
~i?'de boğulanların ytlz hin 
kı,ıyi geçtiği tahmin edili· 
Yor. 120 bin amele Veişon 
gGltınnn kenarındaki bendi ı 
tanı· 

e ULUSAL e Bulgar zabıtası Sofya'da bir 
komtlnist teşkilatı meydana 
çıkarmış ve hunlardan sekiz 
kişiyi tevkif etmiştir. Ulusal 
sosyalist partisi kuruldu. 
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lran'da kargaşalıklar oldu 1 yeni 
~eşhed'dehalk ilezahıta ..:ar· 

Ali Çetinkaya lzmir"de 

Bakanımız tetkika
pıştı. Bir ka«; kişi öldü 

llarlise, bir softanın şapka aleyhine vaız ver· 
ınesinden çıkmı~tır. Asker de işe karıştı 

• l Tahran'dan bir görünüş 
~.,. '~ran, 22 (A.A) - İran / hadise hakkında şu tavzihatı 

1J•ıaıı; Meşhed'de çıkan vermektedir: 

11 Temmuz akşamı po
lisçe tanınmış olan fışkırtıcı 
Şeyh Behlül, vaızda bulun
mak bahanesi halkı toplamıı 
ve şapka ve yeni elbise 
hakkında Abuk-sabuk şeyler 
söylemeğe başlamııtır. 

Polis, bu adamı sustura· 
madığından halkı dağıtmaya 

karar vermiştir. Silahlar atıl
mış ve birkaç kişi ölmüş ve 
yaralanmıştır. 

Askerin de iıe karışması 
sonunda kargaşalığı çıkaran
lar yakalanmııtır. Şeyh Beh
lül kaçmııtır. Şimdi Meşhed 
de tam bir ıükün vardır. 

üzüm mahsulo 
dün geldi 

Dftn Kemılpıp'nın PırH 

kôyftnden Bılll ve Kemal adlı 
iki Oretmen ıehrf mlze bir çtınl 
çekirdeksiz koro GzOm gön· 
dermlolerdlr. Bu yılan ilk kura 
Qz11m fireni böylece plraeayı 

gelmlı oluyor. Üztlm teclmeri 
Meeerreı•cı Nurl'ye gelmletlr. 
Boraadı moıyent>el yıpılmıı ve 
Ozümlerln kemale geldikten 
sonra kurutoldo~o ve boraıya 
gönderildi ğl ıolaoılmııtır. Borsa 
yönetim kurulu bu Oretmenlere 
ikramiye verecektir. Yeni ilzQ. 
man. fhetmenlerlmlze ·ve mem 
lekte hayırlı Ye bereketli olma· 
eını dileriz. 

Speda 
Hastahanede öldO 

tına devam ediyor 
Ali Çetinkaya, Alsaııcak istasyo

haşladı nunda tetkikata 
-
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ı (Fransa turu) koşusuna iş· 

tirik eden lspanya'lı Speda Ali Çetinkay a Basmalıane'de karşılayıcılar arasında 
hastahanede ölmüıtür. Is- Aziz ülkemizin bayındırlık miz iyi tanır. O, en karanlık 
panya'nın tanınmış koşucusu işlerinde çok büyük hizmet- zamanlarımızda en evvel 
Speda, . franıa turunun se· lerde bulunan ve bayındırlık kendi baıına düşmana karıı 
kizinci kısmını koşarken bir bakanlığını üzerine aldığı gelen ve yurduna olan sev· 
denbire yuvarlanmıı ve vü- günden beri, radikal hare- gisini gösteren büyük bir 
cudunun muhtelif yerlerin- ketlerile hepimizin sevgi ve vatanperverdir. 
den yaralanmııtı. O zaman saygısını bihakkın kazanan Ali Çetinkaya, yurdun 
derhal hastahaneye kaldıra- Bayındırlık bakanımız Ali kurtuluıu için bir zamanlar 
lan Speda, bağırsakları par· Çetinkaya, dnn Akşam b:mi· göğıiinü nasıl diiımana siper 
çalandıiından birkaç gün rimizi ıereflendirmiıtir. etti ise, bugün de bu yurdua 
sonra ölmilıtür. Ali Çetinkaya'yı, muhiti· - Devamı dördüncü sahifede -------·· ............ ·-------

Dtınyu nereye doğru gidiyor? 



cıahife 2 (UhualBlrllk) 

insan ticareti devumda 

Çii • dehiı !!ah re s 
' 

z "'_ line s ıl' 
Hicaz 

zarfa 
ra Ibnis uud il"l adamlaı"ı hile i §an a

çekinmiy rlar n an kö e almaktan 
Londra - ( Frangforter 

Çaytuııg ) gazetesinin Adis
Ababa muhabiri, gazetesine 
yazdığı uzun bir makalede 
diyor ki: 

"Habeş hükümeti, insan 

satılmaktadır. gemileri köle kaçıran küçük 
gemileri takib etmekte ve 
fakat buna rağmen bir ne
tice elde edememektedirler. 

ticaretini menetmiştir. Bina
enaleyh bu noktaden bu hü
kumeti takbih etmek, büyük I 
bir haksızlık olur. Bunun) 
beraber Afrihada insen tica
reti, çok eskidir. Habeşista
nm iç taraflarından özel teş· 
kilatla aşırılan Habeş kızları, 
sahile getirildikten sonra A
rabistanın muktelif yerlerine 
götürülmekte ve oralarda 

Hicaz'da, insan ticaretine 
vergi bile tarhedilmiştir. 
Her köle satıldıkca Hicaz 
hükumeti, ikişer sterlin al
makta ve mukabilinde mak
buz bile vermektedir. Hatta 
İbnissuud'un ricali arasında 
para ile Habeş kızı satın 

alanlar eksik değildir. 
Uluslar kurumu, insan ti

ceretini yasak ettiği iÇin, 
Afrika' da müstemlekeleri 
o!an devletler, bu ticaretle 
mücadele etmeği Üzerlerine 
almışlardır. Bu münasebet· 
ledir ki, çok defa, barb 

Ben, Afrika'ya giderken, 

küçük bir gemiye tesadüf 

ettim. Vapurdaki Arabist~n 

yolcularına sordum, bu kü
çük geminin, köle götürüb 
getirdiğini söylediler. 

Necid'de, Hicaz'da ve 
Cidde de köle pazarları hala 
vardır. Çikolata renginde 
güzel .bir Arab kızı, en 
aşağı 100 İngiliz lirasına 
satılır." 

~~~~------•llt--•~··-···~·-·~··~-~•1111------~~~
ir }{eşit 

Ağrısız çocuk doğru
la_hi lecek mi? 

Sovyetler birliği doğum 
doktorlarınden Ilkoniko\ a 
ağrısız çocuk doğumu için 
yeni bir usul bulmuştur. Bu 
usul, bu alanda şimdiye ka-
dar tatbik olunan dört 
usulün hepsinden iyidir. 
Şimdiye kadar doğum ağrı
larına karşı bilhassa klor 
etil koklanıyordu. Fakat bu 
çok kullanılıyorsa zararlı 
oluyordu. Yeni usulde Nnr
kotiklerden Evipan Natri 
kullanılmaktadır. Bu maden
den bir kaç gramı mayi 
halinde kırmızı kan damar
larına zerk edilmekte ve bir 
dakika sonra hasta hafif bir 
uykuya dalarak, hiç bir ağrı 
duymadan çocuk alınmakta
dır. Bu usulde, diğer usul-
lerde görünen mahzurlardan 
biç biri yoktur. 

Türkmenistan'da 
Kauçuk Yetiştiriliyor 
Taşkent - Pravda ayta

rından: 

Karakale kacçuk savhozu 
bu sene çok nJUdarda kau· 
çuk istihsali işine girişmiş 
ve ilk defa olarak gvaynol 
denilen kauçuk ağacının to
hu'Dlarmı hasad etmiştir. 

Buügüoe kadar toplanan 
tohumların miktarı 700 kilo 
gramı gnçmiştir. Bir buçuk 
seneye kadar Türkistanda 
tabii istihsaJikabil olacaktır. 
Bu ağaçlar Amerikandan a-
lınmış ve Türkistan iklimine 
alıştırılmıştır. 

Evkaf· 
Genel diı·ektörüuiin 

gezisi 
Vakıflar genel direktörü 

Fahrettin Kiper, yanında Ev· 
kaf genel direktörlük emlak 
direktörü Raşit Ertan ve 
lzmir vakıflar direktörü Ha
lim Kunter olduğu halde 
Menderes çevresindeki ilçe· 
lere gitmişlerdir. Orada ev
kaf işlerini gözden geçire
ceklerdir. 

Genci direktör şarımızda 
bulunduğu müddetçe evkaf 
işlerini incelemiş ve şarın 
her tarafındaki evkaf aka
ratile hayratı gözden geçir
miştir. 

Şarbay Behçet Uz, bu 
gezilerin bir çoğunda bera
ber bulunmuştur. 

AnJaşmadan hayır yok galiba! 

Deniz silah arı ya
rışı t k~rar haşlıyor 

~~~------~-----~~-Almanya, taarruz kuvveti yüksek bir 

donanma hazırlamakla meşgul 
Nevvs Chranicle gazete- gemilerin hacmidir, Yapıla-

sinden tercüme edilmiştir: cak gemilerden ikisi 26,000 
Yeni Alman inşaatının na· ton büyüklüğünde olacak ve 

hoş bir tesir uyandırdığı ar- ileride 35,000 ton büyüklü-
tık inkar edilemez bir şekil ğündekiler de yapılacaktır. 
almıştır. Bu hareket bittabi İşte fena olan cihet budur. 
Versay antla~masma yeni bir Bundan başka sekiz pus-
meydoo okuması sayılabilir. luk topları olan iki tane 
Mevzuubabs g~milerin bu yıl onar bin tonluk kruvazör 
içinde tezgaha konulmuş ol- inşa edilecektir. İnşaatın bu 
dukları veya konulacakları kısmı daha büyük fenalık 
şeklindeki itirafta Almanya- tevlid edecektir. Çünkü tam 
nın barış antlaşması şartla- kruvazör tonajlarında azami 

haddi daha aşağı bir sevi-
rına, aylardan beri, gizli ola

rak riyasetsizlik göstermek

te olduğuna ayrı bir delildir. 
Barış antlaşmasının en şid

detli tenkitçileri bile Alman-

yanın bu hareketini, u~umi

yet itibarile andlaşmaların 

kredisini bozmıyacak bir 

hareket sayamazlar. 
Fakat yeni programın en 

şayan esef tarafı yapılacak 

~ovyetler 
Amerika'yı protesto 

ettiler 

yeye endirmek üzere bir 
Avrupa anlaşması yapılmak 

üzere bir Avrupa anlaşması 

yapılmak üzere iken Alman
ya, barış anlaşmasının tayin 
ettiği 6,000 tonluk azami 
mikyastan Vaşington kon
vansiyonunun miisaade ettiği 
10,000 tonluk azami hadde 
atlıyor. 

inşa edilen ve edilmekte 
olan denizaltı gemileri nis
beten daha küçük olacaktır. 
Fakat tecim gemilerini batı
ran denizalatı gemilerinin in
şasından vaz geçileceği Al-

Vaşington - Tas aytarın- manya tarafından resmen 
dan: vad edilmiş ise de, başka 

Sovyetl~r birliği büyük el- bir maksada hizmet edemi-
çisi Amerika birleşik dev- yecek olan büyük deniz altı 
Jetleri dış işleri · bakanına,' gemiltrioın inşası da Alman 
Herst gaze~esiode am;ral planından hariç kalan bir şey 
İsterlinr-;n °şrettiği Betkeyi değildir. 
protest e ''İr. Amiral Bütün programın pek sa· 
lsterling b. n fta evvel rih olan neticesi AJmanyanın 
çıkan b yazısında bütün taarruz kuvveti yüksek bir 
devletleri Sovyetler birliğine donanma kurmak niyetinde 
karşı kutsal \Jir .savaşa ça- olduğunu gösteriyor. Bunun 
ğırıyordu. Bakanlık müşaviri tesiri Fransayı yeniden in-
Morh deniz işleri bakanı şaata se\•ketmek olacaktır. 
tarafından, zabitlerin bu nevi ltalyada ayni şekilde hare-
yazılar yazmalarına artık ket edecek, he.tta lngiltere 

dahi. müsaade edilmiyeceğini bil-
dirmiştir. Diğer lngiliz - Alman de-

---.. ------•• niz andlaşmasımn sonucu bu D O K T Q R olacaksa, çok şayanı tees-

Ali Agah 
Çocuk Hastahkl~rı 

Mütehassısı 
''·inci Beyler Sokağı N. 68 

Telefon 3452 ...................... 

süftiir. Çünkü bu sonuç bu 
günkü çok yüksek ve çok 
ınastafh seviyenin muhafa
zası suretile deniz kuvvetle
rinde istikrar temin etmek 
olacaktır. 

H 

~ 
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-~frika-.No. 108 _/ 

Avrupa Papazların eliı1de bir oyuncak olmuşttl· 
üçüncü Ehi.salip akını rla başlamıştı 

danlar hududun di~ 
tarafından çıkınc•Y' ctf 
dar bende rehin kal• 

Avrupa içinde o kadar 
yalan dolu, o kadar denaat
ler tasvir eden propaganda
lar yapılmıştı ki, bunun 
karşısında esasen cahil, fakir, 
bedbaht olan halkın gaJeya
na gelmemesi imkansızdı.. 

Papaslar, boyunlarındaki 
haçlı levhalarla, şehir şehir, 
kasaba kasaba, köy köy 
doh1şıyor, cennetin anahtar· 
larmı vadediyor, yalandan 
göz yaşı döküyorlardı. Ni
hayet bu sözde din komed
yası muvaffak oldu. 

Ve üçüncü Ehlisalip akını 
başladı.. 

Avrupa, papasların elinde 
bir oyuncaktı .. Krallar keza .. 

* • • 
Alman imparatoru büyük 

Freder'ikin ordusu, Macaris
tan yolundan iniyordu. Doğu 
Roma imparatorluğu ( Rum 
Sultanlığı ) toprakların
dan geçecekti. 

Habeşi-.tan'da tiı

tün vaziyeti 
Habeşistanda tütün imal 

ve satışile meşgul olmak ü
zere 1906 da imparator Me
nelik torafından bir inhisar 
tesis edilmişti. Fakat imtiyazı 
alan grup inhisarı işletmeğe 
başlamadığı için 1909 da 50 
yıl müddet için yeniden im
tiyaz verilmişti. İmtiyaz 1928 
de yenileştirildiği zaman hü
kumete 100,000 talari ( Ha
beşistan doları ) verilmiş ve 
işin kurulmasına da bir o 
kadar daha para sarfedilmiş 
idi. Bundan başka yıllık 
taksit olarak inhisarın hü· 
kumete 30 bin talari vermesi 

ve kir muayyen bir haddi 

aştıktan sonra ayrıca bir de 

yüzdelik verilmesi imtiyaz 
mukavelesi ahkamındandır. 
Bununla beraber bu hususta 
elde kat'i bir malumat yok
tur. 

Son yıllar içind~ Hristiyan 
gençler arasında tütün içme 
adeti adedi bir dereceye 
kadar yayılmış ise de Hri
stiyan habeşler umumiyet iti
barile bu adetle ülfet etme
mişlerdi. Müsliman Habeşle
re gelince onlar ötedenberi 
tütün kullanırlar. 

Müslimanların çoğu şahsen 
kullandıkları tütünü küçük 
çiftliklerinde yetiştirirler. U
cvz sigara ve enfiyeden iba 
ret olan tütün muamelatı 

istihlaki nisbeten azdır. Tü
tünnü asıl müşterileri :ecne
bilerdir. Fakat onların da 
sayısı 5000 i geçmediği için 
sarfettikleri tütünün miktarı 
fazla değildir. 

Ülkede ne kadar tütün 
yetiştiğine dair malümat 
yoksa da tütünün asırlardan 
beri müslümanlar tarafından 
ekilmekte olduğu bilinmek
tedir. Tütünün cinsi oldukça 
iyidir 

0

ve tütün bu toprakta 
kolayca yetişir. Şimdi Habc
şistan'da yılda 227,500 ki-

Bu ordu, Ehlisalibin en 
kuvvetli ordusu idi.. Diğer 

akınlar da olduğu gibi bu 
ordu da işaret, gene istavroz
du .. Kadınlı, çoluk çocuklu, 
ihtiyar - genç, asker-sivil, şe· 
hirli- köylü, müthiş bir kala
balıktı bu! 

Rum imparatorluğu, gene 
fitili almıştı. Bu ordu, mem
leketten, bilhassa Çanakkale 
boğazı yerine lstanbuldan 
geçerse, soyulmadık yer kal
mıyacakh. Her tarafı çiğni
yecek, bahçeleri, ekinleri, 
serveti kasıp kavuracaktı. 

İmparator Komevenin gö
züne uyku girmiyordu. Ni
hayet babalarının, dedeleri
nin yaptığı gibi, Alman or
dusunu yolda bozmağa ka
rar verdi. 

- Bu Elılisalip akınları 

hep birer bahanedir. Onlnra 
yavaş yavaş benim etrafımı 
sarmak, Türk beylikleri top
r'aklarını ele geçirmek ve 
nihayet benim arazime mu
sallat olmak istiyorlar. 

Diyordu. Hakkı da vardı. 
Binaen aleyh Hristiyan ale
minin bu hareketine, karşı 
durmağa karar vermişti. 

Alman ordusunun hiçbir 
şeyden haberi yoktu. Bulga
ristana girmişti. Filibe'ye 
varınca ansızın Rum impa
ratorunun tuzağına düştü. 

Frederik, buna çok kız-
mıştı. Kanlı, korkunç bir 
boğuşma başladı. 

Alman ordusu, daha kala· 
balıktı ve nihayet harbı ka
zandı. 

Kamenen sıkışmıştı. Takip 
ediliyordu. Nihayet yalvar
mak zaruretine düştü. Al· 
man imparatoru şu şartı ile
ri sürdü: 

- Roma imparatorluğu 
topraklarından serbest ola
rak geçeceğim ve bu harbe 
iştirak eden bütün kuman-

logram kadar yetiştiği tahmin 

olunmaktadır. 

Tütün inbisarının makine 
ile mücehhez iki küçük 
fabrikası vardır. Bu fabrika
larda ucuz sigara ile enfiye 
yapılır. Şimdilik bu fabrika
lardan yalnız bir tanesi 
işlemektedir. 

lnhısarıo muamelatı gizli 
tutulmakla beraber, harman
larda kullanılan tütünlerin 
üçte birinin d1şardan gelme 
üçte ikisinin de ülke içinde 
yetişme tütün olduğu anla
şılmaktadır. inhisar idaresi
nin yılda 135,900 kilogram 
kadar yerli tütün setın aldı
ğı tahmin edılmektedir. Yer
li sigaraların 10 Iuk paket
lerinin perakende fiatı ile 
3 ile 8 Amerikan senti ya· 
ni takriben 3 ifa 8 kuruş 
arasındadır. lnhisarın yılda 
devrettiği parar 900,000 Ta
lari yani takriben 350 bin 
Türk lirasıdır. Tütün kulla
nımı ülkede gittikçe yayıldı
ğı için bu paranın artacağı 

-Devamı 4 üncü Sahifede-

tır. ti' 
Kamenen için boyuo 

mekten başka çare yok~ 
Fakat, iş bununfo k11lııt'..,. 

d "ı " Zaferden ve uğra ıg /1 
yanetden bak kazan•0 ~ 
man ordusu, artık soYS~. 
culuğa, çapulculuğa b• 
mıştı . . t 

Müthiş bir tırpan gib~ 
nüne ne gelirse kırıp 1ıttl' 
yor ve yutuyordu. Uğr~ 
bütün köy anbarları 
mıştı. • r; 

Sürülerle koyunlar, sıl'~ 
kesiliyor. orduya dai' 
yordu. . jJ 

Meyvelik arazi, bıf b'' 
içinde nesi var, yoks• i ~( 
sini kaybediyordu. Şark / 
ma korktuğuna uğ~'~J' 
Birçok kıymetli bedıY~ iıc' 
Alman imparatoruna e ç 
gönderildi • i 

b .;ef'T 
imparator şu ce\fa ı ; 
- Benim için y11P11' ,1 

hiç bir şey yoktur. Su ~I 
mukaddes bir ordud~~· J 
reti Mesihin türbesıoı, ~ 
ve mübarek toprakl~'! ti 
tarmak için her şeyıoı r1' 
ederek, malını bırak•~ 
yola çıkmıştır. Ve onuO of 
halde bu davayı kaı•0 l 
lazımdır. Maneviyatın•• ,, 
kini, heyecanını kır•;ı 
buna hakkım yoktur· dl 
ki, muzaffer bir or~~~ 
Siz ihanet ettiniz. Hrı9 of 
milletlerin karşısına . ~ ı' 
dikildiniz ve o da 5111 

peledi. f 
Bu soygun, hudutt•

0,t• 
kıncaya kadar devaı:P ,1,. 
Talih, burada, KonY8 ~ 
lzzeddin'in başına d• 
felaket hazırlamıştı. .,,: 

Alman imparatoru, 0 
,, 

- Kan dökmiyeliıPı 
geçip gideceğim! d'W 

Diye haber gönder .,rt 
O da bunu uygun bulı:O.~I 
Fakat Emirin oğlu; P'~I 
alt-üst etti ve ansızın 
ordusuna saldırdı. 

- Arkıısı 

Ulusal 

Birlik 
Gündelik eiya al gascıe Ö~ 

Sahibi: Haydar Rüşdil 
Neşriyat müdürü: 

Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 -~-' 
Adres : Izmir 

1 

Beyler sokağı 
Abone ~arıları : 
700 kuruş senelik 
400 .. altı ıayh~ 

ilan şartiııt~ 
Resmi ilinlar içİJI .'~' 
Maarif cemiyeti 

1 
;/ 

bilrosuna müracaat 

melidir. ;d,t' 
Hususi ilanlar : ı.ır ~ 

hanede kararlattlöoı 
Basıldığı yer :ANA 
matbaası 
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(Daily Mail) in makalesi N. V. Olivier ve şüreka· 
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Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"ORESTES" vapuru elyevm limanımızda olup 19 temmuzda 
Anvers, Rotterdam ve Hamburg limanları için yilk a)a 4 

caktır. 

8abes, is, ine lngilte• VV. F. H. Van sı Limitet vapur 
Der Zee acentası 

re karışmamalı & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

"HERAKLEA,, vapuru 22 
temmuzda bekleniyor, 25 
temmuza kadar Anvers, Ro
ter dam, Hamburg ve Bremen 
için yük alacaktır. 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 

Ellerman Linyn Ltd. 

lııgiltere'de, Birkşik Amerika gibi 

Habeş teklifini reddetmeli idi 
" DERIND jE ., vapuru S 

"FLAMINIAN,, vapuru ay 
sonunda Liverpol ve Svven
seada gelip tahliyede bulu
nacaktır. 

Daily M .1 . tere.. aı gazetesınden 
it urne edilmiştir: 

alya • H b . t .. taa a eşıs an muna· 
sına B' 1 'k A k llıiid ır eşı meri anın 

genel sekreteri M. Avenol 
bugün lngiltereye ayak ba
sacaktır ve hiç şüphesiz bu
rada yapacağı münakaşalar 
ve müzakereler esnasında 
hakiki lngHiz hayatı kendi
sine bütün açıklığı ile gös
terilecektir. 

ağustosta bekleniyor, 8 
ağustosa kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen için yük alacaktır. 

" ALIMNIA " vapuru 10 
ağustosta bekleniyor, Ham-

" DRACO ,, vapuru 29 
temmuzda Hull, Anvers ve 

Londradan gelip 
bulunacak ve ayn 
Londra ve Hull 
alacaktır. 

Doyçe Levante a....tnıye 

etın a?ale etmek teklifini ret 
ti,,:8~. JngiJtereyi esir yetiş
eaıc· ~r memleket namına 
d,

1 

1 ınuttefiki olan büyük 1 
v etle 

llıek Ç~b?mağa sevket· -----------
•ifj tlgayretını gösteren pa- Sovyetler' de 

burg, Anvers ve Bremen 
limanlarına yük çıkaracaktır. 

SERViCE DIRECT 
DANUBIEN 

" ANGORA ,, vapuru 13 
temmuzda Hamburg, Bre
men ve Anversten gelip tah
liyede bulunacaktır. 1 ere b' 

etlllel'd' ır nümune teşkil Stratosfer tecrübeleri 
11111 ~ ır. Birleşik Amerika-

TUNA HATTI 
"TISZA,, motörü 31 tem

muzda bekleniyor, Buda
peşte. Bratislava ve Viyana 
için yük alacaktır. 

Not: V u rut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 

' "''H ~ İ&tiıı d og paktı şartlarına 
buıu a en, ltalyaya tenbihatta 
be, nnıasını talep eden Ha
~llleb~~asına verdiği cevapta 
1 rıl[a b-k- . b ' e e1ı· u umetı u mes -

y1111
1
'1 hakem vasıtasile şa-

h.Ued~eınnuniyet bir şekilde 
. ılrnesi U 'd' . b'ld' IQııti mı ını ı ır· r. 
B1.ı 

tik, b~u~etle Birleşik Ame-
dıtıııı b· ışle alakadar olma
•e11 A.. ıldirmiş oluyor. Esa
Ytıiııj lllerika efkarı umumi· 
dthaı: . her~ hangi bir müd,, Yı dogru bulacag" ı akıl-
ı it . ·ı erin Çırı emez. ltalyan iş-
hiçbi~ karışmak hususunda 
riltere arzu beslemiyen In
Ctded· hillkı da ayni düşün· 
tedbir~'· Italyanın ekonomik 
•e ha er, denizden, karadan 
~ltr~•dan yapılacak hare
tekJif :d tazyik edilmesini 
..._lltaı· en arsıulusal Ranti
·~~t, 1•ller bir sürü patırtıcı 
dır. 11 baıka birşey deg" il-

\' . 
b aloız ı . 

11111,r ııgıJtere haricinde 
Ilı' taı in ·ı· f ıYtai • gı ız e karı umu· 
C6 llın d.. .. 1 . 111,

11 
uşunce erıne ter-

11),lllll oldukları şüphesinin 
"11.ı 881 tehlike teşkil eder. 

saoı· . 
•6yftvj . •hı, geçen günkü 
ti, bu 111~ .de gösterdiği gi-
•tay, i•~ı .kimselerle müna

d'iild' gırışecek vaziyette 
bGY6kırb· Ingiltere ltalyaya 
llıekted· ır sempati göster

ır. Uluslar kurumu 

26-6-935 de sabah saat 
S-25 te havalanan istratos
fer balonu 16 bin metre 
yüksekliğe çıkmıştır. Bu uçu- "BUDAPFST,, motörü 10 
şa profesör Veriko ve mü- d ağustosta bekleniyor, Bu a-
hcndis Prelüdski ve tayya-
reci Zille iştirak etmiştir. peşte, Bratislava ve Viyana 

kabul edilmez. 

Satılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

için yük alacaktır. 
Uçuş tesbit edilen program Geliş tarihleri ve vapur- markalı az kullabılmış bir 
dahilinde ve ilmi tecrübeler farın isimleri üzerine mes'u "'otör satılıktır. Talipleri-
maksadile yapılmıştır. Balon liyet kabul edilmez. , · arehanemize müracaatları 
arızasızca Tufan köyü Tola Birinci Kordon, telefon 

' < an olunur. 

•T:;~:·;:::em ~:~g:
0

1~~=~ne ve ı!· Kiıaplannı7.a Gozeı Bir 
Cilt, Hatıralarım7.n Şık 

fotoğraf malzeme mağazası Bir Albtım, Ve sair 
ri Yaptır

terseniz : 

:AVAFI ... AR • 

Hamza Rıisıem bey in fotoğrafhancsi, /:mirde erı ıyı 
foıop-af çekmekle şöhret bulan bir sun'at ocağulrr. En 
müşkülpe.sent olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraf· 

lnrdan memnun kalmışlardır. 
Hamza Rtısıcm beyin, fotoğruj mult·emesi .satan ma-

ğazası da muhterem müşterilerini11 ince zevklerine göre 
her çeşit malları, fotoğrar makinelerini bulundurmakta· 

dır, Bir :;ıyareı lıer şeyi ispata ldifidir. 

(f zmir • Başturak caddesi, Refik . .. 
lzmiı· vakıflar direktörlüğUnden: 
İcarei müecceleden tahakkuk etmiş olan 250 lira 66 ku

ruş borcunu bugüne kadar ödemiyen ve paraya çevrilecc~ k 
menkul eşyası da olmadığı anlaşılan Raşel-Aşele ait Pa 
lancılarda 1-1 eski ve 3 yeni numaralı dUkkanın icarat ve c ~.ı 
mukataalı vakfiyenin memurini vakfiyece tahsili hakkındaki .~ 
20 temmuz 330 tarihli kanun uyarınca haczine ve satılma 
sına karar verilmiş olduğundan almak istiyenlerin 25-7-1935 
perşembe günü saat 14 de yüzde 15 depozito akçesile 
vakıfJar direktörlüğündeki satış komisyonuna gelmeleri 
bildirilir. 11-15-19-23 2066 

(.arı)ısıtıtıu 34 Numaroda 

- - Ali Rıza - -
Mücellithanesine uğrayınız. 

Ökstlreıılcr! l\lut· 

laka (Okanıentol) 

akstırnk şekerle- ~ 
rini tecrübe edi-~ 

ıiz .• ~ 
~ 

CQ 

••GANYMEDES,. vapuru temmuzda beklenmekte olup 
:yükünü- boşalttıktan sonra Burgas, Varvna ve Köstence 
limanları için yük alacaktır. 

" HERMES " vapuru 27 temmuzdan 1 ağustosa kadar 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg Jimanları için 
yük alacaktır. 

"GANYMEDES,, vapuru 12 ağustostan 16 ağustosa 
kadar Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg liman
Jarı için yük alacaktır. , 

SVENSKA ORIENT LINİEN 
" VASALAND " motörü 30 temmuzda beklenmekte olup 

yükünü boşalttıktan sonra Roterdam, Hamburgn, Copen
hage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg ve lskandinavya limanla· 
rına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAiN 
" ALBAJUL YA" vapuru 19 ağustosta gelip ayni günde 

Malta, napoli Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 
Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

şirketi binası arkasmda Fratelli Sp~rco acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 ••• 
Taze temiz ucuz 

ilac 
" 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

B;;ışturak No: 37 ='llllllllllllllllllllllllllllınllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

~Izmir yün mensucatı§ 
=Türk A rıonim sirketi~ = ·> = 
_ Bu mllessese, iki yiiz l>in lira sermaye ile 

= te~ekkiH etmiş ve Di Ory en tal Karpet Manu-s 
fakçörers Limited (Şark balı) şirketine ait ~ 
lzmirdt- Halkapınardaki kumaş fabrikasını satın ~ 
almıştır. Fabrika biltO.n teşkilat ,.e tesisat ve - nıDs· =: 

_ talıdimiııi ile eskisi gibi l k.ununusani 1935 ta- = 
- rihimlen itibaren yeni şirket tarafından işlctil· ~ = mektedir. Her ne,•i yün iplikleri, kumaş, batta· 
- niye ve çorap imal edilecektir. l\1amulutın emsa- = 

line fiiikiyeti ht?r tarafta takdir ve kabul edilmiştir. _ 
Bu mamulat Peştenıalcılar başında eski Orozdibak _ = ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab- = 

- rika içinde yapılmaktadır. _ 
- Posta kutusu: 127 -
- Telgraf adresi: İzmir;-ı=Atsancak :E = Telefon oumarası 2432 ve 3564 = 
•;1111111111111111111111111111 ı ııı • 11111111111111111111111111111ııı111111111111111111111111111111 u• 

11-Sümer Bank--

/ 
/ lK lU li~J/ 

-'*~ .... 
o 11 ıu ıı· 

Ve Pürjen ~ahapı n 

en O.stnn bir mils 

bil şekeri olduğu
Kuv\•etli mOshil 

nu unutmayını.z. 

istiy~nler Şahap 

Sıhhat stlrgtln 

haplarını Maruf 
ecza depolarından 
Ye eczanelerden 
arasnılar. 

Satılık Piyano•I 
,,, 

Alman marka her şeyi 
sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık
tır. 

Almak arzu edenler her 
gün s_abab<lan akşama ka-

dar ULOSAL BiRLiK 
gazetesi idarehaoe•İne mii
caat etmelidirlu.· 

Fabrikaları mamıılatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla-
mı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 

Ji~esane kumaşları 

Bevkoz kunduraları 
.1 

Bakırk~y he~leri 
Sümer Bank yerli mallar pazar~ 

lzmir şubesinde. h11lurs1ınuz 

Istanbul ve 'frakya 
Şeker Fhrikaları Tfirk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000rförk lirası 

lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 
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-
B~lkaolar da Bulgarİ8tan'Ja Yugo8lav'yanın birleşmesi lazım imiş 

"Zveno,, komitesinin çıkardığı kitap
ta, küstahça bizden de hahsolunuyor 

~ ~,..,..,,.,,.., 

" Zveno ,, Bulgaristan'ın iç siyasasına karışan ve geçen yıl 
mahud komitedir Bulgar kabinesini zorla dftşQren 

Jııanbul 24 ( Özel ) - Bulgaristauıp iç ıiyal88ında bu iki hOkOmetin mevcut bulunduğu iler sOrOldOkten 

ekaeriya 3nemli roller çeviren ve geçen yıl 19 Mayı· sonra, Yunauistanın, bir Akdeniz devleti olduğu iddia 

sında bOktlmeti deviren (Zveno) komiteeinin genel aek· edilmektedir. Bu kitapta, bizden bahsedilirken, dost· 

releri tarafından telif olunan bir kitapla, Bulgaristanla tuğa hiç yakı,mıyacak surette kaba bir dil kullanıl • 
Yugoelavyanın Balkanlarda birleşmeleri lizımgeldiği maktadır. ( Zveno) komitesinin bu kitabı, Balkanlarda 
ve çOnkO Avrupanın bu kumanda Islav olarak yalınız fena bir tesir uyandırmıştır. 

----------------------------.. ~--~••H•--t•~~--~-----------------------
Kudos'te BulgarİSt&D'dakİ komflnistler . Dünya nereye 

Bir radyo istasyonu 
yapılıyor 

Hayfa - Kudilı civanada 
Remullah kaıabaaında ya· 
ptlmakta olan radyo iıtaı· 
yoau bitmek nzeredir. so 
kilovat nzeriadea çahtacak 
olan iıtaıyoa birinci T eı· 
riDde itlemete bathya· 
caktar. 

Yeninden 8 komü
nist yakalandı ,. 

Bulgar zabıtası, komftnist propa· 
gandasını hoğmağa karar vermiştir 

Musul 
P etrolları Trabluspma 

indirilecek 
( Koriye Döıiri ) ıazeteai. 

Muul Petrollannın yeni ya· 
pılacak bir demiryolu vaııta· 
.Ue Muuldan Trabuluqama 
ıe•k eclileceii hakkındaki 
proje etrafında tU mal6matı 
vermektedir: 

.. yeni projeye ıöre, pet· 
roller, ıahrançlı vaıoalarla 
M111al'daa Trablaqam'a ıe•· 
koluaacakbr • 

Lokomotifler, petrol kam· 
paayaıının kendi mazotu ile 
ifliyecek ve gilnde dört veya 
beı katar, Trabluıtam'a ti· 
dip ıelecektir. Bu demiryo• 
111111111 yapılmaıına yetmit 
milyon frank urfolaucakhr. 

Bu ıoıyete Alman, ltalyan, 
Fraa111 ve laıiliz hiuedarla· 
ra ait olacaktır. Alman hiı· 
Hdarlar prabanu Miller 
Baron idare edecektir. 

Bu yolan iapııada yllzler· 
ce Suriyeli amele kullanıla· 

cak •• Şam timendifer IOI· 

yeteliinia açıla ·da bu ıaretle 
kapablmıı olacaktır. 

Bu projeye ıire, Muıal 
petrollerinin lkenderuaa aak· 
li ve oradan ıev ki için ha· 
zırlanan projeler artık ıaya 
d&tm&t demektir." 

Istanbul'da 
Btlytlk bir yangın oldu 

lıtanbul - Klathane ıem· 
tinde bllylik bir yanı•• ol· 
maı ye otuz &ç •• yanmıt· 
br. Y anıın dikkataizliktea 
çıkmıf ve evlerin ah .. p ol· 
maıı çabuk büy&meıiae H• 

bebiyet yermiftir. Bir çok 
aileler evm kalmıttır. Nllfm· 
ça zayiat yoktur. 

Tanbur hırsızı 
Kemer' de yeni mahallede 

otaran Melımed kızı Adile· 
nia evine ... bırakılan ka· 
pıdan bit ...hına sirmiı •e 
bir l8n• ~larak kaçmaı-' 
br. tftr Mebmed Ali ol· 
dwia clia edildijiaclen 
sabıta tlllllilııta baflamlfbr. 

Sofya 22 (A.A) - Geçen adeıi verilmiıtir. 
ıene ıiyaaal olduja için da· Sofya ı2 (A.A) - Poliı 
;ıttlmıt olaa ( Vhıaal Soaya· Sof ya' da ıizli bir komilniat 
liıt Roviaa zaıcita ) O~u- orıuda meydana çıkarmıt ve 
duna tekrar kurulma mllıa • ıekiz kiti yakalaamııtır. --------.... ~·~· ....• 
Kız kardeşini hı-
~akla yaraladı 

•• 
Kırbekçisinin oğlu Ismail, para ver-
mediklerinden ortalığı kana boyadı 

Din Bayrakh'da bir yara· tlyB itilen lımailin kız kar· 
lama vak'a11 olmuttar. Yap· deti derhal kotmuı •e aaae· 
tıtımız tahkikata ılre, hl· ıini kurtarma ta çalttmııtır. 
diıe tiyle ıeçmittir. lımail kız kardetine de vur· 

Bayraklı'nın Burnova cad· 
deıinde oturan kır bekçisi mai• batlamıt ve eline ge· 
Denizlili Mehmed çaV!lf ojlu çirdiii bir bıçağı ıol böi· 
bmail, anaeaiadea para iıte· r&ne ıaplamıtbr • 
mit fakat (para yok 1) ce· lımail yakalanmıft yaralı 
vabıaı ·alınca fena hal.le içer baıtahaneye kalcbrılmııtır. 
lemit ve kadını döYmete Tahkikata devam edilmek· 
a.ılamıtbr. Bu ıırada ı&rll • tedir. 

•• • •• 
Hokomenlerin 
stajiyerlikleri 
Hilklmealer kanunu gere· 

ıi•c• hllk&mea ıtajiyerliii 
adaalık uyılarak ıtajiyer 
lıllk&menlerdea aıke~e alı· 
aanlaraa aylıklara keıilmek· 
te tle izin ve diğer hallerde 
akblı ityarlann tibi tutul· 
makta idiler. Sajıt kur, Fi· 
nanı bakanlıiı · ile aalaprak 
htlk&men ıtajiyerlerin · ilk 
altı aydan ıoara ityarlıkları 
onaylan.•• rene atajiyer ••• 
fatile bu mllddettea ıonra 
ityar uyılmaları kararanı 

vermittir. 
Bu ıuretle aıkere ıidea 

h&klmea dajiyerler, diier 
itJarlar fibi ayhklannı ala· 
bileceklerdir. 
ı;retmea ıtajyerleri ba 

kararclaa faydalaaacaklarclır. 

Kadını 
Almak İ8temitler 
Ahmed oila Ali yanında 

bir kadın ile Çorakkapıdan 
ıeçerken Receb otlu Meh· 
med, Y aıin ve Aptullab, Ali· 
ala labe çıkmaflar kadını 
aorla U..k w....- •• 

Bi~ikletle 
Bir kadına çarptı 
Bilikletle lzmirden Karıı· 

yakaya ıiderken, Bayraklıda 
65 yatında Zahide kadına 
çarpan ve batından yaralan• 
maıına aebebiyet veren Şa· 
ban ojla lbrahim yakalan· 
mıthr. Yaralı Zahide kadın 
haıtahaneye kaldırılmıı ve 
tedavi altına ahamııtır. 

Bir amele 
Fabrika direktDrflofl 

tehdid etmiş 
Eskiden Halka pınar men· 

ıucat fabrikaıında çalııırkea 
açıkta kalaa amele Fethullah 
ojla Şlkrtl, fabrikada tekrar 
it iatemif fakat direktörden 
it olmadıiı cevabını al· 
mıttır. 

Bunun &zerine Şllkrli di· 
rektöre bir tehdid mektufu 
ıiaderer ~ k her halde ite 
abnmaıını iıtemittir. 

Fabrika direktirli M. Har· 
bet joli vak'dan zabıtayı 
haberdar etmlt ve Ş&krll 
derlıal yakalanmıttır. 

Aliyi ele fena halde d6imtlt· 
lerclir. Mtlteca9izler zabıtaca 
,.11.1 ..... ...,. 

doğru gidiyor? 
·BQfıarafı 1 inci sahifede -

Bir ıosyete tasavvur edi· 
nizki, bunun mile11ialeri, 
birbirinin menafiini koruya· 
mıyacak hale gelmittir. O 
taktirde bu teıekknl, otoma· 
tikman tefesailh etmiı olmaz 
mı? 

Romada çıkan " Afara 
Esteri " mecmuaıı da ıan· 
lara yazmaktadır: 

"Alman mecburi aıkerliği 
illa ettiii za:nan, Franaa ve 
ltalya, mlvazeaeyi temin için 
ıereken anel tedbirleri al
makta geçikmediler. Fakat 
buna mukabil, lagilt"e hll
kCimeti, cepheyi alt-nıt et· 
mekten batka bir tey yap· 
mamııhr. Bu durum; ıiyau· 
larını tayin etmek ve rilzgl· 
rıa ıeyrine göre hareket ey· 
)emek &zere meterolojik bili. 
tenlerini takip eden i&ç&k 
milletleri de ıatırtb. O de•· 
letlerki, miiıtakil bir ıiyaıa 
ylriltememek mecburiyetin· 
dedirler. 
Hitler, (M&cadelem) adlı kita· 
bında, kuvvetliler yalnız de· 

iildir. Demiıti. Bu ıöz yuka· 
ndaki kanaabmızı ne g&zel· 
teyid ediyor? 

İngiltere, P oma' da verdiii 
ıöı& tatmamııbr. Bununla 
beraber Franaa ve ltalya, 
beraber yiirByeceklerdir. Bu 
iki de•let, mtlttefikleriaden 
ve hitta doıtlanadan bile 
aynlmıı olıalar, ıiae bera· 
ber yllriiyecekler ve 85 miJ· 
yonluk bir kitle ile Avrupa 
ıiyasaaını idare etmete gay
ret edeceklerdir." 

lıtanbul 23 (Ôzel) - Ro· 
ma 'dan haber veriliyor: 

Uluslar kurumunun yarın· 
ki toplantııında aleyhte bir 
karar verildfii taktirde ltal· 
ya 'nın derhal kuramdan çe· 
kileceği IÖyleniyor. 

Bıçak taşıyanlar 
Diin yapılan ıilih anıtır· 

maaıada Kemer' de Mehmed 
oilu Hacı Ali'de bir çakı, 
Karııyaka'da oturan Maıtafa 
ojla Yakap'ta bir kama 
bulanarak mtludere edil· 
mittir. 

Koltor 
Bakanı Istanbul'da 
Ankara - Ktıltllr bakanı 

lstanbula ıitmittir. Bu elen 
yılı batında KOlt&r iflerimiz· 
de bir çok deiifildilder ola· 
cakbr. 

Ali Çetinkaya 
Izmir'de 

Başıarafı 1 inci sahijede -
bayındırhiı için biltlin azm 
ye kudretini baaretmiı bu· 
lunuyor. Aziz bakanımızın 
bu seferki geliıinde başka 
bir huıuıiyet vardır. Bunu 
bilen kadirtinaı lzmir halkı, 
dlla akşam Ali Çetinkaya'yı 
kartılamak için heyecanla 
bekliyordu. 

Bumıhaae lltaıyoaaacla il. 
bay General K.. Dlrlk ile fz . 
mir •ylnı Maıtafa Rahmi 
Köken Ye Sadeddin, Maııa eay· 
lnl H4ıal, mGıtabkem u ka· 
mutanı miralay Rulm. C B.P. 
lımlr Uyôa adına yönetim ka· 
ral lyeelud~n Dr. Klmran, 
dnlet demlryolları 7 inci bölge 
lıletme eepekterl ( mlfettlıl ) 
Y akab •e 8 inci b6lge eepeluerl 
Tabaln, emniyet dlrektclrCl Feyzi 
Akkor, dnlet demlryollan bat 
eepekterl İlmi, bayındırlık dl· 
rektclrO Mehmed Nuri 'H tir· 
ketler komleerl Mahmud Ek· 
rem ile ıehlr kurala tlyelerl n 

dayra direktörleri ile birçok zent 
terafıncbıa karıılanmaıtar, Tren 
18,55 de Bumabane lıtaıyo 

nuua gelmlı Ye Bayındırlık 

Bakanı uloaclaa çıkarak gGler 
yGzl~ kendlılnl karııhyanları 

eellmlamıı, ıyra ıyrı ellerini 
ııkmııtıt. 

O ııncla ıDel mualkı ıeltm 
marıını çalıyordu. Bir b61Clk 
uker, bir mlfrese pollı Ye bir 
mGfrese any (Belediye) sabıtaıı 
t1raflndan kaqılanmııtar. Ali 
Çetin kaya eratın ( Aekerlerln) 
clnClae gelince: 

- Merhaba uker! 
Diye kendllerlnl ı~ltmlamıt. 
- Varol! 
Seelerlle kaqılanmıttır. Her 

mlfresenla batında bulunanla· 
rın da ellerbal 11kb k tan eonn 
ealona dclatlb, Altancak iltu 
yonaaa gitmek lıteAtal g&ıter· 

mlfle de tarbay doktor Behçet 
Uı'an Şehir gulaoeanda bir 
kabYe almalan hakkındaki rl· 
caıı berine Bumahaae lltaı· 

yoaandan hallun alkıılan an· 
ıında otomobile blamlt. Şehir 

pslnoeaaa gftmlttlr. Orada •Y· 
lnlar, ilbay Geaenl K. Dlrlk, 
tarbay doktor Behçet Us, parti 
adına gelea doktor Klmna 
Kenan H dlAer bası HYatla 
hubıhallerde balanmllflar . 

Ra •ncla eeblr orkNlruı 
glsel parçalar çalmıttır. Bakan, 
bancbın eonn Ailancak lıtu· 

yonana gitmek lsere gaslao· 
dan ayralmıt. tarbay dokıor 

Behcet Ua'la bir otomobille 
Aleaacak ilıaıyonana gltmlt n 

ha lıtaıyonan lo kıımıacla ukl 
Aydın demlryolları genel dl· 
rektclrClaCln oıarmaııaa ayrıl· 

mıı olan nde koaaklamııtır. 

G~nel direktör lbnhlm Kemal 
de ba evde mlaaflrdlr. 

Ali Çetlnkaya biraz lılln · 

hallan ıonra devlet demlryolla· 
rı eeklalaci ltletme eepektclrlCl· 
ACl olın Aydın bau.nı, bu 
batta yapılmuı lkım gelen 
de&tıtkllklerl •e tarifeleri gfts. 
ded geçlrecekdr. 
Aydın demlryola hattı boyun 

da halk Ali Çetlakaya'yı br· 
fllımak lçla hazırlanmaktadır. 

Balk ba earetle hltdmete ba 
demlryolanan aalln aha-•· 
elan doAa• tlkranlarıaı elde· 
yeceklerdlr. 

Ali Çetiakaya, bu ubah 
erkenden Alıaacak iıtuyo· 
aunda b&tla daireleri birer 
bire?~ez.!llı •e tetkikatta 
bul1111m111tur. 

Baba1a111, lsmirdeld tet· 

- Başıarafı 2inci 
umulmaktadır. ::J 

Habetiıtana fire• 
tlltllnlerin çoiu Y ..JM. 

111 

bir de GlkemizdeD IJ~ "' 
Bazı t&t&aler de M~ 
ile ithal edilir. Ba __ ,;,1 I 
ikiye bir niıbetiade ,..":'il" 
tilnle kanıtırıbr. Si~ 
men milnhasirea f-.. A .. 

ithal edilir. Bunlardl " 
lik paketlerinin 
fiab takriben 8 TBrk 
tadur. 

Daha az miktarda 
&zere Amerikan IİJ.,... 
idhal edildi; bunları• dl 
keti 25 karat ki 
Amerikan ıiıara11 içl9 
son derece azdır. '/ 
lann çoiu ucuz 
tercih etmektedirler· 

Puro ithalib yılda 
bini bulur. U cm 
bu puroları mBn'-••ıuwt 

bancılar kullanırlar. 
Mamul tiltla i 

g6ıterir iıtatiıtik 
değildir. Yalaız 1934 
10,500 kilogram ka~ 
llt olmaıtur. Bu 
genel tlltila ithallb9 

12,S ıini tetki etmekt 
te genel t&tla 
84,031 kiloıraıd 
Genel itbaJlt 1933 d• 
kilogram, 1932 de de 
kiloıramdır. lthallt 1 
beri mtlhim miktar48' 
br. (1927 de 43,035 
1926 da ithallt 29,~ 
ıram, 1925 te iae ~ 
logramdır. 


