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Sabaha karşı : 

tlumen kabine 
Si değişti 

lzmtr. 28 (Hususi) - Bugün 
Dikilide dört. Bergamada altı 
eT 71kıldı. Kızılayın ıgönderdl
ğl 334 çadırdan 217 si DikilL 
de, 15 şt Kabakum köyUnde 
kurulmuştur. Yağmur ı:eIA.ket
zedelerl ıslatmaktadır. Dikili
de ekmek ihtiyacını karşıla. 
mak Uzere yeni bir fınn yapıl
maktadır. 

. . . . . ... . .., . ·. ';. . . ; . ·_ ~i ·-- . _' l ~ • - • ----

Bükree, 28 (A.A.) 
Yeni Ranen kabinesi A. 
Ocmstantin'in başkanlı. 

ğmd& tetekkiil etmiştir. 
Şimdiki kabinenin blitUn 
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nazırlarmI ihtiva eden ye. 
nl JraNne, saat 21 de sa.. 
rayda )1aDin et:nllşti r. 

Hitler Vılhe:mhaven'e 
gittı 

Berlin, 28 (A.A.) -
D.N.B. ajansr, Hitlerin 
bugün amiral Raeder ile 
birlikte ansızm. Vilhelm
haven'e gittiğini bildir. 
mektedir. 

Ruslarla Japonlar 
arasmda da görüş

meler oluyor 

Almanya h 2rbi kazanmak için Sovyet
lerin bütün metalebatını kabul edecek 

Mo.üova, 28 (Husual) 
Sovyet Rusyanm Tokyo. 
daki sefiri bugün Japon 
hariciye nezaretine gide. 
:rek Şark işleri müdürü ile 
45 dakika görilfllXlUştilr. 
Moskova mii?.akereleri de. 
vam ettiği bir günde Sov. 
yet sefiri ile J a.pon ha.ri.. 
ciyesi a.rasında w.ku bu
lan ibu görüşmeye fevka. 
Iide ehemmiyet verilmek. 
tedir. 

logiltere Sovyetlerle ticaret müzakeı·e
lerioe girişmek istediğini bildirdi 1- :·------ıft • 9.J>...L.~ 

Almanya ile ltalya Sovyetlerin Londra sefiri Lord 1 

arası~~~~~1!0~~ Halifaks'a müsait bir cevap verdi 
Musolini ile Hitler arasmdaki 

ı-hıi doetluk ne kadar kuvvetli 
oluna olsun, faıist l talya ile nu
yonal sosyalist Almanyanm bir 
gün aralan açılacağı mubakk•k 
idi. Devlet adamları tarihi mu· 
kadderabn önüne ıeçemez. tıte 
hali Alman - l ta1711D ulreıi itti
fakı fesbedilrnemiı olmasına ra~ 
men bu iki memleketin aralanna 
gizli bir soğukluk girmekte oldu
iunu ıörüyoruz. 

ltalyanın Arnavutluk hudutla
nnda ve Oniki adadaki askerle
rini kısmen çekerek bir taraftan 
Yunanistana, diğer taraftan Tür.
kiyeye karıı gösterdiii sulh ve 
dostluk nümayiıi hakikatte Sov· 
yet Rusya ile anlaprak ıarka 
doğru geniıleme siyasetinden fe· 
raiat eden Almanyaya kartı alm
mıı bir ihtiyat tedbiridir: Zira 
Arnavutluk hududundan ve On
iki adadan çekilen l talyan asker • 
leri terhis edilmiyorlar., sadece 
yerlerini değiıtirerek şimali ltal
yada Brenner geçidine gidiyor· 
lar! 

Alman tahteZbahiri tarafından torpillenen bir ticaret gemisi 
batarken 

Daha çok zaman değil, Lehis· 
tan harbi ba,Iamadan evvel gerek 
H itler, gerek Musolini nutukla
rmda hep 130 milyon insan için 
söz söylüyorlardı; Hitln- ıon 
Danziı nutkunda artık yalnız 82 
milyon Almandan bahsetti; nazi 
tefinin 1 tal yanlan bu şekilde ih
mal etmesi manasız bir tesadüf 
sayılamaz. 

Milli iktisat ve koruma 
kanunu çıkıyor 

lhtikAr yapanlardan 500 liradan 2 0000 
liraya kadar para cezası ahnacak 

Sonra, şimdiye kadar Alman
lar herhangi bir ıiya~i teşebbü' 
yapacaldan zaman Roma.,m rr .. 
yini alrworlardı; bir kere Musoli· 
ni ile Hitlerin fikirltti birleıi-

f Dcvamt 5 in~Mt' > 

Ankara, 28 (Hususi) - lh. 
tikarla mücadeleyi temin mak. 
sadile hazırlanan milli iktısadı 
koruma kanun projesi üzerinde 
Vekaletler tetkiklerini tamam. 
lıyarak ticaret vekfiletine liıiL 
dirmişlerdir. Aldığım malfuna. 

~·····•·· · · · ·· ·················· ····· 

200 numaralı 
ilavemiz 

Yarın renkli fevkalade bir 
kapak İçinde çıkıyor 

Bu sa~ı~a: - Ölen ruhiyat llinıl Fröyde dair Sadri Er. 
temin bir fıkır Ve sanat meselesi; A.vrupadan dönen Doktor 
Cemil SUieynıanın Leh şehri Krakovi'ye alt çok alAkalı bir 
mektubu, Yahya lCemalln şiiri; Reşat Enisin ":Mektup,. 
isimli gUzel bir hlkl)'esl; Bağdatlı bir fakir halı tüccarının 
ha)•atnıa alt ıııerakla Okuyacağınız bir röportaj; harpte su 
ve yemeğe dait Niyazi :4lımedin gUzel bir fıkrası; 15 yaşında 
öteceği sanıJırıten 71 selle yaşayall a dam; kar ikatür, sinema 
" df ğer nıeraJdt mevzulll"··· . 

ta göre, işbu kanun projesi sa. 
dece ihtikarla mücadele gayesi
ni istihdaf etmeyip hini hacet
te veya seferberlik vukuunda 
iktısadi ve mali mevzuat dışın. 
da fevkali.de tedbirler alabilme. 

(Devamı 5 incide) 

Paris, 28 (A.A.) - 28 Eylul 
sabahı Fransız tebliği: 

Gece, heyeti umumiyesi itiba. 
rile sakin geçmiştir. Sarbrükün 
garbinde bir düşman hücumu 
aklın kalmıştır. Ticaret gemile. 
rine harp gemilerinin terfiki ve 
denizde ve havada devriye ser. 
visleri tesisi sayesinde, ticari 
seyrisefain muntazam bir suret
te işlemeğe balşamıştır. Dün öğ. 
leden sonra, birlikte hareket e. 
den Fransız ve İngilizler, düş. 
manm müteaddit avcı tayyare. 
sini dUşUrmilşlerdir. Gece keşif 
hava kuvvetlerimiz faaliyette 
bulunmuştur. 

Paris, 28 (A.A.) - 28 Eylfıl 
akşam tebliği: 

Mozelin hemen Ş&l'lQnda.ki 

Moskova, 28 (A.A.) - Dün ak
şam saat 22 de bathyan Ribben· 
trop - Molotov görüpneai gece 
yansından sonra aaat 3.30 a ka
dar ıdevam etmiştir. 

B Von Ribbentrop, bugiln öğ-
lede~ evvel de yeniden Kremline 
gidecektir. 
Moskova, 28 (A.A.) - Reuter : 

Dün gece Kremlin sarayında 
Von Ribbentrop ile Molotof, Sta· 
lin de hazır olduğu halde P~lo?.· 
ya işiyle alakadar meseleletı ~o: 
rüşmüşlerdir. Müzakereler ıki 
saat sürmüştür. 

Almanyanın Moskova ~firi ~1~, 
Sovyetler Birliğinin Berlin sefın, 
bu müzakerelerlde hazır bulun· 
muşlardır. 

Saat 22 de - mahalli saat -
başlıyan müzakereler, ~e~e yan
sından sonra sona ermııtir. 

Moskova, 28 (A.A.) - Bu ak
şam Kremlin sarayında !bir di.ne 
verilecektir. Dineye Von Rib
bentrop, Foersted Alman. bU~ 
elçisi ve diğer Alman şahsıyetlen 
davetlidir. Rus davetlileri arasın· 
da Molotov, Potemkin, Luv06ki, 
Kanasof ve Voroşilov vardır. 

Stalin'in ide gelmesi muhtemel 
dir. 
HiTLER "SULH TAARRUZU" 

HAZIRLA YOR 
Londra, 28 (A.A.) - Daily 

Mail gazetesinin, diplomasi mu
habiri, Moskova hadiseleri hak
kında mütalealar yürüterek §öyle 
demektedir: 

Paris, Londra ve Roma.da Von 
Ribbentrop'un Moskovada yap
makta olduğu müzakerelerin B. 
Hitlerin bir "sulh taarruzu" için 

(Devamı 5 incide) 

bölgelerde kıtaatımızm mevzii 
taarruzu müsait bir surette ce. 
reyan etmiş ve bir miktar esir 
al mm ıştır. 

Paris, 28 (A.A.) - Fransız 
ordusunun 49 numaralı harp 
tebliği: 

Bütün cephede gece, sükunet 
içinde geçmiştir. 

Sarrbnıken'ın garbinde düş -
man tarafından yapılmış olan 
taarruz akim kalmıştır. 

Denizde hava ve deniz kafile 
ve karakollarının teşkili saye. 
sinde ticaret gemilerinin seyrü_ 
seferi muntazam bir hal almış. 
tır. 

27 Eylfil günü öğleden sonra 
tayyarelerimizle İngiliz tayya _ 
releri beraberce harekete geçe. 
rek düşmanın bir çok avcı tay -
yaresini düşilrmüşlerdir. 

~-------------------------------------------------

Hariciye Vekilimiz 
ziraat sergisini gezdi 

Sefirimizin ziyafetinde Molototla 
Saracoğlu nutuklar söylediler 
Moskova, 28 (A.A.) - T1111: 
Türkiye Hariciye Vekili B. 

Şükrü Saracoğlu, refakatinde B. 
Cevat Açıkahn, Feridun Kemal 
Erkin ve Zeki Polar olduğu hal
de, diln Sovyetler Birliği Ziraat 
sergisini gezmiştir. 

zevat ile Türkiye büyük elçiliği 
erktnı hazır bulunmuıtur. z;. 
yafetin sonlarına doğru B. Sar .. 
coğlu ve Molotof nezaket nutuk 
lan teati etmişlerdir. 

Türkiye büyük elçisi B. Ali 
Haydar Akay, dün öğle üzeri Ha
riciye Vekili şerefine bir öğle zi
yafeti vermiştir. Bu ziyafette ez
cümle B. Molotof, Vorofi1of, Mı 
koyan, Potemkin, Dekanozof, Lo
zovski, Terentiyef ve daha sair 

ingiliz tayyare
leri yine beyan

name attılar 
Londra, 28 (A.A.) - istihba

rat nezareti tebliğ ediyor: 
Dün gündüz ve gece tngili7 

tayyareleri, Almanyada ve garr 
cephesinde istikşaf uçu§ları yap 
mışlaI'dır. Düşmanın muhalefeti· 
ne rağmen kıymetli malumat elde 
edilmiştir. 

Bütiin tayyareler hiç bir arıza
ya uğramadan üssülharekelerine 
dönmüşlerdir. 

Bütün gece istikşaf tayyare. 
!erimizin faaliyeti görülmüştür 

Sov"et tebli;;;: 

Moskova, 28 (A.A.) - Kızıl 
Ordu Genelkurmayının tebliği: 

27 Eyhil günil, tahdit ediler. İ 
hatta doğru ileri hareketlerin. • 
de devam ederek, Avgustov'un 
15 kilometre ~arbında Grabovo 
yu Masovetsk'i, Dr~çin'i, Kras 
nostav'ı, Zamostie'nin 10 kilo • 
mtre gabmda Zavada istasyo _ 
nunu, Raovts'i, Mosvisa'y, ve 
San nehrinin membalan mınta. 
kasında Sianki istasyonunu i3 -
gal etmiştir. 

Akşam B. Şükrü Saracoğlu bü
yük tiyatroya giderek "Casec
noisettes'' balesini seyretmiıtir. 

Yarınki 

azetemizde 

Ela gözlü 
insanlar 

memleketinde 

Yazan: 
SADRI ERTEM 

Anadolucla yapılmıı bir tet
kik seyahatini çok orijinal ve 
sürükleyici bir uslup, hakiki 
vakalar ve edebi bir dille hi
kaye eden yeni tefrikamıza ait 
bir mülikah ikinci sayfamızda 
okuyunuz. Bizzat muharriri 
ile yaptığmuz bu mülakatta 
eserin ne kadar canb bir me .... 
zua doknnduğunu görecebi· 
niz. Lutfen sayfayı çeviriniz. 

Kızıl Ordunun diier bir ta • 
knn krtalan da. garbi Bielorusya 
ve Ukrayna arazisini, Polonya 
ordusu bakayasından temizle _ 
meye devam eylemietir 1 11 11111111111111111 11111111111111111 11 11111 .... 
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t{Utahya mebusu muharrir arkadaşımız 

Sadri Ertemle 
miilô.kat 

Cumhuriyet hayra· istanbula nakil istiyen 
mı hazırlıkları 

Tantnmış müellif, yarrn tefrikasına başlaya

cağımız "Ela gözlü insanlar memleketinde . " esenne bu ismi niçin verdığini izah ediyor! 

Kütahya, Karabükfen sonra en mo-

dern sanayi merkezimiz olabilir 
Ark&.daçımız KUtahya mebu- ruik sanayii kısa zanıanda Kü· 

su Saı&ri Brtcmin, intihap mm- tabyayı modern karakter taşı· 
U.kası ole.n Klitahyada yaptığı yan yeni dünya şehirlerinden 

izciler 1 Teşrinievvel
den itibaren çalışmaya 

başlayacaklar 
Cumhuriyet bayramı mtnase

betiyle Ankarada yapılacak ge
çit resmine iştirak etmek üzere 
her yxl olduğu gibi bu yıl da İs
tanbuldan izci gidecektir. İzci
ler bir teşrinievvelden itibaren 
maarif vekilliğinin tesbit ettiği 
programa göre hazırlanmağa 

ba~hyacaklardır. 
İzciler 23 teşrinievvel pazarte

si günü Ankaraya hareket ede· 
ceklerdir. 

tetkil' scyııhatinde - hem me. l.ıil'i haline koyabilir. 
bus., heuı c!e oiı· gazeteci mu. Çiniciliğe gelince, çini bizde, H 1 
harrir aı r:ıtıylc - tesblt ettiği bilhassa 1elı1m skola!'ıtik tefek. ava ar bozdu 
ı:o.k ol!tercsaıı notları gazetn- kürüne dayanan bir estetikle 
ımzde . "El!\ aüıl~i insanlar a~·akta durmuştur. Çini tsıa.mı 
mamle:k~tir>de . :t.dıyle neşret- 1 mahiyette cami ve saray için 
~ek U•if'ıı·e olınnıı: birçok kişile_ vücuda getirilirdi. BugUn ar_ 
rm ~Y~_:c~ aHl.ka.P.mı ~~·andır~ı. tık bu mcnbalar tıkanmış de. 
Tefrık ... b~şl~nıadau once bıze nebilir. Tıpkı hattatlık gibi... 
soruyorlar f >'.>adrl bu yazıları- Çinicilik lıugün antika el sa
na neden '"Eli\ gözlü insanlar natleri arasına girmiştir. Mtiş
memlokeUnde,, adını veriyor.. terlleri zengin Amerikalı Ye 
Kütahya, eUl gözlü insanlarla meraklı Avrupalılardır. 
dolu bir memleket midir? ÇinicilJğin yerini tabak en. 

~vct: ,. . . . düstrisi tutabilir. Çinicilik de 
Sadn Ertemın ;}ehrımızde amell sanat hususiyeti olarak 

llulunmasmdan istifade ede- hima;J•e görUr. Mesela Güzel 
relt okuyucularımıza bir tikir Sanatlar Akademisinde çinici 
vermek üzere bu mevzuu ken. llk işi jçin bir klirsU açılabilir· 
d~siylo lwnuştunı. Sadri şöyle Avrupaya talebe gönderilebi: 
dıyor:, " ~ .. . . lir. Fakat bunlar çiniciliğin 

- Eser~ El~ gozlti ınsanlar mazisini ihya edemezler. An
m~mleketınde,, adını verme. cak onun gUzel hatırasını mu
mın sebebi muhayyel gözlerde hafaza ederlel'. KArlı is sera. 
seyahat veya onların tahassü- mik endUstrlsindedir · 
rU değildir. Baştanbaşa ekseri- Kütahyanrn insan~ hatırlat
yetini eHi güzlü, atlet bedenli, tığr baı;ltca me~eleler bunlar_ 
güzel ytızlü insanların teşkil dır. 

ettiği hiı· memlekette dola.smış Çini teferruatıua ait daha 
olmamdır. Gezdiğim mıntaka- birçok işler de vardır. Fakat 
Jarın i.nsanlarx lı'rlkya, Selçuk ben şehri kavrayan ve onu ye. 
Ye Osmanlı tarihinde zerafetl, niden ihya edebilecek Hartı 
gtizelliti ile her zaman birinci söylüyorum. , 
safı~ m_uharaza. etmişle_rdir. Kütalıyada olurmağa 

Keşış ile Murad dagı arasın- mecbut· olsaydınız ne gibi de. 
da kalan Porsuk vadisi tabia. ğişlklikler yapardı~ız? 
tin en giizel, en verimli saha. - Ben de Klltahyada otu
larmdan biridir. Bu gUzel top· ı·an vatandaş1arımdan farklı 
raklarıu. hungi parçasında o- olmıyacnktım. Çünkü şehirle
lursa olsun ister bir dağ yama- rin ha.yat şartlarını kaplayan 
cı, ister bir ormanın kuytu kö· hava bir adamın. bir dUşUnce
şeleri, ister gUneş altında du_ nin ıı.ığı altında yeni istiknmet
uakları çatlamış bir tarlanrn lere .gidemez. Büyük iktisadi 
kenarı olsun rastgeldlğlm in. ve sosyal h~diseler fertleri ik. 
sanlar hep tatlı bakr"lt ve ela tısa.di bünyeyi değiştirecek bir 
gözlli idi. Bu kadar standal'd faaliyete girmedilcçe yamyassı 
hale :gelmiş bir gUzelliği niçin eder. Den KUtalıyada oturan 
kitnbıurn i:=1im olarnk almaya- vatandaşlarımdan ne daha a. 
yun kıllı, ne de daha iş kabiliyetini 

* * * haizim. Hayatı değiştirmek i· 
Sadri flrtenı l.ıurada duı·du. çtn şehirlerimizin TUrklyenin 

Okuyuculanmızı tatmin mak- endlletriloşmc plfınına göre ta· 
sadiylc sorduğum sualin ceva- mamla;rıcı bir unsur olması Uı.
bını seri, zarif ve dinamik ko- zımdır. Bunu da fabrika, şi
·nuşma tarziyle verip bitirdik. mendtrer, milli istihH'ık piy:ı. 
ten sonra görüşmemizin de so. salan tayin eder. 
na eı·diğini samyordu. Fakat - Kütabyanm mebusu sıfa. 
ben bir müddet için ardı arası tiyle halk sizden neler istedi? 
kesilmiyecek olan suallerim- - Halka senelerdir şu telki· 
den ikincisini sordum: ni yapıyoruz: "Modern insan 

- Kiltahyada sizi al~kadar ol!,, O da bu hayatın f,!uurunu 
eden başlıca neler oldu? idrAk ederek bizden şunları is· 

- Kütahya denince insanın tiyor: "Bana mektep açrn, yol 
aklına her şeyden önce çini. ve yapın, doktor gönderin. istih
eski kervan şartlarına göre saH\tıma mahrec bulun!,, Bu 
~ urulmuş tic~r~t şehri gellr.

1 
arzular m~deniyet seferine ha

:Sokratın pek ıyı dostu olan ve zrrlanan bır cemiyette şuur de. 
on binlere bir mllddet kuman- recesini ifa.de itibariyle dikka. 
ua eden Ksenofon bu şehirden te !~yıktır. 
geçerek şark yolunu tutmuş. - Halkın en ziyade memnu
tur. !skendcr buradan geçmiş- niyetinizi mucip olan tarafları 
tir. V.e bUtUn tarih boyunca bir nelerdir:' 
gecit noktası olduğu için ker. - Halkın en ziyade memnu
' ansarny devrinin ehemmiyet. niyetimi mucip olan tarafı reel 
li bir noktast olmuştur. hissine çok kuvvetle sahip ol-

Simdi bile orada mazi 'Ser- malarx, hakikati asla. gözlerin
'\etlcrinfn bakayası göze çar· den kaçırmamaları, aklıselim 
par. Eekı vaziyetlere göre ku- ile hareket etmeleri ve beni bu 
rulmuş ve ona göre inkiş~f et- iki vaı:ııt.alariyle tenvir etmele. 
mlş olan şehir buhar ve elek. ridir. 
trik <levrinde ne olacaktır? Diyebilirim ki, biı münneY. 

Buna ciddiyetle cevap veri. vcrler için hnJk ~aflart arasına 
lebillr: l:artı;mak hakiki hir mektebe 

Kütahya modern sanayiin girmektir. Diz aklıselinli ye 
Karabtlkten sotlrn. ikinci mti· reel hissini onlardan öğrenece. 
hiı::ı ı:nerlrnzi o:abilir. Çünkü ğiz. Tek ~ikayet edilecek ta· 
bizim snonyi kurnııı.ktııJ~i pr<;n. rnfiarr f:lzls. miı;afirpe.ryerlik· 
siplerimi&C! tnınıı.mcn .cygun lcri<lir. 
bulur.mnkt&dır. Prensiplerimiz - Kü~:ahyada genQlik ne ya. 
ınitli CG<lllst:inııı. milli rııüdn- !)ıyor? 

Karadenizde başlayan 
fırtına devam ediyor 
Karadenizde evv1ki gün başla

yan şiddetli fırtına dün hafifle
miştir. Fırtına bilhassa Karade
nizin yukarı taraflarında seyri
seferi durdurmus. Cumhuriyet 
vapuru Trabzona uğrayamıyarak 
Polathaneye sığınmıştır. 
Frrtmamn hafifleme!:ine rağmen 
küçük vesait sefer edememekte
dir. BoğazHa Karadenize çıkmak 
için havanın düzelmesini bek1e
yen vapurlar vardır. 

Diğer taraftan son haftalar i
çinde iyi giden hava birdenıbire 
bozmuş. dün sabahtan itibaren 
az fasılalarla sık srk yağmur yağ
mıştır. 

ni ihtiva eden yerlcı· vardır. 
Karahallı gibi ucuz dokuma 

çıkarıp Bitlise kadar katır sır. 
tında taşıyan ve böylece ticn· 
ret yapan, fabrikalara rekabet 
eden tezgil.hlar meycuttur. 
Dokumacılık bu mmtakada 

tarihi bir kıdeme maliktir. 
Frikyalılar zamanında olduğu 
gibi, diğer devirlerde de ku
maşları meşhurdu. 

Dokumacrtarrn ve tezgAh 
sahiplerinin kooperatifleşme
leri kendilerinin menfaatine 
olacaktır. Çünkü, bu tezgi\.hla
rın bir kısmı kazanmakla be. 
rabcr mühim bir kısmı da mu
tayassıtların, komisyoncularm 
elindedir. Tezglh sahipleri bu 
suretle proleterize olmaktadır
lar. 

- Kütahya efsanelerinden 
sizde en derin intiba bırakan 
hangileridir? 

- Nasıl söyliyeyinı. Çocuk
luğumun hatıralarına karışan 
şehir. tabiatın miıstislzıni ile 
doludur. 

Ağaçlar, çiçekler, mevsim_ 
ler, sular, kayalar. hastalıklar, 
yolculuklar Na.türizmin Pa_ 
gan şlirl ile kaplıdır. Bunlar. 
dan bazılarını "Eld. gözlü in_ 
satılar memleektinde,, bulacak-
sınız. 

- Klitahyaya ecnebi turist 
akını görtilUyor mu? Memleket 
dahilinde şehirlerden şehirlere 
turizm ne zaman ihya oluna. 
cak'? 

- Ecnebiler ıa man zaman 
gelmektedirler. Bilhassa bu. 
gtin Çavdarhisar denen eski 
Ozani şehrinin bakayası ve 
Jüpiter mabedi çok dik
kate layıktır. Memleket içinde 
turizmin teşkil A. tlandrrılması 
lazımdır. Fakat bunun memle· 
ketin diğer işleriyle alfikalı bir 
teşkilftt, pl!n, ve bütçe mesele. 
si olduğuna ştiphe yoktur. Şe
hirden şehirlere turizm için fa
aliyet başlamıştır. 

- Tetkik scyahatlcrinizin 
sonunda böyle bir mllşahede 
notları serisi neşretıncği diğer 
mebuslar için de muvafık gö. 
rUyor musunuz'? 

- Heı' mebus int.ihu.p daire
sinde yarıtrğr tetkikleri esasen 
bir rapor halinde C. H. P. Ge· 
nel SekroterUğine arzc<ler. 
Her mebusun müşahedelerini 
neşretmesini istemek samyo. 
rum fazla klllfet olul'.,, 

bn lııılımı•lluı fa;r<lalı olme- - Kütahy:.ı gençliği, mcmle-
sın.ı ~art koş.r. KUta.h~·n. lrn ba. ketin diğer mrntakalarında Biraz uzamasına rağmen 
kwn•\cın emnlyetu bir mıntakn.. bulunr.n gençlerin Ubi olduk_ genç mebus Sadri Ertemi asın. 
dır. Memlelc ·~n hır tarafına larx içtim:tt ı;a rtlıtr icindcdir. yormayan suallerimi burada 
ye, ş-.be.,.lr.riyle ba:llıdTr. Di- Döy:cce i!tikhale hazırlan· bitirince, onun yUzUmc hir çift 
ğ•r tar'l4t•n ı<.ata4ya mchte- maktadır. elA gözle baktığmı farkettim. 
lif M.tınyl besilyec<.>k ys.k1c1 - Mahallt sanayj ııe ıtlem· "Ela gözlli insnnl n r memleke
nıataıyi ihti..a etmektedir. m. dedir:' tinde,. muharririnin de gözle
zr. i,.. bam .mnddc il~ :ra.kıcı _ Mahalli :sannyi, muhtelif rinin el~ olduğuna d:ı llk defa_ 
.-..;. lııtt ~ bt~lmA.k karakt~rler göst"!rmektedir. dır lci, dikkat ediyordum. Dik
.._._ oJm•d'clTnA göre ya- MeselA Uşak gibi daha epey za. k~t ettimse ele hayret etmedim. 
kı~ı nıa•d~c.ni.,, bt•lur.th!ğu =-·er. man cv'\"cl tabrikayıı kavuşmu~ ÇUnkU Sadri Ertem de aslen 
de s•:ıA.~h talrnif mUmkUndU:·. olan mrntakalar bulunduğu Ktıtahyalr ... 
l'kt•U•., mot6r, kimya, -era. f;ibi Simav gibi hal! atelyeleıi-' ~ Hikmet Münir 

öğretmenler 
Hır zarar karşı

Vekalet mü~acaatleri önlemek üzere! sında duyduğumuz 
esash tedbırler aldı, venı mezunlar 1 memnuniyet 

taşrada V8Zlf0 alacaklar Y~zan: !'ikmet ~ünir j I a§C Kararnamcsının do. 

Öğretmen kadroları maarif ve- leı:ı:ie çalıştırmayı kabul etmekte kuzuncu maddesi, V.iM. 
kiniği tarafından bütün okul ida- ise de 222 öğretmen İstarıbulu, yet v~ Belediyeye ''İhtikar ya.. 
relerine tebliğ edilmiştir. 200 den fazla öğretmen de f stan- pan tıcarethaneler" in muvak. 

Bugün orta tedrisat kadrosun· bula civar yerlere nakillerini is- katen seddi sal8.hiyetini ver. 
da 826 sı İstanbulda ve 2 7 7 4 ü tediklerinden hu taleplerin yeri- mektedir. lhtikfı.rm men'i için 
İstanbul haricindeki okullarda ne getirilmesi imkanı kendiliğin- Hükumetin ha.zırla.makta oldu • 
olmak i.izere 3000 öğretmen ~alıs· den ortadan ka1kmışt1 r. Öğre•.. ğu - ve pek yakmda tekemmü-
maktaı:ltr. Bu öğretmenlerden menlerin hepsinin istediklerini !ünü beklediğimiz -yeni k8llllll 
510 kadarı ailevi bir çok hususi yapmak demek taşra kadrolarrnı Millet Meclisinden çıkıncaya. 
sebepler dolayrsiyle nakillerini büsbütün bo~ltmak ı::lemektir. kadar bu maddenin hükmünce, 
istemislerdir. Bu suretle mev- Avrupanm vaziyetini fırsat bi. 
cut öğ-;.etmenierin yüzde 17 si de- İstanbulda 150 elen fazla vük- lerek ihtikB.r yapan ticaretha-
ğişmek arzusunu izhar etmiş ('". sek mektep mezunu da münhası- neler derhal seddedilecektir. 
luvor. ran İstanbulda calxşmak üzere Bu arada ilk olarak, geçenler. 

·Taşradaki 2 ı 7 4 öğretmenin de vekalete başvurmuşlardır. Tasra- de isimleri Vilayte bildirilen 5 
222 si istanbula nakillerini iste- da vazife kabul etmemişlerdir. müessese ticaretten menedile. 
mişlerdir. Bu da öğretmenlerin Bunu önlemek üzere maarif ve· cektir. 
yüzde 10 unu teşkil etmektedir. killiği tedbirler a1mrştır. Bu beş müessesenin, işledik. 

v k~I · · · leri suç yüzünden kapalı kal .. 
e a et prcnsıp ıtıbariyle öğ- Yeni mezunlar behemehal tas· dıkları müddetçe uğrayacakları 

_r_e_tm_enI_e_ri_ar_z_u_ıa_r_rn_a_u_y...;..g:...u_n~y-er_-__ r_ad_a_v_az_ı_·r_e_aı_a_c_a_k_la_r_dı_r_. ___ ~ zarar, bizim memnuniyetimizi 

Tütünlerimiz bu yıl 
çok nefis oldu 

mucip olabilecek yegane zarar
dır. 

Buna benzer bir hissi, ''va.ta
na hıyanet,, in cezalandınlışnu 
görürken duyarız. 

Ve bir taraftan Hükfımetinıi. 
ze olan sarsılmaz itimat ve hür. 
mctimiz alabildiğine artar. 

Polon~aya gö~derilen mallar geri 
geldı; Amerıkaya sevkedilecek 

*** 
Radyo neşriyatımıza 
daır (1) 
Gün geçtikçe radyo neşriya. 

tımızr canlandırmak, daha. c;et;
nili~ daha. f_a.ydalt bir hale geti. 
rebılmek ıçın aklımıza gelen fi. 
~irleri devamlı surette yazma.. 
gı kararlaştırdık. nk fikir, ya.. 
rm Sadri Ertemin gazetemizde 
başlryacak olan "Ela gözlU in.. 
sanlar memleketinde,, isimli e. 
s~rinden f rşkırmaktadır: 

Harp başlamadan evvel Polon
ya ya gitmek üzere tücearlanmrı 
tarafml:ian Romanya yoluyla 
sevkedilen mühim miktarda tü· 
tün mahsulü dün limanmuza ge· 
ri gelmiştir. 

Harp başladığı zaman henüz 
Polonya hududuna girmemiş o
lan mallar buradan gönderilen 
telgraflarla Romanyada ahko· 
nulmuş ve geriye alınmıştır. Bu 
tütünlerin karaya çrkanlmadan 
Amerikaya sevki için alakadarlar. 
dan müsaaldc istenmiştir. Ayrıca 
yine Amerikaya gönderilmek ü
zere geçen seneki mahsulden mü-

him miktarda mal hazırlanmak
tadır. 

Verilen haberlere göre bu yıl 
Ege mıntakasmda tütün mahıulü 
geçen yıllara göre erkin olmuş· 
tur. Her sene 15 teşrinisanide 
açrlan piyasanın bu yıl 15 teşri· 
nievvclde açılması kararlatmış

tır. Amerikan kumpanyaları eks
perleri şimdiden mıntakalan dC'. 
Jaşarak mahsul üzerinde tetkik
ler yapmakt<tlır. Ege mahsulU 
bu yıl, geçen seneye nisbet1e mik 
tar itibariyle az, fakat çok ne
fistir. 

Sadri Ertem, bu eseri, diğet' 
bir sUtunumuzcia yazdığmuz gi .. 
bi, mebusu bulunduğu Kütah. 
yad:ı. yaptığı tetkiklerden bir a
ra ya getirerek meydana koy .. 
muştur. Kendisinden aynı mev. 
zu ~rinde kısa ve şayanı dik.. 
kat hır J:onif eransla radyoda da. 
btifadc edilebilirdi. 

Dört sahş mağa- Parah yatılı, para Aşağı yukarı bütün mebusla. 
mızı, tetkik seyahatlerinden av. 
det ettikten sonra halk için fay. 
dıılt ve ~nteresan olabilecek 
böyle birer radyo koniera.nsm& 
da vı:>t etmek kabildir... Onlar 
gezdikleri vatan parçaları, gör: 
dUkleri renkli hususiyetler, te.. 
mas ettikleri öz kardeşlerimiz 
lrnkkmda - umumiyetle bütUn 
vatandaşlarmıızı alakadar etti.. 
ği gibi. her mnıtakanm da ayn. 
ca istifade ve tefa.bürünü mu.. 
cip olacak - "on beşer da.kik&. 
lık,, hitabelerile daima dinle .. 
ıneği umduğumuz sevimli ha .. 
tiplerimiz olacaktır. 

zası açdıyor sız yatıh talebe 
Meyva ve sebze ihtika

rına bu suretle mani 
olunacak 

Avrupa vaziyeti dolay:siyle 
yas meyva ve sebze ihracatı: dur
duğundan bu maddelerin da
hilde satılabilmesi ve müstahsi
lin zarara uğramaması hususun
da tedbirler alınmasına başlan
mıştır. İlk olarak satı~ tarim koı-. 
peratifleri tarafından Üsküdar, 
Kadıköy, Tophane ve Şişli ile 
Osmanbeytde olmak üzere dört 
büyük satış mağazası açılm:şttr. 
Buralarda yaş meyva ve sebze
ler çok ucuza sattlacak, böyle
likle halkın almasrna yardım c· 
di1diği g:bi harice mal göndere· 
miyen müstahsilin mallan· da da· 
hilde satılmış olacaktır. Yakrnda 
her tarafta böyle mağazalar acı
lacaktır. Aynı zamanda bu düh 
kanlar meyva ve sebzelerimiz il
.zerinde ihtikar yapılmasının da 
önüne geçmiş, piyasada nazim 
rolü oynamış ol~caktxr. 

Mıntaka Ticaret Mü
dürlüğünde dünkü 

toplantı 
Dün mxntaka ticaret müdürlf

ğün!de üç saat süren mühim bir 
toplantı yapılmış, iktısadi vazi
yet ve ihtikar meseleleri üv•rin· 
de görüşülmüştür. 

Toplantıya, mmtaka ticaret 
zı.:ıüdürü Mehmet Ali, belediye ik
tısat müdürü Safvet, mxntak-'t 
iktısat müdürü Halük, ve diğer 
rn~~avirler iştirak etmişlerdir. 

Oğrendiğirnize göre konuşulan 
mevzular üzerinde bilhassa yaş 
sebzelerin stok vaziyetleri de 
gözden J";eçirilmiştir . 

İhtikar yaoanlar hakkrnı.ia vi· 
layet ve müddeiumumilik tara
fmdan yerinde aörülen cezaların 
tatbiki için ihtikar komitesi
ne salahiyet verilmi~tir. 

Okullar idareleri bu hu
susta fark gözet· 

miyecekler 
Bazı okullarda mc1.ani leyli 

talebenin paralı lcyll talebeden 
ayırt edilerek hususi muamele 
yaptldığ:. daha müsait yerlerd~ 
yatı:ı.ldı.~ı, ayn yerlerde yem'!k 
y~dınldıgi tcİti~lerle tesbit :~lil
ınıştir. 

Halbt·ki bu talebelerin ücreti
ni vekillik verdiği için diğer ta· 
!ebelerden hiç bir suretle farktan 
yoktur. Binaenaleyh hiç bir ayrı· 
ltk gösterilmeden aynı muamele
nin tatbı!c edilmesi i~in alakadar 
mektep idarelerine emir veril· 
mistir. 

-0--

Un'iversitede doçent 
asistan imtihanı 

ve 

Üniversiteye kabul edilecek 
yeni doçent ve asistanların im· 
tihaı:ma. pek ya~ında başlanaca'. 
tır. Imtıhana gırme sartları ilan 
edilmi§tir. • 

-0---

Umum müfettişlerin 
teftişleri 

• 
Çok merakh 
bir va~a 
İngiliz gazetelerinin birinde 

çok meraklı bir vaka okudum; 
K~adada bir tavuk, taıbii hac. 
mınden büyük bir ymnurta yu. 
murtıa.mış ve ölmüş ... 

Ölllinün sebebini aıılanıa.k ü .. 
zere tavuğun ölüsünü açmışlar~ 
l{albini bulamamışlar. 

Sonra yumurtayı açmışlar .• 
Bakmışlar ki kalp orada! ... 
Hayvancağız, dünyaya ta.bil 

kabiliyetinin fevkinde bir eser 
vereyim derken, canmı <la bera .. 
ber vermiş oluyor. 

Her hadise üzerinde bir tef. 
sirde bu1unma.k 13.znn değil ya.. 
Bunu da böylece bırakalım .. 

Orta tedrisat müesseselerinin 
bu ders yılı başından itibaren tat.. ~ 
~k ctrne~e başladıkları yanm s; 

Cuma Jcumerte. I 
29 EyluJ 30 EyluJ 

gun. teıdrısatmın vilayetlerdeki ~ 
tatbık şeklini tetkik etmek fu:ere <C 15 Saban ı 16 Sabaıı 
vekalet müfettişlrei dünden iti-
baren vilayetlere gitmişlerdir. r-- hııır •ti hızıı 148 

L
• --o- akitlerfvasa-11 -:-,\ıısatl , ezanı 
ımana dün iki İtalyan ------

vapuru geldi c.ıioe~ 4 , tıtı ·~ı ı ,.-

Dün İtalva11 limanlarından li-ı ~~:edı :~ ~, H "~ ~~ ~ ~ ~;8 
m~~mıza -~ki ~al~an .. vapuriyle Ak~arr 17 6~ 17 Mi 12 O( 
m ım mı tar a ıthalat e§yasr Yarsı Hl 1'. 1~ 89 1 !iı 
g-elmistir. Bunlar arasında bil- imsak 4 ı o ı- ~ ı:;1 ıo 10 
hassa kauçuk, cam ve kağıt var-
dır. 



Karadeniz ve Doğu : 5 

Alman koku ile işlenen 
bir madenimiz 

Bir ay evvel Artvinde Kuvars· 
han bakır madenine gittiğim za· 
man burada madeni eritmek için 
Alman koku kullanıldığım gör
düm. Tesisat o şekilde kurulmuş 1 
ki kendi memleketimizde maden ' 
kömürümüz varken bu kullanıla· 
mıyormuş, her sene Almanya· 
dan iki bin ton kok getiriliyor· 
muş. 

Almanya bugün harp halinde .. 
dir. İngiltere ve Fransa bu mem· 
lekete karşı aynı zamanda ikttsa
dt ha.rp ilan ctmi$tir. Fazla ola
rak Türkiye ile Almanya arasın· 
da bugün ticaret muahedesi de 
mevcut dc~ildir. Bunun i(iin 
Kuvarshan fabrikasını işletmek 
için maden idaresinin elinde ki· 
fi derecede kömür stoku yok ise 
istihaalitımız duracak demektir. 

Kuvarahan fabrikasının kö· 
mürsüzlükten ıdolavı durması bü· 
yük bir zarardır: Bir kere bu m~. 
den senede 2500 ton saf baktr 
veriyor. Bakırın -.asati fivatı 300 
lira olduiuna göre memleket sc· 
nede 7 5.000 liralık bakır ihracın· 
dan mahrum kalacakttr. Bu ih· 
racatm memlekete f!Ctireceği dö
viz gelmive::ektir. Fabrikanın a· 
melesi da~ılacaktır. Bununla be· 
rabet' tesisatı olduğu halde mu· 
hafaıa icin beyhude bircok mar .. 
raflar ihtivarına mecburiyet ha
stl olacaktır. Onun icin madenin 
kendi yerli kömürlerimiz ile is· 
lctilmesini temin için sür'atle 
tedbir almağa ihtiyaç vardır. 

Bizim bildiğimiz demir ve çe
lik fabrikasının Karabükte ku4 

rulmasına sebep Zonguldak ma· 
den havzasma yakın olmasıdır. 
Türk maden kömürleri bir demir 
ve çelik fabrikasını isletmeğe mü· 
sait olunca neden dolayı bakır 
fabrikasını islctemivor? Ergani 
bakır madeni de Alman koku ile 
mi iıletilecek? Sonra :Murgul ba· 
kır madeninde tesis edilmekte c-.. 

Köy okulları 

tedrisatı 
Bu ders yılı başından 
itibaren dört yıl üzerin

den yapıL."lcak 
Maarif Şurasının karariyle bu 

ders yılt başından itibaren köy 
okulları tedrisatı beş sınıf üze
rinden yapılacaktır. Bu hususta 
bütün vilayet maarif müdürlük· 
lerine emir verilmi•tir. İlk ola· 
rak bu yıl yalnı% dördüncü sınıf~ 
lar tesis edilecektir. 

Dün maarif müfettişlerinden 
bir heyet köylerin öğretmen du· 
rumunu tesbit ederek maarif mü· 
dürlüğüne rapor vermişlerdir. 

Yeni şekilde tedrisat ay başrn· 
dan itibaren başlayacaktır. 

--o-
Makinist cemiyeti 

feshedildi 
Kaptan ve makinistler cemiye

tinde yarın fevkalade bir toplan
tı yapılacaktır. Cemiyetin idare 
heyeti istifa ehni§tir. Buna sebep 
bütün azanın bugün reımi bir 
daire olan Denizyolları tdaresin· 
de memur bulunmasıdır. Bu v2. 
ziyctte cemiyete lüzum görülme
mektedir. Bugünkü toplantıda 
fesih kararı verilmesi muhtemel
dir. 

Bir kamarot mahkeme
df' tevkif edildi 

Mehmet adında bir kahveciyi 
rekabet yüzünden döven gemi 
kamarotu Aziz dün sabah Sul
tanahrrıet birinci sulh ceza mah· 
kemesindc muhakeme edilirken 
hilddetl~nıru,, henl davacıya, hem 
de halcıme ltarşı ileri geri söylen· 
miıtir. 

Hakiın mtltcaddit ihtarlardan 
sonra Azizi te,,kif etmek mecbu. 
riyetinde kalınıştır. 

--0.-. 

Kadeş vaplll"'u döndü 
Hariciye Vekilittıiz Şükrü Sz. 

racoğiunu Odesaya tötüren De
nieyoJJan idaresinin lCadef vapu· 
nı liınanımııa ~?nm~'ltUr. Vapur 
ırelccek emre gore yınc liarlcive 
Vekillmizi atmağa gidecektir. 
S8y1trıdiğine f!Ö:~ vapur Şükril 
Saracoğlunu Kostencedcn ala· 

_ ~aktır. 

Yazan: ASIM US 
lan fabrika dahi yine Alman ko
ku mu kullanacak? 

Evet, Türk maden kömürleri
nin kabiliyeti bakır madenlerini 
işletmcktc kullanmağa esas iti
bariyle müsait değil midir? Bu 
maıdeni işletmek için mutlaka ha· 
riçten ecnebi kömürü getirmek 
fenni bir zaruret midir? Yoksa 
herhangi l-\r sebeple mütehassıs
lar Kuvarshan fabrikasının tesi
satını yaparken Alman kok kc .. 
mürlerinc göre mi ayar etmişler
dir? Bu nokta avrıca tetkike muh 
tac bir meseledir. 

Zira yukarıda işaret ettiğimiz 
ı:ribi Murgulda bir bakır fabrik~
sr kurulmak üzere bulunuyor. l· 
sin içinde bir mütehassıs hatast 
varsa Kuvarshan fabrikası nasıl 
Alman koku yakmak üzere vü· 
cuda getiri]m.iış ise yarın :Murgul 
fahrikacıını isletmek icin de mese· 
la fn2iliz maden maden kömürü 
g-etirmek mecburiyeti karşısında 
kalabiliriz. 

Biz fabrikalarımızın tesisin
de hazan masraf fikrini bile ikin· 
ci tlerecede bırakıyoruz. istir. 
sata.tin maliyet fiyatı yüksek olsa 
bile kendi yerli ma11arrmızr kul
lanmaih tercih ediyoruz. Bunun 
sebebi harp zamanı gibi fevkala· 
de ahvalde zaruri ihtiyaçları kar
sı!avabilmek icindir. 
· İzmit kağrt fabrikası simdi ha· 
rkten kağıt getirmek imkansız o'
duğu icin şimdi matbuat için ga
zete kağıdt vapmağa başlamıştır. 
Bu kağıdm fiyatr haricten gelen 
kağıt fivatrna nisbetle birkaç 
~isli yüksek olmasına rağmen 
vme memnun117.. Memleketimiz· 
de yapılan fabrikalar - ancak 
ecnebi kömürü }tullanarak isleye
cek bir şekilde kurulmuş olmak .. 
tan dolayı - harp zamanırWda is
tihsalatrnt kesecek olduktan son
ra bu kadar fedakarlıklar ile vü
cuda velen bu müesseseler ne ise 
yarar? ASIM US 

Bir krpti sevgili
sinin evini taşladı 
Tatlar İçerde iki çocuğu 

yaraladı 

Sultanahmetteki boş arsalarda 
oturan Nadir aıdında bir kıpti, 
komşu kulübedeki Dervişin karı
st Ayşeye göz koymuş, fakat is· 
teklerine rağmen kadından rcd 
cevabr alınca, dün kulübesini taş
lamı~tır. 

Nadirin kulübeye attığr koca 
kN:a taşlardan bir iki tanesi pen· 
cereden içeriye düşmüş, Ayşe ile 
çocuklan Turan, ve Aliyi yara
lamıştır. 
Yakalaıun Nadir Sultanahmet 

üçüncü sulh ceza mahkemesinde 
sorgusunu müteakıp tevkif olur. 
muştur. 

Yağ fiyattan 
Bir müddet evvel birdenbire 

yükselen yağ fiyatları da normal 
hadde inmiş ve dahill piyasalda 
duran satışlar tekrar başlamıştır. 
Ana<1oludan şehrimize ya~ sev· 
kiyatı tekrar yapılmaktadır. 

Bitlis ve Diyarbakırdan altı 
bin teneke vağ f!:elmiştir. Bitlis 
ve Diyarbakır mallan 88 • 89, 
orta yağları ise 100 - 110 kuruş· 
tandır. 

Dün Rusva için 800 balya ve 
İngiltere icin de 1500 balya tif. 
tik satılmıstır. Malların sevki i
dn müsaac1e beklenmektedir. Da
hili fabrik:\laxıda dün pivasadan 
100 bin kilo yapak almışlardır. 

-0---

Çam çöpleri yakan 
beraet etti 

Geçen yaz Büyükadada vuku· 
bulan çam yane-ınınm müteakıp 
sıkla§tınlan kontrol neticesinde, 
h~men ertesi günü Manastırda 
bırini ziyarete gelen Bayzar a .. 
dtnıda bir kadın ate~ yaktp, kah· 
ve pişirirken yakalanmn~. adli· 
yeve teslim edilmişti. 

D.ün asliye ikinci ecza mahkc· 
mesınde muhakemesi bitirilen 
Bayzar beraat kazanmıştır. Zira 
mahk~me, kadının çam çöplerini 
yaktıgını ve bunun ağaçları tu· 
tuşturmasrnı mucip olamıyacağı 
neticesine varmıştır. 
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Estonya Hariciye 
Nazırı Moskovada 

Sovyetlerle Estonya arasında 
askeri ittifak yapılacağı söyleniyor 

Belgrat, 28 (Hususi) - Eston
ya sularında batırılan Rus gemisi 
için Sovyetlerin yakında Estonya 
hakkında kat'i ve şiddetli tedbir 
alacağı Moskovadan bildiriJiyor. 
Estonya limanlarında Leh tahte~. 
bahirlerinin bulunmasına dair 
Estonya hükumetinin verdiği iza
hat Sovyetlcrce kafi görülmemiş· 
tir. 

Estonya önündeki aıdaların da 
iadesi talep edilmektedir. Sovyet· 
lcr, mezkur adaları Sovyet Rus
yanın emniyeti bakımından lü
zumlu görmektedir. 

Tallin, 28 (A.A.) - Havas a
jansından: 

Sovyetlerin Estonyadan iste
dikleri şeyleri maham memurin 
son derece gizlemektedir. Resmi 
mahafil bu taleplerin hükumetle 
mebusan ve ayan meclislerinin 
hariciye encümenleri tarafınıdan 
''ihtimamla tetkik" edileceğini 
bevan etmektedirler. 

Bu sabah neşrolunan kısa bir 
tebliğde bilhassa B. Seltcr'in be-

Belçika krah iki tayya
reciye nişan verdı 
Brüksel, 28 (A.A.) - Kral, 

N oms askeri hastahanesine git· 
miştir. Bu hastahantJde Belçika 
arazisi üzerinde uçan bir İngiliz 
tayyaresine karşr yapılan bir ha· 
va muharebesinde yaralanmış c .. 
lan bir tayyare zabiti tedavi edil
mektedir. 

Kral, mecruhu şecaatinden do· 
Jayr tebrik etmiş ve kendisine 
Leopold nişanını vermiştir. Kral, 
bir İngiliz tayyaresinin takibi es· 
nasında yaralanmış olan bir ça
vuşa lda Kron nişanını eliyle tev
di ctmic; ve Belçikalı askeri tar 
yareciler tarafından yakalanmış 
olan kuvvetli İngiliz bombardı
man tayyaresini gezmiştir. 

Yugoslavya kabinesi 
toplandı 

Belgrat, 28 (Hususi)' - Yu· 
gosla vya kabinesi başvekilin riy<'• 
setinde toplanmış, Hırvat başve
kil muavini Doktor Maçek de bu 
toplantrda bulunmuştur. Roman· 
ya büvük elcisi ve Danimarka el· 
çisi, Doktor Maçek tarafından 
kahııl edilmiştir. 

Yugoslavyada ayan 
İntihabatı 

Belgrat. 28 (Hususi) - Yu· 
goslav niyabet şurasımn iradesiy
le teşrinisaninin 12 sinde kanun 
ahkamt chircsinde Yugoslavya:la 
ayan intihabatına başlanacaktır. 

Alman kömürleri 
nereye gidiyor? 

Aınsterclam, 28 (A.A.) -
TelP.graph gazetesi, Berlin'den 
istihbar ediyor: 

Almanya'da elcle bulunan 
müteharrik malzcımenin eksik . 
liğf kömiir nakllratını son rle· 
rece miiteessir etmektedir, bu 
ise Almanya'nm ktinıür tiC'are_ 
tini izac etmektedir, halbuki 
hu ti<'al'<'t sayosinde Alman ik
tisadiyatınııı mUınkiin olduğu 
kadar normal !;eviyesinde tu. 
tulacağr üınid edilmekte idi. 
İhracata tahsis eclllınis olan 
kömür stoklarının azal~asına 
mahal vermemek üzere l<ümiir 
istihlfıkmı mUmkün mertebe 
tenkis etmesi Alman halkına 
ihtar edilmiştir. Alman kümü
ril, bilhassa İta !yaya, şimal ve 
Balkart memleketlerine gön
derilnwkte<l i r. 

Buna mukabil, Alnrnnra gı
da mndrloleri ile sair emtia it. 
hal eylemektedir. l\Jaama fih 
clahili şoralt, mutasavver plı\n 
dahilinde Almanyanm harirt 
ticaretini arttırmağa muvaf
fak olablleccf;iııdc şilphcler 
uyandırm alc tacl ır. 
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Sovyetlerin yeni Bulga
ri .. tan sefiri 

Belgrat, 28 (Hususi) - Bul
garistan hükumeti, yeni Sovyet 
sefirinin Sof yaya tayinine muva· 
fakat vermiştir. Yeni sefir, Sov· 
yet Rusya hariciye komiserliği 
şarki Avrupa dairesi umum mü· 
düri.i 35 yaşınlda Levrcntiyef'tir. 

raberinde birkaç hukuk müşaviri 
ve diplomat olduğu halde tekrar 
Moskovaya gitmiş olduğu söyle· 
nilmcktedir. 

Moskova, 28 (A.A.) - Bugün 
öğle üzeri Estonya hariciye nazı
rı Selter Moskovada bulunuyor. 

Estonya elçiliği Sclterin faa
liyeti hakkında sıkı bir kctümiyet 
muhafaza etmektedir. Sovyetler 
Birliğiyle Estonya arasınıda ya
kında bir askeri ittifak aktedilc· 
ceğine dair bazı şayialar dolaş
maktadır. 

Alman ticaret heyeti 
Belgrada geldi 

Görüşmelere derhal başlandı 
Roma, 28 (Hususi) - Alman 

iktısat heyeti bugün Belgrada gel· 
miş ve Yugoslav hükumeti ile iki 
memleketi alakadar eden iktrsadi 
meseleler hakkında görüşmelere 
başlamıştır. 

Bu görüşmeler Yugoslav • Al
man iktısadi encümeninin daimi 

toplantısrndan ibaret olup fevka
lade bir mahiyeti haiz değildir. 
Bu münasebetle Yugoslavyanm 
Almanyaya iktısa:di bir ültima· 
tom verdiği hakkında rivayetler 
en salahiyettar makamlar tarafın· 
dan tekzip edilmektedir. 

Kıymetli madenler 
Hurda ve mesnu halde de mem

leket dışına çıka rılamıyacak 

Vekiller heyetinin bu husustaki 
karan dün meriyet mevkii ne kondu 

Ankara, 28 (Hususi) - Türk 
parası krymetini koruma hakkın· 
daki 12 numaralı kararnameye ek 
olarak hazırlanan atideki karar 
maliyenin teklifi üzerine Vekiller 
Heyetince tasvip ve bugün meri· 
yet mcvkiine konmuştur. 

M :tdde 1 - Sikke ve külçe ha· 
linde oldu~u gibi kıvmetli ma
denlerin hurda ve masnu halele de 
memleket dışına c:ıkarılması mem 
nudur. (Kıvmetli madenlerden 
makc;at: Platin. altın ve gümüş· 
tür.) 

2 - Yolcuların !lahsi zivnet r . 
larak rlai"'la taşıdıkları kıymetli 
madenler~!eıı mam•ıl esva da bu 
hiikme rlah;l~ir. Yalnız alyans 
ve saat bu hükümden müstesna
dır. 

Ark Royal 
İngiliz tayyare gemisi 

batırıldı mı? 
İngiltere bahriye nezareti, 

Almanların bir İngiliz tan•arc ı 
gemisini daha tayyare hilen_ 
nıiylc batırdıkları hakkındaki 
harndisi tekzip etmiştir. Diğer 
tttraftan dlin gece Alman rad
yolıın, lngiliz milletine hita. 
hen şu mPalde bir hitabe neşre
di~·orlardı: 

- Royal Ark nerede? Ey!Cı. 
llin 26 sımla öğleden sonra sa
at üçte Non·eç ile lskoçya sa
hilleri arasında Alman lıoınbar 
dıman tayyareleri tnı.:iliz do
nanma birlikll'rine hücum cL 
tiler. En yeni tipte bir lngiliz 
tayyanı gemisinin giivertcsine 
en ağır çapta bir bomba attı
lar. Hunu müteakip millhiş b;r 
infilak olclu. lngi1izler! Bahri. 
ye nezaretinize sorunuz "Ro
:ral Ark,, nerede? 

lngiltere ile Japonya 
ara!öır:da 

Roma, 28 (Hususi) - Taymis 
gazetesinin Tokyo muhabiri, ir. .. 
giltere ile Japonya arasında. mü
zakerelere yeniden başlamanın 
mümkün göriildüğünü yazmak· 
tadır. 
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F aşist milli konseyi 
toplanıyor 

Berlin, 28 (Hususi) - Faşist 
milli konseyi, teşrinievvelin 21 in· 
de Palermoda toplanacaktır. 

3 - Hariçten Türkiycye gelen 
ecnebiler beraberlerinde getirip 
ilk Tiirk gümrük kapısında ala
kadar gümrük memurlarma vere· 
cekleri beyannamelere veya pasa
portlarına kayıt ve işaret ettir
dikleri kıymetli madenlerden ma· 
mul e 7av1 avdetlerinlde memle· 
ket dısına cıkarabilirler. Bu k<?. 
rarın neşrinden evvel Türkiyeyc 
ı?elmis bulunan ecnebiler bera· 
berl .. rind- t>"Ptirmiş oldukları kıy
metli madenlerden mamul eşyayı 
kambiyo mercilerinden müsaade 
alm~k ""'rtivle memleket dışına 
cıkarabilirler. 

4 - 1715 sayılr kanun hü
Hi-1,.rine göre yapılacak mua
mPlelcr h ı karar hükmünden 
müste"nadır. 

Almanyada 
Yahudıler hakkmda yeni 

kararlar verıldı 
Bern, 28 (A.A.) - Bund g<• 

zeteı:i, Berlinden almış olduğu bir 
haberi neşretmektedir. 

Bu habere nazaran Almanlar, 
halihazırda Yahudiler için hususi 
iş kampları vücuda getirmekted~r: 
ler. Yahudiler, siper kazmak gıbı 
çetin işlede kullanılacaklardır. 

Bundan birkac gün evvel Him· 
ler tarafından nesredilmiş olan 
bir kararname. biitün Yahudilerin 
hususi kamplarda toplatılmaları 
ve muhafa?a edilmeleri lüzumunu 
ilan etme'.<te idi. 

Bu tedbirin erkeklerden başka 
kadınlara da şamil olacağı zanne
diliyor. 

Bundan başka Yahudilerin bü· 
tün Almanyada saat 20 den sonra 
meskenlerini terketmemeleri lü· 
zumunun ilan edilmiş olduğuna 
dair ol;ın haber de teeyyüt et· 
mektedir. 

----o--
Japonva Polonyadaki 

sefirini çağırdı 
Roma. 28 (Hususi) - Japon

ya, Polonyadaki sefirini geri ça· 
ğırmrstır. Japon hükümeti. bu 
tedbiri Polon yadaki son askeri va
ziyet dolayısiyle diğer hükumet· 
lere mümasil olarak alınış bulur. 
maktadır. 

Esac; itibarivle Polonya hükn
metini tanımakta devam ettiğini 
bildirmektedir. 

Kusursuz 
Varşova 

Dünkii tclgrufJar, Ynr"'o' a 
nın dü,tiiğünii bildirdiler. Du
na klnıse ı;nşmndı. {'iinkü nsıl 
şaşılan şey, bu kalesiz, hisnı. 
ı;ız, .!\lnjinosnz YC Zigfridsiz 
nçrk şchrJn, bunc:ı hii<'ıunlnrn 
knrşı nasıl nynkta dnrablldiµ,i 
idi. 

Tam yirmi iki gün, ) iı'ıni iki 
gece, ken<lindcıı sili\hçn on, 
uçakça ~'iiz kere ibtiin, .. l'IJ ısı 
çok bir diiı;;mana da) antm\;;;ı, 
Yarşovayı tnıihin ulnınn )azdı. 

O, şimdi tn' tnş iistiiudc kal_ 
maınış, ynmn17, )·ıkrhnış bir 
harabedir. Fnkat diin~ ada 
kahraman!~ ,·urgnn, bir tek 
insan kaldığı müddetçe "'"aı. 
ı;;ova,, gönüllerde, hafızalnr<la 

bir ı;ark mnruurc i olarak ) a_ 
şıyacakhr. 

Lchliler, erkeği, füşisi. <'O)n

~u, çocuğiyle iıısnn giiciinün, 
insan tahammüliinfüı son ılc· 
rcccsini göstcr<lilcr. 

O kadar, ki I.ıel'listan, a;rrı 
bir smu-. başka bir (]eylet ,·ar. 
lı~>iylo hnrita.dn. knlmndıktan 
sonra da \":u·şo,·n, ınııhtcşenı 

bir akşam ufku gibi, bu J;ch 
gıll'upunu nzaklnra J,;nd11.r 
ynydı. 

ılskel', silitlu kırılmca, l'Cl>· 

hanesi tükeninceye kn<lnl' git
diğl sipcı·e, kapandığı kak.)c 
düı;;mnnı :sokmuz. 

Ama boşubo, unıı ölmek de 
vatana dostluk dc~dir. YiiclL 
dünü, maddi ve manevi tnlrn· 
tini bir baıjka. tehlike giiniiml~ 
yine vatan uğrunda harcamak 
i~in korumalc gerek. 

Silahmı, l..ıhcıın, vnld:i ge. 
lince diş ve tırnağını da kul· 
Iandıkto.n sonra artık hi<; kim
se, bil' askere: 

- Niçin ölmedin? 
Diyemez. Meğer ki bu "ö. 

Iüm,. de vatanı kurtaracak hir 
fayda bulunsun. 

Varşova, tcdakarb~"ln hcıl· 
sini yaptı. Yürei;',ıinin titrcınc· 
ditrini gösterdi. .Alev alc\ :.ru
nı:ın tutuşmuş sipcrleı'(lc s.m 
kurşunnnıı harcadı. 

Böyle kahramnnlnra <lii,. 
man da "esir., <liyl'm<'z. Diı';'
man da hattft: 

- Yendik! 
Diyemez. Çünkü ycnllan 

Tıehlinin kun«~t.i, yüreği ve ru
hu dcğilclir. Tek başma bir 
adamıı yiiz kiı;;l çullanıp yere 
scrs~, ona, şn yerle gök nra..,nı
da hiç blr insaflı ~J, mnğli'tp 
damgasını vnranınz. Vnı·şoT"a, 
kahrnlllı"lnlıjl,m lch:csiz Bir ör. 
neği olnrnk nnılac:ıkt1r. 

HAKIU st•HA GEZG1N 

Riyaseti cumhur 
yaverliği 

Ankara, 28 (A.A.) - Mün. 
hal bulunan Riyaseticumhur 
yaverliğine deniz yüzbaşısı Ul
vi Tekeş tayin edilmiş ve bu_ 
~üntlcıı itibaren vazifesine 
başlamıştır. 

Parasız kalan genç 
Hakkı ismin.de bir genç parasız 

kalınca Sultanahmette bisikletçi· 
Jikle gecinen Mığırdıça gitmiş. 
bir bisiklet kiralamış, bunu bi· 
sikletçi Sırrıya götürerek 11 Ji. 
raya satmıstır. Hakkı birinci tak
sit olan 5.50 kuruşu harcark~n 
yakalanmış. dün de adliyeye tes· 
liın edilmiştir. 

Mahkemede ağlıyarak suçunu 
itiraf eden Hakkıyı birinci &ulh 
ceza hakimi Reşit tevkif etmiş
tir. 

-----0---

Kalay fiatleri aÜ§lÜ 
Harp vaziyeti dolayısiyle ~O 

liraya kadar yükselen kalay fr 
yatları ticaret yolları açtlma'ğa 
başladığından 6 liraya düşmü1· 
tür. 

Piyasaya gelen malumata gö. 
re, Balkan memleketlerinden mü
him miktarda kalay gelmektedir. 
Bu mallar geldikten sonra fiyat· 
ların eski normal haddine düşe. 
ccği tahmin edilmektedir. 

----()--

Mesut bir evlenme 
Genç subaylarnmzdan merhum 

Muş kumandanı General Salih Ze. 
kinin yeğeni tc:;mC'n thsan Ana· 
dol ile Balikesir alay komutımI ..:L 
bay Naci ~iungunm kız• -aşal:ıan
çe ilk okul öğ'rtıtmcni Suat Smı. 
gur cvlen~lcrdir. -M~mlckctin tanmm~ ~ .. Mite" 
ı:.ilesinin gcr.c evlatlartnl'-~~ı ... 
lc§mcdc uzun bir snt'l.i"t ı.llIC:~ 





' 
M ~~~~'!~ ~~~~~;~Y~;~ky~8;:':.T:;u~.yoor~uv"e ga--ı 
reket n~ olacait ve bu ta· " v- .. 
ruzun hd aft -yapıhnaıı muhte- racatına mUaaade eylemell 1- zetetftnde şöyle yamıütadrr: 
• 1 bulunduiu tahmin edilmek- cabedeceğini beyan eylemiştir. lyt haber alan Moakova mah 

Diplomatik mahflller Sovyet filleri. B. Fon Ribbentrop'un 
~~· Ribbcntrop, Sovyet hükU- hattr hareketinin ancak şimdi günün birinde Baltıkta nUfuz 
sti ile Baltılrta ve Balkanlarda Moskovada )'apılmakta olan mıntakaları tahdidi teklifinde 
man. Rus menafii üzerinde tc· müzakereler bittikten sonra bulunmak niyetini güttUi;ünU 
icra edecek bir itilif ve ihti- vazıh bir surette anlaşılabilc. öğrenmiştir. Halbuki politik 

'fak td k ceğtnt bildiriyorlar. bt malfı· büroda Jdanov gurupu, Baltık. 
ıl ukert bir itti . e e etme mat alan mahfiller, Von Rlb ta nüfuz mmtakaları taksimin· 
ridini beslemektedir. 
B. Von Ribbentrop, bütün bun- bentrop'un bUtUn AYrupa me- den babsedUmesinl katı.en fs. 

aelelerfnln bUtUn - MUsama- tememekte ve Rusların Rlga 
't elde ettiği takdiıtie, B. Hit· ha kabul etmez - arazi mese. körfezine hlklm Talltn limanı. 
• Polonyanın haritadan silin· lelerlnln "muhtemel olarak Ossel. Dagoe ve Moon adaları 
olduğunu kabul etmek ve Al- Macar ve Bulgar isteklerinin,. gibi birinci sınıf deniz tlslerinl 

nva lehine mi.istemlekelerde tekrar gözden geçirilmesi sure- biç kimse ile paylaşmamaları 
~ilat icraat vadinde bulunmak ille bir .. barıt taarruzu., teklif ıcabettfği fikrinde bulunmak. 
retiyJe muhasemata bir nlh•vet etmek ve Türkiyeyi müttefik. tadır. ı 
ı'meleri için tnıtiltere ve Fran· ıerlnden ayırmaya teşebbllı ey- Journal gazetesinde Salnt 
ra sulh şartlan teklHi için ken· temek niyetinde bulunduğunu Brlce di:ror ki: 
inde kuvvet bulacaktır. İnP'il· zannetmektedirler. BugUn ortaya çıkan vaziyet 
e ile Franaa. kabul etmedik· Batı dcrnokrulleri, reddet. şudur: 
i tatıdirde. Bitlerin Avrupa tikleri takdirde ••ki bilhassa Sovyetler Birliği Çarlık im· 
·bini sonuna kadar idame ede· dlln İngiliz harp btıtçe11inlıı paratorluğunun eski siyasetini 
•i tahıpin olunma.ktachr. neşrinden ıonra böyle olacağı mllmkiln olduğu kadar geniş 
"ührerin böyle bir harpte sivil muhakkaktır.. Von Rlbben- mikyasta yeniden ele almak 1-
llive karsı amansıs ctavranaca· trap, Rusyanın Besaragya hak- çlq Almanyanın içinde bulun. 
sö,,1 .. nmektenir. kındakl isteklerine muzaheret duğu sıkıntılı vaziyetten isti-
DO~O <"".öRftŞMELER teklifinde bulunmak suretile fadc etmek istiyor. 
.toskova. 28 (Hususi) - Al- sovyet teşriki mesaisini temi
nya haricive nazın Fon Rib· ne çalışacaktır. 
trop ile ~ovvct rlevlt-t adam· Baltık bölgesine gelince, Al. 
araımdaki miizakercler de- manlar ve Sovyetıer için mUş

ı ctmekt~ıiir. Fon Ribbcntrop terek menfaat bölgesi olacak. 
•ün saat 1 S <fen 17.40 a kadar tır. 
lin de hazrr bulundutu halde ITALYAN MATBUATI ŞAŞ. 
'}'Ct ~aşvckil ve Harici ve Ko- KIN V AZlYEl'rE 
•ri Molotrı( ile pöriişmil•tilr. Roma. 28 (A.A.) - Havas: 
talin ile Môlotof Alman nazı lt.aıyan gaz.etelerinin Mo&ko. 

bu gece bir ziyafet vermiş· va müzakereleri hakkındaki mi' 
ir. taleaları, şaşkmlıktan nişan 
MANYA. 80VYETLER1N Yermektedir. 
ER tSTEDtOINt KABUL Gazeteler, mütalea serdinden 

EDECEK içtinap ediyorlar. 
loskova, 2 {A.A.) - Havas Gazeteler, şimdiki vakay= 
.namdan: hakkında tarafkirane veva şah. 
cnebi mahafil, Almanya- si bir mütalea mahiyetinde te-
bllA.bare garp cephesldcn 18.kki edilecek her türlü telmih. 
artaklyetle yakasını sıyır- !erde bulunmaktan da çekin • 
ı tak dl ı ınde şark ccphcsln- mektedirler. 
farpışmak üzere şimdilik Bununla beraber l~lvan ga • 
ret Rusyanın bütün muta. zeteleri, ilk sahifelerinde ecne -
.tını kabul etmek istemekte bi payita.ııtlardan gelen ve M08 
tğu mUtaleasındadırlar. "kova görlltmelerinin vui~etln 

ınaıızarasmı pek zivacle değif • 
• Von lUbbentrop ile gelmll} tirebfleceifnJ bildiren haberle • 
ı Alman eksperlerinin, ) a· ri netretmektedirler. 
)r. Sbmurre, B. Von &tein. Gazeteler. Fransız komlinis• 
, B. Gauss'un Rusyamn lk- fukasının feshine bUyiik bir e. 

i ji teşrlk.i mesaisini elde eL hemmiyet atfetmektedirler. 
1 tecrübe erJemek tasavvu· FRANSIZ GA.ZmELERl 
:la oldukları muhtemel ve NELER YAZIYOR? 
::>tof fle Saraçoğlu arasında Paris, 28 (A.A.) - Havas: 

• yan etmekte olan muzake- Günün en milhım hadisesi, Pa 
r Uıerlnde tesir icra etme- ris gu.etelerine göre, B. 'Fon 
ıram edeceklri tabUdır. ibbentropun Moskova seyahatL 
Utun mahatil, Almanlarla dir. Moskovada neşredilen teb-

n 'tler arasında cereyan et. li~e göre. bu ziyaretin hedefi 
te olan m Uzakerelerln ev- yalnız Polonyanın mils~ 

i· l ilin edllmlf olan bat, hu. statüsünü alakadar eden mese • 
k ittihaz edilmek suretiyle lelerin hallidir. Fakat Fransız 

oyanın AkıbetinJ tayin ede. matbuatmm dUşüncesine göre 
u llo mUmkUn olduğunu be. bu resmi sebep, r;örüşmeleri tek 

etmektedir. başına izaha. kili ~lmez. Mu. 
1 mahalll, Ruslarm yakın· hakkak surette Baltık JMSele • 
'gal edilmiş olan btitUn a- lcrile Balkanlar meseleleri de 
~e Sovyetlerin sistemini görüşillecektlr. 
lk etmek suretiyle Polon- Roger Mauip, Petit Parisien 
~ bütün nasyonal sosyalist gazetesinde diyor ki: 

Romanyadaki 
Polonyah lar 

Roma, 28 (Hususi) - Roman
yaya iltica etmiş olan Polonya er
klnmdan birkaçı tngiltereye cit
mitlerdir. Romanyaya gelen mfil
tecilerden 70.000 ki§iıi askerdir. 
Bunlar siWılarmdan tecrid edi
lerek nezaret kamplanna alınını§ 
bulunmaktaı:iır. 

Varşova bu gün işgal 
edilecek 

Bclgrat, 28 .(Hususi) - Al· 
man tebliğine göre, şark cephe· 
sinin sol cenahında yapılan mu
harebelerde 5000 Leh subayı ve 
6000 a&ker eıir alınmıştır. 

iğtinam edilen malıeme çok
tur. Diin teslim olan Val'fOVa 
tebrlnln huırlrklan ikmal edil· 
dikten ıonra yann (bugün) it-
1!.a]i beklenmektedir. 
Yugoalavyaya ultima-

tum verilmemi§ 
Belgrad, 28 (A.A.) - lyi 

~·b~r alan Yugoslav mahfil~· 
ri Almanyanın Yugoslavyaya 
bir ultumatum tevdi ettiğine 
dair ya.hancı gazeteler tarafın
dan verilen haberleri kat! su
rette yalanlamaktadır. 

Balık ihracabmız 
artıyor 

Son ~nlerde balık ihracatı. 
mız müthiş artmıştır. İtalya ve 
Yunanistandan bir çok balıkçı 
~ileri gelmektedir. Buıtünler
de 10 ı?eml birden beklenmek. 
tedir. Henüz bol balık çıkma • 
~a başlamamıştır. Buna rağ -
men bütün tutulan balıklar bari 
ce a-önderitmektedir. Fiyatlar 
da yüksektir. 
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Milll ikt;sat ve 
koruma kanunu '~ 1 

(Saf tarafı 1 incide) 
si için hilkümete geniş sa18.hL 
yetler temin eylemek maksadı . 
ru gütmektedir. Bu salahiyet 
cümlesinden olarak hükumet 
her tilrlil istihsal ve istihlak 
maddeleri üzerınde spekülasyon 
yapanlardan 500 ila 20.000 lira 
arasında. cezayı nakdi alınması, 
satılan malın müsadere edılme. 
si ve bu hallere teşebbüs eden 
kimselerin ticaretten menolun.. 
ması gibi cezai müeyyidelerin 
tatbikine derhal tevessül edebi. 
lecektir. Fevkalade ahval zuhu. 
runda her türlü iptidai madde. 
lerin istihsal ve satışları ve na. 
kil i;1leri bilumum ticari mües. 
sese ve teşkilatın faaliyeti dev. 
letin kontrolüne tabi tutulabi
lecek, icap ettiği takdirde ba. 
zı madderin satışları doğrudan 
doğruya devlet tarafından üa 
oluna.bilecektir. Bwrtin bu gibi 
hUfUS&tI derpiş eden bir kanun 
mevcut olmadığından milli iktı. 
sadı koruma kanun layihası ha
lin icaplanııa e:öre devletin bu 
işlerle meşgul teşkilitmm tam 
ve ahenkli bir tekilde çalıpna. 
sını temin için her türlil idari 
tedbirleri nefsinde cemetm~ 
bulunacaktır. Ticaret Ve~eti 
projeyi önümWxJeki günlerde 
Bqvekilete verecektir. 

Maliyede iki tayin 
Ankara, 28 (Hususi) - Ma

liye VekA.letl hukuk mUşavJrll· J 
ğine nıutebassıs müşavir Ca. 
fer Tuzel, maliye merkez dal 
releri muhasebe mUdUrlllğüne 
lzmlr defterdar muavini BAki 
Ülkmon tayin edilmişlerdir. 

Devlet fabrikalarının 
rolü 

İhtikara mani olabilmek ıçin 
devlet f abrikalarmm en küçük 
siparişleri kabul ebnesi ve pi. 
yaaada ni.zmı rol oynaması kL 
rarlqmıftır. Bu tedbire derhal 
başlanacaktır. Bu suretle piya. 
sad& yllkeek fiyatla mal ea.t • 
mak kabil olmıyacaktır. 

-0--

y umurla fiatleri 
Yumurta fiyatları son gtın. 

lerde müthiş yükselmiştir. San. 
dık başma 8 lira artma vardır. 

Çocuk bakımı 
Kıymetli çocuk doktorları. 

mızdan Ali ŞUkrU Şavlı (Ço
cuk Bakımı) isnıinde çok !ay. 
dalı bir eser neşretmiştir. 

Ankarapalas- lzmir 

' 

TELEFON : (3438) 
lzmirın en modern, en temız ve en muntazam aile 

yuvasıdır. Konfor. temızhk, ucuzluk noktasından Anka. 
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit firışerlı old~..:ı gt. 
bı nefis yemekler veren lokantayı, pastahaneyı, ve kL 
raathaneyı bavıdır. 

İstanbul Defterdarlıimdan: 

51332-48 
Senelik Muhammen. 

lcar Bedeli 
Lira Sene --

Tophanede Necatibc1; caddesinde Kışla altında kAin 
367 :?\o.lı ıJukkıin icarı •s 3 

Tophanede Necatibcy caddesinde Kışla allında kain 
365 No.h dükkan icarı. 51 3 

İstanbul Emnilct l\füdürlliğünun işgalindeki Sansar • 
yan h:ınının oltındald anbar. 1000 3 

Tophanede Kılıııcnli mahallesinin Topcular cadde-
sinde 359 S.lı diıkkıin. 180 3 

Toplıanede Kılınçali mahallesinin Topçular cad-
desinde 361 S.lı dukk'ın. 1H 3 

Tophanede Necalibey caddesinde Kışla altında 347 
S.lı dükkAn. 120 3 

Yukarda me,•ki ve :?\o.Jarı yazılı gayrimenkuller hizalarındaki sene • 
Jit muhammen icar bedelleri üzerinden açık arttırma ile kiraya , erik. 
cektfr. lhale 9/10/939 tarihine müsadff Pazartesi aünu saat OD dorttedır. 
Senelik icar bedeli dört müsa\'İ taksitte her taksit peşinendir. Taliplerin 
yl'.iıde 7 ,5 pey nkcafarmı \•akti muayycnden ev,·eı yatırıp mezkrtr slin ' 
santıe Milli Emlak Mtıdurlti~unde müteşekkil Komisyona müracaatı ı ı. 

(7616) 

'· 

~:lstanbul Beledives? ilan~.:. ,,.·1 

Bugünden itibaren satıta çı· Taksim beledi~e gazinosunun mefruşatı iti lı:apalı zart eksiltmesine 
karılan bu eserde bir gUnltik- konulmuştur. Jhalc 4/10/939 Çarşamba günü saat 15 le İstanbul beledi. 
ten on dört yaşına kadar olan ~esi Daimi Encumenindc yapılacaktır. Muhammen bedel 26f73 lira 92 
çocuklann sıhhi bir iekllde ba. kurut ve ilk teminatı 1985 lirn 55 kuruştur. Şnrtnnme 133 kuruş muta. 
kılma ve bUyUtUlmeıl mufas. bilinde İstanbul fınnr 1\lüdürlüğünden alınnbilir. Taliplerin ihaleden 8 
sal olarak açık bir Jlsanla izah gün eV\'cl imar MüdürlüAünden nlacaklnrı fenni ehliyet ve 939 yılına 
edilmektedir. Flatl 130 kuruş ait Ticaret Odası \'esıkaları n ilk teminat makbuz veya mektuplan ile 
olan bu eseri kartlerlmlze tav- 2490 No.lıkanunn söre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale gfinü uat 
siye ederiz. -14 e kadar İstanbul Beledb esi D:ılmt Encümenine vermeleri. (7375) 

11 aylfleri boğacaklarını ill. Filhakika Almanya bizzat ken 
tmektedirler. diainin menfaaileri bulunduğu 

• plomasl mahaflll, B. Von bir denizde çarlarm ananevi sL 
• yuetbıtn yeniden başlamasına 
1ı ıentrop'un Moakovaya gel- karşı lakayt kalamaz. 

._.,_._,..,..._,..,..._,.__._..__._..__, .-.---- ----- - - ---- - - - ......... .. iNL.J4,..UJU.,J4,..~z.aµrı.x..vıza7 z 

Tftr k l ye Comburl1et lY.~r•~z B•nkası 23 I g I 1939 v a ziye ti ııiıı B. Seıter'in muvasalL Fakat her vaziyette, nrpta 
benzetmekte olduğunu e· lngiliz _ Fransız bloku ile kar. 

niyette kaydetmektedir. şı karşıya bulunmuş 0~ key 

manya, Sovyet Rusyaoın 
ılebatını kabul etmek mec 
retlndedlr. 

• ter taraftan Moskovada· 
olonya sefareti erklnının 
etlen. Tallinden kaçmış 
Jon.ı adınc\&kl Leh tah-

- Lhirl olmaaı pek muhte
buluoan meçhul bir tab. 
Lhlr1n faall;reU dolayıslyle, 
ınaılktlr. 
okbolm. 28 (A..A. - ••Ha· 

- Berlinden alınan ha. • !" ıöre, BerUn mahfilleri 
OlotofUD Berllne ladel zt. 

u 9'1DemesiD1 ve B. Fon 
ntıo.•un yeniden Moako. 

u sttıııaq mecburlyettnde 
masını ha7reue karşılamıt

t dır. Sovyetıerin Baltık denl
llzerinde enıeııerlnin Alman
.. a endişeler u~andırdığı tas. 

ednmektedlr. 
~YJDT- tNGILtz TiCARET 

MUAJIEDEl.ınRt 
.ondra, 28 (A.A.) - tyt nıa
at alan ınabfi11ert1e öğre. 
iline göre B. Mlaıtı,, iki 
oleket arasında tlca~t m U· 
!'releri a~11ınası halt\ında. 
nıtıtz telktnıne dair otan 
kovarun ceva.b1"' Lor(\ lia· 
·11a;1'ermıttJr. 
yJendlllne glSrP, 'Malatct 
öf1eden •onra L<>rd Hau. 
mnıalt bir c•"8P vernılt
ant Sovyet bQyUk elçlst 
httltQmeUnhı tthallt ve 

t krecıuerlnl kabule A. 

fiyeti, nasyonal BOSValimıı git. 
tikçe daha ağır fedaki.rlıklar 
kabulüne ve Almanyayaı teh
likelerle dolu bir yola sokmaftı 
mahkılm etmektedir. Baltık me 
aelesinde örll.ş ihtili.flarmm g oV•k derin surette tebarUz etti~ uv. 

Almanya ile italya 
arasında kara kedi 

( Baıtara/ı l incide) 
yordu. Ondan IOftra harekete P
~ Bu defa Alman hari
ciye nazın Fon Rillbentropan Ro
IDllYI hiç cfiitünmeden Molkcma· 
:va siditi ıöaterdi ki artık ltaba
nna &erlin eemalannda yılclm 
aönınek üzeredir. v-.. ltalyan Batvekili Muac
lini 8-Jin - Roma münasebetle
rinde sanki •iç Wr deiitiklik yakma, ldW Jaa.eket ediyor; bilhaa
aa Lelliatan meselesinde Alman· 
~·· hak veren Wr nllı iatnor: 
'iıtler ele ·~yanın doatl"*-• 
1<ıvmet veren sözler sövliiTOI'. 
W:-akat ım-t aaluua"'"'- hidiael
"er lullde iki ftMllnlelıet anllftd~ 
o-ittikce d,.1'a 1-riz Wr ..ıdl alan 
... ;zli hir İtimatazlıiı ilp edi
yor. 

.ı\lman • ltalvq a111nı!rt ittiflt1n
.,, d..; .... U"'"'""*~l.la ...... 
'ı~d;~ "" ettiı; ,... ..,.._ 
._._,,,. de ...... .... ..... 
1amnc1 ... 

AKTiF 
Kasa: 

Altm: Saft Klogram 15 500 8M 
Banknot ı • ı • 
Ufaldık • . • • ; , • 

Dahildei« Muhabirler: 
Altm: San Kilogram 678 111 
Türk Lirası . • • • • • 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Saft Kilogram 10 010 '?88 

Altma tahvUl kabil serbest 
dövizler • • . • • • 
Diter dövizler ve borçlu 
Klirin~ bakiyeleri • ı • 

Hazine talıtnııeri: 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye karşılığı • • • 
Kanunun 6 • 8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
vaki tediyat • • il • • 

Smıedat cilzdam: 
Ticari senetler • • • ır " 

Ea1ıam oo ta1ı1'ildt cllzdanı: 
f Deruhte edilen evrakı nak
\ clivenln kannlıiı esham ve 

tahvillt itibari kıvmeile 
Serbest esham ve tahvilat: 

A1'analar: 
Hazfneve kma vadeli avans 
altm ve döviz Ur.erine • ı 
Tabvillt üzerine ı ı • • 

Hisııed~Tlar , • • • • ı 
Muhtelif • • • • • • • 

21.&0l.488.77 
D.401.818.
l J59'7.UNS.81 

14.080.200.14 

18.331.45 

158. 7411163.-

185.301.815.98 

41. 741L984.9'7 
7.112.974.81 

7.919.000-
11.18874 

7.M7 .491 88 

Lira 

1.304.999.07 

16. 783.977.88 

141.U0.536.-

185.301.815.98 

18.308.969.78 

1==~~, 
16.497.061.7911 

470.71 fl.ll.11.48 ~ 

PAS 1 F 
Sermaye ••• ı • 
ihtiyat akçeai: 

Adi ve fevkalade ~ • , • 
HU8U81 • • • ı ı ı 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6. 8 maddelerin tev. 
fıkan Hazine tarafından vaki 
tediyat • • li 

Deruhte edilen evrakı nak. 
diye bakiyesi . • • • • 
Karşılığı tamamen altm olarak 
iliveten tedavüle 'luedilen • 
Reeskont mukabili ilivten te-
da. vazed. • " • 

Tflrk Lirası Mevduat.: · 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diler dövizler ve alacaklı Kli
riııv bakiyeleri • • • • • 
Muhtelif • ,; • s • • • 

4.217.134.21 
6.000.000.-

158.7-t&.563.-

141.l20536.-

17.000.000.-

124.000.000.-

2.793.69 

38.068.839.79 

7ektin 

hkonto haddi ~ 4 Altın üzerine % 3 

Lira 
15.000.000.-

10.217.134.2& 

282520536.-
26.670.424.57 

38.061.633.48 
98.246.803.18 

4'70.71&131.46 ._ __ _ 
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istanbul Defterdarlığlndan: 
.,,ı&ri lltNr No. BAGp Atk w ~ 

J36 20/65 175 Ali Kayak 

.. KUa. 2/31 

.. 
1}81 

3'/25 

.,MU. 2/81 

.. " 2/lSO 

, 

351 Mardik 

4M Retit 

il4: Cafer 

754: Dimitri 

812 latepan 

.. 2'/58 114:8 Aram 

• )rjiil. 2/25 

.. 

.. 
3/152 

24:/l 

.. MU.2'/3 

" 36/ 9 

931 Küa 2/24: 

.. 9/52 

1300 Vardirik 

133t Kerim 

H82 Kubert& Vllbtl 

315 Alımet 

506 Kirkor oğlu Ka109t 

315 Ahmet 

1332 Kerim 

.. 20/59 1562 Mehmet .\bdillkadir 

.. 4:57 Mecit Bodol 

" 
,, 

19/4:0 

35/87 

34/19 

879 Josef oğ. Vumı berpı 

105 Omwı Nuri ve Cemil 

• 
.. 
.. 
.. 
" .. 
.. 
• 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
" 
.... 

938 

988 

H 

.. 

., 

" .. 
" 

.. 

.. 

.. 
it 

1/5 

3/62 

3/63 

9 Mehmet Hilmi 

141 Giymes 

H8 .. 
8'/17 1112 Oemalettin 

38/48 

33/1 11~ Etem ~ 

9/25 1427 ş. Semobor 

25/82 1258 Roberd Eli 

22/51 

11116 um t8t.epuı Kara 

34/18 289 Ycqi 

815 Art1n 

2'/37 104.0 Jı(arl Göc1ent 

21/21 

2'/36 

2'/34 

22178 

24:/83 

26/13 

196 Cemil 

851 .tı,.. Ahmet 

137 SuııGf 

710 Dulu 

5'6 Avnm Piyutu 

lOil Hrlato Kuaboflu 

65 Vaa SJfineo 

• 

3/69 

33/55 

34/20 

34/21 

:rt/8 

105 Olman Nuri ve Cemil 

" 

19/11 1430 Süleyman B&p.r 

2/58 874: Ultfi Ali 

28/1 

4/64 

33,40 

7,39 

7/80 

32/84 

32; 23 

8 A. lmıail 

184 Orhan Sa&tçr oflu 

1573 Ardq. öüara ve teriki 

620 KAzım 
' 657 Varban Kal&ycıyan 

431 Baduhi Btlrekciyan 

431 Kaq.bet ve Silvanyan 
Marctil'QllYUl 

237 Yahya Pakel 

231 

~ &IMtı M4ih'M Ver,W 
· Lira L. K. 

S. ru;.K. pq&. c. 152 Manita ·ıa. 121~ K 
2',30 B 

D. B. Eklaeriye; H. · 10 Teni 112,8' K 
16,12 B 

1.0,90 ll 
32.2' H 

198,8' c 
stlru. Sultan. Odalan Kitapçı •5 13,50 K 

S. .24: No. · 2, 70 B 
10 Yumacı 45 3,43 K 

0,'19 B 
0,51 c 

lıl'ercan Malmıudi; H 7 Manifaturacı 18,90 K 
muatahdem 9,15 B 

23,2CS ll 
5,40H 

30,52 c 
K. Kalifidis. H. 3 Teni ,. 9,il K 

7,90 M 
2,e8H 

10.u c 
M. A.Jopyan. H. 14 Kanifa. 98 lC>,80 K 

2,16 B 
Sürü, Hild&verdi. H. 3 Terzi 74:,22 K 

mu.tahdem 3,78 B 
98,28 K 
21,18 H 

130,82 c 
Sflru, Kacuncu. S. 21 Maranp 135 8,86 K 

1,37 B 
D.H. Ktlçilk yani. H. 4: m~cl 36 4,36 K 

l,00 B 
0,65 c 

D. H. Hamım. s. 26 Hamamcı o.no H 
. miiatah. 1,80 C 

Süru, ManUtır. H. aeçı 156 41.60 K 
bili. 8,32 B 

D.H. Hamım, S. 26 hainamcı 0,38 H 
Mu.talı. 0.'16 C 

SUru. ll.acuncu. S. 21 Marapm 135 23,62 X 
,,72 B 

D.H. Aynacılar 21 GUmUeçll 2'0 63,00 K 
12,80B 

SUru, "RUtıkçı. S. 10 fırıncı 380 53.10 K 
10,62 B 

., KIÇUk. B. J.2 makine 90 10,24: K 

M. caddeai; 61 
alltr atar 2,0CS B 

Terzi M 18,20 K 

Süley, DUillfUDun. c. Blek.. 135 
30 No. trikçl 

SOru.- SUitan oda.. ..... • 
lan No. 22 

3,24: B 
35.üX 

7,08 B 
4,24 K 
0,86 B 

18 2,15 K 
0,43 B 

D. H. K. p111. 181 Tuhaftye 720 213,30 K 
42,86 B 

24 ,, " 

Silley, BakırcJlar b&kırcJ 180,75 17,86 K 
No. 4 · 3,'57 B 

D. R. KalCJlar. H. 25 Yuma 27 3,35 K 
.. lukıOlaı o.,aı .B 

DJL AJu1 .efen. B.28 Tök&cı-~ 17,50 K 
l:tM> B 

D.H. KtlrqQ. H. 2S Teaıelre 135 23,85 K 
. kutu 4,77 B 

M. Kelıllbt.reL H. 2 T8f9L Ta. 45 4:,BO 'K 
1,87 B 
0,67 c 

M. llmtafapeea H. 4: kuUtç1 38,'15 &25 K 
1,90 B 
1,23 c . 

D.H. BUjllk yeai. H. 57 ~ .72.00 1,14: K 
0,26 B 
0,17 c 

D.lİ. lılercan. HG 115,10 ~ 2G,BO 1,27 K 
«lancı. 0,28 B 

D.H. Kahinut p'qa 13 H. eB>l. 270 
lieCi 

D. H. Muc&n-Ç*m•v kah. 90 
. 8.10 veci 

Jı(. SUnbWltl Bu 31 

0,19C 
18,90 K 

3,78B 
19,77 K 

-i,U.B 
2,91 c 

D;TI X 
a,ıs B 

l"'°K 
8,81 B 

,. j·. T K~D M :i:~ 
_,, 1,21B 

SUru, Haçoplu. B. 1 F&1üJI; 180 
ftpı&pçl 

M. Umn Çll'tl 88 llarpucçu 72 

Sllru, tıfanlee. H. 44: P&!Wt- '12 
" lon. tenıla1 

K. Klçük çorapçı çorap 11,415 
han altı 203 ve tuhatl19 

D.H. Mllratyan. B 22 Teni 1J7 

1,88 c . 
17,82 K 
3,teB 
8,MK 
1,12.B 

12.T2X 
2,5' B 
8,l7K 
1;23 B 

11,98 K 
3,19 B 

ll. caddMI 81 Teni 324 97.20 K 
19,UB 

" 61 .. 324 • 27,70 K 

ı&rean Çakmakçılar yo. Kah. 48 
. btu 107,2 :veci 

D.H. Abud ·ltf. 30 Fanill lŞS imi•• Mercan V&lc1e B. 98 llukris 00 

SÜJey: Unlvenite Soba ta.. 15 
C. 24 mircW 

M. Usun çareı 93 Saat T. 45 

Stlruri Irfanlye. H 21 Kartvi· 94 
lllt-lu. .. 

D.H. İmameti. H 21 Terlikçi 27 

5,M B 
18,10 K 
3.22 B 

20,57 K 
4,11.B 

48.89 x 
9,78 B 

H,t•K 
2.95 B 

13.BO K. 
2,70 B 

19.'Sl ~ 
3:88 B 
8.10 K 
1.&2 B 

32.40 K 
8.48 B 

l~.MK 
2.12 B 

K. Çakmakçılu. Y. 49 iL 11' .. 2'3 73.09 K 

D. HG Tığcılar No. 4:0 Kundn. '12 
ra levumt tllc. 

D.H. AliPlfa H. 7 Boyalı~ 42 

'bı.e • 1'.82 B 
St1ru; KefelL R. 45 Terİıi 1581 ft.1R lC 

1,,, 'R 
, • _ • " • 121,81 37.7'- K 

7.55 1' 

.,.~ .... _.. ____ Eaki .Feyziati --------• 
ııtaıı BOGAZlÇl LiSELER Yatısız 

Kız ve erkek 1rmmJan ayrı dairelerde olmak Gire 
ANA sııon .. tLK ICISIM, ORTA OKUL VE LiSE 

Arnavutk6yünde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
KaJJt için her rGn aut Kdan on yedi.Je kadar Çifte Saraylarda okul ~ mU. 

- racaat edebfllrler. t.u,enJere mektep tarlfnameel c&uıenıtr. Telefon: 38.210 

. ilin 
939nö& 
Ka.dıkö11 icra. llunıırlujıuıdan: 
AlietUn tarafından Kadık6yllade 

Ralital\ ~ada No. & nla 
hitamı mukaTeleye bbıten tahll:resl 
hakkında yapılan icra takibi tııe. 
rine milsteclr- Hanifct:ve ıaaderllen 
tabliye emri orada bulunmamasın. 
dan ff ikamel8lhı meçhul bulun. 

Şirketi Hayriyeden: 
Bopziçı vapurtanna mahsus son bahar 
tarifesi 1.10.939 Pazar sabah11dan iti~ann 

tatltık ı~lecektir 
muuıdaa dola71 teblll edilemedill '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ aalatdmlf Te blttalep yirmi dn 1 ; 
mlddeUe ilinen tebllfat icrasına 
karar nrflmif oldulundan tarihi 
lllndan lUbaren mnburenln kano. 
Ql yollara tenulll etmedltt takdir. 
de icraya. deT&m olunacalı teblll 
makamına kaim olmak Qzere illn 

------
olunur. (K. t 285) 

Yatak, 7emek n oalıtm 
odalarlylP \ll&lon tabmlar 
Telhaııl her nen mobilyalar 
ameler •• trlatal takımla 
n BADR (e.kl 1'11ydea' 
matualarında tetbfr edli 
mekte •• hır 1erden ucu. 
fl,at n mUıalt tartları· 

ıatılmattadır . 

, Baş, Diş, Nazla. Grip, Romatizma, 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ain)anmzı der 

keser. lcahmcla sünde 3 kate almahilir 
Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz ----Umum Netri1ab idare eden: -------·l SAHlBl ı ASiii VS 

Buıldılı 7er: 'V Alt.iT Matbaan Refik Ahmet SeTencfJ 

" 
,, 

.. 

.. 
938 

.. 
939 

n 

" 
,, 

" 

" 

" 
.. 
,. 

.. 

.. 

.. 
,, 

937-

* 
936 

937 

,, 

" 

935 

938 

937 

938 

33/38 

28/1 

36/'5 

32/'6 

33/39 

33/:i1 

32/ 13 

78 HUleyin Erten 

983 Hamit Jrnnci 

4151 Aftlll Awlcm 

862 Kmtafa Sllalil 

1318 Keıbmet oilu Enver 

1/'6 

23/5 

22/18 

10/27 

'118 

11/'6 

10/36 

10/37 

10740 

789 Niko 

241 Andilj·a 

'°' Bedir 

801 Ahmet 

808 " 

818 Fehmi 16/'2 

18/'8 " Behiye Ma,op 

24/12 220 Aria 
. . 

2/76 ikin. -467 1brahlm 
el Uı. 

3/36 .. '93 Mıfalto Fn.n 

3/3ıi " 2M Ha~ 

. 2/ 4:0 " 551 Brlato 

2/15 " 48 Karabet 

3/ 27 ,, 1183 Çtq oflu Jrııver - .. 
· 3/ 2Q" ,, 884 . Halil . . . 
3/ 5li .. 231/Me Ce)nal 

3/ M ,, · .. " 
, 

3/58 " .. - ,, -
315~ " .. ,. 

Stıru. V.••tır. H. 19 Terzi 63 10,87 !K 
2.'l'l 

Stlley. Unheraite. c. 24: som T. 75 16,ft x 
2,91B 

n cUSğmeciler No. 1 qçı 415 10,69 X 
2,14 B 

D.H. BGyilll ticaret H. Kah- 48 'l,08 K 
bill veci 1,'2 B 

Sllru, Kahmutpqa çorapç1 180 38,98 K 
114 7,40 B 

S8rmt Malatq s. 23 Torna.el '12 9,29 K 
1,88 B 

Süru, MUnevver, H, 4 llanifL 6.1 12,90 K 
2,158 B 

D.B. Kl1ndJBD. H 14 Terzi 123 17,19 K 
3,95 B 

SUley; SlJ'UGIP&I& K&nt!r. 270 
154 No. ctl 

SWey: llimar Slmıı 37 ,, 52,50 

2,58 c 
25,89 K 
5,18 B 
3,08 K 
0,82 B 

32,40 K 
8,48 B 

18,65 K 
3,8.1 B 
2,f)() c 

Alçı 108 27,00 K 
5,40 B 

D.H. Mercan H. 115/1 hallaç 33,75 0,39 K 
0,09 B 
0,06 c 

115/1 ,. 33,75 0,39 K 

D.B. Mercan.Çrkmıa 3~ 5ökge108 
imal 

D. B. Bllyllk yeni B. 13 Terzi 55,50 

D.B. 'l'ar&qılar M 

0,09 B 
0,06 c 

D.B. Mercan H. 115/9 lam- 25,50 0,85 K 
duracı 0,15 B 

D.H. Mercan B. 15, 13 Yor. 25,50 
pn dikiclai 

SUru. BacDer 32 No. Pi)'UCI 'Zl 

o.ıo c 
6,37 K 
1,28 B 
9,17 K 
2,UB 
1,38 

SWey, SiWıdar. B. 20 yor. 23,25 9,30 K 

1 
&'&Del 2,14 B 

1,39 c 
~ ,, Fuad pqa 7l5 D&meci 90 27,00 K 

5,40B 
SOru, s..t:ıqı S. 10 B&'ekçl 250 33,30 K 

6,6'1 B 
D.H. Abuıcl Et. H. 80 Eo.. 109U7 131,38 j 

~~o 
Süru, Baa.n H. 9 Şapka T. 135 CS,M Jt 

JMB 
,. tıfanl~. 1L Lokuı. 980 45,30 K 

li3 il tacı NOB 
,, M. ıtneeı hm; 1 qçı 63 18,12 lC 

3,4 • 
1,97 c 

,. lrfani,e. S. 53 Lolwl. 880 4:1,10 K 
tacı 8,22 • 

,. Yanm B. 158 Euadu.. 63 1UO K 

ll çumıv 8/8 

D.H. Tlfcı1ar 58 

ftCI 
Trikotaj 180 

Tenlyecl 11 'ı 

&flıB 

t 

SWeymanlye Tak. Terlikçi 2' 2,64: 
vlmhanelOkün 2~ 

" 11 " 

" . 17 
" 

,, 17 ,. 

ŞM 
u 't:ıl' ~-

2,88 
7,2GıJf/il 

2' 7 
2, 
7,21 

24: 7.2l 
1 ,_. 

Mercan Jlall19 phelfne IDf8l8' ~ ad:r-1erl JUl]ı mUkelleflere alt bll1f 
Buhran -.ıoı .,.. ......... --.. -.. oldııklan adreılleıde ~ fn&dıir İibi haklarmda maııaıı.n ~pılan tetkikat WJ tahkikatta da yeni adrellerl 
chtmdaJı *' iWDiaai'llı b,nun abklmma binaen Uben teblll olunur. ('1807) 


