliyor: 

Yunan bakanlar kurulta· 
yı, son def~ yaptığı özel 
bir toplantıda, bu ayan yir
misinden sonra 1 Mart is· 
yanına iştirak edenlerden 
hiçbir kimse hakkında adli 
takibat yapılmaµıasını karar· 
laştırmıştır. 

Yangnf 
Bileçik 1 (A.A) - SövU

diln Saraca kayünde büyük 
bir yangın çıkmııtır. Söğüd 
ilcebayı ile •arbayı jandarma 
kamutanı ve Bilecik · ilbayı 

ile ıarbayı Saraca köyilne 
ritmitlerdir 1 

Bay Tevfik Rüşdü 
Aras Istanbulda 

~~~--------~-Dış bakanımız Sofyadan geçerken 
Bulgar ricali ile konuştu 

Rrı) 1'e•f ile Rı~~dıı frn 
~stanbul 2 ( Hus\\S' ) -

Dış bakanımıı Bay Tevfik 
Rüİdü Aras, beraberinde 
Bayan Afet ile Cumur baı· 
kanlık yaveri Bay Celil ol

dui~ bal<\e burQn 'ebriml· 

ze geldiler. İstasyonda mu· 
tad merasimle karşılandılar. 

Sofya, 1 (A.A) - Bulgar 
telgraf ajansından: 

Türkiye dış ileri bakanı 
Tevfik Rüştü Aras yanında 
Bayan Afet, kızı Bayan 
Sevinç Türkiye cumur baş· 
kanlığı baş yaveri Bay Ce· 
lal, özel büro direktörü Bay 
Refik Amir olduğu halde 
bugüıı Ankara'ya gitmek 
üz~re Cenevre'den saat 4.40 
da Sofya'ya gelmiştir. 

Doktor Tevfik Rüştü Aras 
istasyonda Kralın mi\şaviri 
bay Gruef, Bulgar dış işleri 
bakam bay Köseivaoof, Sof· 
yadaki Türkiye elçisi bay 
Ali Ş~vki llerker ve diğer 
reaml şahsiyetler tarafından 
selimlanmı~hr. 

Bulgar dış işleri bakanı bay 
Köseivanof tarafından ba
yanlara çiçek demetleri ıu-
nulmuıtur. lki bakan treniD 
l\areketine kadar iıtaıyon 
••lqnQada 16rlltmiltlerdir. 

G1>çe11 sene bıitii11 yarı~ları lmzanarah Türkiye , ·elken . ~ 

l>irincisi olan Refik ve şurpisi 

Denizcilik federasyonu baı- Geçen sene K. S. K h Refik 
kanlığından, lzmir denizcilik lstanbul sularana acemi oldu-
hey'eti baıkanhğına gelen ğu halde rakiplerini büyük 
bir bildirimde, bu sene yüz- farkla geçmiş ve Türkiye 
me ve kOrek birinciJik yarış- birincilik şildinio lzmirde 
laranın lıtanbulda, yelken bi- kalmasına Amil olmuftu . 
rincilik yarıtının da lzmirde Bu ıeoe; kendi sularımızda 
yapılacağı bildirilmiıtir. yapılacak olan yaraılarda her 

Türkiye yüzme birincilik- halde birinciliği kolay kolay 
leri scçmeşi ]) Ağustosta lstanbullular alamayacaklardır 
ve final de 16 Ağustosta Birkaç hafta sonra şarpi 
Moda ynzme havuzunda ya· teşvik müsabakaları yapda· 
pılacaktır. Türkiye kürek bi· cak ve şarpiciler büyük ya· 
rincilikleri de 19 Ağustosta rışa hazarJanacaktır. 
Moda koyunda olacaktır. Bu Geçen ıene lstanbulda ilk 
müsabakalar bittikten sonra koşuda birincilik alan Tahir ve 
yelken birincilikleri başlaya- Niyazi'nin. bu sene lzmirde 
cak ve 24, 25, 26 Ağustosta iyi netice alması çok mubte· 
lzmirde üç yarış yapılacaktır. meldir. 

------~~-·---------~-
Amerika donanmasının munevraları 

Bir • tayyare, geını-. .. . 
nın uzerıne düştü 

---·----
Drituavt mürettebatından (6) kişi 

teci surette parçalandılar 

.lstanbul 2 (Özel) - Ame
rika donanması, blly&Ur. ma· 
oevralaran ikinci kıımma baş
lamııtar. Bu eanada bilyük 
bir deııiı tıyyareı~ Peaıil· 

vanya dritnavtının üıtUne 

dllımliı ve geminin mürette
batından 6 kişinin parçalan· 
maııDa 18bebiyet vermiıtir, 
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Filip Bu iş de oldu! 

Italya-Mısır hava 
misakı imzalandı -------Bu misakın akdine seheb; ltalya'nıu 

Son1ali de aldığı tedlliı~leı-dir 

Kalıire'de ehramlar ve Blnillıeı·l .. 

Mısır ile ltalya arasında 
haıırlanan bava işleri uzlaş
ması, Mısır Hariciye bakanı 
ile ltalyanın Mısır elçisi ta
rafından imza edilmiştir. 

Bu uzlaşmanın müddeti 
altı aydır. Lakin her altı ay· 
da yeniden uzatılabilir. ltal· 
ya bu anlaşma ile Roma ile 
ltalyan Somalisi ve Şarki 
Afrika müstemlekelerini hava 
yoluyla bağlamış bulunmak· 
tadır. 

Bugün ltalyan tayyareleri 
Roma - Trablusgarp ve İs
kenderiye yolu ile Kahireye 
ve buradan da Nil mecrasını 
takip ederek Hortuma ve 
Hortumdan Keslaya ve Kes
ladan Musu - Esmere istika
metini takip etmek suretile 
Cibutiye ve buradan da Ber· 
bereye ve ta Somalinin son 
köşelerine gitmektedir. ltalya 
geçenlerde lngiltere ile bu 
hususta bir uzlaşma aktet
miştir. Bu havai uzlaşma 

Sudanı Mısri mıntakalarına 
aittir. 

İtalya, Sudanı Mısri mın
takaları hakkında, evvela 
lngiltere ile uyuştu. İtalya -
Mısır uzlaşması kaldı. 

İtalya, bu hu usta İngilte
renin yardımını istemiş, Mı
sır İngilterenin tesiri dola
yısile İtalya ile bu uzlaşmayı 
imzalamıştır. 

Bu uzlaşma Mısırı alaka
dar etmez. İngiltereyi ve 
ftalya 'yı ise alakadar eder. 
İtalya hükumeti Mısır hü-
kumeti ile yaptığı bir hava 
uzlaşması sayesinde yalnız 
iktısadi ve ticari seyrisefer 
bakımından istifade etmekle 
kalmayacak ayni zamanda 

süel bakımdan istifade edi
yor. 

ltalya hükumetinin büyük 

ihtimam ve sür'atle bu uzlaş

manın teminine çalıştığı mu

hakkaktır. Çünkü Habeşistan 

mes'elesi Italya için hayati
dir. 
Her n/ kadaı bu anlaşma 

ıivil tayyareler bakımından 
yapılmışsa da harp zuhuru 
halinde sivil tayyarelerin bir 
an içinde harp tayyaresine 
kalbolunacağı keyfiyeti de 
gözöoünden uzak bulundu
rulmamalıdır . 

Bu uzlaşmada derhal göze 
çarpan üç nokta vardır : 

1 - Uzlaşma İngilterenin 
Mısır üzerinde yaptığı te
sirle,.in nıahsuliidür. 

2 - İtalyanın bu anlaşmayı 
süratle yapmak isteyişine 
amil olan sebeb Habeşistanda 
askeri harekatta bulunmağa 
hazırlanmakta oluşudur. 

3 - iki devlet arasında 
yapılan bu anlaşma, Mısırda 
bava işlerine müteallik genel 
bir yasanın vücude getiril
mesinden evvel yapmıştır. 

Yarın ne olacağı tabii bu 
günden kestirilemez. ıngil-
terenin Mısır Sudanına mü· 
tealJik hava işleri hakkında 
İtalya ile yaptığı bu anlaşma 
Mısır için bir garanti teşkil 
edemez. Çünkü fngiltere 
münafiini, uzak istikbali göz 
önünde bulunurmak suretile 
ve kuvvetle temin eder. Bize 
terettüp eden vazife de ge
nel emniyetimizi ve mena
fiimizi temin etmektir. 

öztürkçe: 

Her gün 
Beş kelime yazıyoruz 

-14 -
1 · Tevazün - Denklik 

Örnek: Devlet yöneti
minde bütçe denkliği 

birinci şarttır. 
2 - Mütevazin - Denk, den

geşik. 

Tevzin etmek - Denk
leştirmek, dengeştirmek 
Örnekler: 
1 - Türkiye'nin dış te· 
cimi dengeşiktir. 
2 - Denk bir bütçe, 
esastır. 

3 - Bütçemizi denkleşti
rinceye kadar ne çekti
ğimizi biz biliriz. 

3 - Muvazene - Denge 
Örnek: Arkadaşım den· 
gesini k~ybederek düş
tü. 

4 - Merkezi sıklet - Dengey 
Örııek: Fransız parla
mentosunun dengeyi şim
di yarı - sağdadır. 

5 • Taziyet - Başsağlığı 
Taziyet etmek - Başsağ
lamak, başsağlığı dile
ğinde bulunmak, başsağ· 
lığı dilemek. 
Örnekler: 
1 - Bütün hükumetler 
Mareşalın ölümü üzerine 
Polonya'ya başsağlığı 
telgrafı çektiler. 
2 - Size, başsağhğı di
lerim. 

NOT: Gazetemize gönde
rilecek yazılarda bu kelime

lerin Osmanlıcaları kullanıl
mamasını rica ederi~. 

1\iilyarderin oğlu 

Meydana çıktı 

~ 
., 

I ... ~ .. ~ 
Amerika milyarderlerinden 

(Veızer Houzer) in oğlu Jorj 
Filip, yirmi gün evvel ansızın 

ortadan kaybolmuş ve Gans

terler tarafından kaldırılmış 

olması ihtimaline mebni, 

Ruzveltin emrile hükumetçe 

mühim tedbirler alınmıştı. 

Son gelen haberlere göre, 

~ 
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Hu yerlerin bir çoğunda tarihi bir çok mezarlar vartl 
ve oıılaı· için çok şeyler söyleniyordu. 

Halkın önünde gelinle dt 
madm başını tokuştu~ 
lardı. Bunu uğur sayarlar lcl 
Düğünlerde zelitolar, def" 
çalınır, yedi gün, yedi ı;er 
raksedilir, içilir, gazel dl 
mavaJJar okunurdu sıır• tt' 
bilahare kabul edilen ade

0 güveği gerdeğe girince ~~ 
lerce kişi tarafından 11 

atılmasıdır .. Silahın bur•~ 
da kullanılmasından e 

Jorj fiJip, on beş gün süren 

bir kaybubetten sonra çıkıb 

gelmiştir. Jorj Filip, nerede 

saklanmış olduğunu söyle

mek istememekte imişi 

Ve onların iddiasınca büyük 
Herod burasını tamir ettir-
miş ve ayrıca muhteşem bir 
mabed de yaptırmıştır. Buse

beple şehrin adını, (Ogüste) 

manasına olarak (Sebostiye) 
koyan da odır. Orası, bil
lahare bir barabezara dön· 
müştür. Peygamber Yahya· 

Pamuk Fiatleri 

Amerik~a piyasası 
çok~ sağlamdır ______ _._ 

Hükumetin elindeki stok ınallardaıı 
( 300 ) hin balya birden satıldı 

Nevyorktan gelen son ha· 
berlere göre; genel savaştan · 
zarar gören rençberlere da
ğıtılmak üzere ayan kurul
tayı tarafından 2 milyar do
lar tazminat verilmesi hak
kında verilen kararı cumur 
başkanı bay Ruzvelt kabul 
etmemiştir. Bu cihet, bir müd 
dettenberi yükselmiş olan 
pamuk fiatlarının daha fazla 
çıkmasına mani olmuştur. 
Nevyork pamuk piyasası, 

geçen hafta hararetini kay· 
betmiştir. Bunun sebebi, hü· 

kiimetin depolarında idbar 
edilmiş olan pamuklardan 
300 bin balyanın, ani surette 
piyasaya çıkarılıp satılması· 

dır. Bununla beraber pamuk 
fiatlarının, biraz daha yük
selmesi ihtimali çok kuvvet
lidir. Yeni zer'iyat, 32 mil· 
yon hektardan fazla değil
dir. Bu zer'iyat, toplanma 
zamanına kadar fevkalade 
bir hava değişikliği olmazsa 
tahminen 1 O milyon balya 
pamuk husule getirmiş bu· 
lunacakbr. 

~~--~.-.~·~·--.. ~---
Arnavutluk - ltalya ko-

nuşnıaları durdu 

nın mezarı buradadır. 
Ehlisalib (Saint Jean Bap

tiste) kilisasını burada yap
mıştır. {Bilahare bu kilise 
cami'ye çevrilmiş ve adına 
[Peygamber Yahya cami'i) 
denilmiştir. 

Yahyanın mezan civann
da büyük bir ipodrom var
dırki, orada da derhal göze 
çarpan tarihi, büyük sütun
lar vardır. Ayrıca yarım kalmış 
dıvarlar, sütun kaideleri, baş
lıkları görülür. Bunların bü
yük Herod zamanından kal
dığı tesbit edilmiştir. 

Buradan hareketle Yafa 

yoluna giriJince bir yol Tul
kereme ayrılır. Burası, tabi-

atın bütün zenginlik ve güzel

liklerini taşır.. Adeta bir 

sayfiye gibidir. Hava temiz

dir, yeşillik çoktur, sular 
tatlıdır. 

Fakat şehirden bir az ay
rılınca, ağaçlar derhal azalır 
ve düm düz, göz alıcı bir 
ovanın ta ötesinde gene de-
nizin mavi yüzü göze çar
par .. 

Geceleri, bu deniz ufkun
dan bir ay doğuşu, şairane 

bir manzara yaratır. 

Burada da o tarihlerde 
zevcelerin taadadı usulü cari 
idi. Her erkeğin dört beş 
tane zevcesi bulunurdu. 
Aşağı yukarı elbiseleri diğer 
cenub halkının kıyafetine 
benzerdi. Fakat ekseriyetle 
ipekli giyerlerdi. Düğünleri 

garipti. 

~~~---~~----------
Ital ya; Arnavutluktaki lngiliz jan- M unih 
darına zabitlerinin ihracını istemiş .. 

Londra gazetelerinin yaz- Sölendiğine göre ltalya, Almanlarının Ya-
dığına göre, Italya i~e Ar- Arnavutluğaw mali yardımlar- b Udi a 1 ey h tar) J g"' I 
navutluk arasındakı mali da bulunmagı kabul et- ~ 
görüşmeler birdenbire dur- miş, fakat buna mukabil Ar· Almanyanın, Yahudiler hak 
muştur. Bunun ıebebi, navutluk jandarma' teşkili- kında koymuş olduğu ka-
Arnavutluğun, ltalya tarafın- tanda bulunan lngiliz zabit- nunları kabul edere~ Alman-

d ·ı · ·· ·· 1 ı d l · · 'h . . . F yada kalan Yahudıler aley-an ı erı suru en şart arı re - erının ı racını ıstemıştır. a- b'· . b" t k h 
d d 

ıne yenı ır a ım are-
etmiş ir. kat Arnavutluk hükumeti ketler başlamıştır. 
Arnavutluk siyasal maha- b h" k d una ıç yanaşmama ta ır. Münib gazetelerinin ver· 

fili, ltalya tarafandan ileri Arnavutluk, yeni bütçenin dikleri haberlere göre; mez-
sürülen şartların gayet ağır 

tanzimine büyük ihtimam gös· kür şehirde gizli bir komite 
ve memleketin haysiyet ve 
istiklaline bir yara teşkil termekte ve ltalyaya muh- teşekkül etmiş ve Yabudt-
edecek mahiyette olduğu taç olmamağa çalışma çalış- lerin zenginlerini bir kaç 
kanaatindedir. maktadır. defa haber vermiştir. Bu 

d J d komite, ara·sıra Yahudilerin 
lzmir milli emlak mü lir nğnn en: mağazalarına taarruz etmeğe 

2 ve 16-6-935 tarihinde satılacağı ilan edilen milli em· başladığından zabıta kuvvetleri 
lakin 3 ve 15-6-935 cumartesi günü saat 11 de satılacağı müdahaleye mecbur kal-
ilan olunur. 1600 mıştı;. Bu müdahale sonunda 

- · d komiteyi teşkil edenlerden 
lzmir milli emlak mü ürlüğünden: bir çok kimseler tutulmuş-
Bornovada Akgedik mevkiinde sekiz dekar 946 metre mu
rabbaı dahilinde 62 adetli aşılanmış ve 75 adedi delice 
olup aşılanmağa hazırdır. Lira K. 
14 badem 7 incir 1 çam ağacı 168 93 

Bornova taksim sokağında37eski39taj numaralı dükkan 50 
Karşıyaka f!laybey hayal çıkmazı hakikat sokağında 

10 eski 18 taj numaralı ev 30 
Karşıyaka alaybey mektep kasım yeni mimar kasım so

kağında 13·1 numaralı dükkan $ '1 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya mü
badil ikinci tertib mübadil vesikasile ödenmek üzere 15-
6-935 cumartesi günü saat 11 de ihale edilmek üzere 
müzayedeye konnlmuştur. Taliplerin o saatte milli emlak 
müdürlüğüne müracaatJan. 2-12 1601 

tur. Bunlar, mahkemeye 
verilecek ve Hitler'in parti
sine mensub olmaları da, 
kendileri için cezadan kur
tulmalarına yardım etmiye
cektir. 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kullanılmış 

bir motör satılıktır. Taliple
rin idarchanemizc müraca
atlarıilin olunur. 

bu adet yoktu. . ' 
Buradan Yafaya gıd 

yolun toprağı kırmızı re~ 
lidir ve yol, Çok i.ohia•I,. 
Solda Firavun köyü vı 
Sağda da bazı köyler sır•~ 
durmuştur. . 

İki saat uzakta Kalkilif' 
nahiyesi gelir ki, her ne~~ 
se yalancılığı ile, tezvıY ,
ile şöhret bulmuştur. BU 
halk da itiraf eder. 

Burası da tarihidir. Ç~ 
kü yakınlarında bir ~ 
peygamber ve büyük ı• 
yetlerin mezarları vardır· f 

İddiaya göre, İlyas P' t 
gamberin kabri sağ tarafı, 
dadır. Yakubun evlitl•rı~ 
dan Binyaminin mezarı d• f. 
tarafa düşer. Mehmed P'tl 
gamber zamanında şec•~ 
şöhret alan Süraka da 
rada ölmüştür ve kabri ~ 
dı~. Bu mevkiin cenubu~,, 
gene İslam tarihinin ilk 1 

1
, 

)erinin iki maruf siması 1 
tar. 

Talha ve Zülbeyr. ~•' 
Şimal tarafta 12 tane d' 

bir vardır ki, bunların ,1• 
Peygamber yakubun kızl• 
na a;d olduğu söylenir. 0-

Daha ileride bir k61 ,r 
ankazı vardırki, burad~ :,. 
merden çok büyük bır ı 
vuz göze. çarpar .. Bu b•'0~, 
İslam - Ehlisalib kavgalırt ,. 
da Salabeddini Eyubi t•' 
fından yapılmıştır.. ıı' 

Sahilde de bir şebrill :li' 
kazı görülürki buraya 6 d' 
salib Ebolonya, isliıDlat dl~ 
Ersuf derlerdi ve aralarıo bu 
muharebelerde bir çok . 

rll" yük vakalar burada gey ,,,.. 
- Arkası vo1 

Ulusal 

Birlik 
Candelik eiynsal gazete ~ 

Sahibi: Huydur Riişdii ökte 

Neşriyat müdürü : 
llanıdi Nüzlıet 

Telefon: 2776 · 
ikİll&l Adres : lzmir 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 
700 kuruş senelik 
400 .. alh ayhk 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : ,t 
M "f • t" iliO aarı cemıye ı dil' 

bürosuna müracaat e 
melidir. ' 

Hususi ilanlar : id-" 
hanede kararlaştırılı0ı,, 
Basıldığı yer : ANA~ ~ 
matbaası ~ 

~ 

' 4 
~ 
ti 



-;:S.~W~f•;;...:,3 _____ .._.. __________________ -""""_( ... 0_l~B;;.;i;;.rll;;,;;k~) ------~---~"""'t _ 2 Haziran 9'~ Bul · t • N. v. Olivier ve şO.rekô· Fratelli Sperco Vapur Acentası 
~ah gllarıs an Kitaplarınıza Gflzel Bir vv. F. H. Van Si Limitet vapur ROYAL NEERLANDAtS KUMPANY6AS1 d 

SU eri için mftş. Cilt, Hatıralarınıza Şık " CERES ,, vapuru 3 haziranda gelip haziran a 

teri aramağa başladı Bir Albilm, Ve sair Der Zee acentası Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanlara için 

8uıo . c·ı ı l . , , yük alacaktır. 
d 6arıstanla ispanya arasın- ı t ş erı .1.aptır· & C c d r H s· · · k 
1 Yapılan tecim uzlaşmasına o. en e ı an. ırıncı or· " SATURNUS ,, vapuru 12 haziranda gelip yükünü bo-

R6r B mak isterseniz : DEUTSCHE LEVANTE LıNİE don. Tel. 2443 k tiı/' ulgaristan mahsulle· şalttıktan sonra Burgas, V arna ve Kösteoce için yü 
J lb bu yıl fazla miktarda * YENı KAV AFLAR * "AKKA,. vapuru 19 ma- Tbe Ellermao Lines Ltd. alacaktır. 
'Panyaya "th ı· · t · ç ı 34 ıv ı H b 

11 

POLO ,, vapuru 30 ma-ltırıiıt"ır. 1 8 101 emın ey· .arşısım u nıımarm n yısta bekleniyor, am urg " UL YSSES ,, vapuru 15 haziranda gelip 20 haziranda An-
yısta Anvers, Londradan 

k,Bo~garislan ekonomi ba· • • Ali Rız3 . . ve Bremenden yük çıkara· gelip tahliyede bulunacak ve vers, Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg limanları için 

111.~lıgı Amerikaya külliyetli caktır. ayni zamanda Londra ve yilk alacaktır . 
6 ııdarda sebze konservesi Mücellitbanesine uğrayınız. .ı ARTA ,, vapuru 27 Hull için yük alacaktır. SVENSKA ORlENT LlNlEN 
ktllelderi göndermiştir. Bu • mayısta beklen!for, 30 ma· u O PORTO ,, vapuru 5 "NORDLAND,, motörü 4 haziranda Rotterdam, Hamburg, 

d:llserveler beğenilirse, bun- lamıştır. Bu komisyon, öte- yısa kadar Anvers, Roter- haziranda Liverpol ve Sven- Copenhage, Dant:ııg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandi· 
.\il sonra Bulgaristandan denberi konmuş olan usuller dam, Hamburg ve Bremen seadan beklenmektedir. k d k · 
D"lberikaya konserve sebze 1 navya limanlarına hare et e ece tır. 
•Ollde ·ı· dairesinde ihracat yapı masını için yük alacaktır. u THURSO " vapuru ha- " ROLAND " motörü 22 haziranda Rotterdam, Hamburg, 
Q rı ıp sattırılacaktır. ve dış ülkelere gönderilecek ıiran ortasında Hull, Anvers G b O 

.r
'1•bd. an başka Bulgarı"stan d d" ARMEMENT H. SCHULDT Copenhage, Dantztg, Gdynia, öte urg, slo ve lskandi-

mahsullerin stan ar ıze, am· d 
I
• zı ınabsullerinin dış ülke- d HAMBURG ve Londradan gelip tabliye e navya limanları için yük alacaktır. 
,. balaj ve sair hususatma ik- M ROUMAIN 
1 re sevk ve ihracını kolay· kat edilmesini temin ede- "TROYBURG" vapuru 21 bulunacak ve ayni zamanda SERViCE MARlTI 
i:rhrınak ve müşteri aramak ceklir. Komisyonun olacağı mayısla bekleniyor, Hamburg Londra ve Hull için yük Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 
Ya il E~onomi bakanlığının tedbirlere riayet etmiyenlere ve Anversten yük çıkara- alacaktır. - "ALBA JUL YA., vapuru 20 haziranda gelip 21 haziranda 
lt rdıınıle özel bir komisyon karşı şiddetli cezalar tertip caktır. Not: V urut tarihleri ve Malta, Marsilya ve Barselon limanlarına hareket edecektir. 

ttkkül etmiş ve işe baş- olunacaktır. JOHNSTON VAREN LINES vapurların isimleri üzerine " PELEŞ ,, vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda 

1 
il: LTD LIVERPUL değişikliklerden mes'uliyet Malta, Marsilya, ve Barselon limanlarına hareket edecektir. 

Sta h 1 'l~ ak a "GUENMORE" vapuru 18 kabul edilmeı.. G T O CO OF GREC[:' 

fl U ve f' y ;üat~~~ar!:.~r.r. Liverpuldan ,-Tayyare Piyango"•' ı~~~IO:e~~o~:~:as~d~ ~bk ~untazam se;er 

Şeker Fbrikaları 1~ürk Anonim Şiı·keti SERViCE DlRECT 19 uı~cu Tertip Bi· "TAMESIS" vapuru 18 haıiranda doğru lzmirden Nev· 

Sermayesi 3,000,000'fü rk Ji rası tu°NA:u~~~Tı letleri Satıhyor .. yorka hareket edecektir. 

İstanbul Bahçe kapı dördüncü "TISZA., vapuru S bazi-
B :i •\ 1 ] l • Acente mes'uliyet kabul etmez. 

randa bekleniyor,Budapeşte, t yı. { iramı )'e Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Bratislava ve Viyana iç.in 1 

30000 ı ı
• ra şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acenta ığına müracaat 

yük alacaktır. edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 
"DUNA .. vapuru 30 hazi· 

randa bekleniyor. Buda peşte, •11111111111111111111111111111111111111111111111111llllll llllllllllllll ltllllllllll111111llllll llllll• 
-~lükafat-' =ı · ·· t ~~kti::::ktrr~e Viyana için • _ Zfillr yun fileflSUCa )~ 

THE EXPOKT STEAMSHİP 20000 lıı~a -r .. k A . . k 1. 
CO! PORATION = ur nonıın şır e ı-

"EXARCH,, vapuru 2 ha- ...________ .~ - -.,. _ _,.... = B "k" li r ·ı = 
zirana doğru bekleniyor, • - n mOesseöC. ı ı ynz ın ıra sermaye ı e 

Heı· türlü tuvalet çeşitleri 

ilamdı Nü.zhet Nevyork için yük alacaktır. Satılık Piyano = teş•·kknl ctmi~ ve Di Oryental Karpet l\lanu-
Geliş tarihleri ve vapur- Alman marka her şeyi = f~kçörcrs Limited (Şark balı) şirketine ait _ 

ıhlıat Eczanesi ların isimleri üzerine mes'u· - -sağlam kuyruklu bir pi· = İzmir.lt, llalkapmardaki kuma~ fabrika mı atın _ 

Başturak 
liyet kabul edilmeı. 

1
0: 37 Birinci Kordon, 

:- No. 2007 - 2008 

L::JQKiYE 

r. ·ı Rj IL\T 
BANi ASI 

telefon 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
'RA'-'AT--b D~Q 

yano ehven fiatla satılık- = almıştır. Fabrikn bütiln teşkilat ve tcsi at ve mOs· -

tır. tahdimini ile eskisi gibi 1 kiinunusani 1935 ta· = 
Almak arzu edenler her 

1 
- rihindcn itibaren yeni şirket tarafından işletİI· -

gün sababdan akşama ka- _ mektedir. Her nevi yün iplikleri, kumnş, balta· = 
1 

dar ULOSAL BiRLİK = niye ye çorap imal cclilecektir. l\laınulatm eınsa· §§ 
gazetesi idarehanesine mü-
caat etmelidirler. = linc faikiycti her tarafla takdir ve kabul edilmiştir. _ 

_ Ba:mamultlt Peştcmalcılar ba~ında eski Orozdibak ~ 

Öksürenler! J\lut· 
• = ittisnlindeki sergide teşhir edilmekte \'t' atış fob. :::: -

laka (Okamcntol) 

öksnrnk şekerle· ;; 

rini te«·rllh~ cdi· .-..ıt 

niz .. ~ 
Ct1 

:Q 

'
7e Pilrjeıı :;talıapm ~ 

~ en üsUln bir mns

hil şekeri olduğu· >O.C 
nu unutmayınız. ..a 
Kuvvetli uıiislıil ~ 

istiyenler · Şahap bJJ 
Sıhhat snrgnn ~ 
haplarını Maruf ~ 
ecza depolaruıdan [f'J 
ve eczanelerden 

arasınlar. 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

''·inci BeyW,. Sokağı N. 68 
1 • 11llefon 3152 

= rika içinde yapılmaktadır. = = Posta kutusu: 127 E = Telgraf adresi: lzmir?-;:Alsancak ;;;; 
= Telefon oumarası 2432 ve 3564 s 
i.111111111111111111111111111111 ı ı • 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 u• 

·-·Sümer Bank--ı 
Fabrikaları mamulatı 

Yerli mallaı·ın eıı iyisi, en ağla

mı, en ucuzu en güzeli 
Hereke kumaşları 

Fesane kumaşlaı·ı 

Beylioz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazaı r 

lzmir şubesinde h11lursunuz 

fotoğrafhane ve 

fotoğraf malzeme mağazası 
Hamza Rüstem beyi11 foıogrofoanesi, lzmirde en 

foıograf çekmekle şlJhrct bulan bir san ·aı ocağıdır. 
müşkülpesent olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· 
lardan memnun kalmışlardır. 

Hamza Rüstem beyin, JoıograJ malremesi sartm ma· 
gazcuı da muhterem müşterilerini~ in~e. :evklP-ıine giJre 
her çeşit malları, Joıograı makınelerım bulundurmalaa· 
dır, Bir zıyareı her şeyi ispata kafidir. 

(lzmir · Başturak cacldesi, Refik 
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SON TELGJ:2AF.LAQ 
. - ,. .. . . '· . . . .. . . '_{ : ;.· ,. : - ~ ,.. . 

Frankla beraber altın blokuna bağlı paralarda dnşecek 

lngiliz bankerleri; bir anda nıilyonlar
ca Fransız frangı satışa çıkarmışlar · 

ı~olska gazetesi; Fransa, ulusun yaratıcı kuvvetlerini toplamak.şartile 
Finans karşılıklaı·ını düzeltebilecek bir durumdadır, diyor. 

IstaobuJ 2 (Özel ) - Lon· 
dra para piyasasında, Fran
sız frangını düıürecek geniş 
hareketler görlilmüştür. Söy
lendiğine göre, lngiliz ban· 
kerleri ümit edilmediği bir 
anda milyonlarca Fransız 
frangı satışa çıkarmışlardır. 
Bu hareket, frangın bir kat 

daha düşmesine sebebiyet 

vermiştir . 

Paris siyasal mahafili, Lon· 

dra para piyasasında frank 

aleyhine görülen bu hareket

lerin, lngiliz .propagandası 

olduğunu söyliyorlar. 

Varşova 1 (A.A)- PoJska 

ltal}'a ba~ın müsteşarlığı, gazetele-. 
rin sahifelerini tahdid etti 

Roma, 1 (A.A) - Basın ve propaganda müsteşarı gün· 

IUk gazetelerinin 18 Hazirandan sonra 10 sahifeli haftada 

ancak bir defa olarak çıkabileceklerine ve buna mukabil 

Çarşamba ve Cuma günleri altı sahife olarak çıkarmalar1na 
karar vermiştir. 

~~~~--~--·~···~ ... --~~ 
Tuna konteraıısına hazırlak 

Almaıı muhtırası 
Italya'ya verildi --Alman elçisi, Almanya'nın lokar· 
noya sadık kalacağını bildirdi 

Roma 1 (A.A) - Almanya 
büyük elçisi Fon Hasel, doğu 

paktı hakk1ndaki Alman an· 
dıcını (muhtırasını) bay Su-

viıe verirken Almanyaoın 

Lokarnoya bayrı (sadık) kal
mak istediği hakkındaki inan· 
cayı ( teminatı ) tekrar et· 
miştir. 

Roma'da doğu paktı, Tuna 
kenferansının hazırlanma11 
ıçın gerek 5ayılmaktadır. 
Çünkü bu pakt kUçük an· 
laşmanın bazı ·korkularını 
yatıştırmakta ve küçük an
laşmanın Fransa~ya karşı 

Sovyetler birliğinden istifade 

etmesinin önüne geçmekte· 

dir. Küçük anlaşma doğu 

paktı olmadıkça Tuna gü· 

venine ingilenmiyebilir. 
Almanya büyük elçisi ltal· 

yan hava sözleşmesi muka· 
velesi projesini vermemiş 

yalmz bu projenin Londra· 
ya verildiğini bildirmiştir. 
Bu projenin Londr~ya ve
rilmesi Almanya'oın elçi ta
rafından mayada söylendiği 
gibi Lokarnoyu pekittirmek 
arzusu şeklinde yorulmak· 
tadır. 

Zbrojna gazetesi, Fransanın 

Finans siyasasını inceliyerek 

diyor ki : 

Fransa geçici kombinezon· 

Jardan çıkmış bir parlemento 

çoğunluğuna dayanmak sure· 

tile değil, ulusun yaratıcı ku· 

vvetlerini toplamak şartile Fi-

naos karşıJıklarıoı düzelteb:
lecek bir durumdadır. Frank 
düşecek olursa altm blokuna 
bağlı öteki paraların da düt· 
mesi beklenebilir. Fakat Zloti 
ayra (müstesna ) kalacakhr. 
Çünkü Zlotinin durumu öteki 
paralarınkinden bam-başka

dır. 

Alman • 

taşması 

Romen teciın 

gizli n1i imiş 

aud-

lstanbul 2 ( Özel ) - Almanya ile Romanya hük\ımet· 
leri arasında imzalanan son bir tecim andfaşması hakkın· 
da malumat veren Bükreş'te münteşir Kürevtul gazetesi, 
an~laşmanın kısmen gizli olduğunu ve her iki hüküme· 
tin, bu hususta izahat vermekten çekindiğini yazıyor. 

Eden Viyana ve Uudapeşte'ye gide. 
rek, iki hükômet ricalile konuşacak 

lıtanbul, 2 (Özel) - İngiliz bakanlarından Bay Eden'in, 
pek yakmda Viyana ile Budapeşte'ye bir seyahat yaparak 
her iki hnkumet ricalile konuşacağı söyleniyor. 

Divanı barpce ölüm cezasına çarptırı 
lan üç Bulgar konıitecisi idam edildi 

lstanbul, 2 (Özel) - Mihailofcu komitecilerden Pusifski, 
Poref ve Çaref, Sofya harb divanı tarafından ölüm ceza· 
sına mahkum edilmişler ve üçü de kurıuna dizilmiılerdir. 

Çin büyilk elçisi, japon baş 
bakanı ile durumu ~örüştü 

Tokyo 1 (A.A) - Çin büyük elçisi, Çin hükümetioin 
barııçı bir anlatıl sureti tesviye istediğini söylemiştir. 

Büyük elçi bundan sonra Kuzey Şimal Çin'deki duru· 
mun kötü bir şekle girmemesini Bay Hirotadan dilemiştir. 
Baıbakan bunun yalnızca süel bir sorum olduğunu ve Çin 
deleıelerinin bunu Japon süel delegeleri ile konuşmaları 
lizım geldiğini söylemiştir. 

Son gelen habere g6re; Çin dış işleri bakanı yardımcısı 
Nankin'deki Japon süel mümessiline Kuzey Çin durumu· 
nun dıı işleri bakanı bay Vang Şıng Vey Şankay' dan 
döndükten sonra uygun bir şekiJde kurtarılacağım ıöyle· 
mittir. Bu haberden sonra durumda bir yahşma baş srös· 
termiştir. 

~~~---------~~ ·~···------~--~~-
Sofyada Yunanistan G kt } • 

Bir ltalyan endnstri ile iş yapanlar okusun ece me ep erın-
sergisi açıldı Ankara. 1 (A.A) - Yu· d k k • • k d 

nanistan'a gönderilen eıya e att ısı o u u 
Sofya 1 (A.A) - Bugiin faturaları orijinal nusbaları- ~ ' 

Sofyada bir ltalyan endüstri 'b 1 f 
S . k nın 1 racatçı arımız tara ın- 193~ · 1935 derı yıla ulus 1 rektôrl0°0ne dilekçe ile gelereL sergisi açılmıştır. ergı ra- d d d " • 

an oğru an doğruya aıa- okulaları (~flllet mekteblerl) yoklamaları y•pılao ve belge 
lın ve bacbakan Toşefin bi- w j d ı · ı t tk'k t t b La. d ltb ı L h ... gı a a res erı yazı ı e ı fer m a •• m a ay ı .. ca • · alanların sayısı 47 kadın 1038 
rer oruntağı (mümessili) "ile komisyonuna. ıırlının bir rapor KillUlr ba· erkektir. Öğretmenler önOnde 
dış, sU bakanlarının elçilerin d 2 - Fatura örneklerinin kanh~ıaa göndertlmfttlr. aGel lt1t'alarda yapılın yoklaDta· 
ve münevver kimselerin Ö· e gine sözü geçe komiı· Uu rapora göre Utmlzde d larda da A kursundan 977, 8 

yonculara verilmek üzere kekler için 2ti2, kadınlar için kureundan J 21 erata belge v .. 
nünde, kUIUir bakanının bir Y J 'tb lit 1 .. d "' 

unan ı 1 a çı ara goo e· A 13 "' erkekler lçlo 8 5, rllmiotir. 934 935 yılının toptan 
söylevi ile açılmıştır. ltalyan rilmesi lüzumu allkadarlara kadın • ukekler 1.-10 A 26 ol· ı · 7r. 92 d ô 

bildirilir. T 'er ou o, lr. zel biidceye 
orta elçisi ve sanayii nefise mak Oıere 312 ulus okulu konulan pırıf ıopo liradır. Koy 
akademi•i müdürü de söz Atina'daki komisyon ad· derebınt11I açıJmıoh. Dnre ıo bildcelerloe koydorolıp para • 

Of resi: ı ı b 
d 13 nuna kadar A kurslarrnı J 07 7 .1 ar • lrçok dtrahan,.ler açmık söylemi1:Jerdir. Sergi e E · t · EJ b T' 1 ... Pir ropı en u ımo O· erkek ve 702 kadıo, 8 kutB lmkioa hAsıl olmu~ıor. Özel 

ltalyan ressamınm 22 eseri yion Metobikon Megaron larını 308 erkf'k ve 58 kadın bOdcrden 17' öıel m0ti!f'8eler 
ile 21 heykeltraşın 30 eseri p· 'd k' k Athenea olmak Gzere 11,841 kl~t kayh den 14. köy ıandaklıranm yar 
Yardir. ıre e ı omiıyon ıd· ve kabul edllmlııı'r. d il >!J•ı resi: ım r. :.. •• 6, paraııı çılı~ao l>ğ 

Deniz sporları 
yurdu açıldı 

Deniz sporları yurdu dün 
:ıkıam açıJmıştır. Bundan 
böyle kulüp binası olan ban· 
yolu4a her akıam caz ça • 
lacak ve kulilp iıaıı burada 
vakit ••çirecektir. 

Dene ıonu yoklamılınodı reımenlcrle 49 derııbane açıl 
Epitropi Elenhu Timolo· A ku~ıla11ndan 4319 er~ek, mııttr. 

yion Megaron Sidirodoro- 240 kadın, B k Jnlarından 1 ı l Para5ız çılıtan öğretmenlt:rlo 
miku Stathmu erkek, 46 bdıo olmak Ozere adları kOltl\r dirrkrörlftğiınce 

Le Pire 4 j 46 klol belge almı11tır. baıırlanın bir Hate 11,. külUlr 
Zelzele ll•tardıo yokJ,.malara ~lreo · babnlığıpa hlldirllmlotfr. K.ôy· 

inden t\ kursundan 821 ~rkek IOmftz köy Hndıklarını para 
lıtanbul - Bülüciıtan'da 

tiddetli yer aaraıataları olmut 
beı ıehir yılulmıı, 30 bla 
kiti 6lmllttilr. 

9 kıdın. B kur1uod11n 33 er· koymak ıoretllt bllRiılzUğl tc 
kek kaıaam•ı, belge ıılmıotar. dermek yolunda g6ıterdlklert 

l Haılrtıa 934 dtn 80 Mayıı y6kıek ilgiden de r.pordı tık· 
934 ı11tblae kıdır kOltOr dl· dfrle bıbıedilmlttlr. 

istihlak vergisi 
nunu dün gel 

~~~----~--·~---------~~ Yeni yasada, bazı maddeleriJJ 
simleri arttırılmıştır 

Muhtelif maddelerden ıhoan 
IHihlik •ergisi hakkındaki 

27:J l numaralı ve 27-5 935 
tarlhlt kanunun don resmi 
gazetede neşredildiği ve hemen 
tatbikine geçilmesi Flnıns 

bıkanhğından telgraf la defttr · 
darlığa bfldlrilmlştlr. 

\' enfdtu •Ocuda getiril mit 
ve Kımutıyca onanmıe olan 
kanon mucibince önceden lı 

tlhltk Tf'&mf ot'! tıibl bazı mad 
dtlerf o reıılmlerl artmlmıe, 

demir. çtlik, bakır ve mamu• 
litı da resim mevzuuna ıhll· 

mıetır. Bakanlıktan gelen bir 
blldlrlmde ytnl kanun mucl· 
hince lstlblAk reııımlne tılbl 

waddelerlo g6mr0k tarifesindeki 
numaraladle ahoacak istihlak 
rr11ml ıu mrelltı blldlrllml~tlr : 

Kahvenin kllo!uodao :lO, çay· 
dan 60, kabodan 60. kakao 
ya@ıa ·tao 120, kauçoluıo 100, 
Ji,tlk ayakkabılardan dahilde 
imal olunanlardan 1 ... 0. dıoar· 

dao gf'llrilenlcrdto 196, IA~ıik 
çizme, potin ve ml".8l üıtrlne 

glyllf'n lastlk kalot "e şıeoodao 

50 kuroo, llstik boru t'P. li~ 

tlkttn yapılmıt bernevl elek.ti 
rlk lenzımıodan 20 k.uruo. 
kauçuk mımo14tmdıo 46 ko· 
ruı, tıbıbette kullanılın şirin 

gı ve ıoodılar hariç pen 
çue camından dört kuruş, mıt 
bH ve keellmlt yazı k4ğıdmdan 
3 kuruo, her nevi Ugıt ve mu 
kanadan 5 kurut, deriden 30 
10 kuruı, pamuk lpliğlodeo24 
loglllz nnmar111011 kadar olan 
lardan 1 !J,6 .kuroı Vfl 24 lngl· 
Ilı numaruındın yukarı olın· 

Jardao ~2 kura~, hariçten ithal 
olunlln veyı tçerldeld fabrika· 
Jarda kendi imal etlikleri tp 
ilkleri" dokunan mtosocattan 
metre mur1bb1t baoaoa 150 grı 
mı kadar olanlardan ı ô koroı. 
metrf' murat.hu 150 gramdan 
yu.kı1t• olan 15 kuru!J, pamuk 
la "'nıdın 5& kurow, yün vr 
kıl ipliğinden 35 korno, yOo 
ve kıl meoaocauan metre mu 
nhbaı 600 gramı kadar olan 
lırdıo 25 kurut, yilo ve kıl 

f'fyadan 55 kurut, tıpka fH· 

lakl .. rındao b"r birinden 25 
kuruı, demir ve çeli"teo bther 
100 ldloauodao ao . :!5 k.uruo, 
hıknlar•n beher 100 kllogra· 
mıodan 150 koroe, mubteUf 
tarife no~n1ralarıodald demir· 
terden 50 · 150 koruı alma 
caktır . 

Kanonda gilmrilk tarifelerin 
dan birçok numaralar daha 
eayılmıkt11 bunlardan alınacak 
resimler hakkındı izahat ve. 
rllmektedlr. . 

Bu resim eıldBl gibi gerek 
ithallttao, grrek:se memleket 
dahilinde letlhııl ve lmıldeo 

ıhnacaktır. ithalde veya imal 
ve tsttbealde ver~lıl vertlml~ 

olın iptida$ maddelerden dı · 
bllde tmıl olupao eoyıdan 

t4'krar tlstlhltk rrımi •hnmıyı. 
caktır. Yalnız 14elik ayakkab· 
lırı kauçuğa ltbıJ eıra!•ndı 
resme t4bl tutolmne olmasına 
ra~mta gene hualden dolıyı 
150 kurut reemıo taht totnla 
caktır. f;imPOlfJ htih14k resmi 
k.ldarılmitter. Volculano hera 
berlerlnde g~tlrecek•eri kolla 
oılmış feya kullaoıhı~ı~ılJ zaıt 

eıya &eılbllk reımfoden molf. 
tır. Muımde vt-rglslne tabi ol· 
mayın mOeueıeler lıtlbljk reı 

nılae de tlbl olmıyw .. ktır • 

V rrginln tarh, tıb 

ııhsillnde muamele ' 
nunundıkl usuller 1 

nacaktır. Muharrik kO 
beygirden yukarı ft 

saym oodeo fazla ol 
muamele verglslodrD 
tutulan mQeaaeıeltr 

vergi Riol de vermeılef· 

yıpmıya mezun bulu ... 
rDklerfn buloodu,?u 
ithalat yapao ttchnto1 
hal•t yıpınlardan ,.ıtt 
bunlar~ ayol ynltrdt 
nya perakende safi•" 
rinde bulunan deaalr~ 
bal11 ve mamulifl 
kanonun mer'iyetl 1 

ltlbnrn onbtş gonde 
me vrrecekle.-dlr . 
ikinci m11ddf' ye gör• 

demir, ç,.fik. hık•r 

t~in b,.yanoam~ Yeril" 

Maaş 

geldi 
l<'lnıoe Hakanh~ınd,. 

defterdarlığına gelen "'~ 
rlmde Y"Dl f lnanılyel r 
kadrolarında değl11tklf• 
dığı bağh boloodnkltt' 
hklar tarafındın 
olan dalr~ler meOI 
bazlrao peıta maatlll' 
rllmeıl bıldlrllmlşılt·( 
(Adliye) ve ftoanı 
kadrolaraoda bazı de 
yıpılAcagı önceden bll 
rla bağh bolonduklll'' 
hklar tarafından bfl 
lçla bunlardan baık• 
memurlaranın m11ıl•'' 
verilecektir. Finanı dıl 
yeni yıl Jçlo tetkilillO 
ttlmeıl dfttiloQlılyordtl· 
ve f lnaos daireleri ıoe ~ 
oıo maatlın vedlebllO'~ 
yeol lttkilAt kadro•"" 
meel IAzımdır. Yl'nl 
bir iki ~üo lçiod'
tıbmln t'diliyor. MOtt 
•etim ve dulların °' ~ .. 
peelo maaeları ile ~ 
laı~ pıralarınea veril~·· 
.de duo gelmlttlr. 
y~tlm •P. dulların 

b~m~o nrllmlye b•ı'' 

Mnzedefl 
• Çahnan altınlat 

satılmış 
Şarımız öntOkler filo 

hıreızlık tahkikatı de ~ 
Çalının 150 Blaaoe, 
ve eıkl Üimanlı aıuo 

de~erl 750 Ura tu 
Baolar1 çalın oıG•., ~ 
memura Bay Eıad'ıo 
ya eattığı aolaoıhoışrar· 
rın timdi haogl elletd/ 
doğu bllloemlyor, baJ~ll' 
rıbcr anotırmay• dt 
il yor. 

MOze dlrf'klörfl 9'1 
tin 'Kantar; evvelki •1 
yaphğı kontrolde bıJ 

mtvcut olduğunu f 
Çf'çen ay yaptı~• tefti ~ 
ların Jerlnde oh11ıd•r 
muı ve kOhQr dire~' ~ 
baberdar f'tmlttlr. Y•P'1 
klkatta parafartn Y"''"fl 
dığı 1nlı71lm19te . U•1 ,-,. 
tlyacı oldu~uodao bO J' 
Hth~ıoı hlrıf eı111e~f ~ 

l\tOzede haıka çtb' 
ıey olup olmadı~• ;,, 
QJere bir komftyollf 
rtade n mO.edı 


