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KURUŞTUR 

Japon tehdidi 
Amerikayı 
l(orkutmadı 

-------- - - ----~~- Japonya KiNiN TEDAVİSi TARiHE MI KARIŞMIŞTIR? 

Amerika ile /ngiltere, 
Okyanoaların müdalaaaı • 
nı aralannda tak•im et • 
mek wrctile üç baflı itti • 
laka ceuap vermİf oluyor· 
lar. Amerikan donanma· 
•ının ue haua ordııııınıın 
gittikçe artan kıı~ve~i, ia· 
ponyayı mihuercılertn ya· 
nında harbe atılmadan 
çok düfiindürecektir. 

ya :a:an: ABiDiN DA VER 

A
merika ile İngiltere, Al· 
man - İtalyan • Japon 
askeri ittifakına bir mn· 

kabele olmak üzere, aralarındaki 
yazısız, fakat tabii ittifakı biraz 
daha sıklaştırdılar; Büyük .~lı:ya
nusla Atlas Okyanusunun mudafa
asıru paylaştılar. Büyük O~yanusu 
Birleşik Amerika Devletlerı dona.n· 
ınası, Atlas Okyanusunu da İngı • 
liz (i)oları müdafaa edeeekler; ~
merikan donanması, ingilt~nın 
meşhur Singapur üssünde~! ıst.e .
diVi şekilde istifade edeeegı gıhı, 
Avustralya harp limanları da A
merikan harp gemilerine kapıları· 
nı açacaklardır. . 

Bu, zaten, çoktanberi be~enılen 
bir anlaşma idi. Amerika, In~l!e· 
reye verdiği 50 muhrip ınukabılın
de, Atlas Okyanusunda, Şimali ve 
:Merkezi Amerikaya yakın adal.ar 
ve karalardaki İngiliz üslerini ki • 
raladıktan sonra, Büyük Okyanus· 
ıaki İngiliz bava üslerinin ve harp 
limanlarının da ayni suretle ~c
nlaın kuvvetlerinin isli~adesıne 
arzedileceği tabii idi. Belki bu n."
l zi)ıireD Amerikanın İngil
aşma, . . ' . .....1.- ır.ukabe· 

tereye yeıu hır yorr~·ına · 
le olmak iizere, tahakkuk edecekti; 
fakat Japonyanm Bcrlin • R~ma 

.h . "ltibak ederek Amerıka
mı verıne ı 
ya karşı meydan okur bir tavır ta-
kınması üzerine, anlaşma daha ç~
buk meydana gel<li. Zaten, Amen
k Uzak Şark filosuna mensup 
b an~arp gemileri, İngilizlerin Sin-
azı .. sun·· den istifade ediyorlar -gapur us . . 

dı; bundan sonra Amenkan gc~~ • 
leri artık misafir olarak d.-r~; 
müttefik olarak bu b(iyük İngılız 
harp limanına gideeeklerdir. !'~.: 
mek ki İngiliz • Amerikan işbırlıgı 
!{İttikçe lmvvetlenınektedir. Bunu 
Amerika bahriye nazın Albay 

k ·· le Knoks, son nntknnda açı ça soy : 
miştir. Knoks, totaliler devle.tlerı, 
Bevnelmilel şakilere benzettikten 
ııonra tft.nıtere bunları durdura -...... ' • h 
mazsa onların Amerikayı ım aya 
teşebbüs edeceklerini, üçüzlü itti· 
fakın Amerikaya müteveecih oldu
i\ıınu söylemiş, cfakat bu korkut • 
ma teşebbüsüne asla ehemmiyet 
verrniyec$z• deroiştir. 

Bu nutkun, diğer bir mühim 
noktası da, hizmette bulunan A -
merikan deniz kuvvetleri efradı 
mevcudunun 239,281 kişive çıkarıl· 
dığmı bildirmesidir. Bu mevcut, 
Umumi Harptenberi en yüksek ra· 
kamru;. Amerikanın, harbe nasıl 
hazırlandığını anlatmak için, şunu 
ilave edeliın ki dJınanma müretle· 
batı deniz silahendazları da dahli 
oım:m üzere, 1939 da 128,070 kişi 
idi· 1940 sonunda yalnız, donanma 
mÜrettebatının, İ0,600 ki~~i su • 
bay olmak üzere, 123,600 kişıye çı
karılması mukarrerdi; buna 18,000 
kadar sil8lıendaz da ilave edilince 
yuvarlak hesap 142,000 kişi ola· 
caktt; halbuki 1940 sonu beklen· 
meden, deniz kuvvetlerinin mev • 
cudu %39,000 kişiye çıkanld$ııı 
nazırın nutkundan öğreniyorus. 

1941 senesinde, Amerika, İngil -
tere kadar kuvvetli bir donanma· 
ya sahip olacaktır. Bu muazzam 
kuvvet, İngilterenin Uzak Şarkta -
ki. Büyük Okyanustaki, Avustral -
yadaki deniz üslerinden de istifa • 
de edince, biç ,Upbesiz, japon do -
nanmasından çok üstün bir vaziye
te girmis olacaktır ve Japonyayı, 
ınihvercilerin yanında harbe atıl • 
madan evvel, muhakkak, çok dü· 
şündürecektir. Bu itibarla Ameri -
ka bahriye nazın Albay Knoks'un 
iiçüzlü ittifak karşısında, •Bu kor· 
kutma teşebbüsüne asla ehemmi -
yet vemıiyeceğiz• demekte hakkl 
vardır. 

Bir Amerika • Japonya harbi, 
daha ziyade, denizler<le ve havalar
da cerevan edeeektir. Amerika, bn 
yıl için hazırladığı 18,641 tayyare
lik bava ordusunu da ikmal edece
ği icin, bir Japon tehdidinden 
korkmadığıru SÖ)•lemesi, bir yük • 
sekten atma değil; kuvvetine gü • 

Siyasetini Pr. General Tevfik 
Bil<!_irdi Sağlam cevap veriyor 

Amerikanın 114rdımile kut>tıetl dah4 fflZlıı ıırtan 1"RQUiz harp qemileri sevir halinde 

Amerika 
Tedbirler 
Alıyor -Bitaraflık kanununun 

İngiltere lehinde tadil 
edilmesi muhtemel 

• 
Amerika Jııgilereye da
ha büyük yardımlarda 
bulunınıya bllflıyor 

Nevyork, 7 (A.A.) - Reuter: 
Nev).ork Ti:ınes gazetesinin Va -

şington muhabiri bflaliiyor: 
Vaşingtonda !!ittikçe yerleşen 

kanaate !(Öre, Birleşik Amerikarun 
daha şiddetli müdahalede bulun • 
ması ve hattı harbe ııirnıesi içti • 
nan edilemiyecek bir hal almıştır. 

Muhabir Vaşingtonda ittihaz e
dibııesi düşünülen başlıca 4 tedhfri , 
sayıınaktadır: .. .. . 

ı _ İngiltereye daha buyü:k. bır 
yardım ve bu arada bilhassa boıın· 

b atmak için nişan aletlerine ait a • 
(Arkası 3 üncü saııfcıd4) 

VAZIYET 
Krupp fabrikaları
na yapılan akınlar 

İngiltere ile Almanya arasında 
cereyan eden bava muharebeleri
nin en mühim cephesi İngilizlerin 
Krupp fabrikalarının tahribile 
meşgul o1dukları zaman Londranın 
en sakin gününü geçirmesidir. Bil
yük taarruzlara lnlizaren Bugünkü 
nlsbl sükOn içinde cereyan eden 
bu bava bareUtı İngiltere lehinde 
yeni bir kazançtır. 

Bu bAdisenln askeri kıymeU bu
gün için hiçbir fevkalAdelllı: ar
zetmiyorsa da yarının müthiş ba
va harplerini idare edecclt İngil\e· 
renin) harpten evel kendilerinden 
birkaç misli fazla tayyareye sablp 
olan ve hava b5k.imiyetini ellerin
de tutan Alman hava filolarına a-
detçe, harp kabiliyeti bakımından, 
yetişmiş bu1unmalarını isbat et -
mektedi.r. 

Bu vaziyet iati!A plftnını tatbik 
imkA.nsız.lığını ve nihai :ı.aferin ko
lay elde edilemiyeceğinl gÖ6\eri -
,.or. 

N. D. 

Almanlar 
Londraya 
hücum etti 

• 
İngiliz avcı filoları 450 

Alman tayyaresini 
geri püskürttü 

• 
lngiliz tayyareleri Krupp 

fabrikalarına 
iki ton bomba attı 

Londra, 7 (A.A) - İngiliz ha-

l 
va ve eınni,,~t nezar. etleri tebliği: 

Bugün Londra üzerine cem'an 
450 kadar düşman .ayyaresi tara

! fmdan beş hücum teşebbüsü ya • 

1 
pı.lrruştır. Kuvvetli avcı filoları -
mız düşman filolarını dağıtnuı;lar· 
dır. Yalnız iki hücumda düşman 
tayyareleri Londra mıntakasına 
kadar ilerlem~e muvaffak olmuş
lar ve az miktarda bomba atmış • 
lerdir. 

Londra dün akşam yıldırım har
binin basındanberi en sakin gece -
sini gecirnıi.ştir. Akşam, sabah er· 
kenden. verilen iki tehlike işareti 
arasında saatlerce süren bir sü -
.k:Unet fasılası olmustur. 

Harbin başındanberi Büyük Bri
tanya ve etrafındaki denizler üze
rinde 2568 Alınan tayyaresi düşü
rülmüştür. 

Japon 
Nazırı 

nutuk 

Hariciye 
mühim bir 
aöyledi 
• 

«Komünizmin japonya, 
Mançuko ve Çine ta
hakküm etmesine razı 

olmıyacağız» 

Tokvo, 7 (A.A.) - Yapılan bir 
valiler toplantısında jaoonya bari· 
cive nazırı, fü;üzlü paktın akde -
dilmesinin japonyanın Avrupa har
bine girmesi deın<!k olmadığını. 
beyan etmiştir. 
Nazır bundan sonra çok olan nü

fusunu beslemek, Aımerika ve İn • 
giltereninkinden çok aşağı olan 
servetini yükseltmek hususunda 
japonyanın gavretlerine mani o • 
lan <tarp devletlerini itham etmiş, 
Çin meselesi hak.kında japonyanın 
noktai nazarını yeniden anlatmış, 
Amerikanuı İngiltereye yardı.mı • 
nın arttıj(ından ve Amerika - İn -
giltere işbirliğinin genişlemek teh
didini gösterdiğinden bahsetmiş, 
üçüzlü paktın akitlerle Sovyetler 
arasındaki münasebetlere tesir et
miyecei(i hakkındaki maddeyi zik
retmiş ve şu beyanatta bulunmuı;· 
tur: 
•- Bununla beraber hiçbir za -

man komünizmin japonya, Man -
cuko ve Çine tahakküm etmesine 
müsaade edilmiyecektir .• 

N az.ır Birmanya yolunun tekrar 
açılıp açılrnı.yacai(ının Berlin pa-k
tından sonra İn,l(ilterenin japon • 
yaya karşı hattı hareketini ~e • 
receğine işaretle sözlerine şöyle 
nihayet vermiştir: 

•- Üçüzlü pakt sayesinde Çin 
meselesi başlangıcın<lanheri ja
ponyanın beynelmilel vaziyetlıtln 
üstünü alçaktan kaplayan bulutlar 
arasından berrak bir ümit şııamın 
nüfu:ı: etti!'tini zannediyorum.• 

Alman kıtaatı 
Romangaga 
Yürüyor! .. 

• 
Kıtaabn hareketi Ro-

manyaya verilen 
ııarantiye uygunmUf 

Şimali Avrupaya bir 
Ticaret heyeti gidiyor İNGİLİZLER LİMANLARA VE Londra, 7 (A.A.) - Reuter ajammm 

GEMİLERE HÜCUM ETTİLER diplomatik muhabirinin sa!Ahlyetıi mab. 
Londra. 7 (A.A.) - Hava neza- fillerden öğrendiğine göre, Loıı~ 

reti te-bliği: Almanyanın Romıınyaya bazı kıtaat goo 
Dün l(iindüz İngiliz bom bardı • . derdiği hakkındaki haberleri teyit eden 

H
eyetin iki azası izmirden sonra man tayyareleri ıstila limanların - ruçbir malümat gelmemiştir. 

• • • f"k" 1 • • 1 da toplu bulunan gemi ve mavna· Nevyork, 7 (A.A.) -Transradio ajan 

hrimİZ t&Clrlerınln 1 lr erini 8 ıyor !arı, Garbi Almanyada bir tayya - "tarn!ından verilen bir telgrafta tö71e 
şe . 

1 
eınlek ti . d ( re mevdanını bombardıman etmiş· denilmektedir: 

· il 1 ticari lardır Şuna m e erın en a- 1 d. 
mıeıretıer e o an · er ır. Berlinin salAbiyeUl mahfillerinde Al. 

Şimal ıne ttırrnak için Tica- lınaca.k ve buralara. satılacak eşya Diğer taraftan bu hücumlar 1 man ıotaatının Romanyaya doğru yol-
ternaslar_ı.mı'.\~ memleketlere bır ile temasların hangı :ı:ona .yap~ - hakkında verılcn tafsilatla Calais da olduğu teslim edilmektedir. Bu tel-
ret Ve~letı e"e karar vermiş • bil~ hakkında tacırlerın fi · limanında büyük kalibrede bom • 

• l ndernı F. gra!a nazaran m~r kıtaat Almanya 
beye !l.O ı tacirlerıınizle kirleri alınacaktır. baların toplu bır halde bulunan el-
tır. Bundan evve •-'""eki li kad d.. ek f · ıl ktır u.ıı=~ Şimal ıneımleketlerinden ~. . •. ar .. mavnay.'.' uşer. in ilak 
temaslar yap aca · . 1 il tt h • ihracat tacır er e demir eşya balıkyağı, deri kürk e ıl'l. ucwna uıırayan ıaşe gemi-
ithalat ve fi.kirlerlıtl a _ . . . ' . .. .. ' !erinden 800 tonluk birısinin geri • 
bu yolda görüşen ve d.. şehrımı· ·- getırilebileceği ve tütun ba.şta 01 - sine isabet vaki olduiiu bildirıl • 

• t· iki. azası un ma.k ·· · ki h d · " lan hey~ ın B _ den it•baren uzere ıç , anı erı, ... -uru mcktedir. 
zehe g~-~~ it:aTut ve ihracat meyva, fındık gönderilebileceği KRUPP'A 2 TON BOMBA 
ş rınıu.u l başlıyacak • tahmın edilmektedir. ATILDI 
tacirlerile temas ara ::.:::_:::::._:::._ ____________________ -4 İngiliz bombardıman tayyarele-

- ri Krupp fabrıkalarına ikı ton 
miktarında vü.ksek infilak kud

A retinde bombalar atmıştır. Ay-
ni gece düşman ışııalı altında bu • 

tarafından general Antoneskoya verilen 

garanti hükümlerine uygun olarak Ro
manyaya gitmektedirler. 

Milli 
Piyango 

hınan dört tayyare meydanının J 60,000 lirayı 8756 numaralı bombardıman edilnıış bulunduğu-
nu bildirmektedir. bilet kazandı 

2f!SARETLEB,ı 
Hatib .. 

Muhammedin önünde Muham. 

1 ;,-ıedın destanını tJapmanın qüdü
qünii kestiremi11or deaı!tm. Fakat. 
vüz bin ııatandası etratıM topla
ııan. bir kürsiııe cıkanların elleri,.. 
de k4Qıt qörmiııe de bır tür!ii alı· 
şamıuorum. . 

Kulaklannda zafe.- uQıı1da11an, 
qözlennde zafe.- ışıldıı11an, kalple

- MIJlıt!lldls mektebine ka1dedllen dört ,.ozc yalan talebe araaında rinde en zor zaferlere inanışın 
yüJı:ı;ek üsabaka im\ihanm& dtin sabah başlanmıştır. Dün bir !usun ders- qülbanki vuran tııöınların ortasın· 

mukarle" m cUg bir kısım derslerın untihanı da bugün yapılacak- daki ki.irsi. asıl hatibın tahtıdır; 
!erden ımtiban yapılmll', ·~ . . bü .k mahdu ,ıa,., Ömer lnönu de iştirak kıraat dersmden imtihan ı- ren ta-

. · anı CwnburreisimJZlll yu 1 · ı l d - l tır. Imtih ara . . . . bır ıntıbnı ve ön sıranın sağında lebenın ra ı esı eqı ... 
-.. Yukankl resimde dünkü ımtibandan Nizamettin Nazil 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 

BU~ON 

Biraz Dünden 
Biraz Bugünden 

Ya?an: NizametUn Nazif 
Yazısı 3 üncü sayfada 

=!YARIN~ 
istila emeli neden 

tahakkuk edemiyor? 

Eınekli General M. N. un 
mühim bir makalesi. 

«Kinin aıbnanın bat ili.:ı olmakta devam ediyor. 
Yeni Alman ilacının gürültülü rekli.mlarına kapıl
maktan ziyade ciddi tetkiklere inanmak li.zımdırıt 

Dünkü nüshamızda, Karacabey
de doktor bakteriyoloü Salih Bür
kevden aldığımız bir mektubu neş. 
retmiştık. Bu mektupta, dokt.oP 
Salih Bİİı'kev, sıtmanın kininle te
davisinin artık tarihe kar~ığını, 
bunun yerine At.el:ırin kullanılme
sının daha çele müessir olacağını, 
bilhassa kütle tedavisinde Atebri
nin çok elverişli olduğunu söyle -
mekte, tropika vak'alarında da 
plazınok.in kullanılmasını tawiye 
etmekte idi. Doktor Salih Bürkev, 
mektubunda kininle Atebrinin 
fayda ve mahzurlarını sayarak ı . 
kisini mukayese etmekte ve bu 
mukayeseyi Atebrinin faikiyeti • 
ne esas ve mucip sebep olarak g&
termektevdi. Kıymetli tıb üstat • 
!arımız.dan ge1H?ral Tevfik Sağla -
ma, bu husustaki fikir ve mütalea
Jarını oordıık. General Tevfik Sağ
lam bize dedi ki: 

- Muhterem meslekdaşmun melttu
bunu oklİdum. Maatteessü.t birçok nok
talarda fikirlerine iştirak edemiyorum. 

1 - Kinin dün oldulu gibi buıün de 
c:ıtmanın, gerek tedavi ve gerek korun 
ma için baş i15cıdır. Yerini tutmak ilzc
re yeru keşfolunan 115çlar da kinine Jı:ı.y 

metinden birşey kaybettirmemiştir. 

2 - Kinin her üç nevi sıtınada gayet 
müessir bir llfıçtır. Yalnız lı:lnln tedavi
sile (eçirilemiyen b/id atma tekilleri 

Oatat Proleaör General 
T evlik Sağlam 

:rok denecelı: kadar azdır. Sıtmanın mfu: 
min ıoeJ<illerlnden blrçolu da kinin ile 
iyi edilebilir. 

3 - Kininin ağızdan verilmesile :;ı

nn.ga ıuretile ~rllmesl arasında bir 
fark yoktur. İkisi de, ayni derecede mO· 
esslrdir. Ağızdan klninin müessir olma
dığı fikri tamamen yanlıştır. Adale içi· 
ne yapılan ııınngaların imtisas etmiye-

(Arkası 3 üncü snyfad4) 

Vali Istanbul fırınları 
hakkında izahat verdi 

Ceza ııören bazı fınncıların çıkardıkları ıayialar, 
Belediyeye Terilen ve iddialarının hiç biri doğru 
olmayan raporun tekrarından batka birfey değildir 

Hükumet ekmek işinde çok hassastır 

Vali ve Belet/iye reiıimiz 
Doktor Lutli Kırdar 

•1-i ırürerek muhitlerinde istan • 
bul ekmekleri ve fırınları hakkın
da yine şayialar çıkarttıklarını ha
l>er aldık. 

Bu gibi fırıncıların ziraat müra
kiplerinden Mehmet Ali Kon:ırlı,
ınn geçen ay gazetelere intikal e
den raporundaki iddiaları da tek
rarlaııJıkları anlaşıldıi(lndan mev • 
rıuu bahsolduğu zamanlar mahiye
tini sizlere izah ettiğim o rapor. ve 
alelfunum İstanbul f.rınları ve ek
ınekleri haklunda matbuatı bir da
pa tenvir etmeği lüzumlu ıtördüm. 

Evvela o rapor işini izah ede • 
Y!m: Evvelce de söylediğim gibi 
zıraat mürakiplerinden Konarlı • raoorunu bana göndermemişti. 
Yalnız rapor mündericatının gaze
telerde neşrinden 3 gün sonra bir 
sureti İkt1sat Müdürlüğüne şahsi 
olarak gönderilmişti. İktısat Müdü
rünü nczdiıne celbederek bu husus
ta kendisini dinledim. Alakadar 
müdürlerle beraber fırınları da 
teftiş etmiştim. 

• Belediye fırınları sıkı bir teftişe f Raııorun ekmek tevzi ve sat.şı
tabı tutmaktadır. Beledıye mü- na ait fıkrasının mahiyetini ve ne 
fettişleri ve emniyet memurları kasdedildiğini anlıyamadık. Bu 
sık sık teftişlerde bulunmakta, fı. hususta rapor sahibi de izahat ve
rınlann hile yapmalarına ınık.an rernemistL 
nisbetinde maru olunmaktadır. Bu . l!alkın mübrim ihtiyaçlarından 
hususta İstanbul Valı ve Beledıye bırı olan ekmek işinde hükı'.ı t· 
Reisi doktor Liitfi Kırdar bir mu- hassas daV:andıi:iın1 ve her ~r~ 
harrirnnize lll izahatı vermiştir: kolavlığı ~!erdiğini ve nitekim 

«- Son haftalar zarfında te!!ış- İstan~ulun nonnal ihtiyacından 
!er tı<!tıcesinde muhtelif cezalara yevm1ye 100 ton fazla vermekle 
çarpılan bazı fınncılarm, 'kabahat ekmek işinde en küçük bir darlı.it 
ve kusurları göriilmedil(inden ce - ce~esine razı olınadı"ını bu ve-
zalarıdırılmamış olan rakip fırınla- sil il b " e e ir daha tebarüz ettırme -
rın da nızama rıayet etınediklerıni ği lüzumlu görüyorum .• 
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ORDUYA KIŞ HEDİYESi 
.. JC~~ra.man. Türk askerlerine kış bedhesi vermek için, ileri 

surdugumuz .fıkir yürüyor. Büyük Milli Şefimizin muhterem rc
fıka larınııı rıyasetlerinde bulunan ve geçen yıl zelzele fcliiket
zedderıne k~ymetli yardımlar rapan Ankara Yardıınseven Ba • 
Y~.nlar «;:emıyeti, önümiızdeki hafta yapacağı toplantıda , her 
~k evınio bir yün örgü yapmasını teklif edecektir. Bu tekli
fin memnuniyeti kabul edileceğine şüphe yoktur. 

İstanbulda da, ayni yolda yürümek -.e orduya kış hediyesi 
hazırlamak için, Cumhuriyet Halk Partisi müfettişi mulıterc 
Reşat Mimaroğlundan faaliyete geçmesini, Parti ve Halke ·l ~ 
teşkilatı ile bayır müesseselerinin mümessillerini ve nıatb er~ 
erki.nmı dav~t eder"k büyük b~r iditna yapmasını ri ec1· .ua 
ru.,_ Bütün lstanbul kadınlığı ışe başlamak İ•in İsa ctaL_,_
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ALI RESOL Alışmalar 
POLİTİKA 

.......... . .. 

- Bilet! .. 
- Bir tane Fatih. 

Velid' in Cevabı, 

Yazan : ZİYA ŞAKIR 

adeta ilônı - İki buçuk lirayı bozaD'~ın. 
-Yok mu? 

Azapkapı ile Tophane arasının! r 

ta/ si/ut planları hazırlandı aeyaz peynir Amerika ve 
Sovyetler 

harp mahiyetinde idi 
- Var aınnıa, keyfim değılsin ya 

bozamam; bu kalabalıkta seninle 
uğraşacak değiliz! .• Karaköyde i~i ada yıkılacak ve Beyoğluna 

Tophane yolu ile yeni bir cadde açılt.cak 

50 kuruştan fazlaya I 
satmak yasak 

YAZAN: Profesör 
Hüseyin Şükrü BABAN 

- Sen niçin yapamadın? .. Ba -
hu.sus koynunda, halıfenın emrini 
taşıyorsun ... 

Mervan duraladı: 
- Ben burada, misafirim. Sen i

se, vali sılatını haizsin. Halıfenin 
=rini, sen tatbik edecektin. 

Dive, mes'uliyeti üzerinden at
mak istedı. Velit ise: 

- Sen. öyle bir misafirsin ki, 
hükı'.ımetin en nüfuzlu bır şahsi -
yetisin. Her nerede ve her kimin 
yanında olursan ol, dalına emre -
debilirsin. Hatta •u anda, benim 
kafamı kesmek kudretıni bile ha
izsin ... 

Diye mukabele etti. 
Mervan, birdenbire daha ileri 

gitmek istemedi. r'ünkü bu dessas 
ve hilekar herif, Velilten şüphe -
lendi. Onun gerek lınamı Hüseyin 
ve gerek dii!er muhaliflerle gdice 
birleştiğini zannetti. Birdenbıre 
kendi hayatına bir kasit vukubu -
lacağından korkarak Velidi İmamı 
Hüseyin aleyhinde daha fazla ha
rekete teşvik edemedi. 

Bu hain, gaddar ve zalim adam. 
koynundaki emirnameye ve Yezit 
tarafın-O.an verilen salı1hiyete iı.-ti
nadeıı derhal Velidin kafasını ke
sip :verine geçebilirdi. Ayni mü -
la.hazaya binaen bunu yapmaktan 
da çekindi. 

Maamafih, Velit halcl<ın<laki 
§iiphesin! tahakkuk veyahut izale 
etmek için; 

- (Hüseyin) i, burada elden 
ikaçırdın. Bari, gece onun evini bas. 
Halifenin emrini yerine getir. 

Dedi... Velit, bu husustaki son 
sözünü söyledi: 

- Ya Mervan!.. Halife, ister ka
famı kessin .. Ve isterse, ımru;rıktan 
IMağdbe kadar olan ü1keleri bana 
versin ... Ben. (ıHüseYin) e tacavira 
edemem. Onu öldürtemem ... 

Diye, mukabele etti. 
Mervan sordu: 
- Ya, öteki muhalifleri ne ya

pacaksınız? .. 
Velit. bilatered<lüt cevap verdi: 
- Onlarla elimden l(elcli.?i 'ka

dar mücadele edeceifon. 

* 

yerine, ba.,«kalarını zindana atını -
ya, ne hakkın vardır. 

Dediler. 
Velit. mes'uliyeti üzerinden at

mak ıstedi. Yezidin emirlerinden 
bahsetti: 

- Ben ,halifenin emrine itaate 
mecburdum Dört .kisının muhale
feti yü'Zünden, memlekette bir is
yan cıkacağını anlıyorum. O dört 
kışiye müsamaha ederek, kellemi 
kaybetmektense, bir mücadeleye 
girişerek, v.A...::ife uğruna ku1ıban 
i[itmek ıstiy<ırıım. 

Diye cevap verdi. 
Velıdin bu cevabı, adeta ilanı 

harp mahiyetinde idi. İki taraf a
rasındakı münasebet, arlık tama -
mile gerginle.şti. 
Nıhayet. muhalifler bir gece an

sızın tonlandılar. Çarçabuk sila.h
landJar. 

Velıt, esaslı bir müdı;.faa terti -
batı alroıya vakit bulan1adan zin
danı bast ılar. Mcvkufları çıkarıp 
aldılar. Hepsini, ayrı ayrı semtle -
re kaçırdılar. 

Hadise, çabu·k geçen fırtınalar 
gibi, uzun sürmedi. Ancak, artık 
Medinede muhalillerin rahat ve 
huzur icinde bar 1nnbilmeleriJ .im
kansız bir hale geldi. 

- Amma ben de seni şikayet e
derim. 

- <:ikayet edersen ne olur?. Çok 
çok ceza yazarlar değil mi?. Alış • 
tık. ... .. 

- Gel gel, şurada ayakta dur .. . 
Dur, dur, keyfine bak, aldırma .. . 
!ok be yah~, kırk vıllık ahbapl_ı
gımız var; senden de para alıp bi
let kesmem ya ... 

- Oğlum nedir bu yaptığın?. 
Otobüste ayakta yolcu durdurmak 
üstelik de bilet kesmemek niza ~ 
nun dısına çıkmaktır. 

- Ne olacakmış sanki! .. Çok çok 
ceza Yazacaklar değil mi?. Varsın
lar yazsınlar, alışlLlc ... 

* Seksen kilometre hızla gi<len ve 
seyrüseferin çizdiği yolu takip et
ıniycn otomobilin arkasından za -
bıta memu~,ıı düdük çalar. 

"'oför - Ottür bakalnıı, istediğin 
kadar öttür!. Yazacağın ceza de 
vil mi?. Yaz! .. Alıştık.. 

Seliimi izzet SEDES 

C ç taraflı ittifakın sfr;;l 
Fiat mürakabe komis- ucu Birleşik Amerika • 

iN. zapkapı ile T<ıphane arasındaki sahanın tafsilat planları Be- yonu d;.;n bey-~ peynirci-'9==\\ ... u..60 ya, siyasi vesikalarda. 
lediye imar işleri müdür! üğü tarafından hazırlanmıştır. Taf- lerin itirzını tetkik etmif-' nıutad olandan daha fazla bir vu-

silat pliınları, tasdii< edilmek üzere >6 ";r meclisi.Din teşrinisani iç - tir. zuh ile, nıüteveccib bulunuyor. Bu 
timaına sevkedi!ecektir. Azapkapı ile Tophane arasında-ki saha yeni Komisyon yaptığı tet- nok!a,ı:ı evvelce kat'iyyetle tesbit 
plana göre, esaslı tadilata tabi tutulmaktadır. etmıstim. Vukuatın inkisaf taru 
Azankanıdan itibaren sahili ta -ı-------------- kiklerini kiili :;örmüş ve bu tahminimi yalanlıyacak ınahi-

ltiben yapılacak geniş cadde Kara- Ot b •• ı b". itirazı reddetmiştir. yette görünmüyor. 
köye kadar imtidat edecektir. Ya- 0 US CrC Jf Halk bakkallardan en iyi Amerikanın resmi ağızları kay-
taklı Va~nlar Şirketinin buhın - peyniri 50 kuruştan iz.la- da değer bir ihtiyat ve ketumiyet 
d~k'.' binadan itibaren sahildeki ayda 1200 defa ya almıyacaktır. Toptan muhafaza etmekle beraber gere!< 
bütun hanlar Şırketı H:ıyrıye bı- (Sumer Wels), gerek (Hull) Ber-
nası da dahil olduğu halde kami - • • da 42,5 kuruştan yükıreğe lin mukavelesi münasebetile Bir-
1~'2 .. YU,Cılacak, seyrüsefer ~üdür - Ceza Verıldı satdmıyacaktır. Kayma • Iesik Devletler siyasetinde tebed-
lugunun evvelce ış;ıal etmiş oldu- kamlara ve zabıtaya sıkı diil olnıa<lığı fikrini ileri sürdüler. 
ğ'u Mehmet Ali Paşa hanı kaldın- kontroller yapdması bil-)ı· Maamafih Birmanya yolunu İngi-
lacak, burası Karaköy meydanına Bir sene içinde cezalanan d' ·ı · · !izler Çinlilere a•arak oradan sı·-
iliive <ılunacaktır. ırı mıştır. 1,,_ h ' 

diğer şoförler 8064 kişi "-"• cep ane gönderirler ve bu 
Karaköy meydanı da esaslı tadi- yüzden japonya ile müsellah bir 

lata tiibi tutulmakta, büsbütün ""'- E · t it be menıurla 1 ,,~ mnıye a ıncı şu - 1 i.htilaf zuhur ederse Amerikanın 
ni.şletilmektedir. Karaköy köprü - h'rd ki k t il · etı'ce- · · 

rının şe ı e <ın ro erı n ADLiYE v- POLiS lngiliz safında yer tutacag•ı ümi • 
s'Ünden itibaren rıhtımı takip e- '-~ b' f d 160 oto- "' sınue, son · ır ay zar ın a dini uyandırdılar. Amerika donao-
den cadde hali ile bırakılacak, bü•e muhtelif suçlardan ceza ke - ._____ _ ___ _._ 
T<ıphane tramva" caddesi üzerin - silmi•tir. ması Bahri Mu~iti Atlasiye nakle-
de fazla 'bir mesai sarfedilıniyecek- Bundan bru;ka 7() dilenci yaka - l\lıeezardan çıka dilıniyecektir. Icabında Singapur 
tir. Ziraat Bankasının hn' asındaki' • İngı·liz üssünden ve Avustralyada !anını.~. tramvaya atlıyan 21() kişi-
dükkfuılar Karaköy börekçisine den · ceza alınmıştır. } d istinat noktalarından istifade ede-
kadar .. ı.Jı:ılaca:ktır. Karaköy Pa - Son bir sene zarfında ,belediye rJ an a a ffi... bilecektir. Cunıhıırreisi öyle veh-

1 

lasın karşısındaki ada ile Tünelin nizaımlarına muhalif harekette bu- !eten hatıra gelebileceği gibi çok 
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karşısındaki adalar istimlak edi - lunan 8064 ş<,>för cezaya çarpılmış- kat'i ve keskin bir durum alnıak-
lerek yıkılacaktır. tır. Halbu.ki Istanbulda beş bin şo- Karısı mı zehirledi, yoksa ta istical etmemiştir. Bu suretle 

* '--------------' Karaköy Palasın önünden iti - för vardır. Fazlalık bir şoförün bir yediği ördeğin Amerika Umumi Harpten sonra 
Mervan ile Velit arasındaki mü- baren Kemeraltından geçmek ve kaç defa cezalandırılmasından ile- etinde arsenik mi vardı? takip ettiği siyaset ana hattından 

cadele devam edivordu. Ve Mer - Balkanlara ihraca h· Tophaneye de uğramak üzere Tak- ri gelmektedir. birdenbire uzaklaşmak istemiyor. 
van, (İmamı Hüsevin) in tevkifi sime ·•eni bir cadde açılacaktır. Bu Avrıca bir ay zarfında pislikten, Yine bir dereceye kadar tereddüt 
icin Velidi mütemadiyen tazyik ey- mu; gittikçe ar lıyOT cadıde Taksimi Kara köye vasle - tawiksiz tarife kullanmak ve sa . Meraklı bir cinayet da- ve taallül yolunu tutmuşa benzi-
Jiyordu. den en kısa y<ıl olacak, tramvayın ir suçlardan 222 esnaf hak.kında yor. 
tmamı Hüseyin, şehirde cereyan Dün şehrimizden muhtelif mem- geliş veya gidiş hattı bu yola alı - ceza zaptı tutulmuştur. vası son safhasına geldi Bugünkü harbin ilfinından ev • 

eden hareketlere 'kat'iyyen karış - leketlere l 72 bin liralık Hıracat ya- nacak, Bankalarda tek hat bırakı- ---<>---- vel Mister Ruzvclt bir kaç defa 
maıınLŞtı. Yalnız her türlü taarruz pılın;.ştır. Bunun ekser mühim kıs- lacak. şimdiki iz;c!iham önlenmiş o- Kadirgada oturan Halit adında birisi (totafüer) ler aleyhinde ve de _ 
ihtimallerine ka""'ı gizlice müdafaa mı Orta Avrupaya ve bilhassa 1s' - !acakt:r. Belediyenin şimdilik me- B E L E D J Y E bir müddet evvel ölmü>, karısı Hacer ·~ · ed · ı· · mokrasiler lehinde gayet şiddetli 
vaziyeti alınıştı, vıçrey ır. svıçre son günlerde saisini teksü edeceği başka yer ol- tarafından zehirlendiğine dair yapılan 

Mervan. İmamı Hüseyin aley _ gıda maddeleri almaktadır. Bal- madığı için Karaköv meydanının Taksim ve Sürp Agopta bir ihbar üzerine cesedi mezardan çı- ;:'.tuklar irat etti ve :deta İngiliz -
hinde Velidi harekete getireme - kan memleketleri, bu arada Yuna- açılmasına yakında başlanabile - ormanlık yapılacak karılarak otopsi için Morga kaldırıl- ansız yanında har e atılacakmış 
yince, bizzat kendisi teşebbüslere nistan, Romanya ve Yugoslavya da cektir. ıruştı. gibi tavırlar takındı. Hatta Fransız 
gecti. Bir gün yanında mühim bir muhtelif maddeler üzerinde mü • Nafia Vekfileti bah<;eler mfmarı Morg tarafından yapılan otopsi so- matbuatının iddialarına göre Da -
kuvvet olduğ'u halde İmamı Hüsc- bayaatlarını arttırmışlardır. l:' •ı "Jı f •k A Levo İstanbul beledivesi.nin daveti nunda Halid in hakikaten zehirlenerek ladye kabinesine harp takdirin _ 
yinin y<ılunu bekledi. Onu tevkif Zahire fiatleri I' l m l l arz üzerine şehrimize gelıni.ş, beledi - öldürüldüğü, kendisine arsenik içiril- de daha geniş muavenetler bilo 
etmek istedi... Tukat tına.mı Hüse- '{e iımar işleri mü.dürlüğiinde meş- diği anlaşılarak karısı Haeer birinci vadetti ve Pol Reynonun Fransız 
yin, şiddetle mukabeleve geçecei(i- Birkaç gündenberi zahire piya- yap ı/ıgormUŞ gul olmaiia başlamıştır. Mimar Le- ağırceza mahkemesine verilmiş ve dün 1 muharebesi cereyan ederken son 
ni ihsas eder etmez, derhal bu te- sası durgun gitmektedir. Fiatler - V<ı Sürp Agop mezarlığ'ının tan - de muhakemesi son safhasına gelmiş- 1 feryat ve müracaati böyle bir eme-
şebbü5teıı v~eçti. de ne yükseliş, ve ne de alçalış tim planlarını hazırlamaktadır. tir. le müsfenitmiş. Bnna rağmen fazla 

vardır. Susam ve keten tohı;.mu fi- Mezarlık içindeki binaların yerleri, Hacer dün vekili vasıtasile müdafa- ve maddı' bı'r ya-~ım olmaksızın 
Bu hoo'~ üzerine (lınamı Hu·· - t 24 5 kur uhaf Fil ve fotogr" af 1 mına "' ~ a ı , uşu m aza etmekte- m cvazı yollar ve parklar Levo tarafından asuu yapmış, vekil kadının suçsuz ol- Fraıısanın ı'nhı'damına seyı'rcı· ka • 

SP'.;"' in dostları içtima ettiler. dır' Y k b ğd fi ti · • f. t k ak . umuşa ' u ay a en 7 azamı ıa onac hazırlanacaktır. duğunu, Halidin öldüğünden üç gün lındı. 
Mücadele dethal basladı Vaziyeti, uzun U'zadıya müzakere - kuru il 8 kur 10 , . ş e uş para arasın • Nafia Vekaleti bahçeler mimarı evvel avda vurduğu bir yaban ördeği · Milletler Cemiyeti bir Amerr"ka 
Velit. Abdullah bin Öınere, Ab- den gedrdiler. Niha}"et: dadır. Piyasada fotoğraf ve sinema le- Taksim meydanı, Taksim bahçesi yediği için öldüğünü, zira yaban ör-

durrahman bin Ebuıbekire, Abdul- (Arkası ııaT) Eğer, semer ihtikarı vazımatı üzerinde de ihtikar ol - arkasındaki sahanın ormanlık ha _ deklerinin yedikleri bir nevi otun, et- fikri olduru ve Vilson tarafından 
!ah bin Zübeyre adamlar y<ılladı. dui!'u görülmüştür. Bilhassa filin - !ine konmasını muvafık bulmuştu. !erinde arsenik ııusule getirdiğini söy- biraz tazyik ve cebr ile Klenıanso 
Bunları. konaiiına getirtti. Yezidin\ "'\ Hayvan takımları üzerinde ihti- ler çok pahalılaşınıştır. Hall>uki Bu saraya verilecek sıon şekil yi- !emiş, kadının beraetini istemiştir. ve Loit Corca kabul ettirildiği 
Hilafetini tasdik irin tazyi!klere SOll"U '°©il" l!..!I Ol! g kar o1cluğu tesbit edilmiş, eğer, kxı- bunların bir çoğ'u eskiden getiril - ne Levo tarafından hazırlanacak_ Muhakeme karar verilmek üzer~ halde son dakikada kendisi bu bir-
Pirl•ti. lY şum ve diğer levazı.rn için satış fi- mi.ştir. Bu stokları <rittj.kçe paha - tır. başlı:a bir güne bırakılmıştır. !iğe iştirak edemedi. Kellog misa-

Abdullah i.bni Zlihbeyir. bu taz- atı tesbiti kararlru;mıştır. F'iat mü- !andırarak satanlar hakkındaki şi- Buaiin saat onda Vali ve Beledi- ı kı bir Amerikan teşebbüsü iken 
v;kJcre dayanamadı. Gece yarısı 16 Mart Şehitleri sahası rakabe komisyonu bu hususta tet- kayetler üzerine fiat mürakabe ye Reisi doktor Lı'.ıtfi Krdar, be - Bir komiser muavini bu harbin infilaktnda ona istina -
tenha vollardan Medineve Jı;açtı. umumi hala mı kalacak? kiklere başlamıştır. komisyonu tetkiklere baslanıı,tır. ledive reis muavini Lı'.ıtfi Aksoy tevkif edildi den bir teşebbiis yapılmadı. ve 
A'bdurrahman ıbin Ebubekir ile Şehzadebaşında Tramvay cad- l!:ekiden gelmiş malların satış fiat- ve Levo ile imar işleri müdürünün Amerikanın Avrupa ihtiliıflarma 
Abdullah bfo Ömer d'C Medinede desi üzerinde Konservatuvar bi- Altun fiati leri tesbit edilecek mallara da her istirakile bir tonlantı yapılacak, Kapalıçarşı karakolu komiser mua- siirilklcnmiyeceği, infiratçı kala . 
saıklandı. nası yapılmak için birçok evler is- ı bu işler konuşulacaktır. vini Server, geçenlerde Çarşıda yeni cağı tekrar edildi. Böylece havat 

Bu muvaffakiyetsizlik, vali Veli- Altın dün piyasada 2100 kuruş defasında maliyet üzerinden fiat bir dükkan açmak üzere olan Ömer a- 1 .d , 
ümlilk edilerek geniş bir saha a- üzerinden muamele görnıü.<;tür, konulacakt:r. Komisvon perşembe sahası taraftar arı .a eta te~ci ve di büyük bir tehlikeye doğ'ru SÜ - dında birisinden, ruhsatsız inşaat yap- takvı·ye ~dı.ldı". 
çıldı. Harp dolayısile binanın ya- ·· .. .k ektir M' u·· .,..iİık 1.. .. - 1 • 

rüklüyordu. Ve art>k talihsiz ba - pılması tehir edildi. Burasının 1 1 gLınU ' arar verec ' n Y""' neu.r er masına müsaade ederek 2,5 lira rüşvet Sovyct Rusya Fiulandiyaııın bir 
şından, bizzat ·kendisi de endişe e- muvakkat bir park haline kona- Ankara borsası ---<>----- almak iddiasile adliyeye verilmiştir. kısmile Baltık hükumetlerini isti-
diy<ırdu. cağını gazetelerde okumuştuk. Ay 7 M O T E F E R R J K Serverin muhakemesine dün asliye la edince Aınerikadan büyük ten-

Velit, diğer bir 0 ekilde muvaf - - • 10 . 940 - * Fatih Halkevinde türkçe,, ya- yedinci ceza mahkemesinde başlanın~ kid sesleri yu"kseldi ve sosyalı'st 
fakiyet tamın. etmek ·sted· • '- lar geçti, kış geliyor, hiçbir hare- hancı dil ve biçki, dikiş, •apkacılık, S . "t ak' !ev-

. ı L n.ıu .. ket görülmedi. K f • } b • " ve erverın sorgusunu mu e ıp Cumhuriyetle münasebetler kesil-
dul!ah bin Zübeyri kaçıranlar apanış ıat arı Demir saklayan ır fotoğraf, muhasebe, resim ve çiçekçilik kiline karar verilmiştir. d. u· Al 
hakkında derhal tahkikata girişti. Bir gazetede okuduk ki, 16 mart müessese kursları açılacaktır. KayıUar başlamış- bı.kıHa d ;:ankydaya da idedoloji 
B 1 b faciasının cereyan etmiş olduğu Kapanış t Sahte bonocular a mın an u a ar ayrı ol uğu 

un arın asında, - 3 üncü halife ı Sterlin 5.24 ır. bir devletle uzla•mı• olması bü _ 
(Ömer) in akrabasından _ Abdul- bu tarihi yer, şimdi muazzam bir Demir i.şile uğraşan büyük bir * Vali ve belediye reisi Doktor Lılt- k b h • • 

ı h •• halin• gelm·ş · 100 Dolar 132.20 · k · 'h ik" t - 1 k Pı·yasaya bın' !erce liralık sahte mu" - yük bir a a at olarak isnad olun-lah bin Muti ile (Zübe.vr) ailesinıı umum aw • ' , eroın şır etın 1 t ar yap ıgı ve ma sa - fi Kırdar dün, park haline konulması 
mensup bazı kimseler olduğunu öğ- sahcılarının, esrarkeşlerin meske- 100 İsviçre Frc. 29.6875 ladığı hak.kında alakadarlara mü _ kararlaşan Alcsarayda karakolunun kar badi! bonosu süren Nihat Özkoyuncu dudFak~tbbugünkü telgrafların ge-
rendi. Bunları bır' er bı·r~r t

6
v·kif ni ve geceleri de binbir rezaletin 100 Drahmi 0.9975 şısındakl sahayı gezmiştir. ile 16 arkadaşının ikinci cezada görü- tir iği a erler dikkate şayandır. 

~ ~ ıoo Leva ı 6225 racaatta bulunulınuştur. Tahkikat d A 
ederek hapı·s ettı'rdı'. sahnesi olmuş! · .. B d len muhakemelerine dün de evam o- lmanvayı bile Sovyet Rusya ile 100 p t ılmaktadır * Usküdar ve eyazıt mey anları-

Fakat Velidin bu hareketi, Me - Şehrin en güzel yerinde bu ha- eçe a 13.90 vap . nın tanzim plıin!arı hazırlanmıştır. Her !unmuş, şahit olarak tahkikatı yapan uzlaştığı için fikir bakımın<lan ten-
dinecle derhal bir hoşnutsuzluk u- rabe daha ne kadar zaman dura- i~ Pengö 26.5325 İktisat Vekili geldi iki meydan asfalt olarak inşa edile- polisler dinlenilmiştir. kid eden Nevyork şimdi, üç taraflı 
yandırdı. Adeta şehirde bir isyan cak ve burayı tesviye ederek bir 100 ~~ar 30İ~ İktısat Vekili Hüsnü Çakır dün cektir. Bun1'lt', maznunların yakalandıkları misak karşısında muztar kalınca 
hareketi başgöstermiye bru;ladı. kaç avuç çimenle muvakkat bir 100 Yen 31.13% El"e vapuru ile Karadenın:len şeb- * Kırtasiye levazımının Fiyat Mü- zaman suçlarını itiraf ettiklerini söyle- İ Sovyet Rusya ile teşriki mesai et-
Mcvkufların akrabalarından ba- park haline sokmak da acaba mu- 100 İsveç Kronu 31.005 rimize gelıni.ştir. Vekil Bostancıda- rakabe komisyonunca kir miktarları mJıı, bundan sonra maznbunlardan bir menin m mkiin olduğunu derme -

zıları, Velidin huzuruna çıkarak 1 azzam bir bütçe ve ta..!!'isat işi ki evinde istirahat etmektedir. Bir tesbit edilen bazıları ilin edilmişti. kısmı tahlve talebinde ulunmuştur. yan etmeğe başlıyor. Uzak Şarkta 
şikavet ettiler: midir diye ' ESHAM VE TAHV1LAT kaç gün kalac8'k, bu arada Sümer Geri kalan kısmı da bugünlerde ilin Muhakeme, bu h.ususta karar vermek Sovyet ve Amerika menfaatleri ja-

- Senin vazifen, kaçanı tutmak SORUYORUZ, Ergani 19.54 Bank fabrikalarında tetkiklerde edilecektir. Kar hadleri ayın omıncu üzere başka bır gune kalmıııtır. ponya aleyhine itilafda müttehit -
ve saklaııanı bulmaktır. Onların ~===========-~·~· Mevkez Bankası peşin 108.- bulunacaktır. gününden itibaren tatbik edilecektir. * miş. Binaenaleyh Sovyet Rusyanın 
======================================================,...,,================================o:=========================================================> yeniilhaklarıAmerikaca tanınmıı-
"fl••'1•~-----~~~----••••••• ... --, * FATİHTE, oturan Süleymanın makta devam etmek kaydı ve mih-
11! { " mak, tokatlamamak, döğiişmemek Bazan kendi kendime düşünür - rafındakilerde, onları öldürecek o- bir buçuk yaşlarındaki oğlu Cafer, dün vercilere Moskovanın muaveneti 

kdamın Edebi Tef~ikası : 3 r için kendimi güç zaptediyordunı. dtim: ıan hastalığı teşhis ediyordwn... evinin sorasında oynarken merdiven- devam eylememek şarti!e bir işbir-
aeıe hastalarımın şikayetleri, •Ne budalalık! .. Ne sersemlik!.. Mesela kocasL .. Kocası kanserli !erden aşağı yuvarlanmış, başı patlı- liP.i kabili tasavvur imiş. Halbuki 

sızıltılan, iniltileri fısabıma doku- Kendime zorla dert arıyorum, idi .. Ve cok sUrıniyecek, ölecekti. \yarak kaldırıldığı Sen iori hastahane- daha birkaç gün evvel Bitter -
nuyordu; onlara güç tahammül e- Manasız yere her şeyi kendime Bir gece tiyatroda idim. Yanım • •sinde ölmüştür. Stalin tcsriki mesaisi tarihin en 
diyordum·, gırtlaklarına sarılmak, d b' k t d-'· d B ı ·· gayri ahliik1, en gayri mantıki en dert ediyorum, dertlenip içleniyo- a ır ac anı .,.. var ı. en oca- * Usküdarda Valdei aUk mahaile- , KISKANIYORUM t bogm• ak ı'stı'yordum · · d ·dirn K ı d d m.üstekreh bir hareketı' gı'bı' tel·"·-. rum ..• Bu kadın bana ekmek ka _ nın gerısm e ı . ar~ı oca a a sinde, Helvacı sokağı 70 numarada o- öl\. 

1 1 1 

Hastaneye ise seyrek gidiyor - Bedia ·ııe kocası tur lardı tur ed · ·ı · d t an ki, 0• lunuyordu. Bu tezadlar, gu· ya 
Y S E L A- M Z Z E T dar, sn kadar, hava kadar liizım; 0 uyor • an Baha dın ı e aynı ev e o ur fiki .._ azan : dum. Bütün işlerimi, vazifelerimi I . K f' bakı oturay Bir aralık dikkat ettim, adam Rahime adında bir kadın, bir mesele- r cereyanları perdesi altında bu • ••••••••••••••••••mıalıımmırl yUzüstü bırakmıştım. e zlenıt .. h et:v ıme p ım narmaklarının ucile Bcdianın en- den dolayı kavga etmişlerdir. gizli menfaat çekişmeleri diinya 

- Dersin. ı daha göremiyeceğim diye titriyo _ 
O gün Bediadan gönlüm rahat rum, harap oluyorum, selam verdi

a~rılı)·or~u.m, faka~ gene istikbalo I ği erkeği kıskanıyorum, kocasın -
guvcnemıyorum ... istikbal gözüme dan nefret ediyorum. 
öyle kar~nlı.k ?örü~iiyor ki .. İstik- Bütün bunlar huylarımı dcğis -
bal, benım. ıstıkb~lım Bedia de - tinniş, ruhumu altüst elmi~, hisİe
n~ek... Bedıaya guvenmeme im- rimi bile yemişti. 
kaıı yok. Z ıfl d b. d . . * ay a un, ır erı hır kemik 

İnsan aylarca böyle karışık, biri
birine uyınıvan hislerjn zebunu o
lursa muhakkı>k ki, çileden çıkar. 

BecUa:'."ı çılgınca seviyorum, is
tikbalimi karanlık görüyorum, o
nun beni sevip sevmediğini pek 
bilmivorum, ne derece sevıliği ve
ya sevmediği meçhulüm; onnnla 
buluşmaktan zevk duyuyorum, se
viniyorum, avrıldıtım Zlll1lllll bir 

kalmıştım; derileriınin kemikleri -
me yanı~tığını görüyordum. 

Çok sakin, çok soğukkanlı oldu
ğum halde, şimdi iğriye doğruya, 
sebepli sebepsiz öfkeleniyordum, 
kavga etmeden münakaşa edemi -
vordum, herkesi gücendiriyordum. 
F~ime muhalif hiçbir sözü çe

kemıyordımı. Hoşuma gitmiyen 
bir söz. bir hareket önünde derhal 
yumnıklarmı sıkılıyordu.. Vurma-

ra ıa ra a ... • · · kş umunıi efkirma emniyet verecek Dünya fena kurulmuştu, fena bi- k tü 1 .. d' sesıru o uyor... Rahime kavga esnasında eline ge-
na edı.lmı'ştı·,· bu ko"tü. dun·· yada her Sonra birdenbire baş a r u ıi- ı 0 akl k d eddini la mahiyette görünmüyor. Acıkmı• .. .. nun parm arı a mın ense - çirdiği bir bıc;ak1a Baha yara - ~ 
~ey seve:ilimle aramda engeldi, her şunu yorum: sine her değdikçe, benim 'Kalbime ıruştır. midenin kulağı yoktur. Fakat bu 
şey, herkes beni Bediadan ayırı - •Evet budalalık!. Fakat benim •anki bir hançer saplanıyordu. Yaralı erkek tedavi altına alınmış, herkes icin doğrudur. Kendi ha -

ya"'"'ım değil. Bedianın metre - Bogu" k bı"r hı.ddetle go··zıerunı" . Rahun' e yakalanm~tır. reketlerini ve zarııretlerini mubah 
yordu. sanki her şey, herkes Bedia . ld • .. 1 d ki göstermek, başkalarının gidiş tarzı-
ile beni birleştirmemek için yara- sım 0 ugunu soy escm, esem : kan bürüdü. Ortalı"'- bulanık gör-

Bu kadın benimdir, onun sahibi nı wavri ahlaki bulmak insafa sı-
tılmış gibi geliyordu bana... benim! .. Kıyametler kopar!.• meğe başladım .• Salondaki seyir- lsmail MU~tak Mayakonun ğar mahi••ette değildir. Hakikat 

Öyle bir Taddeye geldim ki, yol- cilere göz attım. Bu salonu doldu - T şudur ki Amerika hfılfi tereddüt i-
d Ve gene düşünüyorum: • d ' da yanım an geçen, vapurda, tren- ranların hepsi can çekişmeğe nam- ,·kinci senet evrıyeı' vefatı çindedir. Japonya açık bir tavır al-

d •Ne bunu söylemek bir işe ya - dı" h ld h " V · t · de, tramvay a karşımda veya ya- zettiler. Hepsi bir gün ölilm döşe- gı a e enuz aşınıı; on ıapon-
rar, ne de kendimi Uzmek, dert - · d" · i t U ed A nuna oturan, gazinoda yüzüme ba- ğinde soluk soluğa kıvranacak - Yarınki dokuz teşrinievvel İs • ya Hm ıcın ye eeav z erse -
lenmek... Birkaç sene sonra hepi- 'k fk. b h k t k 

kan yabancılara bile kin besleme- lar ve nihayet nefes alamaz ola - mail Müştak Mayakonun vefatı . men a e arı u are e arşısın· 
1 t B h mizden kala kala bir avuç kireç akl d da bi~ne kalamaz nakaratım tek 

g- e baş amı.ş ım.. ana, ayatınıa, c ar ı nın ikin' cı· · d · · t ~-· kalacak. .. Nasıl olsa toprak olaca • ... seneı evrıyesıne esa • rarla mcşguldUr. Dünya ııolitika -
aşkıma tamamile bigane olan in - g"ız' ... • .. Gö~!~~imin önüne, h~stanelerde düi ettiğinden saat iki buçukta sında birinci mevkie malik olması 
sanlara bile d;. -·eırdatıyordum. g dU ha t 1 ld Ç e k~ or gum sa ar ge ı: en ~- •-' lıktaki b ümidi b' 1 k t• b k 

~-• .. -, tatmı'n edilemiyen, her Kinim başka bir istikamet al . "kl · .. · ti "k .. n:orı mezar · mezarının a- m n ır meın e e ın u ava 
~u ını en rır .. mış, avur ar ço muş, . .. il 1 · ·h uk dd ~ 

an endişe içinde kıvranan hislerim ınağa başlıyordu. Etraftakilerden yüzler morarmış, gözler ifadesiz ışında batını duası olacaktır. Arzu S reme erı cı an m a eraunın 

ı 
istikametini deg" iştirebilir. kin ve gay• şeklinde tezahür edi - teşhis ile intikam alıyordum; kor- kalnuş. camla:ımq.. eden akraba ve dostların duada 

yordu. · kulu teşhis! .. Bilhassa Bedianın et· (Arkası var) bulunmalarını refikası rica eder. Hüse;yin Şükrü BA.BAN 



lstanbul Fiyat Mü· akabe Komisyonundan: 

Peten 'in ye1.1i 
kanunu esasisi 

l; Başvekil 1 

!·~~....::;...--------~ 
11atayda tf.tkikleri-

A vrupada açhk 
r hl"k ., · te ı esı ... 

---·---

24 No. lu ilfın: - 29 No. lu Milli Korunma kararnamcsınin birin
ci ve altıncı maddelerinin ve 1 Teş. Evvel 94() tarihli Re:;:mi Gazete 
ile nesredilmiş olan Ticaret Veka Jeti tebliğinin 12 nci maddesinı" 
verdiği salahiyete istinaden evvelce ithal edilmiş ve halen muhtelir 
ellerde bulunmus olan manifatura. eşya;ının top, paket ,grosa, top
tancılar ve yarı toptancılar ıçın azamı satış fiatleri aı;ağıda gös _ 
!erildiği gibi tC3bit edilmiştir. Perakendeciye kadar kaç elden g<>
çerse gecsin pernkendeciye satıs fiatleri listedeki rakamları hi,bir 
veçhlle tecavj.iz edeme'l. (9553) • 

Fransada kumanda eden 
bir hükumet kuruluyor 

ne devam ediyor 
Soihtkolulc, 7 (A.A.) - Bu-

İPLİ<ii BOYALI 
Gümrük tarife No. 379/2 

~~~~~~-=-~--= 
M2 Tel Korµis

yonca ~s-
Berne, 7 (A.A.) - Fransız ha -1 

tir;·-~ nazırı Baudoin, cLa Suisse• J 
gazetesine verdiği mülakatta mare
şal Peten in Fransa ya vereceği ye
ni kanunu esasi hakkında ezcüm
le demi<tir ki: 

gün Başvekil Dr. Refik S~~
, dam sabah saat 11 de valıyı, 
/ vili;et, nafia su işleri m~

dürlerini kabul ederek Amık 
1 ovasının bataklıjiınm kurutul
.1 ması. viliyet yol işlerini ted-

Belçika, F~ansa ve Po
lonyada erzak 

buhranı ba§lamak üzere 
Vaşington, 7 (A.A.) - Ziraat nezare

ttn!n bir deklArasyonuna nazaran Avru. 
pa ıcıtasl yiyecek bakımınd:ın tehlikel~ 
bir vaziyette bulunmaktadır ve bunun 
önüne ancak. iaşe maddelerinin iyi bir 
surette tevzii ~uretile Almanya geçebi-

Malın cinsi 
Genişli- Sikleti adedi bit edi-

j(i len fiatler: 
~~.;,;,....~~~~--=~ 

c- ... nni nizamunız otoriter ve ' 
sosyal < ·aktır. Fransa chürriyet, 
kardeşlik ve adalet• ülküsünü in
kfır etmemektedir. Fransa kuman
da eden bir hükümet istiyor. Dev
leti veniden kurmak için aile ve 
meslek mefhumlar.ndan istifade 
edilecektir. Hü.kı1metin imhasını 
istediği sey bazılar'!ıda <hodbin -
lik., diğer bazılarında ise mutta -
rıt bir mütalebe fikir ve ruhu -
dur .• 

HÜR FRANSANIN NÜFUZU 
ARTIYOR 

Lon<lra, 7 (A.A.) - Hür Fran -
sız kuvvetleri umumi kararga -
hından verilen tcbli•"e göre, mü ... 
him Frans:z kolonisi bulunan bü
tün yabancı memleketlerde ve ez
cümle Brezilya, Arjantin, Urugu
ay, Şili, Meksika, Kanada, Amcri -
ka, Mıııır, Cenup Airikası, Mau - ı 
rice, adasında bir Hür FranS'J'llar 
milli komitesi teşkil edilmiştir. 

General De Gaulle Hür Fransa 
hareketine merbutiyeti bildiren 
telgraflar alma·ktadır. Bu mesajla
rın Dakar hadiselerinden sonra 
manalı bir ehemmiyeti haiz oldu
ğu kavdcdilmektedir. 

---o---

AMERiKA 
(Bastaarfı 1 inci sat/fada) 

teknik esrarın v&rilmesi, birinci 
sınıf ha~ malzt!!nesınin gönderil
mesi ve antrenman için cenuptaki 
tayyare meydıınlarının İngilizler 
tarafından kullanılması, 

2 - Evvelce infirat<:ıların girift 
bir ittifak diye itham edebilecek
leri bir anlaşmanın bugün Uzak 
Şarkta vaoılması imkanları, 

- ·-------Florida ft kareJi. arjantuı 
Çizgili arjantin 
Arjantin kazalina 

kik etınişlerdir. 
1 Öi(leden sonra refakat~eriıı-

de vali, komutan, Partı m .. u
fetti~i ve meb'uslar oldugu 
halde Ekverk mevkiinde -
ki petrol araına sahasına 
gitmiş ve buradaki ınesaıyı 

görmüşlerdir. 

Erzak buhranı bilhassa Belçika, Fran 

'

lir. 

sa ve Polonyada kendini hissettirecektir. 
Hollanda ile Skandinav memleketlerine 
ekmek buıtdayı ithalinin durması gittik

çe tesirini göstermektedir. 

Dok mesudiye 
• 

Karolina 
Zefirler 

• II nci 

Avdetlerinde İskenderun ci
varındaki hurmalıkları gör
diikte11 sonra ge~ vakit So
ı-ukol uğa dönnıüşlerdir. 

Serbest lrlanda 
Kuvvetlendi!.: 

• 
De Valeranın Nutku 

Serbest İrlanda bitaraflı-
g- mı muhafaza ed~k 

Adi poolin çizgili 
Adi poplin çizgili 
Malta zefir 

J 
Kleplin I. inci 

Sovyet • apon 1 . n. inci 
.. kereleri Ceylan t ınci muza J • rr. ıncı 

Tokyo: 7 (A.A.) - Şimdiye kadar Reps 
Sovyet Rusya büyük elçiliğinde müste- Panama 
şarhk yapmış olan Chichida japonyaya • 
dönüşünde gazetecilere şu beyanatta Zefir I. inci 
bulunmuştur: • II. inci 

Moskovada edindiğim kanaate göre, • Orta 
japonya _ Sovyetler diplomatik müza- Cakar 1. inci 
kereleri, Molotofun iki memleket mu- 1 

• II. inci 
nasebetleri hakkındaki beyanatı daire- • III. üncü 
sinde ilerilemektedir. • Adi 

Kutil orta 
Varıova İ§galinin , , 

yıldönümü , , 
• I. inci 
• • 

Londra: 7 (A.A.) - (Pat) - Polon-
Dublin 7 (A.A.) - •Reuter• . ya 1·stihbarat nazırı Stronski, Varşova-

' .. .. Jed'"' bır De Valera dun ~oy ıgı nm Almanlar tarafından işgalinin yıl-
nutul<ta demiştir kı: ur rd - dönümü münasebetile, İngiliz gazetele-

«- Serbest İrlanda m 1 ob ~ rinin iktibas ettikleri, bir beyanname 
su, Avrupa anlaşmazlığının 3~. a- neşretmiştir 

d elki vaziyetine gore · . 
mas.ın -:"1. evv . tir. Bun _ Be,.annameye göre, Varşova, ~ild~f~-
yedı mıslı kuvvetlenm~ et k ası, bütün dünyaya Polonya mılletının 
dan başka m .8 1 .... il.: azılmış islikl&lini sonuna kadar müdafaa husu-· ah ır emnıY uv - ı 
vetlerine 200 bın 'İ~u du Y b 'ta sunda kuvvetli azmini göstermek için 
"te bunlar serbest r an 8?1n · ~ - bir zaruret olmuştur. 
raf!ığını müdafaaya and ıçmiştır.• 

Muhalefet Lideri Cosgrave da 
söylediği nutukta: ·Mili!'! bitaraf
lığını idame siyasetinde lrlanda ta
rihinde belki misli bulunm.ıyan si
yasi bir birlik arzctmektedır .• de -

miştir. ----<>----
Avustralya kabinesi 

İngilterede amele har
be devam azminde 

• • 
• ekstra ekstra 
• • • 
• • > 

• • • 
Çiçekli kutil ekstra 

• • • 
• • • 
• • • 

Grizet adi 
• II. inci 
• I. inci 

Hareli I. inci 
1o II. inci 
• III. üncü 

Farrtazi fi&tanlı:k eponJ 
ve emsali 

• • • 
3 _ j~hnson Kanunu ile bitard

lık kanunlarının İnJ7iltere lehıne 
tadilleri, 

4 _İngiltere ve diğer dost mem: 
leketlerle itililflar aktederek yenı 
den.iz üsleri tesisi. 

Melbourne, 7 (A.A.) - Reuter 
ajansı bildiriyor: Avustralya baş
vekili Menzies ibugün işçi partisi 
reisi Curtın ile bir görüşme yap -
mışsa da milli hükıimetin teşki -
!ine muvaffak olamamıstır. lşçi 
jartisi parlamento grupunun baı;
vekilin tekliflerini reddederek hü
ktımetin mukadderatını parlamen
tova bıraktı.P.ı zannedilmektedir. 

Loııdra, 7 (A_A.) - Reuter: Sou
tkport'da to.planacak İngiliz amele 
sendillelarL senelik kongresinde 
genel sekreter. umumi konsey a -
dına, harbe devam kat'i azmini bil
diren bir karar sureti teklif ede -
cektir. Karar sureti projesi, İngil
terenin faal müdafaasında çalı.şan 
bütün kuvvetleri tebcil eylemekte 
ve Amerika Birleşik Devletlerinin 
sempatisini ve işbirliğini memnu
nivetle kaydetmeketdir. --

Damasko 1. inci garda 
2 • II. inci 1o 

Döşemelik ağır gablon 
2 Kutil S 114 
2 • • 
2 • • 
2 • • 
2 Beyazlı ekstra zefir 
2 Beyazlı ekstra zefir 
2 Fresko soor gömleklik 

K• • t d • • t • h 2 Kumlu fistanlık 

Maziyi 

unutmamak 
Ahmet Emin Yalımın lise -

lere Arapça ve Acemce kon -
ınasını •maziyi unutmamak• 
için istiyormuş! 

N ancmolla ile bunu konu • 
şuyorduk da: 

- O halde mazideki Ahmet 
Emini unutmamak için ne 
yaomak lazım? .. Yalman bir 
kere de Ultfcn bunu söylese -
lcr . ., 

Dedi! Hak ika ten, hal ve is
ti kbali şaşırmamak için bazı 
noktalarda maziyi unutmamak 
icap ediyor. 

En 
• i ı ah 
Nanemolla, burnunun nefes 

deliklerini gözlüğüne kıstıra _ 
rak şöyle dedi: 

KISAAJANS 
HA 8'.ERLERI 

ının e av ısı an e 2 Kunılu ve damalı fasone fistanlık 
2 Kadın mantoluk pamuklu 

mi' karışmıştır 3 Kadın mantoluık pamuklu 
2 Kadın mantoluk pamuklu 

_ 2 Kadın mantoluk pamuklu kotiğ 
Roma, 7 (Ste!ani) - Amerika gaze- (BastaaTfı 1 inci sa11fada) 2 Döşemelik damaSko 

lec"·ru· ıden Herbert Maltevw ltalyayı 2 Döşemelik ,11ablon 
1JÇ rek orada birikip kaldığı ve bazan çi-

terke davet edilml$tir. . 'k'd 2 Çiçekli kutil fantazi banlar yaptığı çok defa vo ı ir. Bu se-

* 
Tokyo: f (D.N.B .. ) - lmpa.r.ator, 2 Çicekli kutil fantazi 

d hepten ağızdan kinin umumiyetle şınn- 2 c· kl' k til f ta . .. taraflı pakt için ıaponyaya gon e- ıçe ı u an zı 
u.~ ve eylUldanberi orada ikamet e- ga ile vermeye tercih olunmalıdır. Yal- 2 Çiçekli kutil fantazi 
rı en ta elçi staıuner'i, Alınan elçisi ı nız kay ve. ishal veyahut hastanın 2 Cicekli kutil fantazi 
den or b lunduğu halde sureti mah- 1 dalgınlığı sebebile ağızdan vermek müm 2 Cicekli kut il fantazi 
de h=ı~ab:l etmiştir. kün olarruyan vak'alarda Şlrıngaya mü- 2 Ciçekli kutil fantazi 
susa racaat etmelidir. 2 C:içekli kutil fantazi 
ıtomanYada : . 2 Panama 

7 (Rador) - Macarıstan- Kininin tesirli olması için behemehal 

* 
Bükreş: .. 2 Haralı Kamka 
ımekte olan 280 Romen munev- şırınga halinde verilmesi lfız.ım geldiği- 2 Zefir Galicya 

dan_ ge b' peskopos ayın beşinde Cun· ne dair halk arasında yerleşmiş olan !i-
ven ve ır . . 2 Pamuklu kruıe fantazi 

. . eımişlerdir. Bunlar gıyın- kir yanlıştır ,.. düzeltilmek icap eder. 2 Kutil ekstra ekstra 

Yugoslavya.da : Yahudi ır-

ter~cı:;. gvc hicbir eşya almalarına va- 4 _ sıı.a plBzmodisinin vücutta has 2 Kutil ekstra ekstra 
me e d evlerinecln çıJcarılıp ı 2 Kutı'I ekstra ekstra kit bırakılma an .. . 

1 
d!r talığı idame eden, nüküs eri yapan ve 

b . .,ıirildiklerini soylem.ış er · s·ıvrıs· ın· eklerin wknı.asile hastalığın bat 2 Malta bezi tr€S'le ın~. Son beş 

* 
Bükreı: 7 (Rador) - . kalarına geçmesine sebep olan ve Ga- 2 Damalı fistanlık cakarh 
. . ·ızlice Romanyaya gıren k" 2 D 1 f' t !ık kar sene ıcınde g . . kl 'le iki ay met adı verilen şekline karşı ının te- ama ı ıs an ca Iı 
. . kendi ıste erı . d' 2 Damalı fistanlık cakarlıı 

Yahudılerın rılmalarınt emre sirslZ ır. ı k tten BY 2 Ağır fasone fistanlık 
içind:. m:::~e neşredilmiştir. Ak· 5 - Son z.amanlarda sıtmaya karşı, 2 Aiiır tüvlü lidn .ıe!ir 
den ır ed ı:ıler tecrit kamplarına atebrin isminde bir i13.ç bulunmu!;itur. 2 Holanda dokuması 
sine ııareket e Bu da kinin kadar müessirdir; fakat ki- 2 Pamuklu fresko 
sevkedilcceklrdir. .. h kt nine hemen hiçbir ruç anı yo ur. 2 Grizet 1. inci Amerikan 

58/60 155/170 
58/60 1~5/170 
68/70 155/170 

70 210/250 
70 190/205 

58/70 165 
70 115/130 
70 110/125 
80 110/120 

63/65 155/lôO 
63/65 155/160 
63/65 140/LiO 
63/65 170/180 
63/65 160/165 
63/65 160/165 
58/60 .130/140 
63/65 155/160 
63/65 165/170 
63/65 165/170 
60/62 140/155 
63/65 165/185 
63/65 160/175 
63/65 155/165 
63/65 150/152 

115 155/165 
125 155/165 
135 155/165 
115 160/170 
125 160/170 
135 160/170 
115 2-05/215 
125 205/215 
135 205/215 
155 205/215 
115 165/180 
125 165/180 
135 lfö/180 
155 165/180 

08/6-0 150/155 
65 156/160 
70 170/190 
45 165/175 
45 160/170 
45 155/160 
80 155/165 

90 170/18'5 
110 
108 
138 
115 185/190 
125 185/190 
135 185/190 
155 185/190 

58/60 180/190 
6-0/62 200/220 

80 140/150 
80/00 155/160 
00/85 136/150 

130 190/200 
130 225/255 
130 170/195 
140 210/225 
130 300/310 
130 4-00 
115 2{)5/220 
125 205/220 
135 205/220 
155 205/220 
115 230/250 
125 230/250 
135 230/250 
155 230/250 

70 14-0/160 
41/43 185/195 

75 135/140 
80 160/16-0 

IH 310/320 
135 310/320 
155 310/320 
75 325/335 

60/62 154/160 
70 160/170 
80 156/170 
90 180/190 
70 180 

100/113 155/160 
90 230 

65/67 170/175 
80 85/95 

- Cinayet işleyen aşıklara 
,.aşıyorum. Kıskandıran, çıl -
dırlan kadına karşı en tesirli 
silah kayıtsızlıktır. Kayıtsızlık 
Bl'ttıkça o kıskanır, o çıldırır 
ve nihayet o pes .. der ve mak
tul düşer! 

* Belgrad: 7 (Avala) - .. 
kından talebenin üniversite, yu~! 

Bu bir Alınan iliıcıdır. Atebrin terkip 2 Ağır zefir merserize 
usulile Almanyada yapıldığı icin Alman 
ıarın kınakına kabuklarından çıkarılan 
ve hariç memleketlerden getiri~esi za_ 
rurI olan kinine tercih etmelerı gayet 
tabiidir. Fakat iş bizim icin böyle de
-ildir. Biz iki 13.cl da dışarıdan tedarik 

TOP BOYALI 

Üstadın tavsiye ettiği bu si-
lahı yabana atılır bulmadım! 

Sütçü ile 

konuşurken 

Bizim Bulgar siit,·ii ile ko -
nuşuyorduk da lakırdıyı fiat 
pazarlığ-ından tutturarak Hü
seyin Cahidin makalelerine 'e 
Bulgar muhayyclesindcki ge
ni•Hue kadar götürdü, Ona şu

·nu söyledim: 
- Bulgarların ne istedikle

rini, kimden istediklerini bil 
mivoruz. Alakadar da değiliz, 
Hüseyin Cahide gelince, her 
koyunu kendi bacağından a -
sarlar kendileri belki ferman
lıdırlar .. Fakat, sana şu kada
rını söyliyeyim ki, cğ'er iste _ 
mek ve tarihi hak bahis mev
zuu olur~a yeryüzünde en çok 
alacaklı hesap,bizim adımıza 
~ıkar. Fakat, biz kendi kendi _ 
miz kadar olmaktan memnu _ 
nuz, buna e] ve göz uzata • 
cakların da hakkından gelme
şini bilenleriz. 

A. ŞEKIP. 

.. sek muallim veya mes 
mektep, yuk bir nisbet 
mekteplerine, ancak muayyen bir 

1 dahilinde girebilecekleri hakkında 
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kararname neşredilmiştir. 

2 Tulu:-nJuk pamuklu kumaş 
2 Su g-c;rr.~z elbiselik düvelin 
2 Su j;l'.eç,-nez elbiselik düvelin 

Am.erlkada : ul ·, anist Pa- g otV'buriyetindeyiz. Nice senelerdenberi Perdelik c:lbı.selik koUe 

* 
Mad.rit· 7 - ~ıar P Y m"''" . . k'·t·· ta fla 2 Kadife eı..str:ı ek.stra 

. yolile 1 kullandığımız, ıyl ve o u nı rını 

l\Jalın cinsi 

derevski dün buradan Lizbon . . '"nıdığımız kinini umumiyet iti- 2 Sofra bi.Ti N:ıpaj beyaz ekstra 
Am ·k ·ım·ştir ıyıce w 2 Sof"nı bC'Zl N:ıpaj beya:-- ekstra 

erı aya gı l • ın' '!tereye hasta- barile atebrine tercih etmek daha doğ-* Nevyork, 7 - gı ktep 1 d Bu hususta büyük firmaların 2 Sofra bezi N.ır~ıj beyaz ekstra 
h b la 3~ için her me ru ur. , 

ane ara a rı . 1 1. ekl&mlarına kapılmaktan zı-

k 1 . 1350 d lar toplamak vazı- velve e ı r 
ve o eJde 0 "ddi tetkiklere inanmak: lfızımdır. 
ı · ·ı · ti yade cı 
esı ver. ı mış r. 

8
. 

1 
il< b .. yalnız kinine karşı hakiki bir 

* B K da limanr 7 - ır eş Ate rını 
ır ana · •v· ··ısüıJüğü olan vak'alara hasret 

Amerikanın İngiltereye devrettigı tor- t.ahammu 
pido muhriplerinden üçüncü gru~ ~e melıdir. 2 Sofra bezi Nabaj renkli ekstra 
bunları tesellüm edecek yüzlerce Jn.gı-

6 
_Kininin tedavi için k1.1llandı~mız 2 Sofra be7.i Napaj 

liz bahr;veli ayni z.amaoda Kanadada . t d gebelik üzerine muzır bır te- 2 Düz elvan fanila r. inci ..., mık ar a • . 
bir limana gelmişlerdir. . . ktur Mamafih gebelerde atebrın 2 Çamaşırlık krep japon 

. 1 . ··sırıyo · .. * Boston: 7 - Komünıst er.~ re._ıs~ kinine tercih olunabılır. 2 Elvan saten 
cümbur namzedi Brouvder soylediğı 2 Elvan saten 

. t Moskova ve 7 - Sıtmanın ı·ıaçıa yapı.lan, pr.o!.ilak. - . 1 bir nutukta. Vaşıng on, 2 Brokat çızgi i çarsaflık 
· · ı· len . . . ...... müessır ılaç kınındır. Tchunking arasında tesısı azım ge sısınde yıne ..,.... . . 2 İpekli kadife 

'mihverin mtinem n;im.ağlüp olacağıru Henüz atebrin bunun yeruu tutmamış- 2 Pelti;ş kadife ipekli Adi 

söylemietir. tır. 2 Pelüş kadlfe 
So.,yet.lerd• : * Moskova: 7 (D.N.B.) ~ Orta As

yada Kazakıstan Sovyet Cümhuriyeti 
Kolorda böla:esinde altmış kilometre 
boyunda bü.yti.k. bir kanal inşasına baı

llarunıııtır. 

Ateb · · gametler üzerine tesi- 2 Düz /~"'one kumlu fanila 8- rınm . . . 
· kininin tesirinden ziyade detıldır. 12 lnce • aten Rus 

A. A.. 

rı 9 _ Gametıere karşı pldzmakin mü- 2 Dım.i Ru~ No. 6. . . 
essirdir. Gerek kinin ve gerek atebrin 2 Adrıyantın hflkı dımı Rus 
tedavisinden <>onra pl5zmokin kullan-ı 2 Ağır elvan saten Rus 
ınak ıiızundır.• , 2 Elvan patist utarlık ~<il 

tı8/80 

140 
140 

70 
120 
140 
170 

ıeoiş

lltl 

120 
120 
'ro 

75/80 
63/65 

60 
100 
45 
90 

12Q 
85 
61 
61 
81 
61 
30 

3201350 
480/550 
420/470 

650/700 
170/195 
170/195 
170/195 

M2 
ııt.ıeıı 

150/170 
190/205 
155/165 
130/140 
110/115 
110/120 
170/180 
180/195 

225 
170/200 

IJO 
115 

180/190 
125/130 

90 

5! 
55 
5'5 
50 

fü/60 
3() 

30 
28 
54 

32/40 
48/54 
90/95 

35 
30/34 
62/65 
62/65 
62/65 
62/65 
54/60 
54/60 
54/60 
54/60 
45/50 
62/65 
68/70 
45/50 
72/75 
72/7'5 
72/75 
55/56 
48/50 
38/45 
38/45 
38/45 

4a 
4a/5() 

37 
39/40 
55/65 

54/60 
100/110 
80/100 

125/140 
60/70 
60/70 
6C/70 

Tel 

--30 
30 
33 
45 
40 
32 
35 
34 
38 
31 
35 
33 
38 
35 
37 
33 
35 
38 
36 
33 
43 
40 
36 
3ı' 
60 
62 
66 
fö 
68 
7fJ 
78 
82 
88 

100 
83 
88 
95 

108 
28 
35 
40 
37 
35 
33 
72 

85 
68 
78 

112 
78 
84 
90 

102 
38 
42 
58 
60 

69,6-0 
170 
140 
130 
175 
140 
150 

115-115 
123 
130 
140 
125 
130 
140 
150 
37 
4-0 
46 
65 

110 
125 
140 

74,20 
39 
42 
50 

125 
42 
6-0 
95 
39 
62 

90 
310 
280 

<:10 
110 
120 
135 

Kom is-
ade

di 
yonca tes
bU edilen 

flatlar: 

65/70 
25/55 
36 

55/60 
52 

56/60 
57 

46/50 
52 

55 
56 
73 

'' 

80 
80 
43 
50 
30 
32 
60 

235 
250 
240 

52 
25 
26 
35 
34.80 
2& 

illi Piyango 
• 

3 Ürıcü keşide dün Adana da yapıldı 
.Adana, 7 (İkdam Muhabirinden) -

~filli Piyangonun 3. cü tertip 3. cü çe
kilişi bugün şehir stadyomunda 10.000 i 
n1ütecaviz bir halk kütlesi öntın
de yapılmıştır. 

Bu keşidede kazanan numaralar ıun 
lardır: 

60-000 lire Kazanan 

8756 
20,000 Lira Kazanan 

92764 

42735 44808 47620 55755 55884 61246 
62604 63395 668R9 67054 74257 75998 
77610 78637 79589 79825 80365 81321 

82543 8H58 87516 88790 90286 91087 
94685 97 4 71 102521 103409 109843 

111678 113980 114192 116786 117259 

120317 122059 122124 1249-02 128852 

129222 137555 140545 144863 144931 

145522 146709 147706 149207 154428 

158209 161610 161853 164239 164574 

174283 178354 1811Q7 181377 182777 

186478 189210 191966 192893 194513 

194681 197337 197809 67745 

10.000 Lire IÇ,azananlar 

9029 90557 
5.000 Lira Kazananlar 

14201 23540 98884 168538 

Bu.ndan maada sonu (031) ile biten 
200 bilet 100 er lira, yine sonu (361) 
ile bit.en 200 bilet 100 er lira, son iki 
rakkarru (00) ılc bilen 2000 bilet 10 ar 
lira, son iki rakkamı (86) ile biten 2000 

bilet 10 a rlira, son rakkamı (O) ile bi
ten 20.000 bilet 5 şer lira, son rakkanu 
(1) ile biten 20.000 bilet te (4) er lira 
kazann1ışlardır. 

2000 Lira Kazananlar 
19414 32030 47394 76307 77704 94904 
H8557 165268 189398 191692 

60.000 lira kazanan 8756 numaralı bi
letin yarım parçası Diyarbakırda ve 
diger yarım parçası da Sivasta :sa;ıın.111 
lır. 20.000 lira Adana ve Ankarada 
10.000 fıra Ba!ra, İstanbul, Burdurda: 
sntı.lmL'ilır. 

1.000 Lira 
Milli Piyango idaresi Cümhu.riyet .B; y 

Kazananrar rnmıncta r:ekiımek üzere tevkaı.ıde bir 

3672 3977 9278 10497 14990 

17788 20798 27910 35684 39460 

piyango tertip etmiştir. Bu piyaı·~> on 16560 ·~' _, 
J Teşrinievvcldc An.karada ~ekilcekLir. 

42358 tir. 

Saten elv3n 
Saten elvan 
Saten elvan I. inci 
Saten elvan II. inci 
Saten elvan I. nei 
Saten elvan il. inci 
japan saten siyah 
japon saten elvan 
Saten 
Saten 
Saten 
Saten 

70/ 75 
95/100 
100 
100 
100 
100 
70 
70 

120 
120 
130 
130 

95/115 
95/ll5 
130/145 
130/145 
160/180 
150/160 
140/165 
140/165 
110/115 
100/105 
125/135 
135/145 

Saten I. inci 130 150/160 
Saten ekstra 130 130/180 
Saten siyah kalın 130 190/220 
Saten siyah 1. incı 130 205/230 
Saten siya!> 140 120/130 
Sa len 140 130/140 
Saten 140 150/ 160 
Saten 140 160/180 

Saten 140 175/195 
Saten lastikotin 140 210/230 
Elvan hasse 70 102/105 
Elvan hasse 70/75 105/110 
Elvan hase ekstra 73/75 105/ 110 
Elvan hase ekstra 80 105/110 
Elvan hasse 80 105/110 
Merinos çi-ı:l"ili 90 130/140 
ıMerinos düz 85 125/130 
'ı Merinos düz 90 125/130 
Merinos ekstra 90 160/170 

,Merinos ekstra 95 160/170 
Kasmır 85 140/155 
Kasmir 90 155/170 
Moleskin 62/65 180/190 
Moleskin 62/65 21 O /220 
Moleskin 62/65 230/250 
Moleskin 62/65 250/270 
Moleskin 62/65 300/320 
Moleskin 62/65 320/350 
Moleskin 62/65 370/400 
Moleskın 125/130 240/260 
Molesk.in 125/130 270/280 
Kadifeli Moleskin 63/65 410/450 
Kadifeli Moleskin 70 410/450 
Lacivert dok 70 220/250 
Hiıki dok 70 240/250 
Haki dok 70 250/280 
Haki dok 70 310/350 
Haki dok 140 300-320 
Beyaz dok 70 26-0 
Elvan pazen 70 165/160 
Elvan pazen 70 175/180 
Düvelin düz ekstra 70 320/350 
Düvelin düz I. inci 70 310/320 
Düvelin düz ort• 70 240/260 
Fukara çuhası 65 350/400 
~Fukara çuha~;ı 65 250/300 
Elvan düz fanila 100 185/190 
:Elvan düz fanila '10/75 120/135 
Eh:..,n düz fanila 78/80 135/150 
Elvan düz fanila I, mcl 78/80 165/180 
Düz ı:ıofre 68/70 105/110 
Yün taklidi fistanlık 90 165/190 
Yün ta<Jı:lidi fistanlık 1, incl 90 190/210 
Kanape örtüsü bez 100 160/170 
Kanape örtüsü bez 120 160/170 
Kanape örtüsü bez 140 160/170 
Kanape örtüsü ~ 160 160/170 
Kanaµe örtüsü bez ekstra 100 185/210 
Kanaoe örtüsı.i bez ekstra 120 185/210 
Kanaoe ört:.ısü bez ekstra 140 185/210 
Kanape örtüsü bez ekstra 160 185/210 
Düz elvan keten taklirli 80 16-0/I 70 
Dü-ı: elvan keten taklicli 90 160/170 
Bosfor Rus 73/75 105/110 
~jstanlık ooi 60 120/130 
Fistanlık io<>kli taklidi - 60/62 130/140 
Fistanlık inekli taklidi 65 150/160 
Karamanda! ai!ır ,63/65 200/230 
Karamandol alil!' 60 200/230 
Karnmandol ağır 70 200/230 
Albez Rus 60 155 
Albez Rus 70 155 Albez Rus 
Albcz İngiliz 24 78 160 
AJ.bez Japon 62/65 110 
Albez J aoon 60 155 
Renkli hasse 70 1:>5 

73/75 
Alman .pantalonluk kadife ekstra 70 
Alman Dantalonluk kadife I. inci 70 
İtalyan pantalonlu.k kadifo 70 
Fe>ba kadife Al:ınan 60 
Fell:>a kadife İtalvan 50 

!
Zımbalı kadife 5t> 
Düz kadiie I. inci Lindener 70 

Ark•aı 4 Uncu S.Jfad(' 

36 
52 
54 
50 
64 
59 
37 
36 
45 
46 
68 
73 
82 
90 
96 

103 
95 
96 

103 
110 

122 
190 
28 
30 
33 
35 
33 
54 
54 
43 
51 
53 
46 
50 
40 
44 
50 
56 
70 
76 
85 

126 
125 
100 
08 
64 
6:! 
70 
73 

141) 

70 
4ıJ 

45 
85 
n 
65 
73 
60 
56 
40 
42 
48 
38 
95 

110 
63 
75 
84 
95 
80 
93 

100 
112 
,53 
'57 
38 
30 
35 
35 
37 
37 
38 
29 
33 
36 
2~ 
24 
29 
31 

195 
165 
160 
90 
90 
93 

170 

• 



lstanbul Fiat Muraka~e Komisyııuadaı : 
Baftarafı 3 ncil aahifecle 

Düz kadife II. incl Lindener 
Düz kadife I. inci Lindener 
Duz kadife II. inci Lindener 
Pelüş kadife 
Lakeli kadife 
Siyah saten 
t'ukar.l · çuha.sı 

2 Japon elvan patis 
2 Japon elvan patis mant.cluk 
2 Atlas ipek taklldi (Sun'i ipekle 

karıaık) 
2 Pamuklu tuba 
2 Pamuklu çuha 
2 Dok 
2 Muflon yünle karışık 
2 Siyah kalın ıııı.ten ı. inci 
2 Ağır düz kadife 
2 Düz düvetin kaı:ıketllk 
2 Lastikotin !\aten 11 inci 
~ Lastikotin saten 111. iineiJ 
2 Elvan ha!IBe 

70 
90 
90 
6fi 
70 
60 
66 
'10 
76 

4001460 
80/90 
90/105 

60 79 
140 370/390 
140 S60/3SO 
80 220 

120 135/15-0 
130 245/260 

90 285/310 
80 210 

140 165/175 
140 130/150 

'15/80 90/95 
140 130/150 ı Sofra bezi Napaj renkli 

• Japon krepon 68/60 84/92 
llEBSERİZE 

'1ilt tarife No. 379/3 

Ponje patis 
Meııalin ortıı. 
Mcsnlin orta 
:Meı;alin 1. lncl 
Mesalin I. inci 
Llih saten I. inci 
Lüks saten Jl. inci 
Liik~ saten 

~ 
0

70 65/60 

Lüks ııaten ekstra 
Le brik 
Lebr1k 
Lı•brik 
Le brik 
Lebı·lk 
Opal 
Opal 

ekstra 
ekstra 
ekstra 
ekıt.ra 

Düz poplin elnn 
Düz poplin elvan 
Düz poplin beyaz ve krem orta 

Maim eiDd 

Dilz poplin beyas ve krem I. inci 
Düz popJin beyaz ve krem ekstra 
Düz poplin beyaz ve krem 
Düz jorjet elvan ve beyu 
Düz jorjet ekstra 
Düz markizet 
Düz markize! 
Organtin 
Organtin 
Poplin çizgili puvent.e ekstra ekstra 
Poplin çizgili puvente ekstra 
Poplln çizgili puvente I. inci 
Poplin çizgili puvente II. inci 
Poplin çizgili puvente orta. 
Poplin pijamaJık ekstra ekstra 
Poplin pijamahk ekstra 
Poplin pijamalık l. lncl 
Poplin pijamalık 11. inci 
Poplln pljamalık orta 
OtomAl! İtalyan 
Otoman İtalyan 
Otoman İngiliz 
Otoman İngiliz 
Poplin beyas Amerikan ebtra 
LE'vantln 
Lf>vantin Filli 
Lı·vantin 

... 
2 J,rmbrik Konto<nl ebtra ebıtra 
2 Poplin malco 
2 Poplin ciüz ekstra ebtn 
:! Boyalı kanape örtiiııü begbı 

merserize faııone 
2 Beyaz kanepe ortÜ.'!Ü Beain fMOM 
2 Jforselik dok 
2 Korselik dok 
2 Korııelilc dok 
2 Korselik dok fasone 
2 Elvan poplin 
2 Galiçya zefir merael'ize :fuone 
2 BPyaz opal orta 

70 85 
100 85 

70 !)0/105 
100 105 

95/100 130/165 
96/100 120/166 

140 150/160 
140 155/170 

'13/75 78/85 
'18/80 85/90 
73/76 83/90 
100 95/100 

90 85/90 
90 !15/100 
80 95/100 
75 105/110 
80 115/125 
ao 1051110 

M2 
reniş- nk
liti letl 

80 105/110 
80 110/120 
90 110/120 
90 105/110 
90 105/110 

90/100 50 
110/115 50 

100 50/55 
110 60/56 

80 116/125 
80 115/125 
80 110/120 

'15/80 106/115 
80 110/120 
80 120/130 
80 110/120 
80 110/120 
80 106/116 
80 105/110 
90 165/180 

100 160/190 
100 150 
100 180 

90 
lOO 
100 
lOO 
90 
'16 
90 

120 
80 
85 

140 
80 

140 
86 
80 

100 

106/l 10 
105/110 
120/130 

85/100 
150/166 
166/170 

180/190 
160/170 
250/260 
260/270 
220/230 
220/230 
105/110 
135/140 

2 Satf'n lilkıı idi 
2 Poplin zefir meneritıe 
2 San:ıen J. inci 
2 Ş:ınzen il. inci 

92 
80/66 
ı.co 
140 

BıSll.A 

40 
108 

160/170 
146/160 
120/166 

Gtmrtt tarife No. 

Krepşin 

Alman Jorjet Pari n emsali 
Fanwi ve Krlple Jorjel 
Maroken 

2 Japon krep basma 
2 Krep gofre foseli 
2 Fular basma anjeli 
2 Japon beyazlı baama 
2 İtalyan pazen 
2 Satenli basma 
l Dublfas fanilil 
2 Dublfas fanila 
2 Sabahlık velur 
2 Ruıı Tobralko 
2 Tiı1or basma 
2 Fular baııma 
2 Çimekli kasketlik dlveUn 
2 Çınekli kasketlik divetin ekstra 
2 l'ljamalık fanila 
2 Ç. maşırlık çiçekli 
2 Camaşırlık çiçekli 
2 <'amaşıılık çiçekli 
2 Z nıhalı velur 

Hıır~li Rus 
Pazen Rus 
Pnz<>n Rus 
Pazen İtalyan 
Pazen İtalyan 
Pazen Alman 

fanili 
fan112 
fanila 

Pazen Alman pljaınalılı: 
Pa:r.en Alman 
Pazen Alman 
Pazen Alman 
Pa:r;en Alman. gofrell 
Pazen Alman foseneU n krepli 
Pazen Alman foseneli n krepli 
Düvetin İtalyan I. inci ,,-' 
Düvetin İtalyan II. inci 
Dilvetin İtalyan sat.enli 
Düvetln İtalyan Cek ekstra 
Düvetin Alman ekstra 
Düvetin Alman 1. inci 
Düvelin Alman orta 
Düvetin Alman ehven 
Düvctin Alman orta 
Düvelin Alman gofreli 

80 
90 
90 
85 
'10 
76 

f3/61S 
75 
80 
80 
80 
80 
70 
'15 

'13/75 
76 

66/70 
'15177 

80 
70 
90 
70 

~8/70 
60 
60 
70 
60 

;5170 
60 
70 
70 
80 
80 
'10 
'10 
80 
'10 
70 
'10 
70 
70 
70 
70 
70 
80 
'iO 

879/3 

86/95 
150/160 
110/115 
106/115 
160/195 
110/130 
300/310 
230/240 

160 
105 

115/120 
110/115 
200/210 
400/430 
150/170 
120/130 
120/130 
157/165 
210/220 
150/160 

Düvetin Alman diyagonal ve f,.. 
soneli '70 

76 
50 
58 
62 
70 
'7Q 
65 
'70 
80 
70 
65 
60 
60 

Düvetin Japon 
Velur kırnııı11ı İtalyan 
\'rlur kırmızılı İtalyan 
Velur kırmızılı İtalyan 
Velur kırmızılı İtalyan 
Velur Jn,.tikotin 
Siyahlı Velur 
Siyahlı Velur 
Siyahlı Velur kibaı 
Alman lastikotin 
Alman kenarh velur 
Döşemelik Rus 1. inci No. 5 
D,;,emelik Rus 11. inci No. 1 

1H 
220 

210 
280 
170 
38 
95 

60 29 
50 32 

57 84 
90 286 

110/120 390 
62/GlS 70 

450 
65 125 

460 
33/38 64 
78/85 125 
70/75 113 
48/52 33 
80/70 90 
37/39 23 

28 
37 
52 
40 
60 
83 
72 

150 
180 

40 
50 
40 
56 
46 
66 
liO 
35 
42 
58 

Tel 
ade

di 

Komi~· 
yonca tes
bit edilen 
fiatlar: 

66 
85 
96 

108 
125 

45 
63 
56 
58 
95 
f!5 
'10 
6-0 
46 
97 
88 
72 
60 
46 
75 
84 
85 

104 
62 
50 
60 
70 

'75/80 56 
66 65 

80/90 145 

69 90 
69 86 

80/62 90 
105/116 Z30 

60/65 80 
f()/95 240 

69 « 
'10 5-0 
70 60 
72 48 

49/65 44. 
66/75 116 
61/62 105 

61 
60 
88 
50 

42/60 
'f0/76 

35 
82140 

83 
56 
64. 

61/64 
48/53 
34/40 
85/45 
45/62 
45/52 
36/40 

67 
85 

120 
84 
34 
65 
85 
33 
48 
52 
95 

. 66 
46 
34 
40,80 
37 
fi O 

100 
65 
42 
54 
42 
64 
2'1 
84 
37 
86 
41 
36 
42 
42 
60 
63 
46 
60 
62 
48 
43 
47 
85 
72 
5,ı 

52 
42 
65 
50 

68 
50 
25 
30 
36 
42 
46 
33 
37 
.es 
.C6 
68 
26 
22 

~fk Jtu J. lne.I No. • 
l>öoemeiik Rus II. inci No.28 
~melik Rwı atır ' 
Döıııemellk Japon 
Döeemelllı: Japon 
Dötıemellk İtalyan ebtN 
~lik Fransız atır 
~elik Alman 
Döşemelik sat.enli Alman 
Gofre fantasi basma 
Go:fre fantazl I. inci 
Gofre fantaı:i İngiliz 
Gofre fantazi İneiliz 
Gofre Rus 
Alman kloke I. inci 
Alman Pres krep I. inci 
Al:ınan Pres krep il. inci 
Alman krep l. inci 
Alman krep Uma ve emsall 
Alman ve Çek diyagonal n faııo-

neli ağır krepler 
Alman Kleider krep 
Alınan Kleider hep 
Alman çiçekli keten taklidi 

.. . 
Japon beyazlı ve renkli ba.smaJa.r 
Japon beyazlı ve renkll basmalar 
Japon basma grafton taklidi 
Japon fnlar basma II. inci 
Japon :fular basma II. inci 
Japon :fular basma il. inci 
İtalyan fular bn~ma il. inci 
İtalyan fular basma II. incJ 
İngiliz fular basma ağır 
İngiliı fular basma ağır 
İtalyan ve envaı gömlcldik bas

malar 
Alman turing gömleklik 
Rus ve İtalyan setenll ptrlanta 

,. 
70 
'1li 
'10 
'16 
80 
80 
86 
80 

66/7f 
66/7t 
66/79 

85 
60 
70 
'10 
'15 
70 
70 

'10/71 

70 
80 
80 
65 
'10 
70 
60 ( 24 > ) 
70 ( 28 > ) 
80 ( 82 ~ \ 
60 
70 
65 
75 

75 
80 

a:ıı 
!4 
a5 
u 
36 
63 
72 
60 
60 
38 
43 
88 
50 
28 
40 
38 
3~ 
.t.1 
40 
62 

40 
43 
53 
28 
30 
30 
28 
83 
36 
s1 
85 
~6 
öO 

t4 
88 

bas. 60 24 

BaBSe dllrt .ı 
Pike 
l'ike ağır 
Pike ekstra 
Pike orta 
Pike ağır 
Pike ekstra. 
Pike Rus 

2 Beyaz hünkar pazeni 
2 Beyaz hünkar pazeni 
2 Beyaz hünkar pazeni 
2 Beyaz pazen kantonu 

185 
70 
70 
'10 
80 
80 
80 
75 
70 
80 
80 

ve emııali 
2 Hasse dört en 
2 Hasse dört ~n 
2 Hasse dört en 
2 Hasse dört en 
2 Hasse dört e» 

2 Kambrlk çamaJJrhk 
hasse 

2 Kambrik çama§!rlık 
hasse 

2 Kambrik çamaşırlık 
hasse 

2 Kaıııbrlk çamaşırlık 
hasse 

2 Şifon ~amaşırlık 

70 
180 
200 
220 
2'0 
180 

80 

90 

100 

110 

haMe 90 
2 Pike ekstra 90 
2 Tüylü pike fasone 70 
2 Hasse 90 
2 Hasse İngiliz ekstra 75 
2 Beyaz yual 90 
2 Hasse Inıı:iliz ekstra 75 
2 Hasse İngfü:ı: dört en 180 

165/180 
165/180 

230/260 
230/260 
230/25-0 

170/180 
205/ 226 
205/225 
205/2Z5 
205/225 
170/180 

lil/tı4 ıao <tunı fark. l 
lilf6.i 55 

57 
57 
72 

60 
70 
62 
'10 
88 
'10 
6-0 
65 
76 

Tayy&.rltllc ve pcdeatlltık n 130/140 350/ 
Tayyörlük ve pardnülilk III 130/l 40 350/ 
Robhık I 130/ J-40 200/ 
Robluk II 130/140 200/ 
Roblok III 130/ 140 200/. 
Roblnk IV 130/ 140 200/. 
Robluk I 90 135/ 
Robhık II 90 135/ 
Robluk brode 130/140 250/ 

2 Mant.clok Kid 130 450 
2 Mant.cluk Kld 120 520/5 
2 Mantoluk Karakill 130 40 

50/ 46 52 Kaşa (M2 140/150 - 'l'el 2:ıl) 80 112/ 1 
46/62 120 YtiNLÜ ERKEK KUMAŞLARI 
46/62 135 Gümrük tarife No. 106 - 107 
46/52 150 
"6/52 162,50 Kostümltlk Kamgarn düz t.cpu boyalı l 
44/60 114 (20 S. 12.5 kn- Kostümlük Kamgarn düz topu boyalı I 

(ruş fark) Kostümlük Kamgarn dü.z t.cpu boyalı II 

100/110 73/75 50,.0 
Kostümlük Kamgaı·n düz topu boyalı ll 
Kostümlük Kamgarn dü.z ipliği boyalı ı 
Kostümlük Kamgarn düz ipliği boyalı I 
Kostümlük Kamgnm düz ipliği boyalı 11 
Kostümlük Kamgam düz ipliği boyalı 11 

145/150 
145/ 160 
145/150 
145/150 
145/150 
145/150 
]46/150 
145/150 
145/150 
145/150 

430/ 
530 
430/ 
5;;0/ 
430 
530 
430 10~/110 73/75 66 

100/110 73/75 61 Fantazi topu boyalı 1 
Fantazi t.cpu boyalı 1 

100/110 73/75 66 Fantazi t.cpu boyalı il 145.'15:1 
Fantazi topu boyalı 11 145/150 

87/JOO 65/75 48 Pantazi ipliği boyalı 1 
160/175 115/125 116 Fantaıi iplifd boyah 1 

200/21 O 42/50 65 Fantazl ipliği boyalı II 
lfı0/170 65/75 65 Fantazi ipliği boyalı II 
116/130 55/60 42,60 Kostümlük Streichgam düz t.cp. boy. I 

46/50 42/50 52 KostümHik Streit:hgarn düz top. boy. 11 

145/150 
145/150 
J45/J50 
145/150 
145/J 50 
W5/lSO 

90/110 60/70 42,50 'Kostümlük Stı·cit-hgarn düz ipliği boy. 1 145/l!iO 
180/190 50/55 160 (20 S. lçin 12.:1 Kwtilmlük Streichgarn düz ipliği boy. il 145/150 

530 
430 
530 
430 
530 
4'i0 
5:\0 
480 
·!80 
480 
480 

2 Beyaz dok 
(kuru fark.) ı T<o~tümlük Streiclıgarn Fanta.zi 

70 300/335 300/335 80 topu boyalı I 146/150 
PANTALONLUK, GANDİ, ACEM SAKALI Kostümlük Streichgarn Fantazi 

Alman ve İtalyan tobralko adi 68/70 43 
Alman ve İtalyan tobTalko idi 77/80 50 
İngiliz ve emsali t.cbralko ağır 80 56 ......;antolonluk 

Gümrük tarlle No. 379 
118/ 120 210/220 73 

topu boyalı 
Koı;tümlük Streicbgarn Fantazi 

ipliği boyalı 

II 145/150 480/ 

Ağır İngiliz tobraikolan 90 68 
İtalyan ve Alman telaforta 70 125/140 34 
Ondina !orta ve emsali 70 155/175 43 
Japon lenet 70 10 

_Alm..;....~an~l_c_n_et~~~~~~~~~~~7~0:..._....,,.,.--,,,..--~~~~-;38 
~ M. 2 Komit 

Malın ciııa! 

Alman lenet 
Ağır !antav;l tonga ~ne\ 
Rus ]enet l. inci 
Rus !enet II. inci 
Rus basma beyazlı 
Rus basma poter taklidi 
Rus geniş driJ I. inci 
Ru.s geniş dnl il. inci 
Rus Z1g Zag 

"i). sık- :a yonca 
·a - t1 tetbit 
t1 leti tı '"O 
bo 1- • edilen 

76 
70 
75 
75 
65 
80 
73 
73 
73 

fiı~h 
40 
43 
85 
29 
26 
34 
34 
8ıf. 
84 

Malan cimi 

PantolonluJ: 
Pant.clonluk: 
Pantolonluk 
Pantolonluk 
Pant.olonluk 
Pantolonluk 
Pantolonluk 
Pantolonluk 
Pantolonluk :ıatenJl kunıalJ 

'ıbo .... -il)' 

1 
•ık- ade~ 

leti eli 

118/120 
128/130 
128/130 
128/130 
138/140 
138/140 
138/140 
138/140 

226/270 
210/230 
235/250 
260/300 
200/215 
220/260 
251/270 
270/800 

Komis
yonca 
tesbit 
edilen 

fiatlar: 

85 
100 
110 
118 
108 
115 
140 
lGO 

180 
125 
140 

Malın clıni 

Koı:tümlük Strekhgarn Fantazi 
ipJiği boyalı 

Pnrdesülük Stre1chgarn 
Pardesülük Streichgam 
Paltoluk Streichgarn 
Paltoluk Strdcbgarn 
Velur (Montanyak) 
Velur (Montanyak) 
Velur (Montanyak) 
Vc!ur (Montanyak) 

JJ 145/150 
I 145/150 

lI 1-15/150 
1 145/150 

11 145/150 
I 145/150 

11 145/ 150 
JJI 141/150 
TV 145/150 
v 14n/t5o Velur (Montanyak) 

Velu\' (Montanyak) 
1Velur (Montanyak) 

arışı ıııunuk I 14fl/150 
arışı pamuk il 'Jt;/150 

KOSTÜMLÜK KUPON 
Gümrük tarife No. ton - 107 

ıoao, 

1000/ 
ıoco 
1000/ 
1000/ 
1000/ 
1000/ 

Çamaşırlık çiçekU Jem&rik ve 
emsali 

Çamaşırlık çiçekli ve emsali ağır 
Çamaşırlık çiçekli ve emsali eks

tra ekstr• 

80 
80 

42 
'10 

desenli fantazi 
Pantolonluk Belçika malı 
Pantolonluk Belçika malı 
SERJ 
SERJ 

138/ 140 
138/140 
138/140 
128/ 130 
138/140 
138/140 
138/140 
138/140 
138/140 
138/140 
138/140 
118/120 
125/130 
125/130 
138/140 
13~/140 
138/140 
126/130 
140/145 

270/300 
215/235 
t40/260 
220/240 
250/2':"1) 
270/300 
250/270 
250/270 
300/330 
220/240 
250/270 
230/250 
230/250 
251/270 
23~/250 

250/300 
300/350 
350/380 
310/325 
240/2.50 

90 
100 
110 
115 
135 
170 
160 
180 

Maim cinsi Genişliği Komi!yonc!l te~bit 

80 
70 
70 
80 105/110 
73 

SERJ 
SER.J fasoneli 
Gabardin 
Gabardin 
Beyaz ve krem Gandi pantolonluk 
Beyaz ve krem Gandi pantolonluk 
Acem Sakalı 
Acem Sakalı 

~~~~~~~~~~~~~ 

Kostümlük 
Kostümlük 
Kostümlük 
Kostümlük 

I 
II 
I 
il 

145/150 4600/5500 
145/ 150 4000/ 4600 
145/150 4100/ 4500 
145/150 3600/4000 

TERZi LEVZIJ!,ŞTI 
YÜNLÜ PAMUKLU SOF VE SER..J VE 

Gümrük tarife No. 379 - 380 

3/3,10 
3/3,10 

2,50 
2,50 

TEL 

Çiçekli pike n. inci 
Çiçekli pike I. ino.. 
Çiçekli pike ağır 
Rns basma kutll 
Rus basma kut.il 
Rus basma kuW 
Rus Çitari 

76 
80 

80 
52 
62 
70 
34 
36 
42 
28 
27 
29 
38 
83 
'(} 
38 
38 
43 
41 
48 
'3 
40 

Acem Sakalı 
Al\em Sakalı 

90 
96 
98 

H>2 
110 
125 
130 
220 
216 

.... ~--:J--
~ :.C'i 

Rus hareli 
Rus altı parmak 
Rus ka.sketlik 
Rus ganıs 
Ruıı basma kareli otaman 
Rus cakar basma 1. lncl 
Rus cakar basma II. inci 

Çift yüzlü Alman oevyot Vandelden 
Çift yüzld Alman şevyot VandclJen 

Çilt yibJii Alman vevyot orta 
Tek yüzlü Alman fanta.zi ,evyot 

2 Peres k.erep 

80 
60 
60 
60 
60 
60 
70 
6-0 
70 
70 
80 
70 
75 

Acem Sakalı 
Acem Saka.lı 

2 Acem Sakalı çuha 'kenar ve cmsalı 
2 Pantolonluk dulbdra takJidi 
2 Otoman elbiselik 
2 Trençkot merserize ekstra 

gabardin 
2 Ekstra gabardin 
2 Elbiselik Kolomba Rus 
2 Haki drll elbiselik 
2 Amerikan pantolonluk 
2 Pant.clonluk Belçika, İtalyan 

ve emsali fantazi mallar 

140 

150 
140 

66 
140 
'13/75 

150/160 
210/23'.l 
1801)90 
270/390 

17'5 

37 

85/95 

00/100 290 
172 240 
56 40 

70/75 204 
46 4.0 

:; 11 

; l 
~ .... 
:i 
~ ~ "i 

~--~-~~~~~~~~~~-0~~---~~f-o-

Malın cinıi 

Jiit Teli Yürek marka '10 260 

Adi tela 65/60 2001220 
Jüt tela 75 280 
Jüt tela 70 280 
Ktl ekııtra 80 240 
K.ıl ekJıtra I. inci 80 240 
Kıl ekstra II. inci 80 240 

2 Dövelil ekstra 78/80 210/2.'!0 
TÜLBENT, SALAŞPUR, llERMER 

102 2 > 
2 > 

> > ,. > 

14G 
140 
140 
140 
140 

190/214 
215/234 
235/240 
260/300 
301/335 
280/290 
230/250 
275/290 

34/35 
52/53 
43/44 
M/53 
57/58 
38/40 
42/44 
42/ 44 
42/ 44 

120 
130 
140 
160 
186 
105 
110 
126 
100 
198 
210 

Sof serj 140 l50/190 
SoI serj I. inci 140 160/190 
Kıl çıkmaz il. inci 46 120 Gümrük tarife N o. 378 

Tülbent No. 16 
Tülbent No. 20 l.1nci 
Tülbent No. 20 il. inci 
T1ilbent Nime 
Tülbent A marka 
Tülbent A marka ham 
Tülbent çifte kenar 
Tüll!Ent İskoç altınbao 
Tülbent İskoç ağır 
Tülbent Malhint dar 

kenar 
Tülbent Malhint geniş 

36 22 
86 27 
86 32 
86 "'3 
31 20 
29 21 
2'1 20 
27 20 
83 22 

80 40 

kenar 20 li 29 
Tülbent dört kenar 10 1ı 29 

.C6 

.C6 
39 
43 
46 
56 

Salaşpur 28 
Salaşpur . , 28 
Salaşpur 38 
Salaşpur 8' 

Mennu il 68 

Mermer 40 75 

20 
24 
28 
3.C 
36 
36 
36 
86 
42 

87 

37 
37 
28 
so 
83 
86 

39 

47 

2 > ,. 
13 10 P. inç farkı 2 > ,. 
15 10 P. inç farkı 2 Acem Sakalı ekstra 
16 10 P. inç farkı 2 Serj ekstra 
20 15 P. inç :farkı 2 Acem Sakalı ekstra 
15 10 P. inç farkı 2 Serj 
12 10 P. inç farkı 2 Ağır Gendi 

> 
> 

120/126 
140 
140 
140 
140 
140 15,5 15 P. inç :farkı 2 Ekstra gabardin 

15,5 16 P. inç farkı KETEN VE ENVAI 
18 16 P. lnç farkı Gümrak tarife No. 41'1 

20,5 20 P. ~ farkı 2 Beyaz keten 
2 Empenııeabl keten 

875 2 Keten robluk 
366 2 Keten robluk ve çarşaflık 

17 20 P. inç farkı 2 Keten robluk ve çarşaflık 
18 20 P. inç farkı 2 Keten robltık ve çarşaflık 
21,6 20 P. inç farkı 2 Keten robluk ve çarşaflık 
23 (20 P. inç farkt) 2 ~eten robluk ve çarşaflık 

( 40 lnçe kadar) 2 Keten robluk ve çarşaflık 
(30 P. inç farlo) 2 Keten robluk ve çarşaflık 
( 40 tan yukan) 2 Keten robluk ve çarı.ıaflık 

200 186 
140 175 
70 170/190 
80 180/190 
flO 185/190 

160 185/190 
180 186/190 
200 185/190 
220 185/190 
240 185/190 

70 860/390 
140 300/380 

90 165/190 
90 220/25-0 

220 
275/290 
280/290 

46 
58 
28 
22 

22/30 
22/30 
45/62 
45/52 
45/f2 
46/62 

16 
17 

34138 
40/48 

24 (20 P. inç farl<ı 2 Keten robluk ve çarşaflık 
( 40 inçe kadar) 2 Keten robluk ve çarşaflık 
(30 P. inç farkı) 2 Keten robluk ve çarşaflık 
( 40 tan yukarı) 2 Kanape örtüsü hali$ keten 

84 (20 P. inç farkı) altı ve emsali 100 180/200 35/40 

45 
70/80 

880 
200 

95 
108 
150 
260 
800 
!-45 
870 
405 
160 
260 
145 
160 

96 
( 40 inçe kadar) 2 Kanape örtüsü halis kete~ 
(30 P. inç farkı) altı ve emsalı 
( 40 tan yukarı) 2 Kanape örtüsü halis keten 

110 180/200 35/40 102,50 

Mermer 

Mermer 
2 llcrmer 
2 "'.\fernıer 

2 Mermer 
2 Mermer Japon 
2 Viktory:ı taı ;atan (beher 

85 

M 
130 s/m 
44 
92s/m 

100 s/m 

120 180/ 200 35/40 110 36 (30 P. inç farkı) '> • •• •• ~ltı ve emsali 
( 40 inçe kadar) :.. Kannpc ortusu halis keten 

85 68 35 
85/90 50/62 46 

75 60 39 
95/100 47/48 ~5 
80/86 55 39 

( 40 p inç farkı) ,, .. .. ~lb ve emsali 
( 40 tan yukarı) - Kanape ortusu halis keten 

130 180/ 200 35/40 117,50 

altı ve emsali 
2 Kanape örtüsü halis keten 

140 180/200 86/40 125 

altı ve emsali 160 180/200 35/40 
2 Fantazi pamuklu keten 80 165/175 25/28 
2 Beyaz keten pamuklu karışık 90 no 60 
2 Beyaz keten pamuklu karışık 100 220 60 

140 
150 

1,26 santim 
1,26 > 

Kıl çıkmaz I. inci 46 110/140 
Jaket cepliiı;l I. inci 100 150/160 
Jaket cepliği 11. inci 100 130/140 
Dril İspinat.c I. inci 68/60 105/110 
Drll İspinat.c 11. inci 58/60 105/110 
Kol astarı I. ine.1 basma nya 

iJ>llki bonlı 100 100/120 
Kol astan Il. inci 100 120/140 
Kol astan III. üncii 100 106/120 
Kol astarı ıv. 1l:ncd 100 110/115 

2 Palto astarı utrançlı 130 175/180 1 
2 Palto astan ııatrançlı 130 170/185 42 
2 Yaka telisı 60 225/230 80 
2 Kıl kol aatan '8/100 150/165 '15 
2 Kıl teli jüt pamuk 60 280/290 25 
2 Kıl tell jüt pamuk 80 280/290 25 
2 Merserize ceplik 80 155/175 'IS 
2 Keten ceplik 70 1155/lGS 45 

~~~~~~--~~~K-o_mıs_·_,~ 

Mahn cimi No. edileı 

Veter ecnebi 
Veter ecnebi 
Veter ecnebi 
Veter ecnebi 
Veter ecnebi 
Vetcr ecnebi kasarh 
Veter ecnebi kasarh 

ııto1.IK,, 
4 
6 
8 

12 
14 
14 

Veter ecnebi elvan kg. 2.500 
Veter ecnebi elvan kg. 2.500 
Ekstra ecnebi elvan kg, ~ 
Ekstra ecnebi 

20 
4/14 

20 
4 
8/10 

14 
15/16 
!O 
22 

Ekstra eenebi 
Ekstra ecnebi 
Ekstra ecnebi 
Ekstra ecnebi 
Ekstra ecnebi 24 

28 
topu 8,60 metre) 100 s/m COO 28 28!'i topu 2 Bt•yaz keten pamuklu kar1şık 120 220 60 

~ Beyaz keten pamuklu karışık 1(0 220 ..60 
1,25 > 
1,25 > 

Ekstra ecnebi 
• Ekstra ecnebi 82 

18 HAM ASTAR, KAPUT, PERDELİK KAPUT 

!lalın c1nal 

Astar 
Astar 
Astar 
Ast.ar 
Astar 
Astar 
Astar 
Astar Geyı"lc kuş 
Astar Geyik kuş 
Astar 
A~tar 
Perdelik kaput 
Perdelik kaput 
Perdelik kapnt 
Perdelik kaput 
Perdelik kaput 
Perdelik kaput 

Mahu ehı.ıııl 

Hasse 
Hasse 
Hasse 
Hasse 
Haı;se 

HaSöe 
dllrt en 
dört en 

Gümrük tarife No. 377 

Top
metreal 

27.46 
84.75 
34.'75 
34.76 
34.75 
34.75 
34.75 
-42.50 
84.7/i 
34.76 
34.7l'\ 

28 inç 
33 inç 

36/37 inç 
44 inç 
40 lnç 
44 inç 
50 inç 
44 inç 
33 inç 
37 inç 
44 inç 
90 santim 

100 santim 
110 !'lant!m 
120 santim 
130 santim 
140 santim 

:t;Komisyı> 
M2 "ii ~ ca teabit 

ııkletl 1- aı edilen F 

70/72 
70/72 
'10172 
70/72 

95/105 
95/105 
96/105 

95 
58/65 
58/65 
58/66 
200/220 
200/220 
200/220 
200/220 
200/220 
200/220 

39 
89 
89 
39 

50/56 
50/56 
60/56 
55/56 
39 
3!l 
39 

535 
775 
815 
915 

1.190 
1.280 
1.860 
1.300 

680 
730 
861) 

48 
54 
60 
68 
73 
78 

HASSE 
Gilmrük tarife No. 378 

genltllil 
75 
75 
75 
75 

180 
180 

M 2 Tel Komtayonca tesbit 
sıkleti •tiedl f'dilen fhtlar : 
100/150 45/50 32 (Beher 5 san-
100/150 51/60 87 (tim için 2,5 
160/170 40/50 45 (kuruş 
l 50/170 51/60 50 (fark.) 
150/170 .ı0/45 lOO(Beher 20 san· 

150/165 51/64 108 (tim için 12,~ 

! Beyaz halis keten 100 165/175 '66/70 1,62,6 > Ekstra ecnebi kaaarh 
Ekstra ecnebi kasarh 
Ekstra ecnebi kasarh 
Ekstra ecnebi bsarh 
Ekstra ecnebi bsarh 
Ekstra ecnebi kaearlı 
Ekstra ecnebi elvan 
Ekstra ecne"bi elvan 

~ n .. ~T J.., 1 ;~ kı:>t:en 12Q 166/176 65/70 1,62,5 ,. 
2 Beyaz halis keten 220 165/175 65/70 1,62,5 > 
~ Keten ça~flık ağır mal 180 176/185 58/GlS 405 

460 
496 
&40 

1 Keten çarşafhk ağ'ır mal 200 175/ 186 68/65 
> Keten çarşaflık ağır mal 220 175/1&5 68/65 
2 Keten çarşaflık ağır mal 240 176/185 &8/66 

YÜNLÜ KADIN KUMAŞLARI 
Gümrük tarife No. 106 - 10'1 

Malın cinsi 

Mant.cluk velur ve frize 
Mantoluk velur I 
Mant.cluk velur II 
Mantoluk velur 11! 
Mant.cluk Frize I 
Mantoluk Frize II 
Mant.cluk Frize III 
Spor mantoluk I 
Spor mantoluk Il 
Spor mantoluk III 
Şcnkoton velur I 
Şer· ~on velur II 
Şr con velur III 
Şenkot.cn 15pOr I 
Şenkoton spor lI 
Tıı.yyörlük ve pardesülük r 
Tayyörlük ve pardeıülillı: I1 
Tayyörlük ve pardeaülük lI 
Tayyörlük ve pardeafiHik 

Genişliği 

13-0/140 
130/140 
180/140 
130/140 
130/ 140 
130/140 
130/140 
130/140 
130/140 
130/140 
180/140 
130/140 
180/140 
130/140 
130/140 
180/140 
180/140 
130/1~ 
130/ 140 

Ekstra ecnebi elvan lqr. l.!00 
Ekstra ecnebi elvan kc. J.,?.OQ 
Tire ecnebi kücüUilı: 

M. Ta1Ko~yonc:a Tire ecneb~ ~c~l~ 
S ki t• teırbıt edı• Tire ecnebı kücüluk 

1 e 1 len Fiat Tire ecnebi kücültik 

560/650 1.400 Kg. l.SOO ipliği beyu 
1.200 Kg. 1.800 ipliği beyu 

!5~~:~g ı.ooo Kg. 1.800 ipliği beyas 
450/650 800 Kg. 1.800 ipliği beyu 
4.50/G60 1.200 Kg. 1.800 ipliği san 
450/550 ı.ooo Kg. 1.800 ipliği an 
450/550 800 Kg. 1.800 ipUği sarı 
'50/050 1.200 Kg. 1.800 ipliği sarı 
45-0/550 LOOO Kg. 1.800 ipliği sıı.rı 
'60/560 800 Kg. 2.260 ipliği sarı 
460/660 750 Kg. 2.250 ipliği san 
450/650 650 Kg. 2.260 ipliği san 
'60/560 600 K~. 2.250 ipliği sarı 
400/550 600 Kg. 2.250 ipliği sarı 
450/550 520 Not: Emery kalite af iplikleri ~ 
300/35-0 1.000 pakette 100 lmruı zam. 
lt00/860 800 Tire Kasarh ecnebi kg. 1..600 
300/350 650 
850/'20 1.100 Kg. 1.6" ıN.-e Elv. Ecnebi 

20 
22 
24 
28 
80 

6/10 
H 

6/10 
12/14 

4/10 
12/ 3 
14/ 8 
16/ 3 

4114 
16/12 
20/12 
24/12 
40/ 12 
5-0/12 
60/12 
70/ 12 
80/12 
90/12 

100/12 
90/ 9 

100/ 9 
100/ 6 

241 2 
28/ 3 

(24/ 2 


