
nı rika ayan meclisi; fa~la 

petrol i. tilı alalını ınenedeo 

kanun layıha ını müzake

re ve tasdik eylemişdir. 

ULUSAL • 
I 

Hint preııileri ıııecJisi11de 

kargajahklat· olmuş, Pat-ial 

ve Bikaner l\lihı·aceleri istifa 

tehdidini savurmuşlardır. 

ı İzmirdc çıkar, aktamcı siyasal gazetedir 
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~ Bolgaristan'da neler oluyor 

~~ Eskj Başbakan Corciyef ve 
·~ V al~ef 'in evleri polis tara
;' tından tarassut altına alındı 
1Jlı-

d11I S 'd 6 j,tı otya a 50 - O kişi tevkif edildi. 
1
' ııovski Sofya polis müdürü mü 

Miı·alay To
oluyor? 

(A.A) Hu-

•i' ıusi kaynaklardan bildiril
,1' diiine 2öre yeni kabine aı
J,I ker partiden kral taraftar-
' hklaran bir ralebesi olarak 

ıo I telakki edilmektedir. Gizli 
ıı diktat6r iımile maruf olan 
~ miralay Valçef mevkiini ta
,1 mamen kaybetmiştir. Dün 

JJ evi gene ~polis tarafından 
at taraasud altına alınmıı ve 

i•; kendiıi bir kıılaya naklolun-

muştur. Sabık ba~vekil ce
orciyefin evi de tarassud 
altındadır. Sofyada 50-60 
kişi tevkif olunmu~tur. Bul
garistanda sük6n vardır. 

§ Sofya 23 (A.A) - Ka
bine tebeddülü hakkında 
mütalealar serdeden gazete
ler, bu tebeddülü intaç et
miş olan sebeplerin tama-
men dahili olduğunu yaz
makdadırlar. Generalj Zla
tcfin teşkil etmit olduğu 
yeni hükumeti hükümdar 
ile ordu ve millet arasında 
ki mukaddH rabıtanın bir 
ifadesi olarak~; ıelimlamak· 
tadır. Ve yeni hükumetin 
müstafa hükQmetin dahili ve 

harici siyasetine :devam ede
ceğini ilaye eylemektedir. 

§ Sofya 23 (A.A) - Po· 
lis müdürü bay Naçef istifa 
etmiştir. Kendiıine halef 
elarak Sofya ukcri kuman· 
danı miralay Tanovskinin 
ismi ileri ıüriilmektedir. 

-----

EsJ..-i Bulgar Başbaka111 Bay 
CorciyPf 

latanbul - Sofyadao bil
didliyor : 

Buliar kabinesi iıtifa et
miştir. Yeni kabineyi Har· 
biye Nazarı Zilatef teıkil et· 
miştir . Sofya poliı mildGrilae 
iıden el çektirilmiıtir. Birçok 
kimıeler tevkif edilmiıtir. 

~~~~~~~----.... ~ .... ~ ........... --~~~~~~~---
,,_ Orman 
ibİ 

.~Amenajman plan-
·~ /-' ları hazırlandı 
cd 

Villyetimiz or•anlarınıo 
kesime tabi tutulacak kısım
larına ait Amenajman plin

- lan Yilayet orman baş mn
eıçl- dürliyetince hazırlan mıflır. 
0 ,- Bu planlar yakında Ekim 

'AJ bakanhiına itÖRderilecektir. 

mcJ ,/~ 
6 1 Anadolu devlet ormanla

of rınm idare ve keıimleri ve 

1
,1 cmurların yeni teşkilatı ha· 

to 
1 
kkında Ekim bakanlığınca 

(• bazırlanmıı olan orman ka
rle Dunu lnyih ıı, btiyUk ulus 

kurltnyının bu devresinde 
folf çıkarılacaktır. 

lk - Hazırlanan kanun 1ayıhası 
Ati mubteviyıthna gör ; keıim 

'•" ve idareler mütckbif olarak 
rıl r yahuz ormanlarda yapıl~cak 
ıoJ ve memurlar orman mınta-
yaıf kaları dahiliden va tayin olu
ueı n~n merketlerde oturup va-tf' zıfe görccekleı·dir. 
u f Kasaba ve ormanlarla 
e 1, alAkaıı olmıyan merkezlerde 
'' orman mem11rlan bulunmıya-

~ cak ve buralarda orman 
et' memurlarının vazifelerini hil-
e J kfımetia inzıbat kuvvetleri 
ıi RÖrecektir. 

eııeİ Bu kanununun ulus kurul-
,/ layı~ea kab~I edilip mevkii 
~ mer ıyete ııreceai zamana 

Amerika 
Hazine tahvilatı hak· 

kındaki kanun 

Amerika Cümlıurrei.~i Bay 
RUZVELT 

Vaşington 23 ( A.A ) _ 
Haziae iıtikraılarnmı 45 mil
yar _delara kadar yapılabil
mesıne mftsaade eden kanun, 
yollar ve nakliye vasıtaları 
komisyenu tarafından kabul 
edilmiştir. Yirmi beşu do
larlık hisse senetleri çıkarı
labilecektir. 

~~~--------~~~ 
Havza 

Ağaçlandırılıyor 

Şönıediferlerimiz 
Hakkında bir lngiliz 
gnzetesi ne yazıyor 

Morning Po.t K'aıete1inden 
tercüme edilmitlir: 

Demiryolu kumpaayaları
mız ileride la1Bvvurları için 
Türkiye'nin tecrübesinde• 
çok cesaret alabilirler. 

Türkiye'deki mea'ele bi
zimkinin aynidir. " Econo· 

mist ,, in anlattığına göre, 
hükumet demiryollarında 

mühim bir açıkla karıılaıın
ca, Anadolu'da işi ve ıeıin
tiyi kolaylaştırmak ilzere u
zun müddetli biletlerde üc

retleri indirmiştir. Netice 

çok l<Arlı olmuı, gidiş geliş 
yüzde 40, ve kir yUıde 20 
artmıştır. 

Bu suretle, otobüı reka· 

betini önüne mvaffakıyetle 
ııeçilmiıtir. Gezinti biletleri
ne karşı da fazla istek u
yandı(ı söyleniyor. Fakat 
otobüslerden baıka iSnüne 
geçilecek diier bir rekabet 
vardı. Anadolu'da develeri 
kullanmok adetti Tren üc
retlerinin indirilmesi ve bir 
çok kolaylıkların teminin• 
kadar klSylü deve ile ylik 
taşımıya devam etmiıti. Bu 
büyftk rekabet timdi tama
mile bertc raf edilmittir. 

;w 

Iran 
Hükôıneti teessür 
)erini beyan etti 

Ankara 23 ( A.A) İranın 
Ankara büyük Elçisi son 
zamanlarda Marmara havza
sında zuhur eden zelzele 
felaketi dolayısile dost ve 
kardeş lran hükiimet ve 
ulusunun teessürlerini hükii
metimize bildirmiştir. 

Hükumetimiz tle dost ve 
kardeş hüktlmet ve ulusun 
bu candan alikasına karşı 
teıekkülerini bildirmiştir. 

japonya -Ingiltere 
Roma'da çıkan (Popolo 

d'ltalya gazetesi, bir muka
yese baılığı altında yazdığı 
bir makalede diyor ki: 

Son istatistiklere g5re, Ja-
ponyanıD nilfuıu 68,194,900 
dllr. Bu miktarın 33 milyonu 
kadın, kalanı iıe erkektir. 

Japonyanin nllfuıu 1933 
yılına nisbetle 056,300 art
mııtır. 

Japonya, nüfus bakımın
dan büyük bir inkiıaf göı
termekteclir. 

lngillere bükQmetinin neı
rettiği ıon bir istatistiğe 
nazaran, lnıilterc ve Golleı 
de, 1934 yılında 580413 do-
ğu• kaydedilmektedir. lo
gi tere nüfuı ve dej'um 
bakımından müthit bir azal
ma göıtermektedir. 

Avrupanın nlifuıu yıldan 
yıla ekıilmektedir, difer kı
taların nüfusu İte yıldan yıla 
artmaktadır. 

Macar 
Httkunıet Jırka -
sında ıslahat 

~facar Ra~baka111 

General Gi;mbü~ 

Budapeft• 23 (A.A)- Ge
neral Gömbüılln riyaaetinde 
toplanmakta olan hük6met 
farkasında mühim ıslahat 
projeleri tetkik edilmekte· 
dir. intihabata müteallik ıı-

er;;;;> 

Astronomlar ne diyorlar 

Fransa' da si yasal 
cinayetler olacak 

• 
Fransa Reisicümhuru, Eylül sırala
ı·ında ihtiyatkarane davranmalıdır . 

Fransa Ueisicümhuru Ray Lebrun 

Paris - Yeni yıl milnase· 
betile muhtelif iıtihraçlarda 
bulwnan meıbur astronomlar
dan ( Rije ) 1935 yılı içinde 

dır. Bu karışıklıkların batında 
eski mubaribler bulunacak 
ve bunlar, hükumeti eUeriDe 

almak iıtiyeceklerae de mu

vaffak olamıyacaklarclır. 935 
yılının Eylülünde Franıa Re

isicümh~ru Lebrun, çok Hl
tiyatkir hareket etmeli ve 

lüzumsuz i'ezintilerle ıiyasi 

ziyaretlerden çok sakınmalı
dır. 

Fransa l 935 yıla içiade 
yapacağı ıiyaaal muabedelerle 
acunun dikkat nazarını üze-

rine çekecektir. Bununla be
raber, bu yıl içinde Franıa
ıun en meıbur adamlarındaD 
ve eski devlet reiılerinden 

Fraoaanın geçireceği muha- biriıi ile llç devlet adamı 
taralı vaziyetleri ıon mıka- öldilrllecektir . 
lesinde sıralamaktadır. Fraliıadi l>at pı\eren 1piz-
Franıız astronomu diyor ki: lik, bu yıl fazlalaıacak •• bu 
" 1935 yılının Temmuz or- ylzden Franaanın muhtelif 

talarında Franıada bir takım yerlerinde arbedeler çıka-
dahili kargaıalıklar olacak- caktır. ·-------· -. Si IAbıızlacma i•i 

Konferans toplantı 
·ya davet edilecek 
Bu davet, ay ııihayetinde yapılacak 
görüşmelerle alakadar değildir 

Cenene 23 (A.A) - Bay 
Hendersooun, pek yakında 

ıilabları bırakma konferan
sının iki komitesini yani si
lah imal ve ticareti itleriyle 
me,ıul olan komite ile silah

ları bırakmaya aid daimi bir 
komisyon ihdası ve silihlarıD 
kontrolü meı'eleleri ile meş
gul olan komiteyi toplanmı
davet etmesi ihtimal dahi
lindedir. Bu davetin bu ay 
nihayetinde yapılacak diplo
matik görltmelerle bir all
kası yoktur. 

Demiryoln 
KonferansJ 
Varşova 23 (A.A) - Al-

manlarla Leblileria Krakovi
de toplanmakta olan demir 
yelu konferansı, bilbaıaaAl
manyanın Lehistan korido-
rundaki tranıit ticaretine 
mlUeallik bir itillf elde et
mittir. 
uaan mecliıine naibi hüku
metin ıclahiyetlerinin tevsi· 

Bay Hentl~rson 

Londrada 
Mflbim bir İfçi 

anıa,maıı 

Loodra 24 - Devlet de

miryolları iıçileri sendika11 
tarafından yapılu bir toplan-

tıda, aralarında çıkabilecek 

ibtillfları bal için bir anlaı

ma imzalamıılırdır. Bu aa

laşma lngilte:rede timdiye ka
d•'t iıçiler arasında yapılan 
itilifların en mülaimi sayıl-/; kadar aiaç kesimi, Ekim 

J bakanlıtıaca yuak tdilmiıtir. 

Samsun 23 (A.A) - Hav
zanın umranı ve ağaçlandı

rılnHıı için kurulan komisyon 
çek mil<darda akasya ve çam 
fideleri ısmarlamıthr. Hav
zada yeni nüfuı sayımında 

esu olan numarataj itlerine 
de bıılanmııtır. la hat projetiadea baık• meb-

ine ve iyan meclisine mü
teallik reformlara ait proje
ler de verilecektir • ı maktadır. 



Sahife 2 (Uluaal BiıliW 

Fransa lzmirsicilli ticaret Afyon ökooooıiıi 

. . memurluğundan: Almanyada dıs ti-
oeıçıka Ve fSVIÇ· Merkezi Iıtanbulda Gala- ' 

re bankalarının ~:·i:~b·.:~~1~~~~:.t;!~::: caret ve yakın ~ark 
• • malcılarda Osmaniye cadde- ' 

vazıyetı ıinde 75 numaralı maiaıa-
Franaa, Belçika •e lniç- ya nakleden ve tütiln ve 

re bankalarının durumu ıon aaire ticaretini yapan (Fet
yıllar içinde birbirine zıt vacı zade Fehmi ve Sabri) 
iki faaliyet ile kendini 161- ıirketinin ticaret unvanı •• 
termiıtir: Biri altın mevcu- ıirket mukaveleıi ticaret 
dunun d~terli bilimde faz- kanunu hftkümlerine te•fi
lal~ımaaı , ikincisi de işlet- kan ıicilin 1325 numaraıına 
meden biriktirmeyi ve ser· kayt ve tescil olundutu ifln 
mayenin çekilme.ini mucip olunur. 
olan 6konomik faaliyetin Izmir sicilli ticaret memu-
daralması. Bununla· beraber ru rHmt mUbrll ve F. 
her üç memleketteki banka Tenik imaıa1ı 
siıtemlerinin reaksiyonu bat· 1 - Mukavele. 
ka olmuştur: 2 - Beyanname 

Belçikada hftk6met ban- Yevmiye No. 1075 
kaların teıkilltını tekrar ye- Surettir. 
nileıtiraıiı ve bu makaatla Mukavele 
ticaret bankalarım anonim 
bankalardan (işlere sermaye 
yatıran bankalardan) ayır· 

mııtır. Bundan ba~ka hükfl
met ihraç edilen bazı kıy

metleri uluaal bankanı• ta
ahhildü altında iskontolu 
olarak garanti etmiıtir. 

l'ranaada küçük bankalar 
kriz neticesi yavaı yavaı 
ortadan kalkmaktadır. D&rt 
bllyllk banka ite para boz
iunluk ve intizamıızlıitna 
ratmen kendilerini muhafaza 
edebilmiıler ve bank dö 
Fransın muhafazakir politi
kaıı ve kuvvetJi nakit para 
mevcudu Nyesinde de tu
tunabilmitlerdir. Bankalar 
özerindeki depreayen şubat 
934 denberi daiılmıt ve o 
zamandanberi de mevduat 
kısmen emniyetin Keri d&n
mesinden kısmen de lnıiliz 
lirasının son kurunlardaki 
dOımeainden dolayı çefral
mıştır. Fransız banka siste
mi vazifesinı iyi ıörmliı ve 
hükumetin müdahalelerine 
dayanabilmiıtir diyebiliriz. 

Acun savaşı içinde lsviç-
reye kaçan sermayeler ytı
zünden çabuk inkiıaf eden 
bankalar büytik banka prob· 
lemleri ıereklendirmiş idi. 
F•kat lsviçre sanayiini de 
fena aalde baltalayan acun 
krizinden dolayı bir çok 
bank'a1ar ve hatti " Caisse 
federale de prets et depeh,, 
aacak blikftmetin ve üçilncil 
tahısların yardımile faaliyet
lerine devam edebilmiıler 
ve bu hal de işletmeden bi
riktirmeyi ve para kald11· 
mayı rereklendirmiştir. Hii
kftmet bankalara daima yar
thm etmiş ve son kurunda 
da bunları kontrol etmek 
ve sermayeleri ile ikrazları 
arası•daki m'ünasebatı tes
bit etmek Qzere iCÇenJerde 
meclise bir kanun layihası 
vermiştir. Y akı•da da bloke 
krediler için bir kararname 
hazırlayacaktır. 

f zmir birinci icra memur
luiundan : 

Borçtan dolayı lzmir Esnaf ' 
ve Ahali bankasına merhun 
küpe yilztik ve sairenin ic-
raen satılmasına karar veril
miıtir. 29 - 1 - 935 tarihinde 
Sah günü saat 12 de ku
yumcılar çarıısında bilmüza-
yede satılacaktır. 

Bu arttırmada tahmia o
lunan kıymetin yilzde 75 ni 
bulmadıiı taktirde ikinci ar
ttırması 5- 2 - 935 tarihinde 
Salı ıünU saat 12 de yapı
lacaktır. Talip veya iliıiği 
olanların yevm ve vakti mez-

kürda hazır bulunmaları ilin 
olunur. (240) 

Şitlide Hallıkir ıazi cad
tleainde 258 numaralı hanede 
milkimler Fetvacı zade F ebmi 
ye Sabri beyler ıeraiti atiye 
dairesinde aktı ıirket ve 
mukavele ederler. 

Madde 1 - Şirketin mer· 
kezi Galatada Karaköy pa
Jista sai beıinci katta 5-6 
numaralı yazıhanedir. 

Madde 2 - Şirket tuz, 
t6tnn ve aaire ticaretiyle it· 
tij'al edecektir. 

Madde 3 - Şirketin ne
vi kollektiftir. 

Madde • - Şirketin ser
mayesi "50000" elli bin lira 
olup "25000,, yirmi Def bin 
lirası Fetvacı zade Fehmi 
ve "25000" yirmi beş bin li
rası da Sabri beyler tarafın
dan konulmuıtur. Ştırekl 
)Uzum g6rdilift takdirde ser
mayeyi tezyit edecektir. 

Madde 5 - Şirketin müd
deti 1 Klnunsani 9'0 tari
hinden itibaren beş senedir. 
Hitamı mllddettea bir ay 
evvel tarafeyn yekdiğerine 
fesih veya tecdid hususun
da sureti reımiyede haber
dar etmedikçe işbu muka
velename ayni ıeraitle ken.
C:liliiinden yenilenmiı olacak
tır. 

Madde 6 - Şirketin un
vanı ( Fetvacı zade F ebmi 
ve Sabri ) dir. 

Madde 7-Şürekidan her 
biri şirket namına 111tinf eri
den vazı imza edebilecektir. 

Madde 8 - Her sene ni
hayetinde besabat görfilüp 
kAr ve zarar yarıyarıya tak
ıim olunacaktır. 

İşbu mukavelename bir 
nüsha olarak tanzim edil
miştir. Adresleri yukarıda 
yazılı akitlerden Fetvacı za
de Feami ve Sabri beyler. 

18-2 inci kanun 1930 
imzalar F. Fetvacı 7ade 

S. Fetvazı zade 
Mahallinde Nevzat bey ta

rafından okunup anlatılan bu 
mukavelename altındaki im
zalar şahıs ve hüviyetlerini 
tanıdığımız F ebacı zade 
Fehmi ve Sabri beylerin olup 
milnderecatını temamile ka
bul ettikten sonra kendjıiaiD 
koyduiunu beyan ve taıdik 
ederiz. 

Kibrit inhiaar idareai mu· 
haberat şefi Emin Selimi bey 

imza Selimi 
Mezkur idare odacısı Os

man efendi imza Osman. 
18 kinunusani 930 tarihli bu 
mukavelename altındaki im
zalar Fehacı .zade Fehmi 
ve Sabri beylerin olduju 

--·-· Almanyanın Türkiye, Iran, Filistin 
ile olan alış verişi yüzde 60 geriledi 

Alman mallarının 1933 
denberi Yakın Şark ülkele
rindeki ıltrümU, bu ülkelerin 
çoiu hafi büyiik 6konomik 
zorluklar içinde bulunmakla 
beraber, ıittikçe araştırmak· 
tadır. Yakın Şark memleket· 
lerine yapılan ihracattaki bu 
artış, umumi döviz ııkıntısı· 
na rağmen, o memleketler
den yapılan itbalitın çoial
maıını kolaylaıtırmııtır. Ger
çi bu memleketlerle, yapılan 
ahı verişler Almanyanın u
mumt ticaretinde fazla bir 
yer hıtmıyoraa da bu saha
da rCSrUlen inkiıaf sıçrama
ları ilerisi için deiersiz sa
yılmamalıdır. 

Filvaki aanayie karıı he
nüz kAfi derecede açılma

mıt olan yakın ıarktaki zi· 
raat memleketleri acun öke
nomik sıkıntıdan fazla mü
teessir olmuıtur. Toprak ü
rilnleri fiatlarındaki dOşOk· 
lük llışarıya ıönderdikleri 
malların deierini azaltmış 

ve ticaretteki umumi iÜçlnk
ler dolayısile ihracat imkin
lan daralmıştır. Filistinin 1ıe· 

yukarıda isim 1'e hilviyet)eri 
yazılı muarriflerin ifade ve 
ta1diklerinden anlatılmakla 

tasdik kılındı . 
18 kinuausani 930 

resmi mllhtlr 
T. C. Beyotlu altıncı no

teri H. Klmif imzası H. Kamil 
lıbu suret 18 kanunusani 

931 tarih ve 250-10 no. Jı 

dairede dosyuında mahfuz 
imzalı asıl nushasına muta
bık olmakla ta~dik ederim. 

11 T etrinisani 934 
bir imza okunamadı 

T. C. Beyoilu altıncı ao
teri resmi mübrD ve Feh
rettia imzası. 

Umumi no. 10496 
Hususi no. 2-17• 
işbu mukavelename sureti 

daireye mübrez asıl nusha .. 
sına mutabık olmakla 
tudik kıhodı. Bin dokuz 
yüz otuz dört senesi kl
nunuevvef ayının on eltıncı 
pazar ıiinü. 

İzmir ikinci noteri :resmi 
mnhnru ve Mehmet Emin 
imzası. 

Beyanname 
Biz zirde imzalan mevzu 

tlkcardan Fetvacı zade F eb
mi ve biraderi Fetvacı zade 
Sabri beyler beyan ederiz ki: 

Esas mukavelesi bey oğlu 
altıncı noterliiinden on :sekiz 
KAnunsani 930 tarih ve 10-

250 11umara talatında mnsacl

dak merkeıi lıtanbulda Ga

latada Karaköy palasta sai 
beşinci katta S ve 6 numa· 

rada olmak . Uzre " Fetvacı 

zade Fe1ımi ve Sabri " un

vanı altında mütetekkil kol

lektif tirketimiz muamelitını 

1 KAnunuevvel 934 tarihin
den itibaren lımire nakJ ve 
Peştemalcılarda Osmaniye 
caddesinde kA!n 75 numaralı 
maiazayı tesis ve küşat ede
rek burasını merkezi mu
amele ve ikametıAhı kanuni 

çirdiii husuıi inkişaf he.alJa 
katılmazsa acun lkonomisin· 
deki konjankturel kalkınmada 
yakın Şark memleketleri lıe
men hiç faydalanmamış 1ıi

hidir. 
Ôkonomi ıerait ve ahva

lin bozukluğu dolayııile bu 
memleketler hususi bir çok 
korunma tedbirleri almak 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Ôkonomik idare gitiİd~ 
devletin eline seçmiştir. Mu
•alat ve nakliyat yollarının 
açılmaıı. yerli sanayiin ku· 

rulmuı Ye ayni zamanda zi
raatin ilerletilmesi ıuretile 

iç pazarların ıenişletilmeıine, 
bam madde ticaretinin klrlı 

bir h"le ıetirilmesine ve 
-her ıeyden önce- buınn en 
en ziyade harcanacak eıya
yi teıkil etmekte olan itha
lattan milttaıni kalmaia ça
hııl•aktadır. Bu ıuretle ya
kın Şarkın umumi yapııında 
da 5konomik ikiıaf nzeriade 
reniı tesirle yapan mObim 
.leiiıiklikler baı ı&ıtermiş 
bulun•aktadır. 
- hı•u 4 üntü j•h.ifi'U---

ittihaz eyliyecektir. Şirket 

mukavdeıinin al:akimı mlln

dereceai ve kapatılan lstan
buldaki merkezin şirketimize 
müzaf olarak icra ettiği mu· 
amellt ve taabhOdatın ta
mamı lıtaki olup muamellt 
ve taahhildatı mezkftre fima
bat lzmirde yeni merkezimiz 
tarafından ifa kılınacağı ci
hetle keyfiyetin ticaret ıicil
line kayt ve tescili emrinde 
zirdeki şirket unvıaile imzayı 
ıllreklnın usolen tasdikini 
reca ederiz efendim . 

8 Tetrinisani 934 
iki imıa. 

Umumi Ne. 9259 
Hususi No. 5-186 

Dairede kıraat ve meali tak
rir ve tefhim kılınan bin do-

kuz yüz otuz dört senesi ikinci 

teşrinin sekiziaci günti tari
hile müverrah itbu beyanna-

me zirinde mevzu imzaların 

zat ve bU•iyetleri dairece 

maruf Fetvacı zade Fehmi 

ve biraderi Fetvacı zade Sabri 
beylerin imzaları olup mün-

derecatını temamen kahul 
ile ikrar eyledikten sonra ay
nen bir ıureti dosyasına ko
nularak tasdik kılındı. Bin 
dokuz yüz otuz dört senesi 
ikinci teşrinin sekizinci 
perıembe günü. 

8 T. Sani 934 
lzmir ikinci noteri Mehmet 
Emin resmi mührii ve namı

na muavin Kemal imzası 
Umumt No. 411 
Huıust No. 5-186 
lıbu beyanname ıuretinin 

daire dosyasında mahfuı 
9259 umumi numaralı ashna 
mutakab tasdık kılındı . Bin 
dokuz yüz otuz beş seneai 
kAnun Hni ayının on dördün
cü pazartesi günü. 

14 K. Sani i935 
lzmir ikinci noteri 
Mehmet Emin resmi 
miihilrli ve M. Emin 

imıaıı 

24 ikiaci --
Bu Gene Kimdi 

~ 

24ikiicTK~n 1935T efrika No. 

Diye söyleni

yordu. Bir ara· 

lık cebinden 
iki tane biner 

liralık çıkardı ve bana uzattı .. 
lıt• o dakikada mtieideiu
mumi ile iki jaadarma dai
reye ıirdiler. Müddeiumumi: 

- Kanun namına bapiDizi 
te•kif ediyorum! 

Dedi. ( .... )Bey bir hareket 
yapacak gibi oldu.. Jandar
malar ma•zerleri çe-.·irdiler: 

- Eller yukarı!. 
Mithit bir dakikaydı bu!. 

hırsızlar doaa kalmıılardı .. 
Bizim dllmblek lstatlı tahri
rat kltibinin burnundan göz
lnkleri diltm'1ıtü . 

( .... . ) bey yüzüme kinle 
hiddetle baktı : 

- Kaymakam bey, kan
cıklık ettin 6yle mi, alaca
iın olıun? .. 

Ona cevap verıneie liizum 
ıörmedim. Vurdutu köylliyil 
onun araziıinde bir kulübe 

içinde bulduk. Doktorun söy
Jediiine göre, vaktinde ye
tiımitiı. Yoksa yara, kanıran 
olacakmış.. ikisi sr6iıiinde 
hiri kaba etinde üç derin 
bıçak yarası .. 

Köylnlerden tluydu111 : 
( . . . . . . ) it eyin akraba 

ve uıakları beni öldftrmeie 
karar vermişler. 

Bir sıece evime relirken, 
ansıııa ftstftme üç kurıun 
ııkıldı, fakat isabet etme
di .. 

Bir mllddat sonra izinli 
olarak lzmire geldim. Ben 

artık eski Ali deiildim: 
Sinirli, karanlık, neş'esiz 

duriua bir adam elmuştum. 
Necdet iene Avrupaya 

gitmiıti. Bizim annelikle sık 
ıık mektuplaşıyorduk. Zaten 
izin istemekliiim de ondan 
ileri ıeldi: 

Ha1taymış. Gel, diyordu. 
Garip bir hisle kendi 

kendime soruyordum: 
- Sakın onun da ölDsünü 

ben mi kaldıraca;ım?. 
Bulanık, dumanlı bir ak

şam lzmire ayak bastım .. 
Öyle sanıyordum ki Cevza 

karşıma çıkacak, elimi sıka

rak, koyu mavi rözleri ile 

İzmir OçUncU icra memur-
luğundaa: (233) 

Bayan Hayriyenin Bay A-

sıma 750 liraya ipotekli ka
las iman S. 36 tapu N. lı 
500 lira kıymetli hanesi 30 
gün müddetle açık arttırma
ya çıkarılmıştır. 1 nci arttır
ması 25-2-935 tarih pazarte· 
si iÜnü saat 15 de olup ha
ddi liyik görülmezse 15 ınn 
uzatılarak 2 inci arttırması 
13-3-935 tarih çarşamba gil 
nü ayni saatta yapılacaktır. 
Şartname 5-2-935 tarihin

den itibaren herkese açık
tır. f şbu hanede bir bak id
dia edealerin 20 rlin zarfın
da vesaiki ile u;rasınlar aksi 
halde hakları tapu sicili ile 
sabit olmadıkça paylatmadaD 
hariç kalaeaklardır. Yüzde 2 
buçuk delJiliye müşteriye 

aittir. Kıymetin ytızde 7 bu· 
çuğu depozito yatırılacaktır. 
Alıcıların mUnadiye ve o gln 
ve saatta 34-1537 dosya N. 
su ile icra dairesinde haıır 
bulunmaları ilin olunur. 

YAZAN: Orhan Rahmi 

kirpiklerinin aralıiınd an 
kar ak; ..1

0
r 

- Ne kadar da nsJJ ' 
. Al"' senı ı .. 

Diyecek.. Ben bı• 
neye yaklaşırken, köşel 
hava razı lambaları 
nıyordu . Sokaklar t 
dolu bir kalabalığın 

tüsü ife uğuldayordu. 
Fakat ben, uzaklar• 

mış bir insan yahmzhi' 
deydim . Başımı eimİft 
dece ayak kapfarımı 

diyordum . 
Karanlık ince bir Y 

ribi:eıeniyordu .. 
Eve vardım. Zili uı 

dıya çaldım.. Seı 
Karşıki evin balkonu 
Genç bir kadın ıeıi 

verdi: 
- Efe11dim, onlar 

yokl 
Dedi.. lenlitimden 

bir sızı geçer iİbi ol 

ıe1, ne kadar da be 
du. Onun ıHine?. 

KilçOkkenl biraz lla 
ce itli. .. Olabirlir ya, 
renç bir kadın vey• 
tonu almııtı .. Fakat a• 
natebet, Emine bura 
arayaltilirdi ?. Bu dU 
ler bir lahza içinde 
r•çtiler .. 

- Arluuı var 

Salihli imi 
tıı memurlutundan: 

Salihlinin eski cami 
hallesinin dibek dere 
iıDda ıarkan dirhemıi• 
lu Mustafa hanesi 
yol şimalen helvacı Ali 
hanesi cenuben bai yo 
mahdut iki: oda bir sal 
havluyu havi bir bap 
300 lira kıymeti muk 
resile ve ıuyµun izaJeei 
lu ile ve icra ifJis kano 
tevfikan 21-2-935 tar 
milsadif perıembe gftD 
at 14· 16 da ihale elu 
üzere açık arttırma ile 
lıia çıkarılmııtır. 

1 - f ıbu satı fa ait 
name 30-1-935 tarihi 
itibaren her kesin g5 
mesi için dairemizin 51 
maraaile açıktır. 

2 - işbu gayri dl 

üzerinde rehin irtifak 
ve saire gibi bir ann• 
iddiasında bulunan var• 
gün zarfında evrakı dl 

telerile birlikte daire 
milracaat etmelidirler. 
halde hakları tapu 
sabit olmıyanların art 
bedelinin paylaımaı 
hariç kalırlar. 

3 - İhale günü tek 
dilen bedel mukadder 
olan 300 liranın yüzd• 
miı beşi olan 225 
geçmek tartile en çok 
del teklif edene ilaale 

Aksi takdirde ibate 
giln ieriye bırakılarak 
beşinci giin olan 9-3 ·9 
rihine müsadif cumarte 
nft en çok bedel teklif 
mUşteriye ihale olunur· 

4 - Alıcıların 2750 
ruı •akit veya mutebot 
bankanın taahhüt mekt 
nu teminat olarak g 
meie mecburdurlar. 

5 - Daha fazla m 
almak iıtiyenler ber gO' 
leden sonra dairemise 
racaat etmeleri ilin o 

·m 

e 



..-:--s._h_~~·-3;;................,.._ __________________________________________ ~<...ıYJ~~Bir~·~u19..._ _____________ ~~~~ .......... ~ 

Ceıe Satı- Aydın demiryolu umum Fratelli Sperco Vapuı· Aceııtası • 
24 ikinci Kanun 935 

Olivier ve şurel~a 
sı Limiteı vapur 

aceııtası 

mildtırlüiOnden: Kitaplarınıza Güzel Bir 
1088 numaralı tuila ve ma- ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

] k h k. d t t 'f 'd' R Cilt, Habralarınızn Şık 

]- ane nıa e eva arı esı ır " UL YSSES ,, vapuru 17 kinunu1&nide Anven, otter-
26-1·935 taribindea 30- dam, Amıterdam ve Hamburia hareket edecektir. Bir AlbOm, Ve air 

6-935 tarihine kadar lzmir " HERCULES ,, vapuru ~ 25 ikinci kinundan 31 ikinci Cilt İşleri Yaplır· 
Topaltında Hacıali efendi 

addHinde 152 numaralı 

hane mUsait ıeraitle aatılı

'or. Talip elanlar dizgenle-

ve Nazilliden Kuleönlno kanuna kadar Anven, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg rııak lsterıeniz : 
yeni fabrika teaisi için taıı· 

Ccndeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 

nacak makina edevatı ve için yllk alacaktır· * l' ENi KAVA f'LA R * 
tuğla için aıaiıdaki yazıh " HERMES " vapuru 27 ikinci klnunda beklenmekte olup Çuşısmda 34 N umarada 

ROUMELIAN vapuru 25 

ikinci kanunda Liverpool ve 

Sv•anseadan gelip tahliyede 

bulunacaktır. 
'mizden Bay Reıad Maral'a 
üracaat etmelidirler . _I ___ _ 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mnteha11111 

ikinci Beyler Sokagı N. 68 
Telt>fon 3452 

... lllİlll ...... _ ....... 

tarifeler üzerinden ücreti Burıaı, Varna ve Köstence için yUk alacaktır. 
nakliye alınacaktır. 11 HERMES ,, vapuru 8 ıubattan 14 tubata kadar An· 

lakina edevatı: vers, Rotteruam, Amıterdam ve Hamburr limanları için 

lzmirdea Kule&nüne beher ytık alacakt1r. 
tonu 1084 kuruı, asiari 100 .. GANYMEDES ,, vapuru 22 şubattaıa 28 şubata kadar 
ton nakledilmHİ ıartt1r. Aavers, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburı içio yftk 
Tuğla: alacaktır. 

lımirden Kuleönilne beher SVENSKA ORIENT LINIEN 
tonu 976 kuruı, tam varon .. FERNEBO ,, vapuru 19 kAnunusanide Hamburı, Co-
dolusu olmak §&rtile. penhaieD, Dantıİi, Gdynia, Gotebori, Oılo ve askandinavya 

- - Ali Rıza - -
Mncellithanesine uirayınız. 

v. van 
Der Zee 

& Co. 

• 
TRENTlO vapuru 30 ikia

ci killunda Londra, Hull ve 
Anventcn gelü tahliyede 

bulunacak ve ayni zamanda 

Londra ve Hull içi yük ala
cakbr. 
The General Steam Navi

gation Co. Ltd. 

Laz Asım 
Nazilliden Kuleönilne tam limaaları için yük alacaktır. 

vagon dolusu olmak ıartile 11 BLALAND ,, moUSrü 28 şubatta Hamburı1 Copeoha
ıevkedilecek tuilanın beher gen, Dantzig, Gdynia, Goteburı, Oslo ve İskandinavya 

DEUTSCHE LEV ANTE LINlE STORK vapuru Limanımız 
da olup Londra için yük a
lacaktır. 

1 
etuletle tahliye edildi 
Yılbııı iec11iade k••ar 

ynamak ve kazaaılan para
ı sr••p etmek ıuçuadan 

tonundan 795 kuruı üereti limanları için yük alacakt1r. 
nakliye alınacaktır. 

Satılık Motör 
az•un ~• mevkuf Laz A11m, 12 beygir kuvvetinde (Di-
ef aletle tahliye edilmiıtir. zel) markah az kullaaılmıı 

-·-111!!!~~-----~ı bir motör satılıklar. Taliple-
Elektrik}e rin idarehanemiıe müraca

Komprosor boya 
Otomobil, pestola, mo· 

bilye, para kaaalar1, ıulu 
lizik boya, doktor •ıya· 
ları ve dit tabiplerine ait 
edevat elektrikle - boyA. 
Dlr. 

Kemeraltı Barut hanı 
• içeriıiade otomobil boya· 

cı11 lıtanbullo Ahmet 

ev 
G6ztepede Halit Ziya hey 

ıekaiında 1' numaralı baae 
kiralıkbr. lstiye•ler iskele 
l>afıada hakkal Hasa• afa
clan ltrenıhilirler. 

Ulusal 

atlan ilin olunur. 

Bayanlar 
Senelerin güıelli;inize 

verdiii zararları diploma-
lı MiNiK kadın berberi 

Sıdkının maharetli elile 

derhal tamir etdiriniz. 

S1dkının 
Ondulesi masajı mani

k&r ve makyajı saç tuva
letleri ve alb aybk dai· 
mi onduleleri size ini ve 
sönmez bir parlaklık ve
recekdir. 

Keçeciler caddesi 122 
numara 3 katlı yeni hi
nasında. Telefon: 3101 

.. SMALAND " vapuru 8 tubatta Hamburı, Copenhaıen, 
Danbİlf, Gydnia, Goteborg, Oslo ve lskandinayya limanları 
için yOk alacaktır. 

SERViCE MARiTIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için her on beş gilode bir muntazam sefer 

.. ALBA JUL YA ,, vapuru 21 kanunusanide beklenmekte 
olup ayni glinde Malta, Barnlo•, Marsilya •e Cenovaya 
hareket edecektir. 

" PELES ,, vapuru 15 şubatta gelip 16 şubatta Malta, 
Barselon, Marsilya ve Ceno•aya hareket edecektir. 

Yolcu ve yUk kabul eder. 
Hamit: lıindaki hareket tarihlerindeki deiişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafıillt için ıkinci Kordonda Tahmil •• Tabliye 

ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalıiına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 

•111111ltlllllIH1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lllll l l lll l il l t 11 111111 • 

!lzmir yün mensucatı; 
ITürk Anonim şirketi~ 

Birlik 

1 Bu •fleueıc, iki yflE ltia lira ıermayc ile § 
i t9'ekktıl •t•it ve Di Oryental Karpet Manu·§ 
~ fakçörers Limited (Şark lıah) ,irketinc ait =: 
§ lzmirde Halkapıaardaki kuma' fabrika81nı satın ~ 

a-1~S•t•aılln-bıııııiu•) .... Q-te-lı·ıi• ~ almıttır. Fabrika bilUln t~kilAt "elteaieaı ve mfte· § 
~ talıdimini He eıkiıi ıihi 1 kAnunusani 1935 ta· ~ 

Gandelik aiya..ı ıaaete 
ahibi: Heytl•r lliıştla Ôkıem 

Nııriyat mtldOrü : 
Hamdi NIJ~lıeı 

T elıfoa: 2776 
Adres : lımir ikinci 

Beyler ıokatı 
Abone ıtırtları : 
700 kurut senelik 

400 .. altı aylık 

ilan ~artları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi illnlar : idare
banede kararlaıtirilir 
Basıldığı yer: AN AD ULU 
matbaası 

lzmirin en temiz 
( ~ık ve ucuz ) 

otelidir 
Temiz hava mükemmel 

konfur, düı ve ber türlü 
111lıhi ıeraiti haizdir. Bay

ram mlinuebetile yatak 
ücretlerini ucuzlatmııbr. 

Otelimize bir defa teşri 
edecek zevatın otelimizin 
her huıuaabndan mem· 

nun kalacaklannı vadedi· 
yoruz. 

Birinci Kordon ha 

vagazı ~irketi itisa 
lı Istanbul Oıeli .. 

Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 1'ilrk Anonim Şirketi 

Sermayesi 3,000,000'I1tırk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30--40 

Tire kazası malınüdürlOğUnden 
Bedeli keşfi 6924 lira 85 lcuruı olan İzmite bağlı Tire 

hükumet kenağı bakıyci inşaatı kapalı zarf usulu ile mü-

~ rihiaden itibaren yeai 'irkct : tarafından i'letil- § 
~ •ektedir. Her 11e,·i yfhl iplikleri, kuma,, hatta· ~ 
~ niye ve çorap imal edileeektir. Mamulltın emıa- ~ 
i5 line f'Aikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmittir. § 
~ Do mamulat P9'temalcdar ha,ıada eaki OroEdibak ~ 
~ ittiıaliadeki aergide tetbir edilmekte -Ye satı' fah- ~ 
~ rika içiade yapılmaktadır. ~ 
5 Posta kutusu: 127 = 
~ Telgraf adreıi: lzmir~· Alsancak = 
~ Telefon oumaraaı 24'2 ve 3564 := 
iiu 11111111111111111111111ti1111• 111111111Hl1111111111 il l l l l l l l l 111111111111111111111111111111 U• 

...-.....Sfılner Bank-· 
Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

F esane kumaşlaı·ı 

Bevl\:OZ kunduraları . 
I,lakırköy bezleri 

Someı· Bank yerli ınallar pazarı 
lzmir şubesinde btılursunuz 

ili'-

.. DELOS ti vapuru ha· 
len limanımızda olup 24 
son kanuna kadar Anvers, 
Roterdam, Hamburg ve Bre .. 

men için yUk alacaktır. 
"HAGEN,, Vapuru 3 Şubat 
ta bekleniyor, 6 Şubata ka
dar Anvers, Roterdam, Ham· 

buri ve Bremcn için yük 
alacaktır. 

.. Aquila 11 vapuru 16 ıubatta 
bekleniyor, Hamburi ve An· 

versten yük çıkaracaktır. 
"ULM,, vapuru 15 şubatta 

bekleniyor, 20 şubata kadar 
Anvers, Jltotterdam, Ham· 
buri' ve Bremen için yük 
alacakbr. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
" NORBURG ti vapuru 24 

son kanunda bekleniyor, 
Hamburg ve Anversten yük 

çıkardıktan sonra Rotter
dam ve Hamburı için yük 
alacaktır. 

Deutsche Levante Linie 
ANGORA vapuru ay so· 

nunda Hamburi', Bremen ve 
Anverıtcn iclap tahliye bu
lunacaktır. 

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

kanunda bekleniyor, Liver
pul ve Anversten yük çıka-

rıp Burğas, Varna ve Kös
tence için yük alacakbr. 

THE EXPORT STEAMSHİP 
CORPQRATION 

" EXELSIOR " vapuru 6 
şubata doğru bekleniyor, 

Nevyork için yük alacaktır. 

'"EXMINSTER11 vapuru 18 
~ubata 'doğru bekleniyor, 
Nevyork için yük alacakttr. 

Geliş tarihleri ve vapur
ların isimleri üzerine mes'u· 
lizet kabul edilmez. 

JOHNSTON LİNE L TD Birinci Kordon, telefon 
uKenmore,, vapuru 29 son No. 2007 - 2008 -Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Ilnmza RO~tem b1ıyin fotoğraflıanesi, /:mirde en 

foıoğrtıf çekmekle ~ahret imlan bir san' •I ocnğıdır. En 
mOşklllpesenı olanlar dahi, burada çtktirdikleri fotol.Taf 
Zardan memnun kalmışlardır. 

Hamza Rn&tcm beyin. fotosraJ 
ğaz:ası da muJııerem milşterilerinin inee 
her çeşit malları, foıopaf makinelerini 
dır, Bir zıyaret her şeyi ispata 1.·fifidir. 

(İzmir - Bnşturak caddesi, Refik 

:1111 

hat halıli. yağı 
Norveç balık yağlarının 

en halisidir 

iki defa süzülmüştür 
Y eğ3.ne deposu 

amd· Nüzht 
Sıhlıat Eczanesi 

Başturak 
. 1- . .... .. '! . • • 

• ~. : • • • ....~. • 1.. • ....... ,>- • :-ı: .... .. . .: 
l ? • 

PORJEN, 
naka1aya konmuıtur. c: 

Münakasa 27-1-935 tarihine müsadif Pazar günü saat 15 te 
ve Tire malmftdUrlük odasmda! yapılacakhr. ~ 

Taliplerin tcklifnamelerini; geri seneye mnhsus ticaret 
odası ve fenni ebliyt vesikaları ve yüzde yedi buçuk nis

AHAP 
betinde muvakkat teminatın vezneye yatmldıiına dair mak
buz banka kefalet mektubu ile birlikte ayni gün ve saattan 
evvel artırma ve ekıiltme reisliğine vermeleri IAZ1mdır. 

Talipler bu husustaki şartname ve evrakı keşfiyeyi (35) 
kuruş bedelle Tire malmüdürlüjünden alabilirler. 

Tafıilit almak istiyenler de B. M. liğine müracaat ede-
bilirler . 189 

O kadar zararsızflır ki kalp, böbrek, llasur meıneleri rahatsızlarıua, ge

belere, çoruklara ve tansionları yUkselnıiş kinısel~re <loi\:torlar yalııız 
( P nrjen Şahap ) mtıehil pa .. ti ilerini" tav~iye etleri er. 



24 ıkmci Kanun 935 

Hint preıısJeri mccli~iode kargaşalı it tar . 

P atial ve Bikaner Mihraceleri is-
tifa etmeli tehdidini savıırmuslar .. 

' 
Lord Rotenmeı·'iıı; Mihraceleri federasyona girmekten vazgeçirmek 

için çektiği telgrafın hu hale sebebiyet verdiği zanııediliyoı· 
Dombay 23 (A.A)- Hiod pı·cııaleri mccliiinde hi-

raz karıatalık hnkihn snrıncktedir. Putial Ye Bikaııt•r 

mihraceleri iıtifü dınck tehdidini ı;ayurmuşlardır. Bun 
larıo hu hareketlerinin Londrnnın nüfuzu tesirile ol

duğu Ye ailhassa Lord Uotenmerin federasyona gir

mekten 'az geçirmek için çekmiş olduğu lelgrafm hu 

ıııes'ele ftzerinde bir tesir icru t•lrui~ bulunduğu zan

nedilmektedir. Prensler federasyon hakkı•daki hattı 

hareketlerini bildirmek Qzere önQmOzdeki ay zarfında 

Bombaya gideceklerdir. Nilfuz sahibi birço4' prensler 
hu mes'eledeki hattı hareketleri kongrenin kabul ede
ceği battı harekete bağlı olacaktır. 

~~~~~~~----..... ~ .. ···~ .. ----~~~~~~~-
Acun ökononıisi 

-lJaştarafı 2 inci sahifede -
Almanyanın Türkiye, İran 

ve Filistin ile olan alış verİii 
diicr memleketler hakkında 
inanılmaya değer bilgilerin 
eksikliğinden dolayı bu üç 
memleketi alıyoruz - 1929 ile 
1933 arasında deierce yüzde 
56 nisbetinde gerilemiı ve 
Almanyanın o devre içindeki 
i'enel dış ticareti ise yüzde 
66 nisbetinde azalmıştır. 
Buna göre yakın şark mem
leketlerinin Almanyanın tr-
caretindeki payları mühim 
suette artınıştır. Bu mem· 
leketier 1929 da Alman 
ihracat mallarının yüzde 0,8 
ini, 1930 da yüzde 0,6 nı ve 
1933 de ise yüzde 1, 1 ni 
almışlardır. Yakın şark Al
manyadın ithalatı bakımından 
da ehemmiyet kazanmıştır. 
1929 da genel ithalitm yüzde 
0,8 ni alan Almanya bu 
miktarı 1933 de yüzde 1,5 
nisbetinde çıkarmış ve 1934 
de ise daha fazla artırmıştır. 

Yukarıdaki memleketlerin 
dıı ticaretile ölçülürse satıcı 
ve ahcı memleket olarak Al
manyanın ehemmiyeti çok 
daha büyüktür. Almanyanın 
bu memleketlerin ithalatın

daki payı 1933 de yuvarlak 
hesapla lran için yüzde 8 ve 
Tilrkiye için yüzde 25 ve ih

racatındaki payı ise Iran için 
yüzde 4 ve Türkiye için yüz
de 18 dir. 
Almanyanın yakın şark 

memleketlerile olan dıı tica
ret muvazesindeki pasif ba· 
kiyesi 1933 denberi devamlı 
~urette azalmıştır. Almanya 
yakın şark'a en çoğu demir 
malzeme, makine kimyevi 
maddeler ve dokuma eşyası 
olmak üzere hemen tamami
le mamul mal gönderir. Al
dıiı mallar ise Türkiye, İran 
ve Filistinden meyva ve ku-
ru yemiş, Türkiyeden tütün 
ve lrandan madeni yağ 'Ye 
habdır. 

Ayrı ayrı tetkik ediJirs 
Almanyamn bu memleket-

lerden 1933 de ithal ettiği 
meyva ve kuru yemiş mik-

darı doğruca 1929 dakioden 

biraz daha fazla olduğu hal

de hnh ithalatmın ehemmi· 

yetli bir kertede azaldığı 

a-öıe çarpar. Almanyanın 

ihracatında en az yer tutan 
mal mensucaat eşyasıdır. 

Bu hususta en ziyade ıcm 
yıllarda şiddetlenen f n1riliz 
ve Japon rekabeti müe1Sir 
olmuştur. Buna karşı ise boya 
ve kimyevi madde ihracatı 
uisbeten çok ve daha iyi tu-

l\feteoroloji enstitOsfiniln raporu Fazla petrol 

Y ıırdıımuzda hava- 1'~!::::·~:~u7::~:~0 

lar nasıl gidiyor 
Havalar; orta Auadolu'da düne na
zaran iki derece daha soğmuştur. 

Ankara 23 (A.A) - Zi
raat vekaleti meteoroloji 
enetitüsilnden aldığımız ma
lümata göre, son 24 saat 
içinde hava: 

Yurdun Trakya, Ege ve 
orta Anadolunun Konya, Si
vas çevrelerinden midl yer
leri ve Karadeniz kıyılarının 
batı tarafı yağışlı geçmiştir. 
Yagış orta Anadoluda kar 
diğer yerlerde yaimur şek
lindedir. Cenubi Aaadolu 
ile doğu Anadoluıu ve Ka-
radeniz kıyılarının doj'u 
kısmı umumiyetle bulutlu 
geçmittir. Yagış en fazla 17 
milimetre olarak Muilada 
ölçülmüştür. Diier yerlerde 
yagış 2 ile 8 milimetre ara· 
sındadır. Hava, orta Ana
doluda düne nazaran iki 
derece daha sogumuıtur. 
Diğer yerlerdd iki derece 
etrafında ııınmıştır. 

Bu gece en düşlk subu
netler sıfırın altında Sivasda 
21, Erzurumda 16, Kasta
monuda 15, Karsda 14, An
karada 11 derecedir. En 
yüksek suaunetler sıfırın 
üstünde Adanada 17, Antal-

tunabilmiştir . 

Almanyanın yakın ıark 
memleketlerile olan alış ve
rişi nisbet itibarile henü:l az 
olmakla beraber iluide mü
aait bir inkişaf alacağı söy· 

Jenebilir. Bu memleketlerin 
unayileşmesile istihsal vaıı

talauna ve tecrübelerin gös
terdiği gibi diier istihsal 
emtiasına olan ihtiyaçları da 
şüpheıiz çok artacaktır. Al-

manya ile yakın tark mem
leketleri arasındaki ticari mü
badelelerin canlanmasına li
ret sıyasası yolunda muvaf
fakiyetle çalışılmaktadır. 933 
denberi karşılıklı alıtverişler 
devamlı surette çoğaltmıştır. 
Bilhassa Türkiye ve Filistin 
ile olan ticaret büyilk bir 
terakki göstermektedir. 934 
yılının ilk dokuz ayında Al
mauyanın yakın şarka olan 
ihracatı bi.r önceki yıla nis
beten yuvarlak hesapla yüzde 
41 ve ithalitı ise yüzde 36 
fazladır. 

yada 16, Dörtyolda 15 de· 
recedir. Buıün öileden ıonra 
Ankarada suhunet sıfırın 

altında 4 dcreee idi. Rüz
girm saniyede sürati bir 
metredir. 

Ih ti laf 
Don idare heyetinde 

tetkik olundu 
Villyet idare htyeti, din 

toplanmıt ve gümrük idare
ıile tlccarlar araıında çık

mıı olan ihtilafları tetkik 
eylemiştir. 

İdare heyetinin bu toplaa
tı11, idari da'Ya •ahiyeti•de 
olmuı ve tllccarlarla komis
yonculardan bazı ze'Yah din
lemiştir. 

Vilayetlerde 
ikinci mfintehip •~çimi 

Denizi, 23 (A.A) - Dün 
Denizli, Çal, Çivril, Saray
köy ve bugün Davas, Acı
payam, Buldan kazalarında 
ikinci mUntehip seçimi bit· 
miştir, 

§ Uşak, 23 (A.A) - Mün
tehibi sani seçımı bitti. 
C. H. F. namzetleri kaz.andı. 

§ Mani1a, 23 (A.A) -
Müntehibi ıani seçimi yiJiye· 
tin her tarafında bitti. Reye 
ittirak edenler yüzde doksan 
üçtür. 

1 
Sabah Gazetelerinin ı 

Telıraf ları 
.eww:uea s+ 

Ankara - Uyuıturucu mad
deler inhisarı piyasadan af
yon mübayaatına baılıyacak
tır . 

Istanbul - Baıbakan ıe
neral ismet f nö•O dün akşam 
Ankaraya döamüşttır. Fırka 
divanı baıbakanın riyasetind1e 
toplanarak say]ay namzetle
rini tesbit e,Y.liyecektir. 

Istanbul - Paristen bildi· 
riliyor : 

Bay Tevfik Rüştü Aras, 
Fransa Dış bakanı Bay La
valle Akdeniz misakı hakkın
da görüşmüştür . 
Ankara - Şeker fabrika

larının birleşdirilerek anonim 
tirket halinde idareaine ka
rar verilmiıtir • 

Vaşington 23 ( A.A ) -
Ayin meclisi fazla petrol 
istibsalitını menede11 kanun 
kabul etmiştir. 

Mersin 
Borsasında buğday 

ve çiğit satıtları 
Bugün Mersin borsasında 

100 bin kilo çiğit iane 2.175 
kuruıtan, buiday çukurova 
sert 2.625 kuruıtan, 15 bin 
kilo mııırdarısı 3 kuruıtan, 
15 bin kilo sarı çeltik pirinç 
15.25 kuruttan Hblmııtır. 
Ayni ründe Adana borsasın
da 16.898 kilo parlak 49,75-SO 
kuruştan 145 bin kilo ciiit 
2.35-2.435 kuruıtan 4.120 
kilo Kıbrıs buğdayı 2.80 luı-

ruştan satılmııtır. 

Kalimoos 
Adaıına asker 

gönderildi 
lstanbul 24 - On iki ada

dan Kalimnosta isyan çık-
dığı ve adada lrfi idare ilin 
edildiii haber veriliyor. İtalya 
hük&meti oraya bir torpid• 
muhribi ve Hker fiSnder
miıtir. 

Yün 
Ve tiftik piyasası 

BerHn Türk ticaret oda
sıadan allkadarlara gelen 
bir raporda yiln ve tiftikle
rimiz halckında ıu malumat 
vardır: 

YOnlerimiz ve tiftiklerimiz 
üzerinden bu hafta içinde 
dahi hiç stok yapılmamıştır. 
Buaun ıebebi bugün içi• 
Arjantinden oldukça mühim 
miktarda ylin gelmesi ve 
buna karşı Tllrk malları 
fiatlarınm çok yllasek 1&yıl
masıdır. Bununla beraber iyi 
nevı tiftiklerimizin fiatları 

kilo batına cif Hamburi 
9-10 Fransız frankı olduiu 
takdirde önümüzdeki hafta
lar içinde yeaiden iıler 
yapılacağı kestiriliyor. Buna 
karşı Alman dairesini• 114 
marka kadar tediye müıaa
desi verdiği 6irenilmittir. 

Adana pamukları için yine 
100 kilo batına cif Hamburg 
109 mark istenmiş, Alman 
pamuk dairesi ise ancak 100 
mark tiıerinden ödenmeie 
mösaade vermiıtir. Dikkate 
değer ki pamuk fiatları 

diier piya1alarda dabi yOk
aelmiılerdir. 

.. Tnrilıi Tıfrilm : 227 

ittihat ve Terak 
(Balıaeddiu ŞıLk.lr Bt!yin Hırııktı~ı Vesikalara Göre) 

Metropolit Hrisosto 
Drama köylerindefe 
çıkarmak istiyord 

ceıaret ecliyor. Metropolit 
ıimdi bir haftadanberi civar 
köylerde bulunmaktadır. Ora· 
larda hep feıat çıkar

malda mcşıruldür. Oralar
dan gelen haberlere bakı

lacak olursa metropolit 
ya•ında on bcı, yirmi kadar 
müselllh adam olduiu 
halde yüzlerce ıilih attırmış 
ve ertesi günü Drama.lan 
sureti mahsusada ietirttiii 
Rum mızikuile Eğridere kö
yüne nlmayit yaparak gir
mek iıtemiı ise de bunu 
haber alan Buliarlar, şayet 
Eiridereye girecek ohırsa 
bunun elim bir hidise zuhu
runa sebep olacaiını kendi

ıine laaber 'Yermiıtir. Bunun 
üzerine metropolit nümayiı
ten vazieçmiıtir.,, 

ittihat ve terakki cemiyeti 

Selinik merkezi umumisi 
Dramadan gelen bu raporu 
ahnca onu bermutat İstan
bul heyeti mebuseıine ıön
dermekle lnnaat etmit ve 
rapora rapten yazdığı bir 
•ektubunda demiıti ~i: 

"Dramadan Rum metro
polidi hakkında i'elen ve 
hakkile •azan tlikkate alın
•aia liyık olan varak lef· 
fe• tarafınıza iÖnderildi. 
Mllndere~atı miltalea olundu 
din ve •ezbep farkı ıöze

tilmeksiıin ıu fellketıede 
muazzez (vatanımızda tesiı 
etmek iıtediiimiı mukaddH 
ittihat emclile k11vyetlenme· 
nia bir kııım vataadaşları
mı• tarafından bakkile tak
dir edilemediii [anlaşılacağı 
ıibi mUnev'Yer fikirli olması 
laı:ımielen ruhani hey'etle
rin maateesılf ıu muanez 
emelde• naaıl ayrılmakta 
oldukları da meydana çıkı· 
yor. Bu ıibi hareketler yal
nız Dramada deiil, diğer 
ba11 k.aıaların ruhani reisle
rinde de a-örülüyor. Bunla
rın Adeta bir membadan 
çıkmıı talimat altında hare
ket ettikleri hini uyanıyor. 

Onun için lstanbuldaki ar· 
kadaılarımııın mUnasip bir 
ıurette Rum patrikhanesine 

lmüracaatla llıım gelen Ye 

sellhiyettar olan zevatla 
mülakat eclerek 'Yatanımızın 

saadet ve selametini 
için el birliğile çalı 
icap eden ıu zamanda 
Jeketin sükun Ye r 
bozacak ve kalpleri he 
clüıürecek ahvalden b' 
ruhani reislerin geri 
larıD1 ve vatanperf 
vazifenin icaplarından 
yen ayrılmamalarını 

edecek çarelere bat 
tarını isteyiniz.,, 

Bu mektuptan ani 
iı veçhile İttihat ve 
ki cemiyeti ~ yabancı 
ların Oımaolı devletin 
lı ~oluduklarını, fenala 
yalnız bazı ıahıslar t 
dan tertip edildij'ini 
diyordu. ' Bir metro 
küstahça hareketini 
!andırmak için yapılm 
ı:ım gelen kanuni 
tutmayarak bu feaa 
iylikle •ukabele eder 
tadaa kaldıracağını 
ediyordu. 
Abdüllıaamit devrinde 

dülhamit adamları na 
ıibi adamların talari 
uzaktan seyirc:i kal 
meırutiyet devrinde dalai 
ıuretle hareket etlili)' 
Merkezi umumi yapıla 
reketlerin bir menbad 
nan tali•at daireıiod• 
pıldığını anlıyordu, 
onJarın mea 'i için doi 
doğruya o •enbaa, 
buldaki Rum Patrikhao 
müracaattan bir fayda 
liyordu. 

Bu ıorluklar, kartı 
çorap ıöküill gibi açıla 
mekte devam ediyerdU· 

Memleketin her tar 

istipdatla mllcadele ed 
te olduiuna dair her 
lsta•bula ye SelAnii• 
toplar, telıraflar yajı 
Bu aralık meb'us itihabl 1 

di de a-elip kapıya d• 
mıftı Bu iıte bir çok 
ya•lara kartı mücadele 
mek 1111111 ı•liyordu. 

Cemiyetin göster 
namzetler içinde zabiti 
Yardı. Zabitler me 
meclisine seçilmelerini t 
i~in Sellnik merkezi 
misinden lıtanbuldaki b 
meb'useye yazılan bir 
tupta deailiyordu ki: 

(Milli 

- Det·•m edec-

izmir Defteı·darlığından: 
lımir körfezinde üç senelik muhammen bed~li 

olan çilazmak YoJisinde 1 Mart 93S tarihinden itiba 
ıene müddetle balık avlamak hakkı açık artırmıya 
rıldı. Şartname iıtiyene bedelıiz verilir. Açık artırın• 
aenHİ ıubatın 6 ncı çartamba gllnl saat lS de defte 
hkta toplanacak artırma komisyonunda yapılacaktır. 
vakkat teminat ylizde 7,5 dur. HtıkO.metce tayin edil 
bankaların teminat mektupları ve devletin muayyen t 
ve bonoları da kabul olunur. 24-27-30-3 241 

lzmir Defterdarlığından: 
lzmir körfezinde Oç senelik muhammen bedeli 2400 

olan Çakalburnu dalyanında 1 Mart 935 tarihinden iti 
3 sene müddetle balık avlamak hakkı açık artırmıya 
rıldı. Şartname istiyene bedelıiz verilir. Açık artırma 
aenHİ ıubatın 6 ncı çarpmba iÜnll aaat 15 de defter 
lıkta teplanacak artırma komisyonunda yapılacaktır. 
vakkat teminat yllzde 7,5 dur. Hükdmetce tayin edil 
bankaların teminat mektupları ye deYletin muayyen t 
v• boneları da kabul elunur. 24-27-30-3 242 


