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Alınan ordusunuri 
~ornanyaya 
gırdiği teeyyüt 

etmedi 

Fransada 1 mil 
y9n liramız 

- Beri inde 
Hava n e z a reti 

binası 

bombardıman 
edildı 1' . 

cıkat Pek yakında 

le llırıaa kıtaıarı 
bneaı bekleniyor 

~0111 
\'e anya ordusu mih-

r 0 rdularile "teşriki 
lllesai,, edecek 

8iikreşte 
lieşredilen 
tebliğ 

~lld • 
1<1'i, ra, 8 (J\. A.) - Röytcr 
1\,, Or• 

'• "U:ı alt 
~ 'ietl't.ıl k fiaınki Londra gazctcll'ri, 

General Antoneslm 

kaldı 
Tüfün - tacirlerinin Ticaret Veka

letine müracaatları üzerine 

"ükümefin Fransaya ödenen 
boı çlarımızla bir karşılaştırma 

yapması bekleniyor 
Ti.tin tacirleri Poıonyadan 800 bin, 

a ollıay" i ~Yularını sabotaja karşı 
d ~etiııin <;ın bir fırka kadar Alman 

Letonyadaa 20 bin lirayı da 
alamadıklarından mflşktll vaziyetteler t~ .. h Romıuıyaya gelmiş ol • r r a fil a 

~l'rıır1. 11akkında Amerikan menbn- G 
IHI ı >«ı Ve>ril klilılta uğrıyan tlltUn ihracat tacirle· Avrup:ı lwitaııında vukua gelen 

tlcğişlklik ve bilhassa l<"'ransndukl va· 
zlyetin lııUkrarsızlığı dolayıslle m~· 

r "ti b . en sansasyon('] ha-
~~~t;.~I~)~~. manşctkr altında SatlaS Ol gezdi ~:~1~:~:::t vc1ttı1ctıno :muracaat 

(De, nnn 8 Uociidc) Soğuı.oıuı., ; (.\.ı\.J - ı;u0un Bnş TUtUn lhracatçıl:ı.rımu;, Fransız re· 
~ vckll Dr. ıtcillt tiayllaırı ı; Llı:ı.lı ııaaı v · t d jisllo yaptıkları mukavele muclbinec, 
<7lticl"' s.etecı"'n 11 dl' \'lllı)1, \'llay•l nn(ia :,u işler! aşıng on a bundnn selW: ny evvel hnzırl:ı.nan tn· 

0''11 ı ı k b ı d k /\. k tllnlcn Fransnya göndermişlerdir. 
m " r er nı il u (' ere mı 0\'8 • bu"" yu·" k bı·r 

t t 
smın bataktı~ının kunıtuıma~ı. ,.110.. Harbln kızıvtığı ve Alman ordusunun e <' ı • yet yol l~lerını tctkfü etmlşlcrı.l! r. Bclçlknda yUrUdUğU &ilnlcrdc Fransa· 

~u .... , ö " f ı · t d."ln lhrn.cat taclrlcrlml.zc PClcn blr ~ ğle<lcn ısonrn rcfakııllcriııdo vnlı sı·yası aa ıye .. 
Q 

komutan, parti mUfetU~ \'e mebuslar telgrafla malların dc,polardn TUrk Uı· 
k1 clrlnl.n cmrıno amade olduğu c~er 

~ ~ı,· silah olduğu holde Ekverk mevkllndc pct ·Uzak«ark meseleleri <. rol arama. flahasnıa gltmı, ,. 0 burada ~ yüzde 15 ten 2~ e kadar Iskonto ya· 
b ki m~alyt görmUşlcrdlr. gÖrÜ§ülüyor pılırsa tUtllnlcrtn kabul edileceği yolt· 
fl l h 

1 
. Avdetlerinde t skenderun cl\'e.rmda· l'~iııglon, 8 ( A.A.) _ Uzak sa iade olunac:-.ğı bildlrllmlştlr. Bu vayet erı kl hurmalıklan g"rdUkten sonra «er Şa k" • t d 1 "} a·· vlu.lyettc tUtUnlcrimlzl.n gcrl gcllril· 

D u .. ,. rkta ı va.zıye o ayısı c un 
vakit SoğUkolukıı d6nmO~terdlr. V I ...+ d bli "k b' d" 1 meslnc lmkAn görmlycn ihracatçılar, OD-ru olsaydı a~ n.., .. on 11 yu ır 1P 0 - yapı• "t"', ıırı ~nhı11 etli' ıcrıl'lı ,.r mı· 

t:'t H • d • t mıı.tik fa.aliyct hUk'Um sUrmUcr ns. kareıtıı, ırran z rejisi de tutuole· V 1 n 1 $ an tür . lngiliz ibüyUk e lçisi Lord rl kabul eyledıtını tc~r:ına blldll"" 

MOSKOVA 
SEFiRiMiZ 

Busabah vazifesi 
başına hareket 

ettı 
BOyflk elçimiz : 
" Bugünkii vaziyetin 

komşuluk münasebetleri
nin bir kat daha tevsi ve 

takviyesini müstelzim 

Alman Ajansı bJr 
çok öll ve yaralı 

olduğunu bildiriyor 
Londrn, 8 (A· A.) - Aja.ru; tel· 

grafla.nna nazaran Bcrlin evvelki 
gece lnbiliz; hava kın•yeticrinin 
çok uzun eUrcn bir hUcumuna 
maruz kıılırurıtrr· 

.Assosiya.tcd Prese nazaran a-
larm dört saat kırk beş c;\akika 

ı silrmilştür-
1 !ki yangın milşahede cıli~t.ir· 
1 Muazzam Biyn.h dumnn sütunları 

Berlin üzerinde yükseliyordu· 
AUIA .. 'I\" AJ ANSINA GÖRE 
Londra, 8 (A· A.) - D· N. B· 

Ajansı İngiliz tn.yyarclc.ıinin cvycl
ki gcco Alman hiikilınet merkezi 
üzerinde uçarak infilak ve yruıgm 
bombalan attıklarını bu sa.balı 

bildirm~tir· D· N. B· Ajan.sına gö-
b U l Un d ug"' Una kanaatim re bir İngiliz tayyaresi dUııUrülmüs· 

tfir. 
VardJr dedi j' Alman istihbarat ajansı Bertin-

. .. " , de birçok ölü ve yaralı old~~nu 
Bır ruuddettcnbcri mczuncn ı ilave etmiştir. Binalara lngifü: bom 

memleketimizde bulunan Mos· balan isabet etmiştir· 
kova büyük elçimiz Ali Hııydar J Londradıı. hava nczarctinitı bu 
Aklay, Sovyct bandrralı Svanat- hususta henüz hiçbir tebliği ne§· 

(J>cnunı 3 UncUdc) rcdilmcmi§tir. Fakat Asso.s.iyatı•d 

Kızıl ordunun 
manevraları 

l\Jo ko\'11, 8 (A.ı'\.) - So\·yet har· 
biye ltoml8cri mar~al Timozcnk dUn 
'Kızılordunun Lcnlng-rad askert mm· 
takasındaki manc\Tnlannı tc!U§ et· 
m!ştır. nu manC'\Tnlar, pıarc~alm iki 
ay :zıırrındn. haur bulundu~ d!ln1Dn· 
cU mancvrndır. 

Pres'in bir telgrafına göre lngili.:
lcr bilhassa. B~llndo ha.ı;a 11.cuı
rcti ~inasma bomba. atmışlardır. 

aıan H Lothian haridye nazırı Hul ile ml§tır. Bu telgraf Uzerıno bankalar 

Afrikaya 
Alman 
krtaları 

Gönderilecek : ASAN KUMCAYI yakında görüşmüştür. Hariciye nazır ihracatçııa.ra mn.llarm ytızde so nı Mosko,n, s (c\.A.) - Lcnlngradda 4 l\ı.ıu.. muavini B. Summer Wellcs nlsbetinde kredl aı;m~tır. Uç gUndUr eercyaI? etmekte olan mı.sif 
111 ı:· 'LARIN zaman ıman O . Viohy hükumeti büyük elçisi B. (De,amı 3 üncüde) korunma tnlimlerı nlhtıyet bulmU§tur. Şimdiden ' Alman 
'tı bılil'o;:ıı llibtan balısel •.•• leri- om 1 n yon 
1.~ '•t ı. Zaman zama n ctrafr· Haye'i kabul etmiştir, bahriye kitll&rl gÖDderlllll 
~tl'\tıuıın~ltercyc yııpılaca~t lstlUl. 1 nazın :Knox Birleşik Amerika 
,_ ıııı~ -..... ela 5lındh·o im.dar hf .. kul· 0 uyor donanması başkumandanı anı i: BAB . R'. t , 
~ tll<trSı <'Srarıı ' c mUthl~ 611ah· l .1. . "hba ral Richardson'a ziyaretin i iade • jn.nsmın Bcrnden aldığı haberlere 
"'t "'la.... "' x ID yap il' . IAJndra, 8 (A· A·) - R öyter a· 

11loııız. Sörüıccektlr,, denildiğini ngı ız ıstı ral nazırı eylemiştir. "Donanmaya. müte· göre Alman krtalan vo harp mal-

lttı~' bir nutkunda bunu allik muta<l müzakereler,, diye zemesi henilz Libyaya vfuııl ola. -

1-t ile llıil r bn t ürlü gizli s llii.h söz- haber verdi tavsif edilen bu görüşme, pek ca· g"' ı ma·· 11aııeı 89 mn.mıatır. Ancak birkaç Alman za-
. Ciln~ .~hemrniyet vermiyor- tiı.bii olarak Pasifik dcniz.i mc· biti vo ' ·Stukıı." bombardmınn tny-

böyıe bir sllilb buluna.. Londm, 8 (A.A.) - lstfhb:ırat na· el . ..,.,__ al G . . • 
(De,·amı s üncüde ) zın Da! Kup4!r dUn ak;.oıam radyoda seleleri hakkında ccrayan et- yar en .uuueş rnzıy:ırunın u-

s ov gel p cncnmık3 Un:üdc> 1 · :i~ur. ' re:!1:1~~~!:!:!eı:!:~~~~~=ı:~~;::~z ı:;a:~iyi:ii:e~~ı::~:j 
l\a .. j Q pon am U 1 p ıg 1 pıyasa ya HABER'in büyük müsabakasına istiyen ok uyu- siyasi vaziy~t lelhislerinii 
•vıu b . 1 d . . , . k cularımızın resimlerini neşir ile ba§lıyacağız . ! büyük hır zevkle ~ 
~~o ~akereleri 1 r e en ver 1 ece Miısabnkamızda resimlerinin inli§arıru isLlycn okuyucularınu:ı 1 dinledıkleri . I 
t~'l'et nuıı (A.ı\.) - Şimdiye kadar §imdilik })azarları lıariç her gUn saat 14 ten sonra idarchnncmizo uğ- i i 
~'h.tlt'k Ya. ~8. bUyUk dçillğlndc mU.ıı· lktısat Vekili dün ala kadarlardan İplik mese- ııyarnk fotoğrafçunıza resimlerini çcktirobilirler· . i m ,, ,. 4 -.. . • nJ -" n pi 
tıa~ l'>'cıcJııtnı~ olan Chlchida, Tok· lesİ Üzerinde İzahat aldı Hesimlcrin neşrinde okuyucul.'lrm lıil\•iycUeri gizil tutulabilir Ye !~~ru.ıff, J.;}et,,_-i 

.. ta buılitı do guetoc11crc §U beya· fj her okuyucu resmini çektirebilir· J{a.dm, crkl'k, genç kıı:, genç erkek : HABER~ d : 
'l4ollk lllll§tur: 350 karaş yat konan iplik piyasada velhasıl lıcılı:csin, müsabakamız jçin resimlerini çcktinnck üzere ida- : e ! 
'1-ı.. ?.la O\'acıa edlnml~ olduğum 470 k k d k ld , rchıı.ncmizo zahmetlerini ıicn ediyoruz. f PEK YAKINDA ;.· 
llıt""ttı(i ~~re, Jap0nya Uc SovyeUer araşa 8 ar ÇJ arı 1 !.-. ................... ,,,.,. .... ., .... , ... ,., . 
~ tlıt nı~0Yan etmekte olan diplo· Senelerden beri blr dert l1allnde de· ltonulan narhtan. swıra dahi §chrimlz-
~ llıle1tet lte.rcıer, Moloto!un iki vam eden ve alınan birçok tedbirlere de gene hallcdlemcml§tlr. Bunun içln 
ııı ltttıdaı:.trasnı<lakl mUnııscbcUcr muknb!I muhtekirlerin gene Uzerln· iktıse.t veldl.leti bu mevzu Uzerlndo ye· 

'lt~d.lr beYanat.ı dairesinde llerlo· de Ôynadıkları bir mevzu olnn pamuk nidcn meşgul olma.ğıı. ba§Jn.mı§lır. 
~K ... ipliği mc:ıelesi son verlle:ı kararlar \'e t DUn fchrfmlze gelen Uttisat Ycklll 

-----,.....--------- --- - - -- HUBnU Çnlnr SUmerbankta bllhııssa 

a r 1 • • d bu işle meşgul oımua mmtaka iktisat ' a Koy m ey an 1 n 1 n 1 müdUrU Ha!Qk neıson vo milli sanayi 
blrllğl relsl doktor Halli Sezenden iuı· 

~ 

1 
· hat almıştır. \,\ (\ ı nı b 1 k Diln öğleden sonra bu iıı üzerinde 

y as 1 na aş an 1 ca bir t.oplııntı yııpı l mr~lır. ö~rcndlğlmi· 
11~ ze göre pamuk ipliğinin plya.sııyn blr 

8Qha11 • ... ... • • • M l" elden verilmesi \nukarrcrdir. 
ın taf sılat planları bıttı ve Şehır ec ı- 1 (Dc\'amı 3 üncüde) 

le__. sine sev kedildi 

J •k61t1en Tophane tarllrlle Taksime' Birrtianya 
1'0 eııı bir tramvay caddesi açılacak 

!:l'ı ~~~y~CiAz:ıpkapı tafslltıt plAn· rn:;ı.ndaki dUkkAnlar da mırakuy bö· yolu on güne 

. ~ :J ~ .... ~ .. : .• . • . ... ~. . . . . " • . '."'* '·'? .• 

kh ~tlrınnı nıa.r L::ılcrl mUdUrlUğlln rckrlslnc kadar •·e Karaköy palasın k 
• l>~ 1"ıccı13~~· 1.asdtk edilmek Uzcre ka~ısmdakl ada ile ·ronelln karşısın·, adar açılıyor r.!' ... lll';iıı~~-
l';ı. ~llıı. &<ıro 0 

scvkolunmU§tur. dakl adalar dıı 13UmlA.k edilerek yıkı· ·--·~""'--
ela rı .. :t.ı::aı. g .A%apkapıdıın tUbarcn ıacak. Kıı.raköYJlalasm önUnden Jtıba· Lontlm, 8 (A .A.) - Lonı!ranın sl· __ ..._.._'?ı_....,,_...._ 
~~ U2qYaC:~lış eadcıe J{araltöyc ka· ren Kcmern.ltmdan geçmek ve Top· yast mahflllerlnde, bu yaz tnglllz • 
'ah in buı ' Yataklı vagonlar alr· haneye de uğramak Uzerc 'raksime Japon mUnıısebatınm ıslahı gayeslle, 
:'>' 

1 :lc.kı b~~~u~ blnadan itibaren yen! blr cadde nçılacaklır. Bu Talt· Birmanya yolunun Uç ay müddetle ıra 
ı;ı 1ııaıı1 <in Ll hıınıar ŞlrkeUhayri· sim • :Karaköy arasında en kıS!I. yol patılmaaı hususunda yapılmı~ olan 
~~ı • 1\ııraı dahU Olduğu halde yılcı· olacak, tramvaylann gidi§ hattı bu anıaanın. yenllc.nmlycccktlr. Mevzuu· 
• et 1 t<ıy Ilı da • d bah ft-•ft Udd tl ..nı. ~clttır Z Y nı böylece ge· yola alı.nacnk, banıı.kl:ı.r caddesin e s .......... omanm m e on tt-"IC 

· lrll.'\t bankasının ııı· tek hat bırakılac:ıl:tır. ltadar bitmektedir. 

·--

Al•denlzdc İngiliz - tt.nl~nn deniz. fwıllyctinc <bir bir l"('Slın •. (Bir ln:-itb: bcmistnc bUcunın !ı:ı1.ırI:ıu:ın, t'.ıl.".nt bl• 
•ız sonra butınlm:ısı ımıtmdd r clıın bir İtalyan dl'nl7.:!ltl ı;rmist.: .• ) 

, 



' 

51 Yazan : J\adiccan- :Raflı 
lıoom Şamil her 5eyi nnl~tı. 

Hacı Murat vnldtsiz ım,·~ hnbcri· 
ni nldığı zaman SC\inçlc yerinden 
fırln.dl; ertesi gUn Uç yüz atimm 
b:ıı:ımda ''A\•arin" e k~tu; bu 
yerleri kan ka.nş biliyordu; kendi
sini de pek iyl tanmııştı; köylUlcr 
s ilaha sarıldılar· Öyle sa.nldllıır 
ki general Bassak çcldlır.eyc baş-
ladı; dağlılar Ketkebili aldılar· 

Ifucı .M•ırat ansmn Rus hatlarmm 
ger.ı.sin.de görUldU; görllnmcsile 
beraber dU11mıı.n kararglihmıı. doğ. 
ru yalmkılıç dnlmnsı bir oldu; A
varlar, gg.5km Rus bölUklerlnln 
kargnşalığı ortasmdn d5nilp dunı
yorlıı.r; kUçUk vadiyi hannan yeri
ne çeviıiyorlardı; hepsin.in başın· 
da. ve dilşnuuı safla.mun en sık 

noktnla.rmdn., Iln.cı Muradm kendi
si nt ve kılıç oyruı.tıyordu; bir ara.
ldı: general Bassckin yUz ~dım ka. 
dar gerisine nokuldu; miralay Za
lata§inl bu korkunç adama ders 
vermok için o.tmn. atladı; en seç
mo cır bölilğUn lıa§mda Haet Mu
ra.dm tlstUne yUrUdil· 

IAkln bu cesaretini pek pahalı 
ödedi· 
Hacı Murat daha çevik davran· 

Jnl5, kendisini dU.~a.:ım kollarma. 
atar gibi n.tmı aUrmUş, bir vuru~ 
miralayı yere scrmiJti; general 
Bassck bu korkunç ~ kar
gxsmda titremt,, ayni kılıcın oo -
ğukluğunu kencil cnsestndo hJsset 
ınl.sti· t~te ancak o zamandır ki i
lerleme Umltlcrinln hepsini bira -
kanık geriye çe.ldlmek, hiç olmu' 
ss. canmı kurtarmnk istcıni.stl· 

lmam Şnmll henüz hazırlığım 
bitirmeden ıterkebll zaferinin 
müjdcal ulaşt:I; mUriUer Allaha 
şükrederek imamlarmdan izin al -
dılnr; k5ylcrlne ve evlorlnc dı5n -
diller· 

HaCI Mw-adm zaten dört ya.nı 
tutmu3 olan §öhrotl eimdl ya1n.Iz 
Knfka.syadg, değil koca Rusymım 
her t::.rnfmdn bir kat daho. yayılı
yordu; öyle ki Ruslar ve Rus çan 
bu ed:um :ins:ınd:ın Usttin bir mah
lfık, bir cana\ıı.r sanıyorlardı· O • 
nun rasgelc insanlardan · tUn ol
duğuna eUphe yoktu; Wdn. bu hal 
onu cnnı:ı.var yapmıyor; hattA :in· 
sanlığr yUkseltiyordu· Vo.tanma 
karşı hudutsuz bir s~ beslediği, 
vatan Ub'l'Ulldo. i'.ie atıldığı zaman 
sonu ne olacnğmı dnı,ünmcdiği f.
çin ibu derece cesurdu. Bu karak
ter !mam §o.mi.Un karakterine u-· 
yuyor; onun tarafından alkışlam
yordu· 
Hacı :Muradın göğsilnde 1mam 

Şnmlliıı on tane yarmı dairo orta· 
smdaki meşlıur yuvarlak ve ortası 
pllskllllll nişam parlıyordu. Bu ni
şanm. ynztSI belki dağlılarm hep.. 
sinden çok Hııcı lr!uradm knrakte· 
rina uygımdu: "Men yctc.rekkere 
fi a.'fDldbllamftrl lem y~·., ''İsin 
sonunu dilsUncn cesur olamaz!,, 
demektf. 

O mrnda Tlmurban~rndan ha -
her ğeldl: 

- Rus çan buraya geliyor! ... 
Hacı :Murat 1m::un Şamile pek 

b:ısit bir ~ten ba.hscder gibl: 
- Onu kaçmna.lı!-
DcdJ. 

- !?!··· 
Timurhnn~urayo. varmak için 

birçok Rus kale ve karo.kollarmm 
anı11ındnn geçmek, büyük düşman 
kuvvetlerinin gerisine dalmak la
zımdı; gidişten ziynde dönUş zor
du. 

Hacı ~urat Ş:ı.milln tercddildU.
nU anln.mışlı: 

- Bcıı yı:ıpamn?-
.Birkaç giln sonrn yilz elli enva.· 

ri Gimri'dcn dağlara daldı· 
Gece etrafta en az on bin as

kerin bul\ınduğu Demirhanşura 

sokaklarında krvılcımlı nalların 
korkunç uğultusu nkislcr yı:ıptı. 

Hacı Murat klfilalııl'a. evlere hiç 
bakmıyordu; soluk ~ıklıı.rm titrc
dlği pencereler onn hiçbir mana 
anlatmıyordu· O dUşlinüyordu ki 
çar bu §ehrln en bUyük nynl za
manda en sUslil ve yeni binasında. 
misafir bulunuyor; b~wı için de 
bllyUcck bir meydnnm ucundaki en 
büyUk ve en aydınlık binaya daldı. 
KaÇIŞan nskcrlcrin, çığlıklar atan 
kadm ve hastaların o.rnsma daJ. 
dı; ctrnfmdo. ve nrkasmdn., kendi· 
si gıöI, blr ellerinde tabıınca, öte· 
ki ellerinde yalmkılrç tutan birçok 
dağlılar vardı. Geniş bir holOn, 
ı:ı::.crmer merdivenlerin, beyaz kori
dorlarm geçilmesi bir ild dAkfka.. 
lık iş oldu. Daha. bUyUk ve sllslU 
bir salona girdikleri zaman göğUs. 
leri ni$lnlarla. dolu birkaç yıı.ıılı 
kum:uıdnn vo her yaşta birkaç za.· 
bitle kaı1iıla.ştılar. Hacı Murat ya.

nm.daldlerc sordu: 
- Çar hllllo<'?fsidir? 

(Devamı 'tXır) 

Bir komiser muavini 
tevkif edildi 

Kapalıç~ı polis kanı.kolu ko:nLscr 
mua.vlıı.1 Server Vural, dUn yedinci 
asliye ceza mahkemesi tnnıfmdan tev 
klt oıuıımuatur. 

ldcUa. olwıduğuna gö)'c, komtacr 
mwı.vtnl, çal'flda. ömer admda birisine 
ruhs:ıtsız olarak fn§aat ynpmMma. 
m1ls:ınde ctmı,,, bunun fçln de 250 
kun.ıa ~et alm~tır. 

Server Vural, sorgusundan. sonra, 
tevklt cd1lml§ ve muhakeme ınhlUerin 
celbi iı;ln ba§ka bir gllııc bnı:ı.kıl~· 
tır. 

Yeni Neıriyat 

Yeni edebiy~t 
ArkD.da1'ıımz Suat Dervi;;in kıy· 

nı.oW imzaların yardmı.mı tcmln ede· 
rek hru:ırladığı ''Yeni ed_,bJyat,, adlı 
flklr, sanat ve edebiyat gnzctcsln.ln 
birinci sayısı çıktı. Bu sayıda. F. Ce
llllettin ve Snbahnddln Alin.in birer 
:nefis hikll.yclcrl, Nacı S:ıdullııhm '1· 
:na.nm111 muharrir buhrnnı vnr,. ba~lık· 
1I güzel bir makalesi, HUsameddm Bo· 
zokun ' 1Maz1nln kUıtUr mirasçısıyız,, 
mealeld llmll bir tetkiki, Ab!dJn Di· 
nonun bir sanat yazısı, daha birçok 
edebiyat vo fikir maltalelcrllc l}nlr H. 
1. Dinamo, Suphl Tn.,ııan \"O Suat Ta§ 
erin b!rcr rıllrlerl ve nlhnyct Su:ıt Der 
v!§ln imzasını ta§ıyıın blr :fıkra ile 
yaban romanı tcnkidl \"nrdır. Haldka· 
ten değerll b!r mesainin mnhsulU o
lan bu yazılan okuyuculıırımızıı hara 
reUc tn.vmyc ederiz. 

·- . . .... ' . . ...... ~ . ı> ·• . . . 

'.Aktör, olmadığıma bin 
şükür o rl-::J.LO piyesinin temsili 

mUnascbcU~ lo ynzılıuı ten. 
kitleri o!,utluktan sonm en zor 
mc.<,le~'in nkförhik olduğuna. kruıl 
oldum 'e nktör olmndıj;"lllla l.ıin şü· 
kür ettim· 
nır mUnrklddln ak dcdii,:>inc, eli. 

i;cri l .. '. b1r b:ı.,1 ı turuncu di
l or. G Ilı iz, bö~ le bu götürür lm
r, r l r n:-ııtnııılarmfüı. f!rpsini 
EıC:UllUll • cd el' bl• l.ıl,,-n giı inlı: 
w bn:l'la mm a!frtl: olunuz. A ilah 
ı.olnl tık '""in Şc(ılr 'J'iyn.trosu 
ıııcr. u11lnrmıı.. 

8 f'ayf a telakki edilsin 
diye mi? 

BAZI giinlor 'lörder, b:ı.zı ı;iin-
ler sekizer fl!l.yfn olılmk, 

ı.ır 117.!l.) ııı bir kısalıı.ruk boy gö • 
toren mcı~lekdaslarmuzdnn birlnin 
dört sa~ fıı.lık nU!.lı.:ı.smıfa, le s:ıl .. 
!anıo ort.11.sınclıı. lıir 8 i "Lroti gör
dilm- Ilunun ne 1-.e :1 arııdı.f;un, ne
ye dt>lalt>t ctti~-inl nnlıynmadığırn 
için mC'r:ıkbndnn 'c dostlardan 
birine sordıım: 

- Ilu 8 ral-.:ımının bunul:ı 1 1 
n · olsa ~ercl.? 

no hım c-r.nı.p \erdi: 
- Oku~ ur••n\1'1 ılörf "\}'fayı 8 

'!.wfa tl'Lil.'.d rt•n($i •için olae:ık 
:ın.1ıır. 

' H A B E R - Akşam Postuı 
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İktisat Vekili Karadeniz vllAmetıerlade dilltlk ayarlı m&mulAU& ıeııJI ~ 
Milli piyangonun 3 üooU ter 

tip 3 Uncll sekilişi dün Adana 
şehir stadyomunda. 10 bini mü. 
tecaviz bir halk kütlesi önünde 
yapılmıştır. 

Keşideye saat 16 da. İstiklal 
marşile başlanmıgtır. 

60.000 Zira 7ca::anan numara 
8756 

' ~0.000 lira 7cazmıan numara 
92764 

10 bin lira 'f..-azanan numaralar 
9029 90557 

5 bin lira 7cazanan mmıaralar 
14201 23549 98864 l68538 

, 2000 Zira kazanan mımara1ar 
19414 32030 47394 76307 77704 
94904 146557 165268 189398 
191692 
1000 lira 'kazanan numaralar 

3672 3977 9278 10297 
14990 16560 17788 20798 27910 
35684 39460 42358 42735 44808 
47620 55755 55884 61246 62804 
f'>3395 66889 67054 67745 74257 
75998 77610 78637 79589 79825 
80365 81321 82543 84158 87516 
88790 90286 91087 94685 97471 
102521 103409 109843 111678 
113980 114192 116787 ll7259 
120317 122059 122124 124902 
128852 129222 137555 140545 
144863 144932 145522 146709 
147706 149207 154428 158200 
161610 161853 164239 164574 
174283 178345 181107 181377 
182777 186478 189210 191966 
192893 194513 194681 197337 
197809 , 
Bundan maada sonu (031) 

ile biten 200 bilete 100 er lira, 
yine sonu (361) ile biten 200 
bilete 100 er lira, son iki raka· 
mı (00) ile biten 2000 bilete 
10 ar Ura, son iki rn.kamı (86} 
ile biten ?.000 bilete 10 ar lira, 
son rakR.I!ll (0) ile biten 20.000 
bilete 5 er lira, son rakamı (1) 
ile biten 2 bin bilet e(4) er ll. 
ra kazanmışlardır. 

60 bin lira knzanan 8756 nu· 
maralı biletiu yarını parçası 
Diyarbalmda ve diğer yanın 
parçası da Sn.-a.sta satılımştır. 

20 bin lira Ad:ma ve Ankara 
da., 10 bln.Jire Bafra, İstanbul, 
Burdurda.. 5 bin lira :rosya, 
Edirne, Bergama., İstanbul, Es. 
kişehir, 2 bin lira ikramiye ka· 
zanan biletlerin 4 yarım ve bir 
tamı İstanbulda, bir tam ve bir 
yarnn bilet Ankarada, diğerle • 
ri Bursa, \flilc, 1zmir, Saimbeğ
li, Diyarbakır, Tokat, Zongul. 
dak, Mersin, ve Edlrnede satıl· 
mıştır. 

Bir ayda cezalandırılan 
şoförler 

~uhtellt belediye sutlıırmdn.n dola· 
yı son bir ay zarfmdn. 160 otobüs, 222 
e~af cczalandırılmJr, '10 dlJcncJ yaka· 
lo.nmıf, tramvaylar yUrtırkcn allayıp 
binen 210 kltıldcn birer Ura ecza alın· 
IW§tır. 

Son bir sene z:ı.rfmda ise 8064 ~o!l5r 
('.Czalandml~tır. 

Takvim 
Vakitler \ e.Mt1 lr:7.anl \'-.ııatl E1.an1 

Glln~ 
dn~u 0.0!1 12.1!) 6.0:l 12.22 

Öğlo 12.02 6.19 12.02 0.%0 
lklııdl 15.1~ D.8~ 16.JS 9.!12 
Ak~"'l.m l'U2 1%.00 1'7.U 12.00 
l"ntsı ı0.14 uo ıa.12 ı.so 

İnısak 4.2,j • J0.4N 4.~G 10.Ü 

., ywıta aldatıldığmı ,~dl~ 

yaptıtı seyabatln netlceıerlal anlattı bund:ı:n 1k1 &etli) ewer altın~ 
\"O bileziklerin tamamen bit f1!I' 

Bir müddcttcnberl Kara.deniz vi
Uiyetlerinde tetkik seyahatinde 
bulunan lktnıııt Vekili HUs:ııU Ça.· 
kır, dUn vapurln §ehrlmizc gelmlş.
tir· 

Vekil kendisini karşıltyan bir 
muharririmize 5u beyanatta. bu -
lunmuştur: 
''- Gezdiğim yerlerde veltA.le. 

timizi alAkndar eden işlerle meş.. 
gul oldum. Ho.lk mahalli teşekkUl
ler ve hlikumet adamlariyle gö· 
rliştilm. 

Turlınldn antimunn madenlerin
den ve şeker fabrikamndıın başlı
yarnk Murgul bıı.krr mndenlerine 

Mezardan 
çıkarılan adam 

Karısı mı zehirledi, ör· 
dekten mi zehirlendi? 

BJrkaç ny evvel l{adirgada oturan 
Hallt adında blrlsl gömWdUkten aon· 
ra mezardan ı;ıkarılmı,, ve ceset mor
ga kaldırılarak bir otopsi yapılmt§tı. 
Bunn. scbeb adliyeye HalldJ knnamm 
zehirlediğine dair yapılan bir ihbar
dı. 

Bunun Uzcrlne Halldin kansı Ha· 
cer, ikinci ağır ceza mabltcmcalno ve
rllmL!!, morgun ceset üzerinde yaptığı 
otopsi sonunda. vcrdJğt raporla Hail· 
din arscnJlt ile zchlrlcııcrek öldUğü 

a:nla§ılmı;Jtır. 

Hacer mahkemede UıkD.r cani§, ve
kili de yaptığı mUdııfe.asm<ıa Halld!D 
karısı tarafından zehlrlt'llmedlğinl, ö· 
lllmilnden üç gün evvel avda \"Urarak 
yediği yaban ördeğinden zehlrlendiği· 
nı •>yıeinııur. 

Zira yaban ördeklerlnln yediği blr 
cln.s ot, insan \11lı..."'Udunda arsenik ha· 
8d etmektedir. Mo.hkemc kıı.rar için 
kalmI§tır. 

İstiap haddi 
meselesi 

Denizyollarile liman 
daireleri anlaştılar 

Muhtelif iskelelerde vnpur bclt
liycn yolcular hakkmda, Denlzyol
lan umum müdilrü lbnıltl.m Ke • 
mal Baybora alman tedbirler hak
kin~ izahatta. bulunmuş, demiştir 
ki: 
''- lsti&b haddi l1akkmdn yeni 

kararname henUz çıkmamıştır. Fa· 
kat meseleyi lbnan dairelerile a
ranuzda ldarl bir tıe'lı:lldo hallettik· 
Anlaşmaya göre vnpurla.rm istiab 
haddi yilkseltildiğindon bundan 
böyle iskelelerde yolcu kalımya -
cnğmı umuyoruz.,, 

• Unh·ersl1c senelik ı:nmplannı 
b]ındiyo ka<lnr Pendik \'C diğer say!!· 
ye yerlerinde kurmalttayıJı. Kruııplarm 
1ıer yıl muhtelit yerlerde kurulmıısı 
blrçolt mahzurları tovııt ettiğinden 

da1m1 lrn.mp yeri olarak Pendik seçil· 
mlşUr. Burası lstlnılAlt cdllccekUr. 

• Sahte mllbac1U bonosu basan Nl· 
hat ö:ı:lcoyuncu ile lG nrkada!Jmm 
muhakenıcslnc dUn do ikinci ağlr ce· 
zada. dcvnnı olunmuş, §3.hlt olarak 
bazı: polisler dlnlcnllnıl~tlr. 

• HUkflmct kl:lylUyU tenvir maksa· 
dile bUtUn köy Odalıırın::ı. ,.c yeni a· 
çılan halk odıı.larmıı. mutlaka blrer
ro.dyo, koyınoğıı karar 1'ernıi§Ur. Du 
nn ilk olı\rak doğ>ı vll&.yetıcrlndcn 
başlnnnca.ktır. 

• Plyas:ıd::ı. fllnı \"c foto~ral leva· 
znnatı Uzcrinde <le lhMMr harckcU 
batılndığ: ı;lirtllmU~. tlyat murakabe 
'komisyonu tctkt:.ırro glrl~ıL,tır. 

kadar gittim· Her tarafta vatan -
dn.şlan daha çok çalışmak ınzu. 
munu hissetmiş ve o yola. koyul -
muş buldum· Bil.hassa bugUnUn 
uartıarmcla bu nevi faaliyetin üze
rine ga)Ti mUsalt tesirler ynpall 
birtakım amillerin mevcut olınıısı
na rağmen istihsalin ha~, evsafı 
dilşmcmiş, biliık!s kömürde, ııcker
dc, bıı.kırda olduğu gibi diğer ba
zı şubelerde de artnıı.sllr· Fabrl • 
kalarmırzn ecnebi memleketlerden 
getirtmek ihtiyacmda. olduktan 
parçalardan bir kısmmm o.tölyele
rlmiz tarafından yı:ıpılablldiklerin.l 
gördilm·,. 

16 Mart 
şehitleri sahası 
Şimdilik park haline 

konulacak 
Prostan pnAnı 

muvalık görtlldl 

dam:;nlanmuma btr adDJl ~· 
rtlbe olmıı.lt Uzere ıa~yen # 
rm bllC%lldcrlnin Darpb&lleOf ,. 

lamp damgalanması usuJ.QzıO t Jll/' 
ml§tı. Hllk{llnetin b!.r :mee~ 

,mnsma JUzum kalmadan 1ıd ~ 
ve hnlk taratnıdaıı ~ t'f ;· 
kil, son zama.nlard& çok ağıt~ 
yasaya tesJr edicl bir hal al u.ıısıo 
kuyumcular bir heyeUo teoebb 
girl§ml§lerdir. ~ 

Kuyumcu ,.c mUccvheratçl t 11.J 
Be~crln riyruıcU aıtmdakl beYe rttl' 
olarak Darphıı.ne müdurUDC ~~ 
Darphanede tahlil, ayar ve ~ 
!şlcrlnln çok ağır gttnıc.sinden JCI'' 
zarar eltiklcrlnl blldlrDli§lerd;ı ııU" 
yum~ular evvelce gUnde 90 11" 
%lğln aye.rı ve damga.!l yapıllr~. 
·dl klmyo.gerİcriıı adedJ .seıdze bil, 
ama. rağmen ayarle.n yapılan O. ıı-· 

ı lorln gUnde 70 adede dU~wı:,, 
len Darphruıedo ısoo kaW oOO ıs· 
birlktlğln1 lıunlarm asga.r1 120~ 
ra kıymeUndo olduğundaD P ş4 
tc.ıılr eltig1nl ''O mllll ııerınayenll1 
blr hale geldJg1nl slSyleınl§ltrdir· ~ 

Darphane mUdllrtl ku~culatl ıçll 
lı görerek halkın aldanınıuıı.-C .cr-t· 

Şehzadeba§mda. 16 mart faci- ynpılan bu muameleyi azaınl b.; 
asmm cereyan ettiği tarihi yer 10 yaptırmo.ğa çalıqcağınl• ~ 
d b

. günde 90 ttrt bllczitln ıı;>"31' i~ 
e yapılacak konsen·atuvar ı- temin edeceğini ve sonra. bU ııı tlt· 

nasmm arsası §imdilik bir p:ırk daha. ~ o.rtt.ırıicağmı vaadetııılf 
haline konulacal1Jr. . 0 -

Şehir mütahassısı Purost'wı B ab' 
bu saha için yaptığı park planı eyaz pey 
diln vali Lutfi Iürdara verilmiş ı 50 kuruştan fazlaya 
ve valimiz plam muvafık bul· satmak yasak 
mU§tur. Hükfuncttcn karar alm· ı ~ t!-
dıktan sonra da derhal tunzi.m Beyaz peynire konan . .,pul' 
i§ine başlanacaktır. • attan ~n.ta peynircilerin~ 

. ~ itiraz d:ın fi:ıt murakabe k ~ 
Dıgcr taraftan Beyazıt mey- nunca. teUük cdilmis vo ~~ 

danındaki dükkanların istimlaki !erin itirazı reddoıunrnı:§tur· ~ 
tamamlanmıştır. l{oska yoku· Bakkallardan en 1>i pe.> tpp0 

§Unda. istimlaki tam.runlnnma.- kilosu perakende 50 k~~1· 
mış bir kaç dükkan kalmıstır. lan 42,5 kuruşa satılacaktır· _At1 

y ~ ~ 
Beyazıt meydanmnı asfalt- mnkamhklnrn ve zabıt.ıı~or· 

!anması dü.-ıünülmektedir. Us- lcontrolJar ynpma.lıırı bildi 

küdar meydn.nnıın asfalt döşen· ş· l l k ti rile 
mesi işine yakında bn.şlannca.k ıma mcm e e e 

Fenerbahçe saha.sının tanzim ticaret . 
projesini hazırlamnğn Nafia Tic:u-et Vl'knlctlnln tfcar1 ~ 
Vekaleti bahscler mütehassısı ları:ı:nm nrttrrnınk gayeeiJe e .>-r 
Löve memur edilmiştir. Müte- memleketlerine gönderece#i ~: .,e 
hassıs 6cluimize gelerek çalış· thı iki ru:a.sf. lzmirdC"ki ithll ~-otd' 
malarma başlamıştır. ~~n~ tilccnrlarmıız!.ı:ı b~h~ 

Löve Sürp Agop sahasının da göru.5tükt.c:n sonra dun § 

projesini hazırlayacaktır. Müte- geBimi~lcdrclird. h ._1• ıtJııJAt _": 
h T 1 • . uıa a n. ~e nu&Uo ııCP' 
assıs a csım gazınosunun ::ır lhrncntçılan ile temaslar raP fı · 

kasındaki saha.;m orn_ı~ haline şlmnl memlekeUcri.ndcn aıııc:r ve 
konmasını tcklıf ctmıştJr. Bu mız eşyn ile satacağımız ınal~ 
teklif tetkik edilmektedir. nakliyatın hangi yolla yapı!~ 

hnkkmda tüccıırlarnnızın 
öğrenecektir· Bamalyon 

inhisara alınıyor 
/ 

Ticaret Veklı.leti .ham afron sa
tışmı inhisara alıruığa karar ver
miş, bu mnksatla toprak mahsulle
ri ofisi kannunu değiştiren bir 
kanun llıyilıası hnzırlnmıştır. 

ı Projt'nin muvııkknt bir madde· 
sine göre kanunun neşri tarihin
de t>llerinde afyon bulunanlar iJd 
ay içinde mikdarıpı bildiren bir 
beyannaml'.! vcreceklndir. Toprak 
mahsulleri ofisi de beyannamelere 
göro bu afyonları milbayna cdo -
cck, beyanname vermiyenler ve -
ya el:slk gösterenler halt~und:ı k~ 
ça.kçılık munmclesi :rnııılncnktır. 

·---o---
Sirkeci meydanı 

Sirkecide ycnJ istasyon methallnden 
lUbaren arab:ı vApur iskelesine l;n<Iar 
olan caddenin asfaltı::ı.nmıısı iJ bazı 
~bcblerlc y:ırrm kalmıgtı. Mllnaknlo 
VckAlctl tahsisat verdlğ1n:lcn dUndcn 
itibaren ns!a.IUonmnğn tc:•rnr başlan· 
mı!'tlr. 

Ş!rkcliltaypyc de Slrlıccldc!d nb~::ı.p 
ve harap araba vrıpur isl.clcsJni yıka· 
rnk buracl:ı Y"ni ve ı;Uz.!l bir i.;!ı:çlc 

yapmıığt luı.bul etmiştir • 

---ı:o -
" İstanhulsevenJer,, 1 . 

grupunun konferaJI~ 
Türklyo Tuıink ve otoınobi1 b'f'r 

kadrosu lı;lnde tcltrar :taaııyete ~
yan '•lstnnbulu sevenler,, grubl~· 
tertip ctuğl kon!cranstardan i~ 
s1 Beyoğlu h'.\lkcvlndc 12 btriJlC ~ 
cumartesi ı;UnU ıı:ı.at 3,5 da JJa1 ~ 
il HılrnJ Danl_!!mcııd tara.:tmd64 

cckUr. talil'" 
:Mevzu: DJvnn edcblyatmd& 

zui acvglslcllr. 

============# . ,,, 
llllllcfimWn Ucrl atı~~ 

Ju olıın, ~·ıı.ı;aıruı. ku.~ \'C e ,.,, 
m dünyaya tanıtan bir dC'~~ 
şıyoruz. İnld~flanmızın o~ 
lı;ln içinde lıulunduğunıUS. Jercl,_ 
elıemmf~ctlc ılunıcağunıJ l' 
b!risl do muhakkak ki: 

20 İlktct-rin Pazara ,-· 
YarııU"ıcak olan genel 11Ufıl' 

ynnıdır- ~ 
Ua.5'· auısd' 

ıstı:.fistlk U· -~ 
:::::::::===:===:::==::~ 
-;;::;:; ~ 



k vr pada 
!tlık ehlikesi 
~t~~n, 7 (A· A·) - ~t 
~ bir dekliı.ra.sl ınıma. 
~ıtcı.n J\.vru~ krtası yiyecdk ba.-
ı, tehlikeli bir varzyctte 
~ iaı;e htadır ve bunun önü ı.e an
a ~"ıiiı llladdelerinin iyi bir uurct. 
be~ıa e Almanya geçebili ·· 

~e'lainıil'asyonda 1940 - 1941 sa.tı.s 
't\Iıuı; C?Snasmda. SoVYetlc • Bir 
~:<lifı t;as1r bir scvldyatx t }klcn
;ac~ una havzasnıdnn l ığday 
~dıı. 01 da • normalin fevl:alAde 

~-t7:aıt ~cagı kaydedilmektedir. 
~.~ Ubranı bilha.ssa. Belçika 
~t~ Vo Polonynda kendini his: 
tıa11 l:ı:ı ektir. Bolanda. ile 1sknndi
~, ilh~elteU~ino ekmek «ıuidn.-

l aı:ı~ t~ ~.durması gittikçe daha 
~ göstermcktcd?r· 

lo9t~ 
})oI

0 
ayyare dü§Üren 

b ~;a tayyare filosu 
:ıı. '4ivekn~' 8 ( A.A.) - Polonya 
~l'nl Sik 'c ta.skumc.ndanr ge
t lQn AI 0rskı, cylQI ayı zarfın· 
tllo Ituınalllıın tayyaresi düşüren 
~ bi?lbaş ?ıdanı Polonya tayya
r kSek ısına roıonyanm en 
'rtlt. ~er::~eri .nişan.mı vcrn.ıi~r 
~r- ~c:r- ıın bır askeri h~laha

eyan etmiştir. 
Jall~ 
f~"k~~Yad~.ki Alman 
b· '1'01•:1o ade nıuı·ahhası 

11clir1y0
'
1
• 8 (A. A.) - D.N.B. 

~I . 
d~ rnan l "k 
b l'ıı•ır"hh ıu mmctinin !cvkalfı.-
aıı h • asr B s•"--· 'k h ~crr · ı..cu.wıer t•U sa~ 

~~'..?.?.et ~~. a vdct etmek üzere 
~./\ 1\ clr-ıs· ış \'e garda Alman 
llrı 1 t:. ~ h 1 B. Ott, hariciye na
\oı :ı .. •, . tauo!:a \'C' mühim Ja-
,,, ' 1Y"-'tl · 

~ditrni t· rı t:-ırafından te!}-
l . ır. 
la.}:y ~ 

b: 11 donanmaamın 
11.aJ~~r a.Ylıh zayiatı 

l• a btr 
t~1 all·aıı. ın:ı1tt.1, 7 (A· A·) 

{; bildiri ~rdı..ları umum! kaQır
ı: E'"(':n ,,or: 
al 1.1• .P:yırıı 
ıt ·l lizıt . a~"lıdn. donanmannt 
V((!ll.I Cli.i; , 

tQcı er 57 
ltC<l!r. ldşi olup UçU sivil a-

l'ılt!ı~l'lp~ 113 
"tıı .. ~ bar-:k ' Ynrnlılar GD dır· 
l ~lnıu1 (11,: ~altı Askeri tayfa-

. ub'U ha.her VC'rllınch-

Amerikadan tngil~erey~ Londraya dünkü 
Harp gemılerı hücum teşebbüsleri 
gönderilmesi 450 tayyare tarafından 

Alman .. azeteıerı 
S lhten 
bahse 

başladı la düşünülüyor beş defa yapıldı 
28 tayyare Mihver büyük bir sulh 

taarruzuna 
başlıyacakmış 

B taraflık kanuau 
_· ngHtere ıe nae 
ta ıı edilecek 

NOV"JOrk, 7 ( A.A.) - Röyter: 
Nevyork Times b<lzctesinin 

Va~ington 'muha!Diri bildiriyor: 
Va6ingto.nda gitUkcc ycrle.~en 

kanaate göxe, Birle.3ik Amerika
nın daha. §iddetli müdahalede 
buluıunası ve hattfı. harbe gir· 
mc~ü içtinap edilemiyceck bir 
hal almıştır. 

Si~asi şahsiyetler, ordu, bah
riY.c ve hava kuVYctlerine men
sup kimseler arasında. şimdi :so· 
lıllmakta. olan sual: "Acaha 
lıa.r'be girecek miyiz" suali değil, 
''.ne zaman gireceğiz?" Sualidir 

Bu, bir hissiyat meselesi de
ğil son haftalar içinde dünya. 
hadiselerinin yarattrğt bir vazi
yet vo lıalctiruhiyodir. Muhn.bir 
Vaşingtonda. ittilıaz edibnesi 
düşünülen başlıca tedbiri say· 
maktadır: 

1 - tngiltereye daha. bilyük 
bir yardmı ve lbu arada. billıassa 
bomba atmak için nişanı aıetıe
rinc ait teknik esrarın verilme
si, 'birinci sınıf harp malzemesi
nin gönderilmesi ve antrenman 
için cenupta. bulunan tayyare 
meydanlarının lngilizler tara
fından kullanılması, 

2 - Evvelce infiradçılarm 
girüt bir itifak diye itham. ede
bilecekleri bir anl~ jbu
gün Uzak Şarkta yapılmast im
kanJarı, 

3 - Johnson kanuniyle bita· 
raflık kanunlarının İngiltere 
lehine olarak tadilleri, 

4 - lngiltere Y~ diğer doet 
memleketlerle itl1artar aktede.
rek yeni deniz üsleri tesisi. 

MİHVERE KARŞI ... 
Nevyorl~, 7 ( A.A.) - V~ing

ton,dan Nevyork Hcrald Tribune 
sazetesinc gelen bir telgrafa 
göre, kongre mahfilleri gelecek 
ay yapılacak olan reisicumhur 
seçiminden sonra hükiimctin 
lngi.Itcrcye açılacak kredi mcse· 
lesinde kat'i ve nihai bir tarz
da hareket ede~cği kanaatinde
dirler. Böyle bir lcara.rm Ameri" 
ka tarafından mihvere karşı e
sasen tatbik edilmiş bulunan 
takbih hattı hareketini takviye 
edeceği kanaati mevcuttur. 

KOKGP..EYE Y AP~C.AK 
TEKLlFL~It 

Va§iııgt-0111 7 (A.A.) - St~!a

ni ajanamclaıı: 
Ayandan George. kongrenin 

cumhurreisliği intihabatı mü· 
nasebctile kısa bir müddet tatil 
yaptıktan sonra ikincitcGrinin 
'yansına. doğru toplandığı za
man iki teklif serdcdilece&i 

ô 

mtitaliı.asındadır. 
Bu tekliflerden birincisi, bi

taraflık kanunu ile İngiltereyc 
r;eniıı krediler açılmasını derpi§ 
eden Johnson kanununun tadili· 
no dairdir. \ 

İkiıı.cif:i ise. lng-ilteroye ,Ame
rika mahsulat ve ma.mubltını 
hamil Aıncrika.ı1 harp gemileri 
b'önderilme!3İnc mütealhktır. 

-~)---

·Londralı çocuklnr 
ls:öylerc gönderilecek 
lıandrr., i ( A.. A.) - I...ondnı. 

cocuklnrıqm tahliyesi i ç.i'ı :v:mi 
bir plan hnzır;andığrnı h·ld1r::n 
srhhnt ııazırı Makdonalt rı;cüm
lc clemi,,tir ~i: 

"- Bonıbard1manlarcl:ı. lrnlcn 
görUlcn lınfi flcm1'cııjn m\w::k
k1 t o!ma-;ı muhLc.r1eldir. r;pcu!c 
!arın ~f.n· bombaı·dımanlrr te~c
rar bn'"lıı.rr.ndan köylere ı;ö ı..:c r
mc:cri li\zmıdrr. Yeni p:~:ın JÖ' 
re. mc!d~p ya~ın<la \"CY~ daha. 
k:Zçük ~a5tn ohn c:ocuklıı.ra ;·c
fal:nt edecek anneler de kayıt
larrntlan ilfoarcıı iki gün zırfın· 
d3. köylere r:ı.rcc:'l:lC!l nakl~dilc· 

cc:dcrdir." 

ılüşttr idil 
Londnı, 1 (A·A·) - İngiliz ha.

va ve dahili emniyet nez:ırctleri teb 
!iği: 

Bugün bir ~ok dü~man tayyare
leri lngiltercye hUcum etnU{lcr -
dir. Londra üzerine ccman 450 ka
dar düııman tayyaresi tarafından 
beş hücum teşebbüsü yapılmıştır. 
Kuvvetli avcı tayyare filolarımız 
düşmana karşı yüksclıniı:ler ve 
düşman filolarınr boıarak dağıtqıış 
lardrr. Bu hücumlarm yalnız iki -
sinde dü.sman tayyareleri Londra 
mıntakasma kadar ilerlemeye mu
vaffak ol.muşlar ve az miktarda 
bomba atmrşlardrr· .......... , 

... ~ .... y 

Londnı.. 7 (A· A·) - ln0iHz ha.
va ve dahili emniyet nezareti teb
liği: 

Bugünkü hücumlıı.r hakkmda bi
lihare alman raporlar lngilteronin 
cenubu garbisinde bir şehirde ve 
Londranm iki nımtakas!llda ticaret 
evlerine hruıar olduğunu göster -
mcktedir. Zayiat miktP.rı evvelce 
bildirilen miktardan yU~ektir. 28 
dü~man tayyare!!i dü~ürülmüştür. 
Tayyarclerimi.zden H 11 ka~'lptır. 
Pilotlardan altrsı eağ ve salİl:'ldir. 

Bükreşte 
.neşredilen tebliğ 

(Ba.' tarafı 1 nclde) 
Ancak dün akşam üzeri Bllk • 

reşten gelen Röyter telgrafı, hiç 
bir Alınan krtasmm henUz Roman
ya arazislııe gelmemlş bulundu
ğunu, fakat bu Alman !kıtalarmm 
pek yakında gelmelerine intizar c· 
dildiğini, fakat herhalde bunların 
petrol kuyularını muhafazaya. de
ğil fakat yeniden tanzim edilecek 
olan Romen ordusunun talim ve 
terbiyesine memı,ır olacağını bil • 
dlrmlştir. 

Bükreşte resmen tMıih edildiği
ne göre, Romanyaya talim lataları 
gönderilmesi, Viyanl\ hakem an -
!aşması esnasında Almanya. tara
fından Romanyaya verilen garan· 
tinin normal bir neticesidir. Öğre
nildiğine göre. mü'bim bir Alman 
a.cıkerl rica.linin son :ıamanlarda. 
BUkreşc yaptığı ziyaret nesicesin
dC', Romen başkumandanlığı, Ro -
men ordusunun Alınan ida.rc:ıi al
tında yeniden tanzim olunmasını 
knbul etmiştir. 

Bu sabahki 1ngUiı. E'azeteleri, 
aynı zamanda, Romen propaganda 
nezaretinin tebliğini de ncııret -
mcktcdir· 

RmIAXYA?\IN Tl'~BLtQt 

Ilükrc", S (A· A·) - Stefani a.· 
jansmdan: 

Romanya hüküm~ti dün a]laam 
a.~ağıdaki tebliği neuret.m.iştir: 

Ecnebi gazeteler tarafmdan or
taya atılan birtaknn esassız ,ayi
n.tar münasebetiyle Romanya. ordu· 
Eunun pek ta.bit olduğu veçhile, 
mihver devletleri orduları ilo ar
kadaı:ıça ve hakiki bir mesai birli
ği yapmak arzusunda bulunduğu· 
nu tasrih etmektedir. 

Bu gayenin takibi hususunda 
bilhassa. A lroa.nyadan birçok şey -
lcr iimit edilmektedir· Teknik teç
hizatın mükemmeliyetini tcmfa i'i
M devam edilmesi pek tabiidir· 
Bu i~in tahakkukunu temin için 
nomen ordusu Alman sana.yiiıtln 
fiili :vnrdımından istifade edecek
tir. 

Bu mc5cle ile nlükarlıı.r ol.an dt
i?er biltiin ı;nyinlar ıı:ııl ,.c esassız· 
dır. 

DON GF~CJ~ Gf~J.l~N 
Tiı\Trnm,rm 

Dcnıc, 7 ( A.A.) - ~1il)verin 
muazzam bir barıi} taarruzunda 
bulunacağını gösteren alflmetler 
''ardır. Bazıların:ı göre bu te
~cbbüs Brenner görüşmelerinin 
neticesidir. 

Baslcr Nachriohten g:ızctesi· 
nin muhabirine göre, Alman gn
zcteleri: "İngiltere ile bir lrnmp
romi barı§mm hangi şartlar al
tında mümkün olabileceğini" 
milnakaı:ıa etinektedirler. 
Bun~la beraber. muhabir 

Berlinde ek.seri kimse!erin har
bin ikinci kışına hazırlandıkları 
kanaatindedir. 

Moskova sefirimiz 
(.Uıış tnmtc .l nclde) 

ya vapurile bu sabah saat 9 da 
Odesaya hareket etmiştir. 

Dostları tar:ı.fmdan uğurla
nan elçimiz dün geceyi vapurda 
geçirmiştir. 

Ali Haydar Aktay vapurda 
k~disini gören gazetecilere 
şunları söylemiştir: 

''- Iki aydanberi mczunen 
bulunduğum memleketimizden 
bugün Moskovaya. gidiyorum. 
!ki komşu memleket arasındaki 
münascl>etin normal ve dostane 
olduğunu sir.e açık kalble söyli
yebilirim. Bugünkü vaziyetin 
komşuluk münaseba.tmm bir kat 
daha tevsi ve takviyesini müs· 
te1zim bulunduğwıa kanaatim 
vardır. Eminim ki, bu kanaatin 
Moskova yüksek mahafilinde de 
yeri vardır. 

Sovyetlerin yeni Ankara se· 
!iri Vinogradof yoldll§m vnz.ifc
sine başladığını bittabi ibiliyol'
sunu~ Bir ta.raftan o bir taraf· 
tan da tıen kom~uluk rabıtaları
nın takviyesini temine çalı§arak 
harpten azada kalmış ol~ Türk 
ve Sovyet bölgelerinde milletle
rimize refah ve saadet tenıin o· 
decek olan sulhiln lbeka ve ida
mesine bittabi candan çalışaca
ğız. 

Memleketten l1eyecanla. ayrı
lıyorum. Vazi!enıin muvaffakı
yetle devam edeceğinden cmi
nitn." 

Hindistan 
Ola~ tarafı 1 nclde) 

§unları söylemiDUr: 
"- DUnyaya, yeni blr nizanı vere

bilecek olan memlel<et hakikatte bU
yUk Britıuıyadır. Domlnyonla.rda t:\· 
hakkuk ettlrilmlo olan yeni nizam 
bUtUn memleketlerin ve bUtllıı ırkla· 
rm emellerinl tahakkuk ettirebilecek 
mahiyettedir. Bu nizam tahakkUm 
ve krrbaç üzerine değil, §8.lıı:ılarm -_.., 
milletePln bUrrlyetıerino mUstenlt bu· 
lunmaktadır.,, 
Daf Kuper llind1-'tanm dominyonlar 
teşekkUIU içinde yakında mUsavi ta
ra.t olarak yer alacağını l~rct ettik
ten sonra aözlerine rJ(>ylc nihayet v~r
ml§tlr: 

''- Zafer kazanıldıktan aonra a· 
lmmr1' olM ııulh ve harp zamanların· 
da serbest te~rlkl mesai dersi, parı.u
lanmııt dUnyanm yeniden kurul::ınıu 
için bir ilham teşkil ede~lcUr.1, 

İngilterede ha va 
kuvvetlerine teberrüler 

1'.'n: ·Mı,, 7 (,\ . .A·) - Trans- Lomlra, 8 ( A.A.) - Tayyare 
r.ı•Jin njaı1~1 tarafında.11 verilrn bir l 
tcı.:-r:ıftrı ı:öyle dcn.Hmcktcclir: sa ın :ılınması için tayyare imn: 

T;C'rlini:ı n:ılal:i~·om r.ı!l.hfillcrin- lat nezaretine göı1dcrjlen. iane 
r'c Al:n:ı:ı Ja'aatıı'Jll nom::ı.r:yava mil>tnrı G.90fi.825 ctcrlino baliğ 
rıo:,ru ~·oldr. oldu~u te~lim edil· olmtL'}tur. ?\1Ustemlckclerdcn gc
mrktrdır. B·ı t elgrafa nıı:mrnn ltn iane dört milyonu gcçmcl~
mr·::kil,.. ktt'\ıtt Alınanvn tarafın - tcdir. 
d'\n ;; n"r:o: J\ntoncıı~rnyn vNilmı 
~arauti Jıi:l!ıluıkrinc uygun olaıı-k ~I~~ .• ~:~ 
Rol'T'ıı.n~·:ıya giLmcktcuirler· 

' 
iHf* ır,._ ÇAN Lonı!J'lı, 7 CA· A·l - Röytor cı- ~~ 

.i::- ~ınrn <l!plomatlk mııhııMrjııin ~ • 
"alô.iılvctli malıfillrrden öğrendiği· ıi];. l!!I ..,, 

110 söre, Londraya. },.Jmanyamn in: 
Ronumya,·a bazı kıtaat gönderdiği ~ı 
h;ıJ.;iı·n.iakl h:ıh"rt"ri tcj'!t eden ... , 
hir;bir :ma 'iır.ınt ı;clıneır. .. ~tir· ~=~~il~~ 
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24 saat içinde 

5 3 8 kilo eksik 
ekn1ek bulundu 
Emniyet altmcı şube memur 

ları dün de Beyazıt ve civarını 
kontro} etmişler ,.e Ordu caddc
sinda 45 numarada Tcvfiğin 
fırınında 218 kilo, 11 numaralı 
l\1ehmet ~urinin fırınında a6 
kilo. Gcdikpaşada 72 numaralı 
Lanuom:n fmnında G4 kilo, 
Yeniçeriler caddcsipde 74 - 76 
nutru'.ralı Eminin fırında 22(> 
kilo c~tsik ekmek bulunmuş ve 
fırın sahipleri hakkında ceza 
kesilmiştir. 

Bundan ba.c:lm 8 ı:;oför. muhte· 
lif suc:lardan, iki otobüs biletçi
si para aldıkları l,\aklc bilet 
kesmemekten, üç otobüs bilet
çisi de fazla yt>lcu almaktan ce· 
za la '\•hrı1mışlardır. 

0 Londrıı, 7 (A.A.) - ı:mnn radyo
suna göre N'c\•yorlt Ta)'mls gnzctcııi· 
nln Romııtl:ı.id ba§muhnblri 1Intthe~ 
!talyayı, terke d:ıvet edJlmi§tir. f;u· 
nun için göstcrllcn sclıeb. muhııbirlt\ 
"mihver devlellcrile .A,mcrlkıı. araınıı· 
dald mUnııscbeUerl bozacak mahlıet· 
te., telı;rıı.flar göndcrml;, olmasıdır. 

• Berlln 7 o(AJ •. ) - Stcfnni ajan· 
sının Berlln muhablrlnln bildirdiği.ne 

göre Sovyetler birliğinde Lcningrad 
E:ıkU vo Vladivostokdıı yeni Uç Almıın 
konsolosluğu açıl:ıca\:tır. Du:ın muhıı,· 

bil Königsbergde, Vly:ına ve Praga 
da Sovyet kon oloslukları ihdas edile, 
cektlr. 

• BUkreş, 7 (A.A.) - Rador ajansı 
bildiriyor. Nazırlar meclisi son beş ae
ne zarfında. gizli olarak Romanyaya 
girmiş ol~n yahuclllortn kendi arzula· 
rllc iki ay lı;:lnde memlelceti terl:et
melerlni emreden blr kararname no~
rctmı.,ur. Bu müddet zarfında gitme· 
ml.ş olanlar tecrit knmplıınna sevke· 
dlleeektlr. 

• Verone, 7 (A.A.) - Ste!anl aj;ın 

~undan: Duı;e, bu sabah Tortno ,.e 
Pasublonun t:ı.m:ı.mlle motörleşUrll· 

mJş olan fırkalarını ziyaret etmiştir, 

Şebzadebaşı 

Sinemasında Tel: 21359 
\'arın mııt.lnelcrden itibaren 

• i • ABİL 
(CLAitK GABLE) -

(l\IARlON DAVlS)ln 
binlerce ı;ılı.el artlıt ve sayısu 
milyonlarla ~la<hk\ım fmn· 
~ızca aıii:ıll1 muaunuı revUlü «-m

salslz ııo.he&erl<'r Dnb eri, 

2 ·BAY T~KİN 
(YlLDlZLAR Diyarında) 

Dünya yUzmo litımplyonu BUS
'l'ER GRABE'nin her ı.ııhnesl ıse
ylrclleri merak vo heyecandan 

co,turacak bUyUk fi}11ema. 

rom;mı 

S - Tayyare He G'(llcn bn son 

lın.rp ba\-adlslerl 

Y AKlN ŞARK JURNAL 
TÜRKÇE 

Her l\lllta Stl!UER - T,\XSİM 111-
nemalanndan sonra. bıı mUhlm 
harp hllVl'd!s P.~ milnh:un· 
ran slncrnnmı:ı:da ıüsterUecelı:tlr. 

C:::ı~~~-~~~~ 

Fr nsada ka an 
paramız 

(B:ı.~ ta.mfı 1 ncide)' 
.Aradan seçen zamc.n uzadığmdıuı 

ihracatcılıır roUtcmadlycn l<'ranSIZ 
rejisi ve altıke.dar makamlara. mllra· 
cnat etmişler, falı::ı.t hiçbir cevap alıı.• 
ına.mı§lardır. TUtan bir mllyon lirayı 
bulan bu malın muk!).bili bankalarca. o. 
çılan kredinin ftüzi yüzde sekizden 
yUrlıttildüğUnde.tı. tUcc::ırm verdiği 
iniz malın bcdelhü bulacaktır. 

TütUn ihracat taclrleri bundan c~ 
vel Polcınyaya s:ıttıklıırı 800.000 lira· 
lık Lctonyaya sattıklar• 20.000 liralık 
dl~er bazı memleketlere sattıkları 
mııll:ırın mUhim ycktmııır tutan bodel 
terini de ul:ıwndıklarmdan ;) cnl rcltol 
te çıkarltcn alıcı vaziyete gelmekte 
mtişkUlAt çekecekleri göralmeltlcdlr. 
Hült~metlmizin li'ransaya ödenen borç 
ııırım:zlıı bir knrşııa,tırC\ıı yaparak 
bu bale çare bulacağı llmlt edilmekte• 
~~ I 

Pamuk ı liği 
(Ca.5 tar.J'l 1 m~de) 

Dün milli sanayi blriğUıe dolruma• 
cıl:ır mUracantla. en çok kullanılan nu• 
ınaralnrdan biri olıın dört numara. ip· 
liklero 350 kuru~ fiyat konulmasına 
mul<abil diln piyasada bu !iyatm 470 
lumiı:a kadar yükseltildiğlnl ve :fabl• 
ra l.stiycn dokumacı ve trikot.ajc.llara 
iplik Yerllmedlg-inl bildirmişlerdir. 

Bu sarih ihtiktır harcketınln stln\t• 
le önleneceği Umit edilmektedir. 

---<>---
Afrikada harp vaziyeti 

U:ıılıirr-, 7 (A· A·) - !ngiliz u. 
mumi knrıır;il.hı pazartesi rcsm1 
tebliği: 

Bugün sakin geçmiştir· 
..... * 

.Nıı.irobi, 7 (A· A.) - lngiliz 
Doğu Afrikası umumi kamrgfilımm 
pazar günkü tebliği: 

Devriyelerimizdcn biri Dlıno ya.o 
kininde bir düşman kıtasnın tes::ı.~ 
di.ıf e tın.iş ve dti§IDB.Ila bir m.iktaı: 
zayiat verdirıni:ıtlr· Devriyemiz hin 
bir zayiata maruz kalmamı,cıtır. 

.... EJC'lc:;::zımtıc:ı:ıE::::ı:ıs:R';l 
1ti10 - rnı l 5t·ne61nln tm blly:Uk 

OASVS l"lL!lıt 

V A R 1 N Matl~ırltrdO::ı ltıb:ıren 

ALKAZAR 
.. ine.ıwuımcLı 

filmi lış§lıyor 
Ba5rqllcrde: JAGK HOLT 

KATF •• ımtNE PE ::\JİLLE 

l:ilnıdlyc t;.adıı.r )·aj>ılan CIUA1S 
tilmlerlnln en ı;i\zeli ve en hcyc-
1.'.Anlışı 

eıwBfl~Eflm!ama. eıem 

kşams· m r Sinen1ası 
füitUn boyccan ,.e too6sllrlerln dnunınt, bir ~ın bUt.Un feci 

tıilllllnl W\ıir eden 

ı 
l"rtınsı7. sUprr filnı!nl takdim cdiJor. LUJ•s \O ihtŞLın arnsmc'la ba~lı· 

yan btr tnllh ... A'lm doğnı giden bir bnyat. .. Bir nl!l§nltıınm 
cinayet davası .... 

U;ı5rollr.rı!e: M C A 
PlERRE RICHARD. WiLM ve 

CHARLES V ANEL 
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n u fiat murakabe k mi nundan : 
. 2·1 ~~· lu.il~n:--:- ~9 No. lu: l\lill~ Korun_ma. karamamc:>inin ~irinci \C altıncı maddelerinin. ve 1 Teşriniev,cl 910 tarihli resmi gazete ile mşcdilmis olan Ti~~r~t V~1Ueti tc~lfiin.irı 12 nci ~ 

nı~. v~~ıgı ~~lahı):ct~ ı~tınaclen C\'Vclce ıthal eclılmış \'C halen muhlel~f ellerde buluı;mu~ olan manıfalura eşyasmın top, paket, gro~a. toptancılar \'c yarı tnptancılar 1~1n ai!B..-nl satı, iıyatları ~"'~ ~)'' 

lan 

dıgı "tbı tc bı t cdılmı~tır. Pcrakcndccıye kadar kaç elden geçerse geçsııı pcrakendccıye :)Cll15 fiyatlarr fütcdcki rakamları hiç bir vcçhile lccm·iiz cdrmez. . . 1C95.,., ~ .., 
• ~ w 
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:llnlm ı·in"i l.roisliii Sıl.lcli tltdi lill. c tWOP ilatl.ar Maim rln .. ı Genl,liii Sıkl1•ti .\ clecli hl "
1 ,~ 

Tı-1 

Malın Cin 1 .\drcli 
J\oın i y on('.11, tM. 
ltlt rılil ı•n fiatl:.\r 

J.' lorida YP. kareli Arjantin 
Cızr,ili Arjantin 

58/ 60 .. 
A rja ntin kar.alinıı. 
Dok mcsudiye 
Prık mesud.iye Il el 
Ka rolina 
Zcfirler 
Adi poplm çiıgili 
Adi poplin çizgıll 
Malta zefir 
Kreplin I ci 
r r cplin 11 cl 
C'rylan ı el 
C'e) lan ll cl 
nc-ım 
I'anam11. 
rana.ma 
~efir I cl 
ZC'fir 11 cf 
Zefir ort.-ı 
Cakar I cl 
Cak.ar lC cl 
Cakar m cU 

f>8/ 70 
70 .. 

58/ 70 
70 

" 80 
63/ '15 .. .. 

•• .. .. 
68/ 60 
63/ 65 

., 
" 60/ 6E 

63/ 65 .. .. 
Çakar adi ,. 
Kutil orta. 115 
Kutll orta 125 
Kutil orta 135 
rutil I el 1l!'i 
Kutil I ci 125 
Kutil I el 135 
Kutil ekstra ekntra 115 
K u til e laıtra. ~:ıı:stn 12:5 
Kutil ekstra ckstn l..15 
Kutil elmtra ekstra 155 
Çiçekli ktıtil e~J'I\ 115 
Çiçekli kuW ekm:nı. :ı 25 
Çiçekli kut.il clmtra. 135 
Çiçekli kutil ckstn. 1!)5 
Grlzet adi 58/ 60 
Grizct rr cl 65 
Grizet I d 70 
Hareli I cl 4 r; 
Hareli 11 el , , 
Hareli m cU ,. 
Fantazi fistanlık cponj ve e.m· 

Fantar.i fbtaıtlik eponj 

J)SDUl-'ko I cl ~ 
2 Damwo ll cl 
D~cmelik ağır goblen 

2 Kut:il S lH 
2 Kutil ~ lH 
2 Kutil S lH 
2 Kutil S lH 
2 Beyazlı ekstra zefir 
2 Beyazlı ekstra. ze!ir 
2 :b"r csko spor sömJeklik 
::: Kumlu fistanlık 

fltııı 80 
em-

.sali 00 
110 
108 
138 
115 
125 
135 
155 
58/60 
60/62 

2 l\'.umlu ve damalı !aaone 

80 
80/85 

&tanlık .. 
2 Kadın mantoluk pamuklu 130 
2 Kııdm mantoluk pamuklu 130 
2 Kadın mantoluk pamuklu 130 
:! Kadın mantoluk pamuklu 

koting 14.0 
" Döşemelik drunasko 130 
2 Dö5emelik goblen 130 
::! Çiçekli kuW fantazl 115 
2 Çiçekli kutil fantui 125 
2 Çiçekli kutil fanW:i 135 
2 Çiçekli kuW fant.azi l 55 
2 Çiçekli kutil !ant.azı 115 
2 Çiçekli kutil fanuw 125 
2 Çiçekli kutll fantazi 135 

155/ 170 

.. 
210/ 25-0 
190/ 205 

165 
115/ 130 
110 / 12.'J 
110/120 
155/ 160 .. 
140/ 151) 
170/180 
160/ 165 .. 
130/ BO 
153/ Jf;O 
165/170 .. 
H0/1~ı5 

165/18~ 
160/ 175 
1:55/16~ 
150/15:.Z 
155/16:S .. 

,. 
160/111) 

.. " 
" 205/ 2115 .. 
" ., 

165/ 180 

•• .. 
Hi0/15ııç 

155/100 
170/190 
165/175 
l60/17n 
155/ 160 

lTO/ t SS 

185/190 

.. .. 
180/100 
200/220 
140/150 
155/ 160 

13ı'5/1M 
190/200 
225/255 
170/195 

210/225 
300/SlO 

100 
205/ 220 

,, .. 
,, 

230/~0 .. 
:! Çiçdtli kutil !antazı 155 ,, 

" .. 
50 

51/60 
ao 
•• 

5{ 

32/~ 
43/54 

90/ 95 
35 

30/3~ 
62/ 6:5 

,, .. .. 
54/ 60 .. 

•• 2 Panama 70 H<Y/160 45/rJô 
2 Hareli kemha 41/13 185/195 62/ 65 
2 Zefir Gallçya 75 135/140 68/ 70 
2 Pamuklu kaşe !antıW 80 150/16-0 45/50 
2 Kutil ekstra. ekstra 11.'> 310/ 320 72/75 
2 Kutil ekstra ekstr11. 135 ,. 
2 Kutil ekstra ekstra 1!'15 ,, .. 
2 Malta. bezi 75 325/ 335 55 / r,f; 
2 Damalı fistanlık cakarlı 60/ 112 l 54/ 160 4 $/ 51'1 
2 Damalı fistanlık eakarlr 70 160/ 170 3S/ i5 
2 Damalı fi8tanlık cakarlr 80 J 56/ 170 ' 
2 Ağır fasone fistanlık 90 180/ 190 JS/ 45 
2 Ağır tüylü lido zefir 70 lSO 48 
2 Holandıı dokuması 103/ 113 155/ 160 -tS/ 50 
:! P:tmuklu frcsko 00 230 37 
2 <iıizet I ci Amerikan 65/ 67 170/ lW 30 / '10 
2 Ağır zefir merserize SO 85/ 95 füi / fiO 
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28 

4.5 
4. o 

:a 

31 

..... ...... 

43 
{0 

62 
ı;r, 

6:S 
68 
75 
78 
82 
AA 
0() 

31 
35 
33 

72 

Ali 
gg 

78 
112 

78 
84 
90 

102 
38 
42 

58 
60 

69 
]70 
HO 
]30 

l75 
HO 
1 ~0 

115 
123 
1~0 
HO 
125 
130 
HO 

65 
110 
12rı 
HO 

50 

42 
fi O 

(:rııi liği 
~·:! 
Sıkleti 

Tel J ""'h,·on~ tes· 
.\d c cli h if ~dilrn fi:ıt 

----------~·~~~~~~~--~----._. ________ __ 
2 'l'ıılumluk pıırnuklu kumaş 78 SO 
2 Su geçmez elbiselik düvetin HO 
2 Su geçmez elbiselik diıvctin 140 
:! Pcıdclik ve <'lbisclik kotle 

kadife ekstra 70 
:? ı:;ofrıı b rzi napaj heyaz ekstra 120 
2 Rofra bcz_i napaj beyaz C' kstmH O 
2 Sofra bezi napaj beyaz ckııtra l 70 
2 Sofra bezi napaj renkli c kstra ı 2n 
2 ~ofro. bezi Nap:ıj 120 
2 Düz <'lva n fanila I ei iO 
2 Çamaşırlık krcy Jnpou 7:5 1 80 
~ E lvan saten 63 6:'i 
~ Eh·an saten 60 
::! nro'tat çizgili ça~anık 100 
2 1pc>kli' kadife 45 
2 Pcliış kadife ipekli neli UO 
2 Pc-lilş kadife J20 
" Düz fasone kumlu fanila fı:i 
,, Jn" C adi s:ı.ten Rus Gl 
:! Dimi Rus N O· Ci fi 1 
:.' Adri~ an tin bBki dimi T~us fi 1 
2 A~r lvıın satc>n R\t"I 61 
" F.h•an pa.li:; a:ıtarlık rıdi SO 

Saten civan 70 75 
83.tcn eh'an tı5/l00 

320/ 350 
480/ 550 
120/ 470 

fıil0/700 
170/ Hl5 

" .. 
150/ 170 
rno1205 
J5;";/ J65 
130/ 1'10 
110/ ]]5 
] t0/ l20 
170 / 180 
180 ' 195 

225 
170 / 200 

l 1 t\ 
llf> 
0 / 190 

J 2;:; J ::o 
'lfi 

9'i / 1!5 .. 

51/60 
100/ 110 
80 / 100 

125/ 110 
60 70 

~j/7~ 
:;2, 55 
36 
;,\ 60 
fi:.! 
!'16 r.o 
5i 

4G 50 
52 

90 
~ıo 

280 

=~ın 
]10 

121> 

80 
sıı 

4-3 
;,o 
JO 
:;2 
GO 

23!'i 
2;,n 
240 

52 
2;, 
2•_ı 

Saten elvan 1 ci LOI) l:lO/ J i5 !H ,, ., l ci 70 !10/ lO:S ~ 
Saten elvan JI ci ,, .. 50 ,, ., I el 100 105 ~ı 
Sten elvan T ci ,, l 60/ 1 SO fı 1 J,ültıı saten I ci 95/100 130/165 fi> 
Saten elvan Il ri 15Q/ 160 5fl Lüks 11aten Il ci ,, 120/155 ' ~ 

" jli' n Japon Mtcn l'iyah 711 H0 / 1r.:; :n Lüks ııabon HO 150/160 c 
.Tapon saten elvan ., ., 36 Lüks flaten ekıfrt ,. llS0/170 ,o 
Saten 120 110/ 115 45 Lembrik 73/75 78/ 85 tlJ 
~atPn .. 100/ 105 ·11i ,, ekstra 78/80 8:S/90 40 
Sat,.n" _ ı:ıo JW/ 135 flS ., ,, 7J / 76 83J90 b~ 
Saten ,. l35/ J45 73 ,, ,, 100 95/ 100 '6 
~aten T <'i ,, 1!10/ 160 ~2 ,. ,. 90 85/00 !ı6 
Saten ebtra •• lS0/ 180 !10 Opal! .. g:s;ıoo ~ 

~~ 

S11tcn :siyah kaim ,. 100/220 M ,. ~ RO ,, " 
~aten ~iyah kaim 1 cl ., 205/ 2:'.:0 lO:l Düt poplin tlvan 75 10:>/110 ~1 

r,( 
Saten ~iyah HO 120/ 130 !15 Düz poplin elvan SO 115/125 • 
::;aten ,. 1:10/ HO !)(; Düz poplin beyaz ve krem oı·ht,, 105/110 flı 
Satf!n ,. 150/ 160 103 Dilz poplin e~yar. ve krem I oi ,, BS 
Raten ,. 160/ 180 11 O Dii:r. poplin ibeyar. \'e krem ekstrl\" 110/ 120 (J 
Saten ., 175/ l 9ii l 22 Düz poplin beyaz ve krem 90 .. ıc~ 
Saten Ifuıtikotin 140 210/ 2M l!lO Dil:r. jorjet elvan ve beyaz ,. lO:J/ 110 ı~' 
El\'an hul'\e 70 :ı 02/ 105 28 nü:r. jorjet ek~tra ,, .. . 4 ~ 
Eh•an lıaMe 70/i5 105/ l ıo ~O Düz markizet 90/ 100 50 S 
Elvan hassr ckı;trll 7:1/ 7:> ,, 33 Düz :markiut 110/ 115 _ ,, ~: 
Elvan ~a.!Se cluitra 80 .. 35 Organtin ıoo 50/5~ • 
F.l\·an hasse .. .. 33 ., 110 9: ., 
Merinos çi.T.gili 90 lJO/ HO !i1 Poplin çizgili puvante ekıııtra ı 
::Merisons dilz 8:l 125/ 130 4i ekırtrll 80 
Merinos dil.x DO .. 43 Poplin çizt;"ili pnvante ekstra ,, 
Mer:inon ekstrll ,, 160/ 170 !'il Poplin cizgili puvante I ei ,, 
Mertn~ ekstra ~:; .. 53 Poplin çizgili puvantc lI ci 75/ 80 
Kar:mir 8rl ı 10/ 15~ .ır; Poplin cizgi!i puYante orta. 80 

,. 90 155/ 170 50 Poplin pijamalık ekstra Pkstra ,, 
.lfoleskin 62/ 6:> 180/HlO 40 Poplin pijamalık ekstra ,. 

,. •• 210/ 220 4i Poplin pijamalık I ci ,, 
,, ,. 230/ 250 50 Poplin pijamalrk II ci ,, 
•• ,, :?50/27() !ili Poplin pijRmalık ortı\ ,, 
,, ., 300/ 320 70 Otoman İtalyan PO 
,, ., 320/ 350 7ll Otoman ltalyan 100 
u ,, 370/ 400 ~5 Otoman 1n~ilir. .. 
,, 125/ 130 240 / 21;0 126 Otoman İngiliz .. 
.. .. 270/ 280 125 Poplin beya:r. Amerikan ~kstra 90 

JUdifcli M.oluk.ln 63/ fl5 110/ 450 lOO Leventin 100 
Kadifeli M'~e!kin 70 ., 108 .. Filli ,, 
L6.clvcrt dok ,. 220/ 2M fı4 ., ., 
Ha.ld dok ,, 240/ 250 63 2 Lt-mbrik Knntoni chtra ekstra 90 
Haki dok -. ,, 200/280 71l 2 Poplin :Mako 7!'i 
Haki dok ., 310/ 350 78 2 Poplin düz ekstra ck~tra 90 
Hlki dok HO 300/ 320 l40 2 Boynh kanape örtü~ii bt"cin 

1115/12~ 

.. 
110/ J 20 
lO:i / 115 
] 10/ 120 
12<1; 1:m 
110/ 120 .. 
105/ 115 
105/ 110 
155/ 180 
lG0/ 190 

150 
180 

lfl5/ 110 
.. 

120/ 130 
s;;1100 

ı:JO / 16:1 
16.3/ 170 

75/ SO 

Beyaı; dok 70 260 70 menıerize fal!<>ne 120 lM/ 190 !59 f~ 
Elva.n. pazen •' 155/ 160 40 2 Bnyaz kanapc örtüııii Rf'~n e~ 
F.llvan paun 175/ 180 4:J fasl')ne ~o 160/ 170 • 
Dü"\'etin dür. ek tra :: 320/ 350 85 2 'Kor elik dok 8.'5 250/ 260 so, s!! ~·· 
DUvetin I ci ,. 310/ 320 72 2 Korselik dok HO :?30/ 270 lO:J, ıt5 ~ 
Düvetin düz om ,. 210/ 260 65 2 Korsclik clolc 80 220/ 2.10 ı;o / 1\5 ~: , 
Fukara çuhıuıt 6rı 350/ 400 73 2 Korııelik dok fasone HO 220/ 2311 90 95 fl1 
Fukara. çuhMt 1;5 ~0/300 flO 2 Elvan poplin 80 lOj/ 110 llP ~. · ~r 
El .. an du·· .. 4 raru·1a 100 18-;/ 1"" 56 ., ,... ı· 70 • o v U'I ) ~ t1R 11',YR. zefir mnllP-rİT.(l fa~OOI'.' ., 135/ 140 .,...- 4C 
Elvan düz fani!~ 70/7~ 120/ 1:'.5 '10 2 Rey:ı:r. opal orlıt ıno 40 ,. 'I' , 4 
Elvan dUz. fanila 78/ 80 135/150 42 2 Saten lilks adi 92 108 72 \ 
Elvan dili; fanila I ci .. Jfl;'i/181l 4S: 2 Poplin z,.fir merse ri1.c 60/ 6:-> l60/ l70 49; 55 1 1~ 
Dü!! ~ofre 68/ 70 103/ 11 O :18 2 Şanjan I ci 140 H~/160 M/ 75 tO <\ııı. 
Yün taklidi fistanlık 90 165/ 190 !l:J 2 Şanjan Il ci HO 120/ 165 51 / 62 t...~ 
Yiln taklidi fistanlık I el 19flf21'1 110 ~9 '2 )_' " "B " G" .. , . .f · N 3 '" :-:.ı... Kanape örtüsü bez ıoo 160/ 170 r;3 asma - umru.c tarı csı o. tt! ·-..:ı 
Kanape örtüsü her. 120 7.1 ~f;? J(o"'i•!°"7ı•t11

1 

~~ 
Kanapc örtüsü be?. 140 S1 TPI 

11
.,1 ,.clıır-" •' lcıı 

r tlııı ı •in"I Grni w· s kl<'t' \ 1 ıll ' Kanape örtüıü bez 160 .. 95 • ~ !:"' • 1 - ' • 1 ,. $1 
Kanape örtüsü bez ekstra 100 185/ 2Jn 80 Krcp, lıı !'O ,,ıı 
Kanape örtüsil bez ekstra 120 185/ 210 !'3 Alın:ın Jorjet Parl Ye C1l'll!&Iİ 90 ·E' 
Kanape örlüsli bez ckıtra HO .. 1 no • ı.·ııntazi ve Krlple Jorj,.t 90 ;ı 
Kanapc örtüsü bez ekstra J 110 .. J 12 Maroken R;~ 

1 
Düı; civan keten taklidi 8() 160/ l 70 52 2 Japon krep baııma ;o 85/ 95 M 
Düz elvan keten taklidi 90 ., !i1 2 Krep ;ofrc fasonr 73 ı ~0/161l {•O 

1 

Bosfor Rus 7J/7:"ı 10!1/ I 10 :1~ 2 ı••uııır basma anjcll G3/ 6j 110/ 116 6~ 
Fistanlık adi 60 120/ 130 ;}O 

Fi.;lanhk ipekli taklidi f>O/ ll 'ı 130/ l Hl :ı:ı 
Fistanlık ipekli taklidi lif> 150/ 1r.o ::5 
Karamandol a~ır Ci:J/ fl:i 200/ :.!JO :rr 
Karamandol nğrr 60 .. 37 
r'aramandol nı;tr 70 •. :;g 
.A Ibe-b n us 60 1 :ı;ı w 
Atbez nuıı 70 ~1 
Albez Rus 78 160 ::ı; 
Albez 1ngili7. U 62 fl'i 110 21 
Albcz Japon ' fı(l 155 2ı 
Albe7. ,Tapon 70 :m 
nenkli hasse 73/ 7.) ::ı 

Alman ıınntalonluk kadife 
f'kstra 

Alnıan pııntalonluk kadife 
1 r.i 

ltalyan paııtalonlıık kadire 
Pclba kadüc Alman 
J<'elba. kadife ltalynn 

70 

Zımbalı kadife ~· 
Düz Jcadife I ci l..in<l"n r 7 n 
Diiz kndifo Ti ci Lindeııer 7{l 
Dilz kadife f ci Linrlenrr :!O 
DUT. kadife H ci Lindcner ,, 
l'r'1iiri kadife r.r; 
J ... ~keli kadife 
Siyah .saten 
F'ııknra ç:ııhnıır 

2 Japon clvnn ııatm 

iO 
{iO 

f'i5 
70 

2 .Japon elvan patis m:ınlolıık 73 
2 .\ tlas ipek tAklidi (ırnn 'i 

400 ~Sn 
80 ~') 

!)0 / lQ:i 

7!l ipc~c knneık) liO 
2 pamuklu çuha 1 HJ ~701::•1 11 
2 parnııklu çuha. l rn 3GO 380 
2 Dok 80 220 
2 Muflon yünle kan!ltk 120 l~ll; 150 
2 ~iyah hlrn snl('n T ci ı::ırı 24512GO 
2 A~ır· düz kadife !10 :?1''i;:ıı ıı 

!i7 
DO 

llll/ 120 
62, 65 

2 Düz düvelin kaskcllik 80 210 :lJ '38 
2 l .. iııtikotin l!latcn Ti d J 10 rn:; Ji:> 78/ 85 
2 Uıstikotin saten III cii ı 1U l:!0 / 150 70/7rı 
2 Elvan hasso 75/ 80 90/ 95 48/ 52 
2 Sofra hczi Nnpaj renkli 1411 131>/ li>O fi0j70 
2 Japon krepon :;s r.o 81/ !:12 3i/ 39 

I ' 
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.... 
J l~'i 
l fi il 

:!:.!il 
2111 
280 
liO 

81 
205 
:;oo 
70 

-ı:ıo 

127> 
4!l0 
54 

12:; 
n:ı 
33 
!'lO 
23 

M:? Tı-1 
l\fııl•n ı·iıısi C.r.ııi~lij;I ~ıl,J('li ,\ılrıl i 

Komi:ıı;yonr.a f ""'" 
lıif r rlilc o frıtlıı r 

ronje patlı 
M,.salin orlA .. 

- ---·-· .. - -70 .. 
]O(l 

55 60 
g, 
R:i 

28 

2 Japon beyıı7.J1 b:ıam..'\ 

!! ltalyan pıu:en 

2 Satenll baıımR 
:ı Duhl!aıı fanila. 
2 Oubl!M fenilıl t 

2 Sıı.bıt lılıl< \'elıır 

2 füu Tobralko 
: Tlsor basrn:ı 
2 I<'ıılıır baııma 

.~ 

2 Çiçekli knskctıık dlv,.tJn 

'l Pıj:ımnlık !anili\ 
2 Çıtmn~ırlık ı;lc;ckll Cıı nllt 
2 Çamn~ırlık çiı;ııkli t11n1JA. 
2 Çaınll§ırlık çiçekli taniln. 
:! Zımbalı velur 

Hareli Hu~ 
Pnzcn nıı~ 
T'a:..cn Ruıı 
Pu:cn l talyıı l\ 
Pazen ltıılynn 
Alrnnn 

'\ , ~ 
Paı:cn Alnuın pljaıııalık 
Pazen .\ lmıın 

... 
80 
J;fl 

l'(I 

so 
70 

65/70 
;r,17; 
ı;o 

iO 
flO 
70 

;n 
70 

Pazen Alman SO 
Pazen .\lmıın ı;ofrell SQ 
Pazen Alman !aııon,.li v,. krep:: iO 
l'azen .Alman fatıoneli n krepli 70 
Pai':en Alman C~oneli ve 'krepli 80 
Düvelin İtalyan I. ci • 70 
DüvcUn 1Uılyan ıı el 70 
DlivcUn ltıılyan salcnll ;o 
Dli,•elln 1tnlyan Çek ckılra 70 
Dih•eUn Alman ekstra 70 
Dü\•etln .AJman ı el ıo 

DUvctln Alman orta 
DU,·ctln Alman ehv"n 
DUvctin Alrrıan ortıı. 

DUHtin AJmıın go!r~ll 
Düvctln Alman diya~onııl Tt 

70 

70 

""' 70 

fııllftn!ll in 
J>Ovelln Japon 
Vf'lur krrmu:ılı ltalyuı 
Velur kırmızılr ltaly&n 
Velıır Jurnıır.ılı İt:ılyıın 

Velur kırmı.zılı ltlılyan 
Vr

0

lur lbtikoUn 

r. ., ... 
i(I 

70 
!':ıyahlı Vt'!Jtır r.s 
Sıyahlı Velur "' 
Siyahlı Velur kibıır BO 

t{l:l/ llS 
J 60/ 1 P:> 
11011:;0 
::001310 
230/2~1) 

160 
10:1 

ll(i/ 120 
110/ll!l 
200/ 210 
400/ :SSO 
150/ 170 
1:!0/1~0 

120/ 130 
lS7/ıc::; 

:::1on20 
JW/ lG() 

( n!Jf.Xtnu 1,-,e:,.~ıl,,"i 3avf riM) 

rıo 

~2/ llO 
70/ 7:1 

fi ı;t' 
48/ 53 
:H/ılO 
:;~/Hi 

.(~ısı 



29 

28 

" 33 
3t 

81 

40 

12B/140 

• 1 

' 

106/110 

22 20 
27 I 24 

32 2S 
4.S 34 . 

36 20 
21 
20 .. 
22 
40 

.. 

.. 
,, 

" 42 
37 

" 
.. 
:ıs 

43 

" f ~ 

80 
33 
36 

r 
e 

' 

40 
43 

30' 
.80 

31 

,, 
18 

43 

80 
38 
40 
43 
85 

&2 
' 70 

34. 
35 

40 
aa 
18 

ıs 10 para inç tarkı 
115 . 10 pua inç !arkı 
18 10 para inç !arkı 
20 115 para lnç !arkı 
15 10 para lnç !arkı 
12 10 para inç !arlıu 
115,15 ll> para inç farla 
15,15 115 para inç !arkı 
18 ııs para inç farkı 
20,15 20 para inç farkı 

1715 / 

17 20 P. inç !arkı 

18 20 P. inç farkı 

21,& 20 P. kıç !arkı 

23 (20 P. inç farkı 

( 40 inçe kadar), 
'(80 P. inç farkı); 
( 40 tan yukan) 

2-l (20 P. inç !arkı) 

( 40 inçe kadar). 
'(30 P. inç !arkı): 
( 40 tan yukan) • 

H (20 P. inç !arkı) 

( (0 inçe kadar): 
·(30 P. inç !arkı); 
( 40 tan yukan) 

" (SO P. inç !arkıt, 
< 40 lQçe kadar)' 
o(SO P. 1no farıut 

s. '° tan yukarı)' 

) 

&U Tel Kom.IByonm U.· 
Sakleti Adedi bit edilen flatlar ---- ...... -----.. • 35 815 158 8:1 

J • 
ıt .. 
J .. 

130 N"m 

" 82 ~ 

2 • 100 " 
e:vıoo '7/48 35 
80/86 f>:I 89 

2 V1ktorya tarlatan (be. 100 ,. GOQ 1 28 2815 topu 
her topu 8,60 metre) 

2 Tmbent malhtııt ı•. BO 
nı, kenar 

4.0 27 20,ıs 

Ham astar, kaput, perdelik kaput 
Gümrük tarife No. 377 

1'12 '.l'cl Koıplsyonca tca-
Malın rlmıl Top nubea1 Genl§llğl Sıklctl Adedi bit edll~n fiatlar 

.A.ltar 27.411 28 inç 70/72 
.A.atar !U6 33 inç .. 
.utar IU6 86/87 lnç .. 
.A.t.ar 14..711 " inç " 
.utar M.76 4() iııç 911/1015 
.AJrtar BU6 ff inç .. 
.utar au15 60 inç 
Attar Geyik ıru. 42/~ •• inç oıı 
.A.a~ Geyik kUf. M/76 sa 1DG nsı&:ı 
Attar avrıı ar tnc 

" .ut.ar 8'1'715 4' lDC ., 
Piırdellk kaput 80 eant!.m 200/220 
Perdelik kaput 100 .aııtlın .. 
Perdelik kaput ııo aarıUm 

" Flerdellk kaput 120 ant.ım • 
Pvdelik kaput 180 .antlm .. 
Perdellk kaput 14.0 118.Dtlm " 

39 

" .. 

" .. 
f>:l/ IS& 
89 

" .. 

Hasse-Gümrük tarife No. 378 

~~ 

·mı 

8115 
euı 

1190 
1280 
1860 
1300 

680 
780 
8!50 
•s 
&• 
IO 

68 
Ti 
Ti 

J:G ·ı·cı ho.ıuut~oDca t~bi 
aı.aım cimi Guılıllil S~eu Adedi edlkD flailar 

li&Gae 
Hun 
Huııe 

HUM 
HUM d!5rt en 
Haaee dört eıı 
Haue dert eli 

Pike 
Pike alır 
Pike ekalr& 

Pik• orta 
l'ike &gır 
Pike •kllr& 
Pike Rua 

2 Beyu hUnklr pazeni 
2 Beyaz hllıık&r pazen 
2 Beyu hUnkl.r puen.I 

' ~yaz pazen kantoııl 
ve em3&ll 

7l5 
'1:1 
Tl5 
'1:1 

180 
180 
JSll 

70 
'10 
70 
80 
10 
IO 

'15 
10 
80 
80 

' 

100/ 1!50 
100/llro 
llY.>/170 
1150/170 
1!50/170 
lW/165 
lM/180 
165/ 180 

45/ :10 32 ( 
151/60 8'1 (Beher G santim 
•oı~ 46 o(tçin .2,15 JrunJt 
111/60 00 (!erit 
40/oi5 100 (Beher 20 ııantsm 
151/6i ıos cıctn 12,5 kuruı 
151/64 130 •(fark 
l51/6j 153 

eo 
TO 
152 
'10 
u 
70 
60 
H 
75 

80/.. G2 
48/152 l.20 
46/152 l~ 
"132 ıro 
.. /:52 162,30 

2 Haue dört en 
2 ~dört on 
2 HUM dört en 
2 B&M8 dört en 
2 Rauo dört en 
2 Kambrlk çama§ll'lık 

baae 

TO 
180 
200 
220 
2-tO 
180 
80 

lT0/180 
JI03/221! 
200/220 
IOl5,t:mS 
203/.225 
170/180 "~ lH (20 !'!. 12,15 lm. 

<nıı fark 

1 Kambrlk ç&mqırlılc ...... 
2 Kambrtk camaıtı1.tk 

b&ue 
1 Kam.brik çama,uiık 

ıwıso 

S Şif on çama.şrrlık haaae 
2 Pike ekstra 
2 TUylU pike !uoııe 

2 Huae 
2 Buse lngiJU ekatra 
2 Beyu \'\lal 

2 Huae lngua elutra 
2 Hasse İnglll% ekatra 

90 

100 

llO 

90 
90 
70 

00 
75 
110 
75 

180 

100/110 78/715 15() 

~00/110 Ta.iTii 118 

100/110 Tl/TIS n 
} 
100/110 73/15 M 

87/100 66/76 48 
160/1715 115/W mı 
200/210 4..2/60 60 
ll0/170 
ll&/180 
4:Vtı0 

80/110 

M/78 63 
ô:V60 42.tıO 

~ ıı2 

60/70 '62.50 

dört en J.1()/190 ~ııııı 160 (20 !!. için 12.~ 
'(kunıa !ark 

J Be~ dok TO 100/SM so 

Pantalonluk Gandi Acem sakalı 
Gümrük tarife No. 379 

Malın rinsl 

Pantalonluk 

Gen.lşUğt 

Komisyonca tee
Sıklcti Adedi btt edil"n ruı.tıer 

118/120 210/ 220 
" ,, 225/270 
.. 128/130 210/ 230 
•• 128/130 235/ 250 
,, 128jlSO 250/ 300 
.. 138/140 200/ 215 
.. 138/140 220/ 250 
,, 138/BO 251/270 
.. 138/140 270/ 300 

Satonli kumaş d~senli tııntazi ,, 
Belçika malı ,, 215/ 235 
Pantalonluk Bolçik:ı. mı.ılı ,, • 240/ 2GO 
SERJ 128/130 220/ 240 
SERJ 138/ 140 250/ 270 
SERJ 138/ 140 270/300 
SERJ fasoneli 138/ 140 250/ 270 
Gabardin 138/ 140 
Gabardin 138/ 140 
Beyaz vo krem 'gandi 

pantıı.lonluk 188/140 
Beyaz ve krem gandi 

pantalonluk 138/140 
Acem Sakalı 118/120 
Acem Sa.kalı 125/130 
Acem Sakalı 125/130 
Acem Sakalı 138/ 140 
Acem Sakalı r 138/140 
2 Acem Sakalı çuha kenar ve 

emsali 125/ 130 
2 Acem Sakalı 138/140 
2 Pantalonluk dublw!a tak· 

lfdf 140 jl 45 
2 Otoman elbiselik 140 
2 Trençkot merserize ekstra 

gabardlh 150 
2 Ekstra gabardin 140 
2 Elbiselik Kolomba Rua 66 
2 Haki dril elbiselik 140 
2 Amerikan pantalonluk 73/75 

,. 
800/33~ 

220/240 

250/ZIO 
230/ 250 

25l/270 
230/250 
250/ 300 

350/380 
300/ 350 

31o/325 
240/ 250 

150/ 160 
210/230 
180/190 
270/ 390 

175 

37 

S:S/ 95 

90/ 100 
172 
56 
70/ 75 
46 

73 
85 

100 
110 
118 
108 
11~ 
HO 
160 
180 
125 
14.0 
90 

100 
110 

•115 
135 
170 

160 

180 
90 
95 
98 

102 
110 

130 
125 

220 
215 

290 
240 

-4.0 
204 
40 

l 2 Pantalonluk Belçika İtalyan 
190/214 
215/234 
235/240 
260/ 300 

2 
2 

2 

ve emsali fantazl mallar 140 

•• HO 

" 
,, 

.. ., 
J 

34/35 
!52/ 53 
43/ 44 
50/ (;3 

120 
130 
140 ' 
ıoo 

( • - • • , • 1 • • JllldNOlt41dK ı .. 
l!dıJett Adedi edilen flat. 

!falm cinsi Genl&)llf Komlın'onca teelılt 

2 ., ,, 800./SM 57 /58 185 
2 Acem Sakalı elltra 120/1~ 280/290 34/40 10~ 
2 Scrj elatra 140 230 /'1:50 42/44 110 
2 .Acem Sakalı ekstra 140 275/290 42/4:4 12S 
2 Serj ,, 220 ,, 100 
2 Ağır Gancll ,, 2715/290 45 .198 
2 Ek.at.ra gabardin .. 280/290 70/8/J 210 

Keten ve envaı - Gümrük tarife No. 417 

:&lalın cin.al Genlşllğl 

2 Beya.z keten 
2 Empermeabl keten 
2 Keten ropluk 
2 Keten ropluk ve çarptlık 
2 Keten ropluk ve ça.rşa.!lık 
2 Keten :ropluk ve ça.rp.flık 
2 Keten ropluk ve çarp.flık 
2 Keten topluk ve çareaflık 
2 Keten ropluk ve çaro&flık 
2 Keten ropluk ve Ç&r§&flık 
2•Keten ropluk ve ç.arşa.flık 
2 Keten ropluk ve çartıaflık 
2 Keten ropluk ve çarp.t'İık 
2 Keten ropluk ve çarp!lık 
2 Kanape örtllsU halls keten 

200 
140 
70 
80 
90 

160 
180 
200 
220 
240 
70 

140 
90 
90 

altı ve eıruıall 100 
J " ,. ,, ,, " 
J H ff '' H U 

2 H fi H H fi 

ı " ,, ,, ,. ,, 
2 .. ,, •• ,, ,, 
2 J'antazı pamuktu kete11 

110 
120 
130 
uo 
180 
80 

1'12 
Sıklet 

l'l'J Komisyonca ı... 
Adeill bit edllm :ftat.ls 

185 
17~ 

170/100 
180/190 
185/ 190 
185/ 190 
185jl90 
185/190 
185/190 
185/ 190 
360/ 390 
300/ 380 
165/.190 
~/~ 

180/200 
180/200 
180/200 
180/200 
180/200 
180J200 
165/175 

45 330 
M 200 
28 95 
22 108 
22/ 30 150 
22/ 30 260 
45/ 52 300 
45/ 52 345 
45/52 370 
45/ 52 405 
16 150 
11 ~o 
S4/88 1t5 
40/48 1'50 

35/(0 
85/4-0 
85/40 
35/(0 
35/&0 
M/40 
~/~ 

~ 
102.SO 
110 
117-l50 
125 
14-0 
150 
Beher 

2 Beyaz keten pamuklu kanfık 90 220 eo '1,2:5 sa.rıtfm 
2 Beyaz keten pamuklu 1tanıJık 100 220 60 ı.~ .. 
2 Beyaz keten pamtiklu karışık 120 220 60 1,25 " 
2 Beyaz keten pamuklu karışık 140 220 60 1,25 ,, 
2 Beynz halla keten 100 165/1715 65/70 1,62,5 ,, 
2 Beyaz halla keten 120 1&5/175 65/70 1,62,5 ~ 
2 Beyaz halis keten 220 1615/175 . 65/70 l,62',5 .. 
2 Keten çarşaflık afir mal '180 175/185 58/65 405 
2 Keten çarıaflık ağır mal 200 1715/185 58/615 450 
2 Ket~ ç~flık ağır mal 220 1715/185 58/65 4M 
2 Keten Çlll'§aflılt ağır mal 240 1715/185 58/65 540 

Yünlü kadın kumaılan. Gümrük tarife 
No. 106 -107 . 

M· Tul Komls)'onoa teeblt 
Maim cinsi GcnltJlll aıkletl edilen flat 

Mantoluk velur ve frlze 180/140 560/650 1·400 
Mantoluk. velur I ,, 450/ 550 1·200 
)ı{antoJuJı: Velur n H '' 1•000 
Mantoluk Velur m H H 8()() 

Mantoluk trlz9 I N " 1 ı.200 
Mantoluk trise n ,. .. ı .ooo 
ııantoıuk !rl&e m .. • soo 
Spor mantoluk I ,. .. 1.200 
Spor mantoluk II ,. ,, ı.ooo · 
Spor mantoluk m ,. ,.. 800 
Senkoton velur 1 " ., 7M 
Şenkoton velur 1I .. .. 850 
Şenkoton velur m. ,,. ., r>OO 
Şenkoton spor I ,. ,, 600 
eenırop IJPOI' n • ., ao 
Tayy&rlUk ve parde.lllUk I ,, I00/380 1·000 
Tayyl\rlUk ve pa.rde.sQIOk JI ,, ,, 800 
TayyörlU.k ve pardeetllOk m ,, ,, . 650 
Tayyiklllk ve pardeatuUlt I ,. M0/ 420 ı.ıoo 
TayyliUrlllk ve pardesWU.k Il ,, ., g50 
TayyörlUk ve Dardesillllk m ,. . ,, 750 
Ropluk I ., 200/ SOO 800 
Ropluk 1I ., " 650 
Ropltik m " ,, 550 
Ropluk IV " ,, •50 
Ropluk I 00 135/200 250 
Ropluk II ,, ,, 180 
Ropluk ~rode 130/UO 250/350 800 
2 Mantoluk Kid 130 450 580 

lılant3ıuk Kid 120 ıs20/5:SO 625 
Mantoluk kara.ktll 130 400 380 

Kava (M2 140/ 150 • Tel 22) 80 112/120 140 

.Yünlü erkek kumatlan • GümrülC tarife 
No. 106- 107 

M·1'ul 
Malm cbuı.1 Gcnl§llll sıkleU 

KostUmlllk Kamgarn dUz topu 
boyalı I 

Kostilmlük Kamgam dUz topu 
boyalı I 

KostilmlUk Kamgarn dilz topu 
boyalı II 

KostUmlUk Kamgarn dilz topu 
boyıı.lı II 

Kostümlük Kamgarn ipliği 
boyalı 1 

KostUmlUk Kıı.mgarn ipliği 
boyalı I 

Kostilmlük Kam.gam d'Uz 
ipliği boyalı 
Kostümlük Kamgarn düz 
:ipliği boyalı 
Fantazi topu bcyalı 
Fantazi topu boYalı 
Fantazi topu boyalı 
Fantazi topu boyalı 
Fantazi ipliği boyalı 
Fanta.zi ipliği boyalı 
I•'antazi ipliği boyalı 
Fantazi ipliği boyalı 
Kostümlilk Stcichgarn düz 
Top boy 
KostiiınlUk Stcichgarn düz 
To

0

p iboy 
Kostümlük Steichga.rn düz 
ipliği boy 
Kostümlük Stcichgar.n düz 
ipliği boy , . 
Kostilmlük Stcichgam fantazı 
topu boy 
KostUmlük Stcichgarn f antazi 
topu boy 
Kostilmlük Stcichgarn fantazi 
ipliği boyalı 
KostUmlük Steichgarn fantazi 
ipliği boyalı 
PardiisillUk Steichgarn 
PardilsUlilk Steichgarn 

. 
145/ 150 

n 

n 
I 
I 
II 
n 
I 
I 
ll 
lI 

I 

n 

I 

II 

I 

lI 

I 

,, 

" 

" 
,, 

,, 

" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
.. 
" 

" 
,, 

,, 

" 

~0/530 

M0/670 . 
4:30/~0 

1530/670 

f.30/ 530 

M0/670 

.f30/530 

530/ 670 
430/53() 
530/670 
430/530 
530/670 
430/530 
530/670 
430/530 
530/670 

480/550 

" 
,, 

" 
,, 

" 
,, 

1.000 

ı.~ 

8~ 

1.000 

1 ·02~ 

1-27~ 

825 

1.025 
1.000 
1.250 

850 
1.000 
1.300 
1.325 

950 
1.100 

700 

550 

1.100 

900 

725 

600 

L350 

II .. ,, Ll50 
I ,, MO /680 1.300 
II ,, ,. 1.075 

(LO.tfcn 30.y/cıyt ~rmiı) 



I 

6 .. ____ r __ z o ___ a 

M. Tul Komisyonca te,ı;bit · 
Malın dnsl _______ genişliği sikleti edilen fiatlar 

Paltoluk Steichgarn -.. ı--:; 1000 /1250 1.2ÔÔ 
Paltoluk Steichgr.m ıı ,, .. l .050 
Velur (Monta:ıya.k) I ., ' .. 2.250 
\-eıur (Montanya.k) , Il ,, ,, 2.000 
Velur (Montanya.k) III ,, ,. 1.500 
Velur (Montanyak) IV ,, ,. 1 .400 
Velur (Montanyak) V ,, ,, 1.350 
Ve.Jur (Montanya.k) 
arırı pamuk I ,, ., 1.000 
Velur (Montanyak) 
arr~r pamuk n " 

Kostümlük kupon - Gümrük " tarife 
750 

No. 106 • 107 
Malın cinsi genişliği Komisyonca tesbit edilen fiat 

Kostümlük ı 14.5/150 4600/ 5500 ö/ 3,10 metresi 
,, .il ,, 4000/ 4500 3/3,10 metresi 
.. I ,, 4100 /4500 2,50 metresi 
,, Il ,, 3500/4000 · 2,50 metresi 
Terzi levazımı, yünlü, pamuklu, sof ve serj 

ve t elalar • Gümrük tarife No. 379 • 380 
M2 

.Maim cinsi Genişli~ sikleti 
Tel komisyonca tcsbit 

adedi edilen fiyatlar: 
Jüt tela Yüre.k marka 70 260 
Adi teıa. -, 35/ 60 200; 220 

32 ( ço 15 paprnldu) 

Jüt tela 75 2S0 
J~~a · m .. 
mı tela ekstra. 80 240 
Kıl tela ı ci 80 ,, 
Ktl tela ll ci 80 ,, 
Sof serj 140 150/190 
Sof serj l ci 140 ,. 
Kıl çıkmaz II ci 46 120 
Kıl &ı:una.z 1 ci 46 110/140 
Ja.kct cap1iği 1 d 100 150/160 
Jaket ~pliği II c! 100 130/140 
Dril İspinato 1 ci 58/60 105/JlO 
Dril !spinato II cl ,, ., 

22 I ' 

40 

155 
122 
103 
245 
275 
95 
105 
58 
50 
24 

23 
Kol astan I el basma. veya 
ipliği boyalı 100 100/126 78 
Kol a.starı ll d 
ı-::oı a.stan. m cll 
1\ l astan lV cll 
!! Palto astan ısatrançlı 
:.! Palto astan satrançlı 
:.! • Yaka. teJA.sı 
:! Kıl kol astan 
:! Kıl t.elA jüt pamuk. 
~ Kıl teıa. jllt pomuk 
~ Merserize ceplik 
2 Keten ceplik 

" 120/140 70 
•• 105/120 60 
" 110/115 50 
130 175/180 130 84 
,. 170/185 42/50 82 
60 225/230 30/38 40 

98/100 150/165 75/85 95 
60 280/290 25/30 37 
80 280/290 25/30 50 

, •• 155/175 75/80 54 
,. 70 155/165 45/50 37 

"JPLIK" 

Matzn cinsi 
Komisyonca tesbit 

Vater ~cbt .. I 

.. .. 
" er Ecnehl Ka.saı11 

er Ecnebi Kasarh 
~"t E<:nebl Elvan kg. Z.300 
ter ecnebi Elvruı 

•• !ltrn Ecnebi Elvan .. 
" .. 
" .. .. .. .. .. .. " 
" .. 

Vater Ecnebi Kasar" 
.. " .. .. .. .. .. " .. 
" .. .. .. " .. 

Vater ecnebi Elvan .. " " Vater Ecnebi Elvan kg. 2.2~ 
Vater Ecıl&bl Elvan kg. 2.200 
;rlrc Ecnebi KUcUIUk 

• .. .. .. n .. " .. 
Kg. l.SGO ipliği. beyaz 

., 

Kg l. .ıı.:bı ı;an 

" 
., ,. ,, 

Kg. 2.250 ecnebi aan 
.. .. .. .. • • .. • " .. .. .. 

No. edilen fiatlar: 
' ,,,.. • 400 
6 410 
• 425 

12 

20 

' 6/10 
u 
15/16 . 
20 
22 
2'i 
28 
3!? 
18 
20 
22 
24. 
28 
30 
6/10 

l4ı 

6/10 
12/H 

4/10 
12/3 
14/3 
16/3 

4/14. 
16/12 
20/12 
24/12 
40/12 
60/12 
60/12 
70/12 
80/12 
90/12 

(100 
~00 

100 
110 
1>90 

l.300 
500 
'100 

8711 
l.ooo 
920 
950 
980 

1.250 
1.275 

6ZO 
Q.30 
640 
650 
730 
770 

1.200 
, 1.320 • 

670 
725 
400 
410 
4..?(} 

••o 
400 
410 
420 

480 
730 
870 
9:5 
O:iO 

1.100 
l.450 
1.550 
1.500 
1.550 
1.700 

ff A B E R - Aktam Poetall 

inhisarlar umum 
I 

müdürlüğünden: 

ı - şartnamest mucibince (270) metre keten hOrturo pazarlıkla satın 
almacaktır. 

ıı - Pazarlık 14·10·9t0 pazartui güDU ıaat 16 da Kabataşta levazım ve 
mUbayaat ıubesindekl alım komlsyo:ıunda yapılacaktır. 

ill - Şııtrname IÖZÜ geçen §'Ubeden parasız almabllir. 
ıv - tsteklllerln pazarlık için tayin olunan gün ve saatte taklit edecekleri 

Clyat üzerinden yüzde} ,5 güvenme paralarlle birlikte mezkOr ko · 
ıniayona mUracaatları. (9f94) 

Ordu Nafia Müdürlüğünden: 
ı - 23359 Ura 50 kuru~ ke§it bcdc!U Ordu hükOmet konağı kalorifer te· 

slsatı ln~aatı ,·abldl fiyat esası Uzertnden eluıiltmcyc çıkanlmıştır. 
2 - Jhale ıs 10·940 cuma günU Faat 16 te Ordu Nafia mUdUrıu:u bl· 

nasında toplanacak komlııyonda yapılacaktır. 

3 - Ek.l!lltme kapalı zart u.rulile yapılacaktır. 
t - Bu ı~e alt evrakı ke~f!ye ve projeler Na!l.a dalre!J• de ı;ISrUleblUr.. 
5 - Eksutmcye girebilmek için isteklilerin 1i51 llra 00 kuru~ muvakkat 

teminat vermeleri ve ihaleden en az l:lr hatta evvel makamı villycte mUra· 
caatla alaca.klan ehliyet vesikaslle 940 yılına alt t!caret odam vcslkasmı lb· 
raz etmeleri, öbUr defa da 25000 liralık 1§ yapma.lan ~arttlT. 

6 - Teklif mektuplarmm lklncl maddede yazılı saatten bir ea.at evYcll· 
ne kadar makbw: mukabilinde komisyona vermeleri lflzımdır. Posta ile gön·, 
dcrllecck mektuplann nihayet saat 15 ee kadar gelmiş olmaları, aksi tak· 
dlrde vukubulacak gecikmeler kabul edllmlyccekUr. -(9045) 

• ıeeşw+ MAHWQf c #*f* 

Kiralık depolar 
Ankara caddesinde Orhanbey Han zemin katında ve makine 

yerleri istiyenlerin Vakıt Matbaası Idare memurluğuna müracaat 
etmeleri. 

............ c:::::mr.: .................. cmııı. 

stanbul Levazım amirliğinden verilen ı 
harıci askeri kıtaatı ilAnları ----600 ton un DJe\o'ZtlllUle aatm n lma.caktn·. Tntan '12.),000 Ura teminatı 

65üOO liradır. ra.zarhkla. cksiltme.l llMO-OtO tareambıı IJÜnU a.ı.nt l7 do 
Ka)'Berldo askeri sa.tmalına lcomlsyonunda yapılacaktır. On bet gllltde b llm 
şart.ile 100 tondan a§Ağt olmanıak Ur.ere ayn oyn taliplere de ihnlo edllcblllr. 
\'o JıkCJ1dcnuı, Elo~lu, Oeyban, Adana, Tanmıı, Bor, lSlğde, Knyscrl, l."'er 
k öy, Şefo.aW lstaaıyonlarmdıuı herhangi blrtade teslim almablllr. Şartnnmcııl 
Ankara, ptaJıbul Lv. Amlrllklerl ve Kayeert, Nlıde, Menin, J•kcndcrun aa
kert aatmıılma komlıyonlarmda görtllllr. (1214) (9J88) . . ... 

l\llitea.hbJt nam TO besabma 300 adc.-t mabnıtt c&dır paı.arldda ckıılltmeyo 
komnu,ıur. Tahmlp bedeli !UOO Ura katı ~mlnab S'7S5 Uradrr. Pa7Arlığı 

16·10-910 cn~ba güııU aaat il de Anl<arada 1\.1.l\L\', llaTil ft.'ltmalma Jıo
mlsyonunda yapılacnkttr. ,.~diler prtnameelnl konıbyooda ı;öttblllrler. 

• •• 
Aaet 
28 z No. llaDl tıpt madm ldlmlb'G 10hıln. 1 

46 S No. halk ttpt maden lı~mllr11 eobut. 
ıA 4 No. Zonguldal' maden l<ömllr11 aobasL 

( 1212) (9386) 

Yukarda yanlı sobalar paurhkb aa.tnı atma.caktn-. tll:ılesl 9·10-MO 
çarpmba ;;ilnU saat 17 de Kırklarellnde hükdmet caddcslndcl.I aslu~rt ııatm· 
alma knmJsyoonnda rapılacalrtır. Tallple.rln komisyona l:"llmelcrl. 

(1210) (0:>84) 

• •• 
2:5.000 metre 90 aanUm veya 12.500 metre 180 tanUm erundc harp pake· 

U sarmak fçtn bez ntm &lmacaktır. 90 santim bezin metreat 7S, 180 ııaotlm 
enindeki bczln metresi lSO kuru§tur. tstcklller\n 2812 llra 50 kuruşluk ltaU 
temlnatlarlle birlikte pazarlık ı;UnU olan 21·10·94.0 pazartesl gUnU saat 11 do 
Ankarada ?d.M. V. ııatmaıma komtsyo nuna ~elmelerJ. (1176) (9303) 

* Jj: * 

ar·· 
a~I 

Spor; macera, aşk ronı 
Yazan: SACIT f UGRUL ôGfl a çl~ 

Zafere ka 

42 Polis hafiyesi .. ~~t.J'.!lla~ 
tan sonra bilsbuti\3,ı.ışt f 
Ellerini nrkasınd~. ·ol'111~ -:t~ Günler geçmiş, fakat büyük 

maçın heyecanı hıi.la bitmemiş· 

ti. Hatta gün geçtikçe heyecan
lanan bir manzara arzediyordu. 

Dedikodu almış yürümüştü. 
Yok, Amerikalıya kasdetmiş· 

ler.. Almanın favullü döğü~ünü 
kasten görmemi~ hakem ... Daha 
bir sürU şeyler •.• 

Naram ise heyecana dlişüren 
şey bunlar değildi. 

O, her geçen günden sonra da
ha ziyade endişeye dü~rek Ke· 
ıpali bekliyordu. 

Artık günlerin intizamı bo
zulmtL5tu . .Nerede olduğunu bile 
unutmuştu. Bütün faaliyeti, A' 
merikan polis hafiyesinin yap
tığı· tahkikat neticelerini tetkik 
etmek ve bunlardan bin bir tür
lü mana çıkarmakla geçiyordu. 
Amerikalı henüz bir şey bula

mamıştı. Zaten onun soğukkan· 
lılığı ve endişesizliği Naram si
nirlendiriyordu. 

Bir sabah, erkenden kalktı. 
İçinde kendi kendine bir §<!yler 
yapmak ihtiyacmm knnıldandr 
ğını hissediyordu. 

Ba'basma bir şey söylemeden 
oteli terkctti: 

Ve doğru polis hafiyesinin o
turduğu apartmanın kapısı ö · 
nünde otomobilden indi. 

Kaprçıya çıkıp çıkmadığını 
sordu. Çıkmadımı haberini alm
c.a kapının uzağında dolaşmağa 
başladı. Kapıyı gözünden hiç ka· 
çırınayordu. 

Bu v\ziyette yarım saat !azla 
bekledi . 

Artık tahammillU tükenmek 
üzereyken polis hafiyesi kapının 
önünde belirdi. 

Naran hemen uzaktan uzağa 
adamı takibe lba.,ladı. 
Bakalım nereye gidecek, kim

ler.den neler öğrenmeğe çah§a· 
caktı. Polis hafiyesi? .. 

Amerikalı, gezmeğe çıkmış 
adamların rahatlığı ile yavaş 
yavaş yürüdü. Bir aralık, biten 
piposunu durarak temizledi. Ye
niden tütün doldurdu ve yine 
yakarak aheste aheste yürüme· 
ğc başladı. 

Bir çok sokaklardan dolaşa 
dolaşa nihayet bir rıhtıma çık
tılar. 

... 

adeta birisini be .;Ju .,.,ı:~ 
yürüyordu artık... i)crıeds,) 
bir kaç yUz mcı.:e ııtc b 
sonra bilcğindckı .. ~ yoıııll' 

Ve yine ağır ag 
• rll~ 

vam ettı. . alJll'!i 
Rıhtım şimdı dal'ğtl rert 

iri vinçlerin bulun~eJttC 
mişti .. Amerikalı g ı-cıı~ 
işçilerin arasından 
kildi ve durdu· t rııJıS.: ~ 

Simdi hem raJııı. !Jeli' 
~ • . h....., dC _.,,t sunu ıçıyor, .,.. •• tJJ1l ~ 

den, geçen rıh • 
gözden geçiriyord~~alJ pııl.4 

Naran da .An'lerı ~fi· 
fiyesinin yiiz ~~~ııiJl ..ı 
durdu. Polis hafı} ıısınıı. 'pJ 
sini görmüş ~bll re J>i!e 
yoktu. Çünkil bır Jtc 1şıı. 
sına dönüp bakDl~ııtiJl!. fi 

Naran büt~ 0.1 
• ı;öıl~.J 

mış polis ııafıycsinl us ııs! 
lste tam sırası: pOnJllcll'~ 

önünden geçen ~ır y{ d 
re düşürdüği.i bır şc ti, 
aldı. ( vcı·tı1111 

'r Başka bıl 
Gilı~e e 

Büyük Afi~ 

e. f' 
l).'lfllll ıttl 

d3 o I'. 
ys9111 cıı .,.. 

Afağlda yazılı mevaddm kapalı zartla ekslltmelert h!.zalannda yazılı glln, saat ve mahallerdeki askert satın 

nıı rııe:~?' 
geıı!i ~si' ~ 
muvıı! ııııı~tı' el' 
~u dıırt 4 alma komisyonlarmda yapılacaktır. Taliplerin ihale saatinden blr aaat evvel kanuni vcslkalarllc teklif melttuplarmı 

alt olduğu komisyona. vermeterı. Şartnatnelert komlsyoıılarmda görU!Ur, (1140) (!l397) 

ClıW lhalcnln yapılatılğt Mlktan Tutan Teminatı lbnlc &1lnü ve ııaaU 

Kunı ot 
Uun 
Sad~ 
Sığır etl 
Bulgur 
Bina lnfası 
Peynlr 
Sığır eU. 
Odun 
Arpa 
Saman 
Kunı ot 
Yulaf 

yer 
lsparta 
lsparta 
l.v>arta 
Urfa 

Diyar bakı. 
Sıvu 

SWoıjllJ: 

" .. .. 
" ., 
.. 

Sehir Tiyatrosu 

265.000 kilo 
120.000 .. 

12.200 .. 

71.600 " 
144.000 .. 

l adet 
60 ton 

'52S ., 
uS40 ,. 
6970 .. 
8300 .. . ~ 
3700 .. 
400 " 

llra 
18.550 
20.400 
15.240 

15.107.60 
17.280 

40.200.36 
33.000 

189.000 
110.800 
[i!)2.450 
132.000 
2f0.500 

34.000 

Lira 
1391.25 
1530 
1143.75 
1133.07 
1296 
3015 
2'75 

14.175 
8310 

4U33.75 
!)900 
ı8.037.ri0 

2550 

25/10/ 940 17 
25/10/940 15 
25/10/!)40 :\,6 
17/10/ 910 10 
18/10/940 11 
25/10/940 16 

10 22/10/940 
22/10/940 11 
22/10/ 940 Hl 
22/10/940 16 
24/10/940 10 
24/10/940 11 
21/10/04.0 15 

"Ben 51 yaşında:>:~ ~il, 
vo311 c ._, 

ıcnmL,, kızım ten ,·c ııl V' 
dır. Huna rağ'aıcn dJ:lluılÔ ~,r ff 
yaşl:ıhndo. bir J{a .s0yıil1°'-orı~ 
ncrmin olduğııııu el< 15ı,ij j 
nun sırrını ög-ref1llldur: 

0 
~·J 

blk ~ttlğlm usul bU terttıblıl:~ 
Ben her ak§llnı ıartıflll F 

bir elit mUtehaBS15'1e~urcıı ııı~ 
dilen ve cildi gc::ıu;ı:Ul ııt1,.ıı 
"ntoccl cevheri ın1 ı-ul ..-,J 
teki Tokalon J<rcıll yf P geııçlC• r·,A 
Uyurken cidJ bCS~ıı. ge1lç f1'. 
te ve her 53bllh zıcrl dC ':ıı~ 
mcktcdir. GUııdU rııiııi ı-ııl1 tc 
sız) Tokalon l~ıcrlı: çır#~ 
mcr ve sert eli t ı:ıır lıtıı' 

11ııyTC C ti •• 1 A 
zerinde şayıını d:ıJl!litl fll'ııov ~ 
dır. ı.ıcsaıneterlD rrl s'1 eti t 

Dram :a:ı~:ım Mektepler açıldı ğlndcn toz ve g~orl !~ıeurır· / rac ve siyah be sıJ;J§ ,-o 
OTELLO ... 0 terl _.,tJl' 

çık mcsa• .. ,_, .nıı:ııu~ .t 
Komedi kısmmda oyun yoktur. Şimdiye kadar oldugu.. gibi, bütün mektep .suretle cildlJJlu.> ,,- tfO'I 

---"'10 o 1 ııııre1l d~ pa~~ ~;:c~ı~~~ lpllklert ıçın Beyoğlu Halk Sineması kitaplarınızı "V AKIT,, kütüphanesinden ko- le:~~i~~ buglllldcn ~ctJcc: 11' 

Tl1"9 kuarlı Ecnebi kg. 1.500 24/2 530 noı;t.ın s:ıat ıı de: l - Çölde bir laylıkla t edarik edebilirsiniz .' kremini kuıııın.ıntı-111cııı<S111 

100/ 12 
00/9 

100/0 
100/6 , 

un ıuı 

~K=g=.=ı.=60=.=T~i=re~El~v~·=E~c~nc~b~l~~~~=(~28~/~3~~~~~~~~~;;;::::~~T~U~rk~g~en=c~ı::=TU~r~k~~e~~aö~z=ıu==~'a~r=kı=lı~!~~::~~!!!:~===::~=m~=~=~~~=l=lll:=::=:::=::==~~~~======~~~~~~';~~1:,:e~m--n 
1 
~ . ...<!l ~ (24/2 6:';0 2 - Mekılka GUIU, 8 - Mikl. ~ -ııfS' 

Köleler gibi ya~mağa mahklırn yaptığın iş? kaptan amca! hem de orada rahat· dıma hazın~· erıbire 13 cd 

BA YRAGIMI NASIL: 
KURTARDIM 

Milli Roman 
Y azan: ıskender F. Serteııı 

• zo .. 
Mehmetçik, bu arada dostluğu· 

ı:u ilerlettiği Sait kaptana da bi: 
!t:ıy!i açılmı~tı. 

- Anadoh.:da eli silah tutanlar 
.~dğ:: çrnı. or .. Şehirlerden kaçıyor. 
ve nıilli kü\"\-et!e-rc iıti.iıcık E"diyor. 

• 

Dedikçe, Sait kaptan coşuyor: 
- Eli silah tutan da tutmayan 

da bu milli davada yer almalı, or· 
taya atılmalı ve memleketi elbirli· 
ğilt~urtarmağa çaısmalıdır. Yok 
'iia, sonumuz esarettir. Felakettir . 

9!acağız, diyordu. - Evet. Aklın alamıyacağı ka· sız olmu5tum. Kardeşimi buralar Mehmet bırd 
0 

rirı s0> 1. 
ı ~~ 'UZ b~} .,3. 

dar mühimdir. Ben. neboluya si· da aramağa mecburdum. Jarıncla ı a\ 'a'vı o" ,t 
!\fehmet- 0 gün bu kı :a konuş- lah gönderiyorum.. Anladın mı lcri hatırladı. ) . 5ır ''°' madan cesaret alarak sordu: · d"' Sait k~ıtpan ka~lamıı çaltı: -'·sııl·· 

şım ı. ., Ser ,ercCCJ' A 
- O halde sen neden gitmi}·or· - Bırak şu kardeş hikfıyesiru - ~· .,_ \~ 

' k" d " " 1 dentic;ı..I· \dl~I ...t sun Anadoluya. Sait kaptan? •\lehmet sa ·ın \'C üşiinceliydı. bir tarafa. Biz kaçın kur'ac:ıyız a crksın. ~ rirıc a . j(Pr 

&"llckli denizci manalı bir gü:ü5 Sait kaptan sigarasını yaktı: gözüm? Saranın netameli bir miı~ Mehmet, uıe k bıl 0p 
görJTlC • dıJll , 

le başını salladı: - ~ihayet bana, ağzımda bak· terisi vardı. O gitti. ertesi günü o· tckbaşına . 1cdefl ı11< 
d 1 k t ı S"md" ~ . ld' 1 . ·e sezdırfl ı-ıı - Herkes Anadoluya gi erse. ayı çı ·art ın. ~' ı smı sana ııtln ~erıne sen gc m. Niçin Vf> -:ım...c) ~ ıwrıa ı.ı'"' 

burada yapılacak i~lcri kim göre· geldi. Söyle bakalım, ~u bizim ma ncrden geldiğini sormuyorum. Bu mck istiyordu. ııattfı g :> 

cek? dam Saranın pansiyonunda ne işin nu sormak ,.e anlamak \'azifcm de ,,ic:ti. HcrJ\e. ten / 
Ve ra\"aşça kulağına iğilerek i· \ar? Koskoca lstanbula sığam::ıdın dc._(!ildİr. Sadece bana anlat: Bura- ' ıl~ korkurord~·imdi? 

!a,·e etti : mı? Yoksa Sirkecide yattığın otel· larda ne arıyorsun .. Ne yapacak· Sait kaptan tu' 
- Benim burada yaptığım iş.i de tahtakuruları mı fazlaydı?! sın? Üzerine alıp da yaapmadığın J{.inıc ınenst'.~rd~? d, 

Ahadoluda yüz ki~i. be; yllz kişi - l\lehmet derdi:ıi daha fazla aça· \"eya birtakım güçlüklerle karşı· Ne iş yapı) rnn 
1 

bir arara gcls'! yapamaz. mıyordu. !aştığın bir vazifen varsa, ben sa· Enıin bir adaJll cvcı'lll 
- O kadar mühim mi burada' - Hem tahtakuruları fazlaydı, na "\'e ienin gibilere her zaman yar 


