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Aınerikanın 
harbe • 

gırme 

şartı .• 
ikinci Brenner mülii
htıtı ile Avrupada yeni 
bir harp havası hazırla
rıırken Amerika Cüm
hur Reisinin ve Bahri· 
Ye nazırının nutukları 
ll'Ünün en fayanı dikkat 
hadisesini teıkil et-

. llıektedir. 

~: ETEM İZZET B;;;~ 
ı l~in · 
'l'l' cı Brenner müHikatınm 
lı ~İstikamette harp harekatı
~ tiiv~reccği merakla beklenir
~lc .nun en mühim ı;iyasi hi
tQ'llhrıııd~n birini de Amerika 
~~ıtı Urreısi Ruzvelt ile Bahriye 
~dir ~n nutukları teşkil ·etmek
~ind' U nutuklar günün icapları 
~ı11c •ö~~cnmiş, idarei masla -
liiıı,,:0lıtıkacılığın ifadesi olan 
~.ha b!' _değildir. Biliikis, Avrn
tiln, ~ •nın başladığı günden bu'•n Sö ada_r Amerika adına söyle
lıdir ılerın en berrak ve en kat'i
dan ~ l\nıerika, üçüzler ittifakın
ı!nd, ~kınadığını, mihverin üze
~ddeıı Urduğu harp sebeplerine 
tQnu .0 muteriz ve muhalif oldu
ı·~ıu~ •deo~oji bakımından da yer
~ıııı ~ tnıhver idcolojisiuin ha -
Ql%o nıas!na asla mütehammil 
tıııı 11\~dıgını açıkça söylüyor. 

'hıın~tıka demokrasinin zaferi 
\~ bQ d 8 İngiltere ile beraberdir 
'' ıarı •vayı güden her millet ay
'' l(j 1•d~r. Bunu bilhassa Ruzvclt 

,..._ ı :•le tebarüz ct~irmekteılir: 
~l\cl;q; "1erıka BıTleşık devletleri 
• ~ne sansüTSüz ve kaıııtsız 

~ııı.,,,_, l ve terbiue verilecekti ·-. 
"<l>ııııı a ııencli<li. mecbuTi iş 
"'ı~~t arına aevkedi!miııecelc ve
ıı,,lalld "aret mevkiine indirilmiş 
~ ı.:f laT Qibi tanzim edilmif 

1
. llin8 •ne <1etirilmiuecektir.• 
L'~ttiıı •:aleyh, ferdi ve cem'i hür
~ltin •vanunı ve demokrasinin 
. ~di lllakuJ ve mantıki icaplarını 
~n lah~enılekctinin hudutları i
L 8thi 'lııı addeden Ruzvclt dünya 
Qnda arşısında da Amerikanın 

"''te ~ ha~ka herhangi bir istika
i•ı·a h ~;;ayijJ gösteremiycccğini 
h~alıııya ıseleri liıkaydi ile karşı
~'-n~:cağını tebarüz ettirmiş 
llQ or. 

lı~ . dava b t "I b t tit, . • u emayu , u man-
'k ~. ••nde Bahriye Nazırı ise a

~'tııı., kat'! sözlerile Rnzvelti ta
~fakta "1aktadır. Nazır, üçüzlü it
~"'••ik da bahsederken bunun 
~ hdit ~Vı bağlamıya matuf bir 
• ko'I" duğunu bilhassa gözönü

h''- r"'u~ ve: 
~'tiQe •lıat, bu korkutma teşeb
~~ .. :•la ehemmiyet vermiye
~·'h,.,, . 1•~i~tir. Haki.kat halde, 
~~·Q t~~ ·~•ıı planı dünyayı ye
eı':l~ı d sım olduğuna ve Ame -
.. ~~i 8 ~her bakrmdan istibdof 
1 •tııın~ r olduğuna göre bu 
;n; ıa 'Yet vermiyecekiz• sözü 
ıı~'İka,;"•nda Berlin paktının A
ltd k; •d~t sadece bir •tehdit. te-

ir, 1 tnediğini de göstermek
() h 

ı,~.I &ide A . 1 de t ' ınerıkanın vaziyeti şu 
till\...._ ı:•ell~_ediyor: 
~tre .1 •oloıı harbi safında İn

>i -... ~ e b~raber olmak .. 
~~ lnı:~erık~nın müdafaası için 

ı~ ı~ner Jere ıle beraber olmak .. 
liJ ~8rh ıc~ anlaşılıyor ki, Ameri
ıt,, d,, ve l?ırmckten müçtenip de-
L~I harıı:~cr i!'i ib tin:'~! üzerinde 

•tın· tnevı esas ıtıbarile ka-
11\.n •stir. 
~i· tak b· . 
b,~nin t' h ırınci şıkta, vani, ideo
ı; Sind • 1akkuku ve hakimiyeti 
""'U e nı(lt ı;~d n :Pard 1 ~reye elden gelen 
t\1 •dit ırıu ıfa etmek varlye
•d •a "-•n~e b!' yardımına belki ile 
ti 'c•lt· 1

' hır ölçü İ(İnde devam 
t, it İk' 1 
~ '•lı:t; · •ne şıkta filen harbe 
~~· lı.i;rr. 8unnn için de bir taar-
1\ı ~- J •rnaıı lazımdır. Taarruz 
lıı -~Yt :ııinYadan, vahut da Al· 
<\~ •rı i~ falyanın harp ilin et
ıı, er; •• ; &'tılebilir. Japonyanm 
.\İn cıııı •. şirndiki halde harp 
\;,~•ıı~. esı ruh temel değildir. 
~.'ktida "" talyanın da böyle 
\r 1t v, rı :V?ktur. Yeter ki, Ai
~~ 8•~ı111 Afrıkadaki İn&'iliz mU
L;ı:!••a ,,J!'•r~bilsinler ve Okya
\;t •ıı.ı,,, lı abıiın~k fırsatını bnla· 
•, lılı •rta u Vazıyette de Ü(Üncü 
~~ .\ııı., .Ya çıkmaktadır. Bu ,ıı. 
tıı~~•ıın rılı:an Bahriye Nazın 
'1ıt 1•11, v:i,.~nda tebarüz etti-· 

' •ıne rtlterenln dfını cö-
( l> l harbe müdahaledir. 

evamı 3 üncıl ıahifcıü ) 
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ı1lktısat Vekili Hüsnü Çakır 
Bugiin lstanbula Geliyor 

' AMERiKA ÇiNLiLER 
MÜDAHALEYi VAT ANI 
ARTTIRACAK KORUYACAK 

I LONDRADA 
SAKiN GEÇEN 

BiR GECE 

Musolini Po 
ordusunu teftiş 
etmeğe başladı 

Daha şiddetli 
hareket lazım 

Alakadar mahfiller hare-: 
kete geçilmesini istiyor 

Vaşington 7 (A.A.)- Bahriye 
Nazırı albay Knoksun evvelki 
cün söylediği nutuk hararetli tef
sirlere mevzu teskil etmektedir. 

Nevyork Times• gazetesi, Bir
leşik Amerikanın bugüne kadar 
yaptıklarından çok daha şiddetli 
bir müd 1 hale derpiş ettiği mütale
asındadır. 

•Nevyork Times• in muharriri, 
memurların artık •ne yapacağız?• 
diye sormadıklarını, fakat daha 
ziyade: •Yapmak niyetinde oldu
ğumuz şeyi ne zaman yapacağız• 
diye düşündüklerini yazıyor. 

İngiliz ordusundaki 
Amerikalılar 

Bu resimde, tayyarelerden atılan ağır bombalarm lıir sıra halinde 
hazırlandığını görüyorsunuz. 

Londra, 7 (A. A.) (B. B. C.) - Bü
yük Britanya ordusunda hizmet eden 
Amerikalıların adedi &ünden güne 
artmaktadır. Bunun için, Büyük Bri

tanyalılarla birlikte harp eden Ame
rikalılara mahsus olarak w~t • End
de bir kulüp açılmasına karar veril
miştir. 

Cevdet Kerim 
ince Dayının 
konferansı 

Artvin 7 (A.A. )- Cumhuriyet 
Halk Partisi nmumi idare heyeti 
azasından Sinop meb'usu Cevdet 
Kerim İncedayı beraberlerinde 
Kars meb'usları Ömer Kuntay ve 
Karıman Arıklı olduğu halde Art
vine gelmişler ve şehir methalin
de vali, Parti müfetti•;. parti ve 
belediye beyetlerile halk tarafın
dan karşılanmışlardır. Geceyi 

( Devıımı 3 üncü sahifede ) 

İKTiSAT V'EKILi 
fabrikalarda bazı 
tetkikler yapacak 
:İkwat Vekili Hüsııü Çakır bugfuı 1 tır. 

saat H de Karadenizden ıebrimize ıe- Adliye Vekili Fethi Okyar, C::iln ak-
lecekUr. Vekil, yolda Samsun, Ordu pm Ankaraya d&ımOştür. 

ve diğer nuntaka tacirleri ile muhlc- Maarl! VeJı:lll de Isparta ve Antal-
ill temaslar yapmıştır. yaya hareket etmişür. Vekil cenuı> vı: 

Vekil, burada Sümerban.k fabrika- ayetlerimizde on gün kadar te+Jo'<ler 
Jarında tetkilcler yapacaktır. Sümer- yapacaktır. 

bank umumi mildürü Burhan Zihni İnhisarlar Vekili de bugün Manlsa-
bu münasebetle İstanbula taJırıhnış- dan Akhisara gitmektedir. 

I _P_IN_İ~K~O~P~A~RD~l~K~TA~N;,.;._~S~~ 10 yaşındaki 
çocuk bıçak 
kullanır mı ? 

Bir manda Sütlü
ceyi alt üst etti 

Nihayet tabanca ile öldürüldü 

Ortaköyde Valcit sokağında 34 nu
maralı 1ırında işçilik yapan on ya
şındaki Rizeli Dursun Ali, manav Ni
yaziden bir kavun almıs, fakat, kavun 
ham çıkm.ı&tır. Bunun üzerine, Niyazi 
ile küçük Ali münakasaya başlamış

lar, Ali fll'ından kaptıiı bir ekmek bı
cafile Niyazinin üzerine sald.ırnuşlır. 

Küçük Ali elindeki bıçakla beraber 
yakalanmışfJr. 

Beyannameler 
dağıtıldı 

Kafi mücadele kararı 
tekrar edildi 

Chunıı - Kini! 7 (AA.) - (B.B. 
C.) 

Çin tayyare teşekkülleri ansı
zın Pekin üzerinde uçarak 200,000 
beyanname atmışlardır. Beyanı1a
meler, Çin topraklarının kurtarıl
ması mücadelesine devam husu -
sunda Çinlilerin sarsılmaz kararı
nı tektar teyit eden ChanJ? • Kai· 
Clıek'in son nutkunun baslıca par
calannı ihtiva etmektedir • 

Çinlilerin hazırlığı 
Chung - King, 7 (A. A.) - (B. B . 

C.) Çinlilerin, Birmanya yolunun tek
rar acılmasın~ intizaren, silAh ve di
ğer yüklerle dolu kamyonlar tccemmil 
ettirdikleri haber verilmektedir. 

Japon tayyareleri 
Çine indi 

Sanı:ıhay 7 (A.A.) - Cenup Çi
nindeki Japon ordusu, Japon hava 
kuvvetlerine mensup üç filonun 
dün Hanoi meydanına indii!ini 
teblii! etmektedir. 

Bu filoların adetçe ehemmiyeti 
teblikde zikredilıneınis*.ir. 

Manifatura 
fiatları 

tesbit edildi 
Fiai murakabe komisyonu ma

nifatura kat'i satış fiatlarını tes
hil ederek bu sabah iliın etmiıtir. 

Komisyonun fiat listeleri şeb· 
re tevzi ettiğimiz niishaların sa
hifelerindedir. 

Bu fiatlardan fazla istiyenler 
derhal müddeiumumiliğe verilerek 
milli kornnma kanununa göre sür
&iin ve ağır para cezasile teçziye 
olunacaklardır. 

Sular idaresin
deki tahkikat 
Belediye sular idaresinde 1933 

yılında islenen suiistiınalin yeni
den tetkik olunmasına ııecilmiş
tir. 
Suları şehre sev'keden ımakine

leroen birinin tamiri için 40 bin 
lira sarfolunması suretile yapılan 
bu suiistimal Dahiliye ve Nafıa 
Vekaletlerine de temas etmiştir. 
Mezkfır makinenin esas !kıymeti 
40 bin lirayı bulınadıi!ından üç ki
şilik bir teftiş heyeti kurularak 
veni tetkiklere başlanmıştır. 

Sütlücede kasap $erefin !kestir
mek üzere ııetirdii!i dişi mandası 
'kesim pavyonuna ı;ıide1'ken, pav
yonda kesilmek üzere olan di~er 
bir mandanın ilavkınnalarından 
ürküp birdenbire azmış ve ipini 
kopararak can havlile kacmai(a 

başlıımıstır. Azı:ıın lhayvan bütün 
hıziyle Hasköye kadar koSJnu.s ve 
yolda korkan halk kacı.şınıstır. 
Nihayet peşine düşen memurlar 
mandayı tabanca ile öldürerek 
halkı yaralamasını ve zarar, ziyan 
YaP'!Dasını önlemişlerdir. NARH, HALKI MEMNUN ETMEDİ 

Otobüslerde 
talebe için 

tenzilat 
Maarif müdürü Tevfik Kutun 

reisliğinde toplanan Beyazıt Cum· 
huriyet Halk Partisi konçesi lise 
ve orta mektep talebelerine İz
mir ve Ankarada olduğu &'ihi İs· 
tanbul otobüslerinde de tenzilit 
yapılması İçin belediyeye müra • 

1 bir Bir kadın 
erkeği ekmek 

bıçağile yaraladı 
Üsküdarcı.a Valideiati.k mahalle· 

sinde Helvacı sokabnda 70 nu
maralı evde oturan Davut o~lu 

iBahattin. komsusu Ra!hanive is • 
minde bir '.kadınla kavııa etmis, 
Rahmiye ekmeit bçdile Bahat • 
tini sol dizinden varıılanııstır. 

---o----

1870 ton peynir 
meydana çıkarıldı 

Peynirler buzhanede aaklanmıı ! 
Fiat mürakabe komisyonu tara

fından 'bevaz peynire ikonan narlı 
halkı memnun etıınemiştir. Çünkü 

saklaması yüzünden mevdana ııel· 
dil!~ anlaşılmıştır. Fiat mürakahe 
komisyonu İstanbul tüccarı tara
fından •biriktirilen .beyaz peynir· 
!erin şimdiye kadar tesbit edil -

Tehlike işareti 
çabuk geçti 

Gece Tramvaylar ve 
otobüsler çok kalabalıktı 

Londra 7 (AA.) - Londra, dün 
~ yıldırım haI'hinin baslan • 
eıcındanberi en sakin ı:ıecesinı ı;ıe
cirmistir. , 

iBiri aksam vakti, biri de sa.bah
leyin eclcenden verilen iki tehlike 
isareti arasında saatlerce devam 
eden bir sükunet fasılası olmuştur. 

Pazar aksamı verilen tehlike işa
reti, şiddetli hükfımların Londra
ya tevcih edilme_ğe başlanılmış ol
dui!u tarihtenberi verilen bu n°vi 
isarctlerin en ikısalarından biri ol· 
mustur. 

Sabahleyin verilen tehlike işa
reti esnasında payıtahtın muhtelif 
varoşlarından geien mitralyöı ses
leri isitilıniştir, fakat Londranın 
merkez mıntakasında sükil.n hi! • 
küm sürmüstür. 
Londranın münakalat servisleri, 

büt(in ııece işlmnis ve otobüslerle 
tramvaylarda pelt fazla yolcu ı:ıö· 
rülmüştür. 

* Londra 7 (A.A.) - Dün hı
ıtiltere üzerinde bir Alınan tay -
yaresi tahrip edilmistir. ibir dil!erf 
de denize düsmüştür. 

Roma: 7 ( A. A.) -
Stelani ajansına göre, 
Mu•olini dün Po ordusu· 
nu teltiıe baılamııtır. Bu 
teltiı muhtemel olarak bir 
kaç gün sürecektir. 

Alman tayyare 
zayiatı: 

2568 
Londra 7 (A.A.) - Harbin ba· 

$llldanberi, Alınanlar, 1nııiltere ü
zerinde ve İn.e:iltere sahillerind& 
2568 tayyare kaybetmişlerdir. 

Ayni müddet zarfnda 1nııiliz -
lerin tayyare zaviatı 676 dır. Fakat 
lbunlaroan 327 sinin pilotu sal! ve 
salimdir. 

*Madrit 7 (A.A.) - Maruf pi· 
yanist Padarevski dün buradan 
Llı:bon yolu ile Amerikaya hare
lket etmiştir. 
1000 seyyar hastane 
Vaşington, 7 (A. A.) (B. B. C.) -

Birlefik Amerikadald tl'nlversite ve 
Kolejlerin her biri Büyük Britanyaya 
birer seyyar hastane vermeli karar
laştırnıış!ardır. 

Cok kısa bir %8Dl&llda İnciltettJ"• 
bin ııeyyar hastane ıönderllebllecoti 
llmld olunmaktadır. 

{ Bu ne biçim kadastro'culuk ? 

Kimse yokken eve 
girip oturmuşlar! 
Kadıköyünde Cevizlik Eminhey 

sokağı 14 numarada oturan Cemil 
Duran şayanı dikkat bir 'Vak'a 
anlatmqtadır: 

._ Ailemin evde bulunmadığı 
)lr urada cuma günü bdr.s1ro 
memnrlan l.Jgal ettiğim ıahayı 

( Devamı 3 üncıl ıahifede l 
-----~-------------

Bir romorkor sahil 
gazinosuna girdi 
Gazinodaki halk telaşe düştü 

Ç~~ç_EVE 

(Briç) oyunu 
Zaman oluyor, üstüsle politi

ka ve harp hlidiselerile uğra~
tıktan sonra birdenbire onlara 
arkamı çeviriyerıım; edebiyat, 
cemiyet, gündelik hayat mese
lelerine dönüyorum. 

Sebebi gayet basit ... Bir kere 
benim gözümde hakiki yazıcı
lık ikinci soydan. Sonra da harp 
ve politika hadiseleri üzerinde 
tahsiyetli bir görüş sahibi ol
mak, onları en taze anlarında 
mevzuluğa kabul etmek.le müm· 
kün. 

Politika ve harp tavuğunun 
)'Ulllnrtalan bence, tam yu • 
mnrtlanacaf1, yahut tam yu • 
murtlandığı vakit anu çeke
bilir. Folluktaki sahte taş yu
murtayı kırmıya çalışmak, ya
hut tavuğun bir mevsim evvel 
doğurduğu kokmuş yumurtayı 
yutabilmek için, insana bir nevi 
başmuharrir iştah ve midesi 
lazım. 

(Yamı S üncü ııabltede) 

de buluşmuş, öpüşmüş, kafa 
kafaya vermiş, konuşmuş, yi 
ne öpüşmüş, ayrılmışlar. 

Aman ne gülünç tefsirler: 
- Şunu konuştular; hayır, 

bunu konuştular!. Mutlaka fi. 
Ilın şeye; yüzde yüz falan i~o 
karar verdiler!. 

Kah kah kah kah !! .. 
Onlar kararlarını çoktan ver

mişler de, ya sadece ortalığı 
birbirine katmak ve iki saat 
kadar keyif çatmak için kar~ı
lıklı (Briç) oynamıslarsa?. 

Niçin olanı.asın?. 
(Bri•) dört kişi ovnanır. 

Bitler, Musolini ve iki hariciye 
nazın, etti dört!. Mareşal (Von 
Keitel) i de beşinci ve yedek 
phıs kabnl edebiliriz. 

Bilirsiniz ki (Briç) de oyun
culardan birisine fransızca 
(Mort) derler. Ölü manasına 
(Mort) ... Kağıtların dağılış ica· 
hına ırörc, acaba, bu vazife han
ııisine düsccek?. 

Şnkayı bırakalım! 

caata karar vermi,tir. Bnnun üze
rine bir heyet tetkil edilerek be
lediye ile temasa ıeÇ111İftir. 

Bilhusa Rami ve civan ıiJ>I 
yerlerde oturan talebeler mektebe 
cidip celmek lçia her &iin yüksek 
etobüs ücreti verdiklerinden ta
lebelere tenzilat 7apılmau eok 

Sahte bono davası 
Gavri mübadil bonolarını tak

lit eden Yervant Vastelyo ile ar
kadaşlarının muhıdtemelerine bu 
eaba'h dır cezada devam olun • 
muştur. 16 kişiden ibaret olan 
maznunlar kabahati birbirlerıne 
atmaktadırlar. 

koımisvon yalıuz 'bir lfiat tesbit etınis 
ve yallı peynirlerin perakende 50, 
toptan 42.5 kurusa satı.!abilecdini 
ilBn etmiştir. Hatbuki bu ara bazı 
bak'kallar ve peynirciler yaliı alın· 
~ ikinci, l1QÜncü nevi peynir -
!eri de 50 Jruruştarı •atma.ita 'baş
lamıslardır. 

mesine başlamıştır. 

1 
Sütlücedeki buzhanede ve dii!er 

hususi ·buzhanelerde 1870 ton be
yaz pevnırın bekletilmekte oldu
i!u anlasılmıstır. Bu peynirin der
hal piyıaaya arzı kararlasmıstır. 
Yakında yeni mahsul de ııelecek -
tir. 

Zaman oluyor, biz yumurta
mızı günlük tazeliği içinde çok· 
tan yemiş ve ba~ka gıdalara 
dönmüş bulunnyoruz. O sırada 
bir de etnfırnıza bakınıyoruz 
ki. folluktaki sahte taş yumu:r-
tadan, kokmuş yumurtaların 
kabuklarına kadar herşeyi yi
yen yiyene .. , 

Mihver "şefleri arasındaki hu 
konuşmadan .. karılacak hiçbir 
tahminde yenilik ve kıymet 
yoktur. İster buluşsunlar, ister 
bulu<masınlar; yapılacak ~ey
ler ~on derece muayyen ve ev
velden planlı ... 

Biz onlan çoktan haber ver
diğimize kaniiz. 

yeriade elacalı.tu. · 
Pevnir tiatlarındaki tereffiiün 

buı tüccarın ellnde<ki peynirleri • 
Bitler ve Mmolini (Brenner) 

Emniyetle bekliyor ve bu a
rada, sevdiğimiz hakiki hnvat 
me\'Zuları üzerinde kalem oy
n~tmavı tercih ediyoruz. 
NECİP F AZiL ltISAKÜREK: 
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ODUNUN 

ÇEKlSJ 
-

Oduncular, belediyeye 
müracaa.t ederek, 435 lrunıt 
olan mevcut narhı az bul -
muşlar. Hakları var. O<lunun 
çekisi 435 değil, 535 kuruıa 
satılmalıdır. 

Çünkü, harp dolayısile yol
lar kapalı; ve Avrupadan o
dun gelmektedir. Malum· 
ya, odun, Patagonyada, yal
nızbir cldriiçük fabrika 
tarafından istihsal edilen ve 
dünyanın baıka hiç bir yerin
de "bulunmıyao nadir bir mad
dei kimyeYiyedir. 

5EVGiL1 
VE KATIL 

Şayanı dikkat bir katil ha
disesinin muhakemesi esna - , 
sında, ağırcezada, bir avukat 
fôyle diyor: 

«- Müptelayi qk olanlar 
sevgililerini hiçbir zaman öl
düremezler. Mückkilim de o 
adamı öldürmemiıtir.,, 

Müptelayi aşk olanların a
dam öldürüp öldüremiyec~k -
!erini bi!mem. Fakat, muhak
kak ki, ekseriya. ne yap,.tkla
rını bilmezler. 

PEYNİRE 

NE OLDU? 

Peynir fiatlanna zam ya -
pıldı. Bu nazenin de, ftldı ba
!lnl, boyuna yülueliy:>r. Ba -
kalım, heYeaini nerelerde ala
cak, hoppa •• 

Artık, peynirli aandoviç 
yapma111alı. Çünkü, bu Jınıa
rık taz.,, ııkıştırdıkça tıtl.ıyıp 
\'ıJayor. 

TRANVAY 

A.ZALINCA 

Baz: hatlarda, malzeme lut
lığı yüzünden, tramvay ıua -
baları ıeyrekleıtirilmit! de
mek, aktamları, daha u?un 
boylu bot tramvay be ~lıyc -
ceğiz. Bari bundan sonra, Ce
nabı Hak hepimize, Eyüp Sul
tan aabn ihsan eyleae.. Du
rak yerlCTindc, elmize bir de 
Eyüp oyuncaklarından kayna· 

na zınlbaı alıp, çeYİrİp dt.'T -

sak. .• 
AHMET RAUF 

Koku almıyan burunlar 
Evvelki l?ÜD, Kadıköy tramva

yında genç bir kadın biletçiye, bir 
küçük peocere açmas:nı, çünkü, 
arabanın fena koktuğunu söyledi. 
Biletçi: 

-Sonra açanın, şimdi işim var, 
dedi ' 

Dik.kat ettik_ İşi yoktu. Ayakta 
dikiliyordu. 

Genç kadın, ricasını daha sert 
bir lisanla tekrar etti. Bir polis 
memurunun ve vatırumın da mü
dahalesi ile pencere açıldı. Kala· 
balıktan leş gibi kokan arabanın 
içine biraz temiz hava girrneğe 
başladl. 

BOlmAN CEVAT 

iplik 
buhranı 

Bu sabahtan itibaren 
tekmil iplikçiler 5 
günde b-.yanname 

verecekler ! 
Fiat mür&kabe komisvonu şeh

rimizde iplik bulunduranlar için 
beyanname verme mecburive.ti 
koymustur. Bu sabahtan itibaren 
verilme!(e başlan«n bu .beyanna -
ııneler yerli veva ecnebi maımu -
!atından ipliklere şamıJmr. Kas
il<arn iplikleri ile, makara. yumak, , 
Jruka veyahut da küçük ıınasuralar
dalı:i dikis iplikleri beyanname ha· 
rici tutulmuşlardır. Tüttar ve fab- j 
r;katörlerle ellerinde herhangi 
bir suretle inlik mevcut olan her
kes 5 ııün içinde yani azami ayın 
12 inci cumartesi gunü saat l~ ye 
kadar mıntaka ikhsat müdürlü
iiüne beyanname vermls olacak -
!ardır. · 

İpliklerin evsaftarile numara
ları da behomehal bevanname -
!erde zikrolunııea'ktır. 

AGIR PARA CEZASINA 
ÇARPTIRILACAKLAR 

Şehrimizde iplik stOO<u mevcut 
oldu11u beyannamelerle anlaşıl -
dıktan sonra umumi kantrollara 1 
Jbaslanılacaktır. Beyanname ver- j 
ırnivcnler veya eksik verenlerle ip
lik saltlıvanlar bu kontroller ne • / 
tice~'nde hemen müddeiumumi
liğe teslim olunarak 2 yıl süre;ün 
ve aihr oara cezasına ça.rptırıla • 
caklardır. 

Açık İf ve memuriyetler 
Maarif Vekil.etinin hı.u.usi mek: " 

tepler idaresinde 13 lira asli maaşlı 

bir memurluk münhal bulunmakta -
dı..r. Orta mektep mezunu olan ve <lak- j 
tilo da bilen memurlar ar~da Maa
ri.l Vekaletinde bir imtihan y.ıpJla - j 
caktır. Müracaat 10 t~riniev\.·eı &ünü ; 

akşamına kadardır. ı 
Ankara Na!.ı.a müdürlüğU. ga.raj.Lntia 

çalıştırılmak üzere üzere 90 lira aylık 
ücretli ve en az orta mektep mezunu 
bir tornacı imtihanla ahnacaktır. 
Ayrıca mczk~ müdürlük için de 

asgari orta mektep mezunlarından o
lup muhaiebe ve amb:ır memurluğu 

işlerinde çalışmış ve ayniyat talimat
namesine vi.kı.f bulunanlardan imli -
hanla bir ambar memuru alınacaktır. 

Her iki i;:;i )tin dJ! müracaat müd
deti 12 teşrinievvel alı.nüne kadardır. 

Yaş haddi yoktur. 
Mildafaai Milliye Vckileti daire 

müdürl~ü imtihanla bir elektrik us
ta.sı ve bir de kalörifer ve su ustası 

alacoktıtr. Elcktrjk ustasu _a 52 - 75, 
öbürüne de 84 - 1~ lira aylık ücret 
verilecekt!r. Talip olanlar 10 teşrini

evvel akşamına kadar meıJci:ır daire 
müdüclüğüne müracaat etmelidirler-. -Sekiz kömür deposu daha 

açılıyor 

Sümer kok, Karabük koku ve 
ııazhane koku satıslan için acılan 
19 tali deoonun kifayet etmediği 
anlasılmıstır. Halkın mümkün ol· ı 
duğu kadar az zorlu'.<la karsılaş-

1 
ıınası icin tali depoların savısı co
i?allılırus, yeniden sekiz tali depo 
daha acılması muvafık ~rü!müş
tür. Yeni tali depoların acılacağı 
yerler tesbit cdilmis: hu hususta 
dalıni encüıınenden müsaade alın
ırnıstır. 

Bu yıl mekteplerde İngilizceye 
rağbet var 

Bu vtl bazı orta mekteplerin ilk 
sınıflarında lisan meselesi ehemmi
yetli bir ver almıştır. 

Gecen yıllarda fransızca ikısmı
na daha büyük bir alii.ka mevcut 
olduğu halde, bu yıl, orta :mek
teplere ııeçen talebelerin ekserisi 
inl!ilizcevi tercih etmekte ve li· 
san dersleri için inı!ilizceye va -
zılma:k:tadırlar. 

Son Telgraf'uı edebi romanı: 86 . 

GÖZYAŞL·ARJ 
ETEM iZZET BENi CE 

Sordum: ı pabilirlerdi. Sustum. Çııkaııdı., bir 
- Ne z::ımana kadar bekliye - '.ü.iiıt uzattı: 

ce.ifun? - Al su papeli. A<:ı:lı:ırsan birşey 
- Yatsıva i<ad::ır beklersin. Son- zı.k'kımlanırsın!. 

ra arka sokııkta, ön sokakta dola· Dedi. Ve .. ilave etti: 
sır. devrivelere g(;züık.mezsin. Biz - Sa.km fazla kacırayun deme! 
ııeliu seni bulaca(5lz. Kendin de temizlenirsin, bizi de 

Ve .. ilave etti: teınizletlirirsin. 
• - Giizcül-0.i?e Çipil Hüseyni de Dedim.' mnma .. Bu .is 'hiç. h~su-
ııclirecefu. İkiniz bir calısırsınız. ma ı?ttnıiyordu. l{akı ıçme, .'s~ırto 

_ Bu uzun iş! alma. esrar çekme .. On on ikı saat 
Dc<lim. ıburada bekle. Ben buna nasıl da

- Ne uzunu?. 
- ÖV!e.va on saat burada beK.-

lemek lazım!. 
Oının:uma vurdu: 
- Uzatma be .. Seni de adam ye

rine sayd*.. Dive ne naz edivor -
sun. Alimallah harcanırsı.n!. 

Dedi. Tehdit dıe~etti!. Ve .. ya· 

yanırdım. Böyle şeyler vaı>abile • 
cek olsam biraz daha ayık durur, 
lkend.i.m yapardmı! İııe saı>a. vola 
n.i:umıa ııiremediiiim için .ki işi ser
ıseriliı?ie dökmüstiiım! Fakat ona 
da sö'l.!edim: 

- Ben ııidiı> bir si.9e almayınca 
Jm1ciını yok. duramaım! 

Bir şişeye razı oldu. A~ 

il 1t'tllı iil 
Siz kimsiniz ?. 

1 
Ev değü;tirdim. Yeni evimin 

elektriği açılmak Hlıım. Taşın • 
maden bir gün evvel mahalli e
lektrilr idaresine müracaat ettim 
(Beyoğlu ve İstanbul şubeleri de· 
ğil) par3yı yatırdık. Yarm elek
trilc açılsın, dedik. llay, hay, baş
üstüıae, dediler. 

Ertesi gece oldu. Saat 19,:10 ..• 
Ka.ra.nhk bastı. Halli, bizim elek· 
trik 11çtlne11k. Kalktım; idareye 
gittiın. 

- Efendim, dediler, bugün ol
mu, yarın açılacak.. 

- Bugün için söz vcrn1iştiniz. 
- İmkan yo:ı: efendim .. Hem de 

kartonlar filan robededir. 
Hemen söyledikleri şubeye te

lefon ettim. Karsıma çıkau adama 
vaziyeti anlnttım. Cevap \'erdi: 

- Bu_ı:fın olmaz, yanrı. 
- Mutlaka uçacaksınız, dedim, 

karanlıktay'ız. 
- S:Z kimsiniz?. 
- Elcktri.:< idaresinin bir abo-

nesi.. 
- Evet amma, kimsiniz!. 
- Bir nıüştcriniz?. 
Adam bana kızmıştı: 
- Anladık be yahu, kiın~iniz, 

diyorum, söyleyin, yoksa tclefo
nu kapatırım. 

- Yahu, dedim, sana saatin nu
marasını, adresini söylüyorum. 
Ben bir vatandaşım. Kim oldu • 
ğunıdan sana ne?. Elektrik bu 
akşam açılacak ,o kadar .. 

Bu hadisede siz kimsiniz, sua
linin mana ve n1ahiyctini anlı -
yorsun uz, de<-H mi?, Eğer, telefon 
eden kodunanm biri ise. elektrik 
derhal acılacak, değilse, ertesi gü
ne kalacak. 

lle11imle konusan memur, bir 
abonenin karanllı:ta kalmasından 

ziyade, abonenin şahsiyeti ile meş
guldü. 

Sonra ... Sonunu yarın yazaca • 
ğıın. 

REŞAT FEYZİ 

l~üÇÜK HABERLER 1 
* Beden terbiyesi genel direktörü 

General Cemil Taner dün Eyüp ka
zası gençlik tcşki15hnı teftiş otmi~tir. 

. • - Dün zabıta 

daha yaka hyaroık 

teslim etml§tic. 

re.nideu 5 dilenci 
müddeiwnumiliğe 

~ Bakırkö:rüne tabi Safra kö -
yünde Balmi<ö,. Hallcevi tarafından 

düıı bir spor yuvası açılıruşlır. * Memlclı:etimizde ketenclliğin in
kişafı için esaslı. tedbirler alınacak -
lır. * Çocuk p:ıtiklerimiz B.:ıf>;dat ve 
Basrada tok rağbet görmü~ ve ayak
kabıcılar cemiytine yeni ~pari~cr 

gelınLşt.ir. * Pı.yasaya ispirto der~ı gayet 
diışü.k ve adeta kokulu. su denilecek 

kadar tesirsiz sahte kolonyalar çıka

nlmışlır.Şılı: ambalajlar içinde ka -

dınlar vasıtasile ve yUzde 40 iskonto 
ile sahlan bu kolonyaların yapaldığı 

yer aranmaktadn·. * Ytiksek mühendis mektebinde 
imtihtınlara bu sabah saat 9 da baş
lann11şıır. 400 den fazla talibin ara -
sında l\Iilll Şefin oğlu Ömer İnönü de 
lınlihana iU'mişlir. 120 ltijj alınacak

tır. * Şehrimiz: adliy~ne bir günde 
gelip gidenlerin 7000 k*iyj bulduğu 

ve mcrn1er merdvenlerin bu yüzden 

aşındığı görülmüştür. Kalabalığı ikiye 

bölmek i~ın posta kısmına çıkan mer
divenlerin de açılması ve yeni adliye 
sa.rayı merdivenlerin.in ı;eli.kten ic.Şası 
dü:;ünülmelcledir. 

""'1r Ozerlerlnde 100 kuruş ibaresi 
yazılan eski gümüş liralar tesmi da
irelere geldikçe tekrar piyasaya çı

karılmayıp Leda vülden kaldırılacaktır. 

Hatilcaten yüz adım kadar ötede 
vaiUıbova. bü viik bahçe içinde 
.mııhtesem ıbir .konai(ın önünde e
'·ğildi, kundurasru çılrardtı ,ııiyd:i. 
bir şeyler yaptı. İhtimal 1'.em ba 
bana: 

- İste burası .. 
Demekti. Hem de Zehraya: 
Haberdi ki, o tarafı benden sak

ladı. Kapıyı. ivice öi(rendiklen son
ra doitru Taksime cı.kbm, bir mey- 1 
hanede dört bes duble icti.m. şişeyi 
de doldurttum, tekrar kona.ita ııel
dim, söyle kösenin basında otur -
dum, mendili serdim ııelip J?eçen 
oJ,dukca: · 

- Verin fakire. 
Verin babaya!. 
On ı>ara verin!. 
Bes para verin!. 
Diye mırıldanıyordımı. İsin tu

lhafı konaktan ihtiyar bir adam 
çıktı, arkasında da bir siyasi usalt 
vardı. O da mendili:ıne bir çil ku
ruş attL İçimden: 

-Enayi!. 
Dedim ve .. bir saniye düsündüm. 
- Arlamcai!ız ı:ıara verivor. 
f"Vilik ettim .. diyor!. 
Fakire yardım vazüesini yapı

yor!. 

Yeni bir 
kur azlek 

Ş:hrimizd~ odun buh
ranı yaratmak için sa-

/}_üyük 
No. 5 

Tarihi Tefrika 
Yazan: RAHN'İ YAGIZ 

tın. alınan °?~nlar Goben ve Breslav gemilerine me· 
harıçte heklctıhyor ! . l Ü 1 b .., kildi 
Belediye, s<>lıir içindeki depo - raSJffi e SmaOJJ ayragı çe 

larda kiıfi miktarda odun mcv -
cut olup olmadıil:ını tetkik etmiş
tir. Yapıl<;n tetkikata nazaran '!'-'

ibir ieindeki deı:ıolarda bulunan · 
odunlar, kış ihtiyacın. temtn <·"e- 1 
cek miktarda de~ildir. Bunun han· ı 
ei sebepten nes'et ettiği tahkik 
edilmistir. Neticede. ,sehirde odun 
azlıihnı bahane emr-'c icin toptan
cı dükkanların veni bir kurnaz -
lıelli>~ karsılaşmıs ve bunların o • 
dunlarını. odun ihrac iskclclerin
detıeklettikleri, İslanbula sevket
medik!eri anla.sılmıştır. 

.Belcdive. İstanbulun bir kıslık 
odun ihtivacının behc•mehal İs -
tar.bula getirilmis olmasrnı iste -
dii:inden -toptancı ve tüccarlara 
ihrac i.<J<elelerindeki odunlarını 
hemen İstanbula sevkebmeleri ni . 
bildirmistir. 
BİR MÜRAKIP ON ÜÇ İHRAÇ 
İSKELESİN İ DOLAŞACAK 
Belcı!ive iktısat işleri müdür- 1 

Iüüünden ayrılacak üc mürakıp da
>mi olarak odun fiatları ve kon - 1 

trolü ile ui'!raşacaktır. 
Diı!er taraftan bir mürakıp da 

bugi:n i.>enda ve civar.na git -
mekted:r. Bu zat 13 ihraç iskele -
sini dolasacak ve oralarda bek
letilen odunlarla fiaUarı tesbit e
dip sür'atle buraya t:0ncr2k ra
pcrunu verecektir. 

Çelebi Mehmet türbesi 
Maarif Vekaleti şehrimizdeki 

ve diiter yerlerdeki tarıhi türbe- 1 
leri esaslı bir sekilde tamir ettirip 1ı muhafazava karar vermistir. Bu 
cümll'den olmak üzere Bursada 
Çelebi Mehmet türbesin; n 16 bin 
659 lira sarfolunank 15 teşriniev
velde taomri olunmasına başlanı -
lacaktı.r. 

POLİS 
VE 

MAPKEMELER 

Banyoda ölen 
adamın ölümün

deki esrar! 
Taksimde talimhane mevdanm· 

da Çelikpalas apartımanında otu
ran Türk petrol şirketi memur -
!arından Hasmonav dün *sam e
vinde baUYoya ınrmis ve bir saniye 
sonra iıni olarak düsüp ölmüştür. 

Vak'a polise ve omdan da ad
liye doktorlu~una haber verilmiş· 
tir. Cesedi muavene eden tabibi 
adli B. Enver Karan ölümü şüp
heli ,ııörmüş ve morııa kaldırılma
sına lüzum göstermlstir. 

Hasmonav güçlü, kuvvetli bir 
adam olup kalo hastalıih filiın da 
vfil:tur. Cesetteki bazı araz .kendi
sinin zehirlenmis ol'ITlası şüphe -
sini uyandırmıştır. Bu cihet ve ö
lüımün kat'i sebebi morııun tetki· 
katı neticesinde vereceği rapor ile 
anlasılacaklı,r. 

Birkadın tren alhnıla 
parçalanıp öldü 

Havdarpaşadan tıar<iket eden 
Adana treni evvelki ııün ·Bilecik
te 'feci bir kazaya solıebiyet ver -
mistir. 

Tren Bilecik istasyonuna yakın 
bir yerde bir dönemeci dönerken. 
hat üzerinde ceviz toplıyan genç 
bir kadına çarparak parcalamış -
tır. Zavallı !<adıncağız hemen öl
ımüstür. Kaza münasebetile pos -
ta 3 saat ıı:ecrkmiştir. 

Halbuki dilenci malına. canına 
kasteden bir serseri! Ve.. kendi 
l<flıdime hu tezattan utandun, a
c:ııdı.m. Bana elini uzatan, acıyan 
bir adamın elini kesmek için şim
di dikizcilik ediyordum, gece ya
rısı da gözc:;ülük edecektim. Fa • 
kat, yapıla<:ak şey yoktu. 
Yatsıya kadar oturdum. Şi,<tıyi 

bitirmi~tim. Mendilime de epeyce 
para birilırnişti. 

Dilencilik hiç de fena değil İn
san başı sı.kıhnca mendilini yayip 
bir yere oturuvermeli. 

Dedim. Düşündüm: 
- Acaba şişeyi yenideıı dol -

durtsam mı?. 
Gidip gelinciye kadar konağa 

girip çıkan olur mu?. 
Sinemaya, tiyatroya filin belki 

çıkarlar. 
Ve.. korkuyordum: 
- Ben yokken birşey olursa ne 

yaparım?. 

Bunlar sahiden adamı iı1dürü
verirler. 

İk' -··mruk bir tekmede benim 
canını cıkıverir!. 

Kimvurduya giderim.. 
Ölümle yaşamak arasında be

(Devaını var) 

- Ei!er geçmeme müsaade et- 1 
mezsenia, toplar.Jtıa .ınüracaat 
mttburiyetinde lı:alacağım.. Bu . 
talı:tlinle iki devlet arasındaki mü
nasebetlerin b<mılrnasına, hatta 

sililıh bir ihtilr.f zuhuruna ait 
mes'uliyet tamamen siı:e, ve Os
maillı bü.kilmeline ait olacaktır!. 

Dedi. 
Boğu kumandanlığı bu tehdide 

zerre lrad::.r 1.ulak asmamış, elin
deki tüfeğe ya:ll,anarak boj;uı 
bekkmeöe devam eden arslan 
Mehınetcik bu hföfe omuz silk -

- Gelen görür! 
V cciT.esini tekr,arlıyarak işine 

devam etmişti. 
Paytahtta, fngif:~ ve Alman se

firlerinin Saıiarete ba<vuru~ları, 
terua•ları devam ederken İttihat 
ve Terakki nazırları, partinin zi
mamdarları Alıuan sc.mpatr.s~ni 
izl: aı-a vesile teskil eden bu hidi
!:ede kendi noktai nazarla.rmı re
-.-ac mevkiine koydurmalı:ta hiç 
gecikmedlle~ .. Avını kıstıran bir 
Pars azametile Osmanlı karasu
ları dışında Ga:.~nin Alı:.leniu a
çılmasını bekliyen İngiliz takip 
filosu, bir ,;in sonra Alman ı:-e
milerinia Çanakkale boğazından 
gc · fş müsaadcs.ine ulaştıldarJU 
hayretle gördü. 

&bıali, Alman sefirinin müra
caatını iyi karşılamış. İngiliz se
firine. Gobenia esasen ötedenberi 
İstanbul sefareti emrine ver;lmiş 
bir gemi olduğ·nnu ileri sürerek 
geçiş müsaadesi veril«eğini bil
din-· • iste, Goben ve Breslav 
Çanakkalcnin önüne gelerek de
mirledi 1eri sırada, İnl(iltcrenin 
Salt.an Osman ve Resadiyeyi ve· 
remiyecejti haberi de Bahri'fe Ne
zareti ve Babıiliye ulaşmıı;tı. 

Alman sefiri, bu hadi"'V" kar
şı İttihat ve Terakkinin ij(birarını 
öğreaince boş durmadı.. Bunu bir 
istil.ade vesilesi telilı:ki etti. İngi
liz c-emilerinin verilemiveceğini 
duyduğunu, bUJU1 esef ettiğini, fa
kat kendi hükUmetinin bn urarı 
telafi etmek ün,.., Ttirk sulanna 
s1~1nn1ıs olan Gobcn ile Brcslavı 
Osmanlı hükumetine l{ayzer Vil
helmin bir hediyesi şeklinde ver
mek tasa\'vurunda olduğunu ha
ber verili. 

Esasen Alman sempatisi IH!sli
yen İttihat ve Terakki parlisi bu 
müracaati hahişle kabul ederek 
n1üshct cevap verince, Çanakka· 
lede bulunan Goben ve Breslnv 
gw:ıııiluine ıncrasim!e Osmanlı 
bıı,·.,,ğı eekikli. 

Bu merasimi müteakip, bu iki 
«cmi ile birlikte bo~za gelmi$ 
bulmlıın hu kn•an harp ı:emile -
rinin ana gemilii{i vazifesi uhde
sinde olan Cencral Transportta, 
Erdek eivan.nda bir "Ziyafet ter
tip ~ildi. 

Ziyafette, Alman harp ı:emiJe
rine Osmanlı Sllnu•ı keş.idesi me
ra'fııine i.qink eden Dah~ive 
Nazırı Talat. Bahriye Naun Ce
ıruıl, Harbi'''" Nazırı Eıwer Paşa
larla c!liiter İttihat Ye Terakki ku
nıa.ndanları da hazır bulunuyor
lardı. 

Gobm ve Breslavın yüksek rüt
beli zabitlerilc Osmanlı donaD -
ması erkanı da davetliler &rUID· 

da idi Eylillü• ilk günlerinde. :ü
ze[ bir sonbahar dekoru \çinde 
Mıtrm.aranın binbir giizelH!i ara
sında Ceneı·al vapurua.un kıç gil-

AVRUPA HARBiNiN 

YEN t MESELELERİ 

Afrika için 
beslenen hırs 
Avru)ta lıarbi <lolayısile eri.aya 

konan mühim meselele.rdc.n bui de 
hlç ~phesiz miistemlekcle.r me
selesidir. Mihver devletlerine ı,:i;... 
re, Avrupada kundacak yeni ik
tısadi nizamda, geniş Afrika böl
geleri Avnıpanın bir mütemn1inı.i 
olara.lı: kıymetleadirileeeklir. 

İlalvan gazeteleri de, Afrika 
miistenıiekeleriııin müsavat dai
resinde payedilmesinden hahse -
derken, meseli Belçika Kongo • 
sunun •heııü.z el sürülmemiş bir 
haz.iııe- olduğunu yazıyorlar. AY
rupa.n.ın dörtte biri .kadar olaıı bu 
kıt'ada dünyanın en mülıinı ser· 
vetleri vardır: Alt..ııı. radywn, ba
kır, kalav, kömür, demir, petrol, 
kauçuk, kahve, pamuk ve saire 
ve saire ... Halbuki bu büyük kıt· 
ada beyaz ırktan yirmi beş bin 
kişi varnıış. Ve hunlardan Belçi
kalı olarak dn :ımı kişi ziraatle 
mesgul olnyorımış. 

İtalyan gazeteleri Belçika gibi 
kücülı: - bir memleketin bn koea 
mcmJeketi organize edec:ck ayar
da olmadığınt da iliive etfrvortar. 

Netice olarak da, melce ha 

\·erte ve salonlarında verilen zi
yafet çok mutantan oldu. Burada 
Gobenle Breslavın mürettebatına 
(Cemıliye) denil•n serpuşların 
giydirilmesi, gem iye Osmanlı de
ııiıc;.ler.nden -:;· ~~rmel.ilt bir kad
ro da ilivesi kali.rlaştLnldL Ziya
(etiıa. sonuna doğru kısa bir nu
tuk.la kadehini kaldırarak iki dost 
devletin :aadet ve refahına, Sul
tan Reşatla Knyzer Vilhelınin sıh· 
hallerine içmeyi teklif eden Su -
şon, iki geminin Osmanlı donan
masına iltihakını da müidelerce
sinc lı:rkese bı!dircii. 

Ziva~etin nihayellerinde, Suşo
nun o zamanki A.-rupa harbi et
rafında kendi nolrtai nazarına gi>
re verdiği i~ahat ali.ka ile dinle
niyordu. 
Yalnız silzü döndüre dolaştıra 

hol palavralı bir mevzu çerçeve
sinde Rusyaya intikal ettiren A
miral, bir mübalağa şaheseri sa· 
vurdu: 

- &usvanıo vaziyeti çok feci
dir! dedi ve ilave etti: 

- Eğer Osmanlı devleti ile Çar
lık Rusyası arasında bir harp zu
lıuru menuu bahis ise, bu, Rus
yanın yok oluşuna işaı-eltir. Zira, 
Odesa sahillerine ihrar edeceği
miz Goben silihenda:r:larından 
mürekkep bir tabur, önüne gelen 
Rus kuvvetlerini ezerek ti Baltık 
sahllluine kadar yürümek ildi -
darında dır!. 

Türk denizcileri bu mübaliga
ya hayretle kulak verirlerken İt
tihat ve Terakki kodamanlarının 
Susonu tasvip eden söz ve hare -
ketleri havreti şaşkınlık derece • 
sine ulaştırdı. 

(Devamı var) 

Bugünkü ve Cumhuriyet 
bayramındaki milli piyango 

ket ideleri 
Milli piyangoonun 3 üncü terti

binin 3 üncü ve son lı:eşidesi bu 
akşam saat 18 de Ada.nada yapı
lacaktır. Keşide safahatı avni sa
atte Adana stadyomundan nak -
len radyo ile verilecektir. 

n;ı;. .. taraftan Cumiı.ul"ivet bay· 
ram.ı ımünasebelilc de fevkalade 
bir .kesitle lertiı:ı olunması karar -
laslırılırustır. Bu fevka.liıde keside, 
29 te.srinievvel günü Ankara stad
)'O(llunda Cumhuriyet tıayramı 
merasimini müteakıo yapılacaktır. 

----v--

Tramvay, elektrik ve tünel 
U. Müdürü istifa etti 

İsl.anhul belcıdivesi elektrik. 
tramvay ve tünel isletmesi tıımum 
müdürü Mustafa Hulki vazifosin
d.en istifa elmistir. Beledive Te -

islii!i istifadan "Dahiliye Vel<ale -
tini baberdar etmistir. Dahilive 
V1!'lcil.etinden verilecek reavba in· 
tizar edilımektedir. Yek.ilet. isti -
favı kabul ederse yeni müdür ta
yin edilecektir. 

Münhal i.nlıisar memurlukla
rına 200 talip Yar! 

İnhisarlar idaresinin orta mek· 
tep ve lise mezunları arasından 
memur alaca,i!ıru yazmıştık. Bu 
memuriyetler ıınüsabakası icin sim
diye kadar müracaat edeceklerin 
sayısı 200 e ,ııelmislir 

Taliolerin müsataka imtihanı 
ayın 14 üncü günü icra olunacak
tı.r. 

müstemlekeleri işgal etmiş olmak 
hakkının, müsbet bir esas teşkil 
edem.iyeceğiıai ilive ediyorlar. 
Görünü~e bıkılırsa, mihver dev

letleri el.aba ııimdiden Afrika için 
gea~ !tir plia hazırlamışa benzi
:yorlar. 

Roınada l.9l8 de loplanıın Afri
ka J[ongTCSİDde de murahhas.) ar, 
Afrika a1C2lesinin bir Avrupa 
meselesi olduğun.da ittifak etın iı
krıli. Bunlar Afrikayı A Vt"Dparun 
maddi, iktısadi ve nufus bakınrnı
dan da mütemmimi addetmişlerıli. 

Simdi Avrupaya sı<ıııısamıyan 
mihver devletleri ~u tezi ortaya 
atmııılardH': ·Afrika, hem Afrika· 
lılaı:ın, hem de Avrupalılarındı.r.• 

Beyaz uk Afribya girmeden 
evvel, yerliler hep birbirlerile he
ğad...-makla meşgul oldnklar i
cin, bu büyük lot'ıeyı ekip biçme
yi, yeraltı ffrttUcrindea istifa -
deyi akıllarına hile getirmemiş • 
lcrdit:. 

Hulasa bu ne,riyattan anlaşılı -
yor ki, bugünkü harbin mübim 
sebeplerinden biri de Afrilcanm 
servetidir. Ancak şurası da $•Y•· 
m ılikkattir ki, ll'rallSlllar, henüz 
sulh •artları ortaya lı:oo:ımadan ve 
mu1ı11tt1-in neticesi ~i alınma
dan en-~ keMi müstemlelı:ele -
rindea ziyade. bep Belçika müs
tcm!ekeleriaden balıııetıneyi Iay
dnlı bulızyorlar. Yani b~kal.arımn 
malını peşkeo çekıııek &iJı.i hir~ey .. 

• • 

Hep o Akdenİt·" 1 f~~ 
Yazan: ALİ KE!'lAL S ; 

- .. ~· . Kleopatrn erkek ışın ~eııd' 
hem Antvanın, hem de dr' 
feiaketine sebep oı~uş; fil<~ 
eski Mısırın o şivekar• ··re ı: 
beytinde de dendiğine gobnl 
Iarını mahvtemedikçe r• ' 
mezmiş. Hikaye malÜ111' 

1 
~o 

Koca Roma imparator u.lı ~ 
kişinin eu- geçiyor-. Jlf~t" 
van da bnnlanlan birı. D• ( 
him şahsiyet de Oktavdır. 
ciisü ehemmiyetli d~ğiL kad•' ~ 

Harp adamı oldugıı t•·•O !• 
zevk ve sefa ehli olan An. biil'· 
sıra hakim olunca oradak• lı<''.ı; 
dar kadının cazibesinded 

0 
i" 

lrurt~!amanw;tır. Solll'1, : ,rı'd 
hur Oglist ol.an Oktav ıl bir~·~ 
arılıvor, nihayet bunW ıar· ~ 
:rile muharebeye tntu~nY0.' d~ 
ma imparatorluğunda b_1.~~ 
harp daha. Oktav için "'

11 
k 01• 

!er talilıinin denizde p•'1\;o} 
ğunu söylemişlerdL Onu• ~,r• 
vanla mulıarehc ederkell c ı;ı· 
bine "irmenıeğe son der•~; ı:1 
kat etti. Aksiliğe bakın:ıl;1,1ıı j 
opatra a'lkı Anh·ana Jll~ de,,.:, 
ııizdc harbi kabul et.nıes~~dı' 
ediyor. Antvanın aklı .-uı"j 
l..'11lllancLınları karada diı~f,ı 
ileri sürerken K.lcopatra 8 jolt t' 
rem iş, kendisi de bir g_e~' sefl' 
lunarak bu deniz hıırbinl 0 of 
decefr:ni ;öylemiştir. Ant••,,.,~: 
zel kadının sözünden ç~~I'' 
tır. Netice yine malünl' .,,p1ır' 
galebesi. Antvanın ve J<.'~ ıt'f 
nın hezimeti ve nihayet 1 ~ 
linin intiharı. ~•'' . t••" _,{ 
R<ımaya ve Italyaya it!'~ 

hıikim olan Oktav Mı.ır~ ' 0110 
rerek R<ıma imparatorfugıl . .; ~ 

JıdtPIYp • 
havt1~u ~eme~ olan A ,~ı 
rnanııle ıradesı altına alfll bir~ 
•ünmüş ve artık ortaJ<sıı ,..,ıı 
retle iınııarator olınal< e ;ıııf 
düşınüstü. Bu hedefiıı~ ~/~ 
varmıştır. Fakat o cih.• 1.' 11~~1~ 
tı burada verilecek gıb• il' ti 
Şekspir Antvanlı Kle<ıııJI i1'İ iJr' 

~.mı tasvir ederken .. :;:.Jeı& '~ 
ıçın hayat memat mu JaJlll" 
bu muharebeye dJlha "1,ııJ•r'of 
evvel Antvanın .kuınan ·c f:'ı 
cWı birine daima gen( • bİ iJ _.. 
kalmak istediği kad"':. bat 0 "'; , 

etmek hevesine de d':'Ş~ s'ifl 
h.ur kadına hitaben şo)l ~ 
tiyor: . : dol' ı· 

- Sizin gemileriniz.•);,, of'1 nıamıştır. GeınicilcriUJ~ "r'~~C· 
çılarılaı> sürücülerden Jll~iil"r 1" 
tir. Bunlar hemen tel~ j)eti•~ıc· 
Halbuki Oktavın g~ el~r 
asker harp görmiiş ~~et sı-' 
Gemileri hafiftir. Si.,;ııl< tir 
dır. -·Jii "ıı 

Fakat şimdiki harb~ 1ıı11' ~· 
mek lazım: Bugünkü riJIİ u' 
Mısır üzerindeki eoıeUe, •1 

\, 

müddet sakladktan soJJf ~jf· r' 
gizlemeğe lü.zum görnıeUI ~l,ıı 1,. 
rupada bir harp çıJ<ars"riç ~·P' 
mukadderatı bundaıı ~· ei'Jt! 
bileceğine ihtimal vertıl1~1: ~ 
ha 938 de şöyle diyor".' batf· I' 

- Eğer Avrupada 1>ır:h1'1' l 
kar da Herlin - Kom• JIV"' ~I~ 
bir ittifak halinde ol~: ,,ı t"';ı: 
!arla İtalyanlar Mısır• "',.O,- ol' 
ğc muvaffak olurlarsa bil ıl'~''l 
giltere ile Fransaıun _(o ıııı'~ı' 
müİtefikler) müteess~;ır' ,ı · 
kabil dei(ilılir. Fak~t b~O' 
kimiyel için Alı:denı.ze r'° 
mak ilctlıa eder. . se't ~ti' 

İste daha harptctı bıt bil O' r • 
ve! ortaya konmuş olan ıJd> .~ı ' 
leanın doi{rulu;;.,ı aJI~ . ~ıJ' 
Dizde talihli olmak la~ den'.,• 
!arca e.vvel Okta•,"' t~h~~ı\~ 
ona yarolmoş. Çunkii tli iÖ'·t~~ 
deki donanması kuvvd~ ebil~ il' 
denize kendini beğeP .'r oIP' 
çin ornı .ta.ınemile sah1P 
zım.. ee.ı.> o Akdenis- . ..,.ıe ~ 
* Beşikta~ tayyare aıöl;;;rr"~ I 

pılan ilk Türle mektep ~~ot ~'.11.:~' 
Ycı;ilköyden hareketle P'.,. t" 
resinde Ankara ve pjvrı 

Birimizin oır~I 
Hıpf mlZID ~1 

Ç b 1. esıı'? 
en er ıtaŞ ı:ıııJ 

teftiş edilıPiY0r 5•
1• 

.A..ıa.ıı ll• 
.. oku vu"".13rızııı- ... 6 ,ııl~ 

ru yazıyor. .. <ti.i!lit~ıı ,ııı 
.Emniyet nıu . - ;rııeJl'1 r> 

eubenin teftisJerılll rııl" "' 
niyetle okuyoruz. . -nıl ı:r 

.ı... • :.,cı ~.v · ı .ı' 
teftişler he'P ...,ır- alilıB"' ıı11• 

delerde vapılıV~antııl~ıi~ 
nar yerlerdeJ<i. ce<1'b· c'"1 
tuluvor. Mesel8 c:or?.!,~!8' 
ve Nun.ıosmanı"" pr 
ruıda bulunan ~ .,.,ıc1 1 

ali _ _,;r? -..ı ... AI 
!arın h ~~ . de ,,.. 111'' -

I Yine bueüflı.er 8)oıtıı" .,eti" 
ve kavunlar da ~.,.ı;..,e 11,ı•~ satıJomaktadır · B.. 111eı1' j.Jıf 
nh•et müdilrlfılu et"'el 
buralan da ııe~ııı 
ler> 



Kanada · Fransa 
He münasebatı 
kesiyor mu? 

{:>atisteki elçiyi Kana· 
daya çağırqılar 

Ottawa 7 (A.A.) - Havas ajan
sının muhabiri bildiriyor: 
\ı I<anadamn Paris orta elçisi al

Jtıa a'f Vanur'un Ottawa'ya çağırıl -
81 Kanada matbuatında iki 

~le-ket arasında diplomasi mü
~· betlerinin inkıtaı hakkında 
ıh ....... :~ata vol aQlllıstır. 
~ılıı.ce intişar eden gazetele -
l'iıı i"'- t ·· ·· kte ft •l.11.ı a taraftan gorunme • 
tıtua?lsızca intişar edenler ise buna 

}lhalefet etmdktedirler. 

1 arıam~ntonun 5 teşrinisanideki 

1°tılantısı tamamen bir sekil top
t~tısı olduiiundan mesele bu iç
tı llıa~a ortaya konmıvacak, ancak 
ııı~lamento resmen acıldıih zam~ 
·Uı.akcre edilebilecektir. 

d }{anada hükU:meti, Fransız aslın
d ~ olan Kanadalıların muhalefeti 
t :ı avısne bu inkıtaı arzu eder ızö
f,l'Jn-ıeınekteclir. 

rransada siyasi 

~ 

ııizam nasıl 
olacakmış? 

ransız Hariciye Nazır1-
nın yeni beyanatl 

~i~t!tlin 7 (A.A.) - Fransız hari
s/ nazırı B. Paul Baudoin, ,.La 
lak isse. gazetesine verdiği ıbir mü
tq\'atta Mareşal Petain'in Fran .
ll.irı a Verecel?i yeni 'kanunu csası
b,.,-,.esas hatlarından bahsederek 
'"'"utnle demiştir ki: 
ı;- Yeni siyasi nizamrmız otori
'1ıii "7 sosyal olacaktır. Fran~~ 
\u~rı:yet, kardeşlrk ve adalet. ul
ta 1t nu inkar clmemektedr. Fran
li'fo Umanda eden bir hükıimet is
~~ ~ütün sahalarda otoritenin 
leli. ~ı lhezhnetimizin esas sebep
ltu ll<len biridir. Devleti veniden 
!tıa~ak için Fransada lbütün icti -
itil' nizaının an'aneıvi temelini teş
tllld ede~ a~Ie ve meslek n:efhl!~l~
ıqeran ıstıfade edilecektır. lüiku
~·~n mücadele ve imha etmek is
di~lgi sev bazılarında hodbinlik, 
ttıe~ bazılarında ise muttarit bir 
f~ ebe fikir virududur. Bunlar 
'1ıUa ~Ullan~lan cferdiyetcilik ~. v: 
~oı{rı~et. ısmi altında 1her turlu 
lil'ttı~ktii ,gayreti imkansız hale ge
lin t-};te ve her türlü ülküyü tah-J etmekte idi.• 

lıgiliz Hava· N ~-
~aretinin resmi 

tebliği 
t 
~?~ra 7 (A.A.) - Hava ve 
~ı:llı emniyet nezaretlerinin teb-

l}u 
~llt- n. ı?Ünesin batmasından biraz 
~na Londra mıntakası civarında 
~;Jerit surette ucan bir tavvare 
bolll 1ndan ıbambalar atılmıs. ve bu 
~lls~alar pek az hasarı mucip ol-

llu ~· Yaralı ve ölü yoktur. 
'glln safaktan biraz evvel, düş
t't!rı1.ı tavvareleri, bazı noktalarda 
~r. f'O ve sark sahillerini ı?ecmis
ttıi.1 akat dahilde uzağa ı?idcme -
·"'1el'd· 1 ~ d ır. Birkaç bomba atı mıs 
'\'ahu e, hiç ikimsc.nin ölümünü ve 
l'Jııstı~ Yaralanmasını mucip olma-

~~~ ~.n'!iltere üzerinde başka 
lıı- r duşman faaliyeti olmaımış-

Arncrika İngiltereye 
ı-ı kredi açacak 
~~York 7 (A.A.)- Vaşington
\esirı ~"York Hera1d Tribün gaze
~ ltıe gelen bir telgrafa göre kong
irıtih ehafılindc riyaseti cumhur 
l'at<tı~batından sonra Amerika ta
~ılrıı an Büyük Brilanyaya kredi 

liu ası muhtemel görülmektedir. 
~'-'letfu~etlc hareketin mihver 
"'1tı e erınin Amerikaya karşı ta
~e·~ lınekte okluklnrı siyasete 
'Ve ~~n okumak demek olacağı ila-A lllektedir. 

t ltıerika 36 biıi 
~YYare yapacak 
lıı ~lllgton 7 

l'lı:;tk • (A. A.) (B. B. C.) 
~il\ a6 O A.ıncrtkanın nskcrI ihtiyaçlan 
~~ hu· OO lnyYare imalini derpiş e
'11fı ıt'Usl Plfınuı ya)undn talbık mev- ı 
ıı onuıın:ısı için butün tedbirlerin 
~ \'~haber verilmektedir. 

~lıtıye Şıngton, 7 (A. A.) ( B. B. C.)
.\~U İn ~azırı Cordell Hull cumartesi 
~lıst1.ır:;Itcrc sefiri . Lord Loth.inn ~e 
~ıı-ır..t·· Ya mOmcssıli Caseyç ıle gö-
1-- ~ur. 

tc \raşi~ 
lt;:ı ~tıtaı n, 7 (A. A.) (B. ;B. C.)-

1S<ıtın Elcctric Motor Company> 
'lttı~ Kcni§letmek ve istihsalıni 
'laı: için on milyon dolarlık bir 

~rtuıa karar vcrmı tir. 

lngiltere harbe 
kat'i olarak 
d~vam edecek 

Amele sendikası adma 
bir teklif hazırlandı 
Londra 7 (A.A.) - Reuter: 
Bu sabah South.port'da toplana

cak olan İn~iliz amele sendika -
lan konı?re.sinde, harbe devam 
etmek kat'i azmi bir kere daha te
barüz ettirilecektir. 

Trade-Union .(!enel sekreteri Sir 
Walter Citrine. umumi :konsey a
dına, harbe devam !kat'i aı.mini 
bildiren f ev'kalade bir karar sureti 
teklif edecektir. Bu azimkar hattı 
hareketi bildiren bu karar sureti 
projesi, amele sendikalarnın men
faatlerini himaye bahsinde konsey 
tarafından alınan tedbirleri de tas
vip etmektedir. Karar sureti pro
iesi, İn{!ilterenin faal müdafaa -
sında cahsan bütun kuv\·etleri 
tebcil eylemekte ve hava hücum
larına 'karsı bütün ihtiyaçları kar
sılıyan sıl!ınaklar yapılmasının ve 
.meskenleri tahrip edilenlerin ihti
vaclarının önlenmesinin bir milli 
mes'uliyet teskil eylediğini bildir
ımektedir. Karar sureti. nihayet, 
Amerika Birlesik devletlerinin 
sempatisini ve is birliğini ımcm -
nunivetle kaydetmektedir. 

Japonya 
Ameri ada 
ne istiyor? 

yaşington 7 (A.A.)- Röyter: 
Üç sene devam eden bir müca

dele ile Çini mağlfıp etmeğe çalış
tıktan ve her gün iktıs811i bakım
dan daha ziyade battıktan sonra, 
japonyanın uzak şarkta Amerika
nın satükoyu muhafuı:a -ctmege 
çalışmasının kendi mes'uliyeti al
tında bir hareket olduğunu beyan 
etmesi hakikati bilen Amerika 
yüksek mcha(ilinde istihzayı mu
cip olmaktadır. 
japonyanın Birleşik Amerikada 

siyasi karışıklıklar cıkmasını ü -
mit ettiği tahmin t.-dilmektedir. 
Fakat Bahriye Nazırı Knoksun son 
zamanlarda söylediği gibi Ameri
kan milleti tehdit teşebbüslerini 
pek kola}·hkla kar~ılıyacak bir 
millet d~ldir. 

japonya Birleşik Amerikaya te
cavüz edecek olursa, Amerikan 
donanmasını hazır bularaktır. İn
firatçıların tesirile Amerikanın 

kat'i bir vaziyet almıyacağını ü
mit ediyorsa, burada japonya yan
lış bir hesap yapmı!:i olur. 

Tokyo, 7 (A. A.) - Knnton'dnn ge
len bir telgrafa göre, cenubl Çindeki 
japon orduları umumi kar3rgahı, dün 

üç japon tayyare teşckkuhiniln jaı,on
Hindiçirl itilafına tcv!ik,m !-laııoı tay
yare meydanına geldğini lı ıldirmi~tir. 

Amerikanın -verdiği 
deıtroyer ~er 

Kanadada bir mahal 7 (A.A.)
Birle~ik Amerika de\•leti tarafın
dan İngiltereye verilen 50 destro
yerden iHincü kafill', bir I{anada 
limanma vasıl olmu~tur. 

Bu destroyerbrin ıniirettcbatı
nı teo;kil edecek olan İnı?iliz bah
riyelileri de Kanadnyu gelmişler
dir. 

Bu ne biçim 
kad.astroculuk? 

( 1 inci sa1ıif eden devam ) 
ölcınek üzere eve gelirler. Kapyı 
çaİıp içeride kimse ile karşıla~ma
yınca arka cephede bulunan bah-
çe kapısının etrafmdaki ta~larla 
bir tepe vaparak gelen üç memur
dan birisi üstüne çıkar ve duvar
dan atlıyarak bahçeye girer ve 
sonra kapının sürgüsiinü açarak 
arkadaşln'rını da ic:eri da,·ct cılet". 
Üç memur böyl.!~J.! hahçemıleki 
kanapelerc - iizı•rleı'inıh•ki örl iile
ri de kaldırarak - oturur, signra 
içerler. Sonra da bah<:cyi ölçerler 
ve kapıyı da a~ına ka<tar açık bı
rakıp i?i<!erler!. 

Lakin bahçemdeki nice emekle 
yetiştirdiğim c;jçekleri, saksılar, 
tarhları da kırıp ezerler!. 

Eve geldiğim zaman saksıları 
devrilmi bahçeyi bozulmu~ ve 
adeta oyı~n oy~a.nmış bir !?ekilde 
göriinre ve bilahare yanımızdaki 
bahcıvpndan yukarıdeki hakikati 
öğrenince hayretimden donup kal
dnn. Kom u bahçıvan dn ayni ha
dise ile karşılaşmış ve onun da 
bütiin fideleri ezilmiş!. 
Şimdi sizden ve nlikadnı·lnrdnn 

soruyorum: 
- Bu ne biçim k d stro mua· 

melesidir?. Bu memurlar mes en 
ma!iuniyetini ihlfıl edip duvardan 
e\i girme cür'etini kimden al -
m1slardır '\.'e birim zararlım.mw 

verce tk?.- "* 
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ulahıyele istınaden evvelce ithal edilmış ve halen muhtclıf ellerde bu-

Hadiseler ----------------
(Bu yazının metinleri Ana
dolu Ajansı bültenlerinaen 
alınmıştır.) 

Telhis eden: MUA~IMER ALA TUR 

İki totaliter devletin reisi Bren
nerde görüştükten sonra, süprriz 
halinde hadiselere intizar olunu -
yor. Şimdi, dünya, yeni hadiseler 
beklerken, Berlin ve Komadan bu 
mülakata dair bazı tefsirler gel -
mektedir. · 

Alman ve İtalyan hıtriciyeleri
nin ilham cttiğ'i bu tefsirlere göre, 
bil" Zurich haberi, bir barı~ te$eb
büsü yapılınasınrlan dahi bahset
mektedir Fakat, henüz, kat'i bir
~ey bilinmen~ektedir. Diktatörlerin 
yeni usuller mi kullanacakları, 
yoksa, devanı t'degelcn projelerin
de ısrar mı edeceklerini zaman 
gösterecektir. 

Brenner miilakahnda Alman 
başkumandanı Gcnerı:ıl Keitcl de 
hazır bulunmuştur. Fakat, şaya
nı dikkattir ki, bu mülakatta İtal
Jan başkumandanı General Gre
ziani hazır bulunmamı~, o, Ro -
mada kalmıştır. 

Sonbahar fırtınaları. l\Jaı:ş de· 
nizinde istilfı imkanlarını zorlaş
tırırken, diğer taraftım. mevsim 
c;artları, Libyada, h .. rckata daha 
mü~ait bir hale gelmektedir. Fa
kat, çölde itnlranın karşı karşı)·a 
bulunduğu zorluk kökiinden kalk
nuş değil, belki hafiflemiştir. 

Röyter ajansının havacılık mu
harririnin yazdığına gör<', Lond
ranm maneviyatı ve müdafaası, 
İngiltcrenin istilası ümidini su)·a 
düşürmüştür. Alınanlar. Londra
nın susturulmasının imkansızlı , 
ğıru anlamıslardır. Ilitler, vasati 
olarak, geceleri 7:i0, gündüzleri de 
500 ta•···are ile Londrayı ziyaret 
etmiştir. 

Fakat, İnı:Pli ~lerin m.anevyiatı 
ve müdafaası 7A'rrc )·adar kırıl -
mamıstır. Hltler, Varc;ovada tat -
bik etmek istediği u.wlle, Lond
rayı da susturmak istcınis, fakat, 
muvaffak olamanu~tır . 

Londradaki hasaratm vüs'ati, 
hükUınet merkezinin muazz:ım sa
hasına nisbetlc çok uzdır. Şehirde 
nakliyat ve posta servisleri ıslah 
cdilmic;tir. İn!'iliz bombardıman 
filoları scfi. İnl!iliz hava genel
kurmay b::ı.şkanlı<Yın:ı tayin edil -
mistir. 

Bu hadise. Almanvaya kar~ı ha
va taarruzlarının daha ziyade şid
detlcndiri!eccğine işarl"ttir. 

Birleşik Amerika de,·Jeti Bahri
ye nazırı albay Kn.>k:-.un nutkun
dan sonra, Amerikanın '\.'aziycti 
daha ziyade sarahat peyda etmiş
tir. Bu nutuktan ~ıkan mana şu
dur ki, Amerika, mecbur kalırsa 
harbe girmeğe hazırdır. Bahriye 
Nazırı Amerikanın hiçbir şeyden 
korkusu olmad:ğın ı söylemi'? \'e: 
•Amerika, totaliter de\'letlerin yo
hında büyiik bir engeldir .. etim -
lesini ila\'e etmistir. 

Amerika Cumhurrcisi Runelt 
de, iiç yeni mektebin açılması mü
nasebetile yeni bir nutuk söyel
mis, Avrupadaki diktaörleri şid
detle takbih etıni!Stir. 

Reisicumhur Amerikan cenç -
lii{inin hürri:vet \'C demokrasi i
çinde yetiseceğioe bilha~sa i.:aret 
ederek, ~encliğin siirii haline ge
tirilıiıiycceğini sö~·Ienıi~tir. 

Amer!kada İn~iltt-rcye yakınlık 
ırittikce artmaktadır. Ruzveltin 
tekrar Cmnhurreis:iğine seçilme
sini bir :İngiliz - Aml"rik:ın anlaş
mas tııkiu ederse. bn anlaşma, si
yasi mahfiller için bir siirl>"iZ ol
mıvacaktır. 

Bükresten verilen malumata 
göre, tahminen 100 bin demir mu
hafız, dün, lejiyoner reiim~ı 30 
uncu ırünü münasebetile Bükreste 
tezahüratta bulunınuşl..ırdır. Mih
vere olan ba~lılığa isaret olmak 
üzere; Alman gençlik teşkilatı 

mümessillerile Alman ordusu mü
messil!cri b~ tezahiiratta hazır 
bulunmuştur. 

Rumen lejiyoner hart'keti teş
kilatına mensup 100 ecnç, dün 
Bükre~ten İtalyayıi hareket et -
mistir. 

Amerikanın har· 
be girnıe şartı .. 

{Başmakaled<'n devam) 
Bu takdirde Amerika vaziyetini 

şu şekilde takarrür ettirebiliriz: 
A- Amerika mihver politikası

na ve harp sebeplerine muhalif, 
hatti düşmandır .• 

B- Mihverin mağlup edilmesi 
için İngiltereye ve demokrasilere 
en geniş "ölçüde yardım kararın
dadır .• 

C- Harbe girmek hususunda 
İngilterenin mukavemet imkan
ları ile kararlaııtıracaktır .. 

D- Kendisine vaki bir taarruzu 
reddetmek azmindedir ve bu az
mine de en sağlam bir zafer inam 
hfık.imdir .. 

E- Üçler ittifakına karşı kor
kusm ve pe.rvasızdır .. 

lunmuş olan manifatura eşyasının top, paket, grosa, toptancılar ve yan 

toptancılar için ir.ami satış fiyatları aşağıda gösterildiği gibi tenbit edil
ınlştir. Perakendeciye kadar kaç elden geçerse geç~in perakendeciye satlf 
fiyatları listedeki rakamları hiçbir veçhlle tecavüz edeme:ı. (9563) 

1PLW1 BOY ALI 
Cümrük tarife No. 379/2 

Malın cinsi 

Florida ve kareli arjnnti.n. 
Çiz$,'"İli arj an lin 
Arjantin kazalina 
Dok mesudiye 

> 
Karolina 
Zefirler 

II. nci 

AJı poplin çizgili 
Adi poplin çizgili 
Malta zefir 
Kleplin I. iııci 

> 
Ceylan 

11. inci 

> 
Reps 
Panama 

I. inci 
ır : inci 

> 
Zefir I. 1nci 

> ll. inci 
> Orta 

Cakar l. inci 
> il. inci 
> ııı. üucü 
> Adi 

Kutil orta 
> > 
> > 
> I. inci 
> > 
> > 
> ekstra ekstra 
> > > 
> > > 
> > > 

Çiçekli kutil ckstrs 
> > > 
> > > 
> > 

Güzel iitli 
> II. ind 
> 

Hareli 
> 

.. 

> 
Fantazi 

I. inci 
I. inci 

11. inci 
1 il. üncii 
fıstaıılık cponJ 

ve emsl\Ü 
> > > > 

Damasko I. inci garda 
2 > li. inci • 
Döşemelik ağır galılou 

2 Kutil S 114 
2 > > 
2 > • 
2 > > 
2 Beyazlı ekstra zefir 
2 Rcy:ızlı ekstra zefir 
2 Fresko spor gömleklik 
2 Kumlu fistanlık 
2 Kumlu ve dıınıalı fa~one fistanlık 
2 Kadın ınunt.oluk. pamuklu 
2 Kadın rnıınt.oluk pamuklu 
2 Kadın ınıınt.oluk pamuklu 
2 Kadın mantoluk pamuklu kotiğ 
2 Dö;ıcmelik damasko 
2 Döşemelik gablon 
2 Çiçckl! kutil fnntazi 
2 Çiçeklı ka til fant.azi 
2 Çiçcklı kutil fnntwzi 
2 Çiçekli kulil fantazi 
2 Çiçekli kutil faııtazi 
2 Çiçekli kutil" fıınt.azi 
2 Çiçekli kutil fönt.azi 
2 Çiçekli kutil faııt.azi 
2 Panamn 
2 Haralı Kumka 
2 Zefir Galiçya 
2 Pamuklu kaşe fantazi 
2 Kutil ekstra ckstm 
2 Kutil ek..tra ekstm 
2 Kutil t•kstra ekstra 
2 )faltn l.ıc~i 
2 Damalı fistanlık cakarh 
2 Damalı flstuıılık cakarlı 
2 Damalı fistanlık cakarlı 
2 Ağır fasone fistanlık 

Geniş-
liği 

58160 
6li/60 
i8/70 

70 
70 

fiSı 70 

70 
70 
80 

63/65 
G.~IG5 
63/65 
63/65 
6!l/65 
63/65 
58/f.0 
63/65 
63/!15 
63/65 
60/G:.! 
63/65 
63/65 
fı3 /65 
63/65 . 
115 
125 
135 
115 
1~5 

135 
115 
125 
135 
155 
115 
125 
l:ı5 

155 
5811.iO 

G5 
70 
45 
45 
45 

10 
90 

110 
108 
l~~ 

115 
125 
135 
155 

58/ 60 
60/ 62 

80 
80/~5 

80 /ıi5 

130 
130 
130 
140 
130 
130 
115 
125 
ı:JS 
105 
115 
125 
135 
155 
70 

41 /ıt:J 
75 
80 
115 
135 
155 
75 

G0 /62 
70 
80 
90 

2 Ağır tüylü lido :r.efir 
2 Holanda dokuması 
2 Pamuklu !rcııko 
2 Grizet I. inci Ameriltan 
2 Aı:ır ze:ir merserize 

70 
103/ 113 

90 
65/67 

80 
TOPU BOYALI 

M2 

ıık-
le ti 

155/170 
155/17() 
155/170 
210/250 
190/205 
lfi5 
115/130 
110/125 
110/120 
15.5/IGO 
155/JGO 
140/150 
170/180 
1.60/165 
160/lti5 
130/140 
155/J iiO 
rn.'>1110 
165/170 
140/1&5 
165/185 
lG0/176 
156/16& 
150/152 
155/165 
155/165 
ır,;;/1G5 
160/170 
IG0/170 
160/170 
205/211) 
205/'.?15 
205/215 
206/:!15 
lü5/l~O 
lü6/180 
165/180 
165/lSO 
150/155 
1:>:>1ır.o 
170/190 
lGS/175 
1150/170 
155/160 

155/165 
1 'ro/185 

185/100 
185/UJO 
185/190 
185/UlO 
180/190 
200/220 
1.101150 
155/HiO 
1:l5/150 
190/200 
225/255 
170/ 195 
210/225 
300/310 

400 
205/220 
205/220 
205/220 
205/ 220 
2'l0/Zl10 
230/250 
2!30/2{i0 
230/250 
140/160 
185/195 
l:l5/140 
!50/JGO 
310/320 
310/320 
310/320 
325/335 
154/160 • 
160/170 
156/170 
1~0/190 

180 
1551160 

2:\0 
170/ 175 
86/95 

Gümrük 
2 Tulunıltık pamuklu kuma~ 
2 Su g~-çnıı•z elbiselik düvetln 
2 Su gl-çnıc?: t!'lhi~elik ctüvetln 

tarife No. :i79/ 1 
78/80 320/350 
140 480/550 
140 420/ 470 

Perrlelik ,.ı· · "lİk kotle 
2 Kadife ekstra ·ekıııtra 
2 ı:'ofra bezi Napaj beyaz ckı.tra 
2 Sofra bezi Napaj b.:yllz ekstra 
2 Sofra bezi Napaj beya7. ekstra 

70 
120 
140 
170 

6501700 
170/ 195 
170/ 1!15 
17011!)5 

T~l Komiı-

ade- yonca tes-

di bit edilen 

55 
55 
65 
55 
50 

51/60 
:ıo 

30 
28 
5( 

32140 
48/ 5( 
90/ 95 

36 
30/34 
62/65 
62/65 
62/65 
62/ G5 
54/60 
54/ 60 
M/60 
64/60 
45/50 
62/65 
68/70 
.C5/50 
72/75 
72/75 
72/75 
55/56 
48/50 
38/45 
38/45 
38/ 45 

48 
48/50 

37 
39/40 
55/65 

6·1/GO 
100/110 
80/100 

125/140 
60/70 
60/70 
60/70 

fiatlar: 
30 
2S 
33 
45 
•O 
32 
35 
3, 
38 
31 
36 
33 
3tl 
36 
37 
33 
35 
38 
36 
3a 
43 
40 
36 
32 
60 
G2 
GG 
65 
G~ 

75 
78 
~2 

8S 
100 
83 
8S 
95 

108 
28 
35 
'o 
37 
85 
3:S 

/2 
85 
88 
78 

112 
78 
&• 
90 

102 
38 
(2 

Sil 
GO 
69,60 

170 
1'0 
130 
175 
140 
150 
115-115 
123 
130 
140 
125 
130 
140 
150 
37 
40 
46 
65 
ııo 

125 
uo 
74,:?0 
39 
42 
50 

125 
42 
60 
95 
39 
62 

90 
3U 
280 

310 
]10 
120 
135 

M 2 Tel Komis
yonca tes
bit edilen 
fiatlar: 

Malan cin:;i 

2 Sofra bezi N ııpaj renkli ekstra 
2 Sofra bezi Nıipuj 
2 Düz elvan fıınila I. inci 
2 Çamaşırlık krep Japon 
2 Elvıın saten 
2 EJv3n satı-n 
2 Brokat çlzgill çarşııfiık 
2 İpekli kadife 
2 Peliiş kadife ipekli ô.di 
2 Pelüş kadife 
2 Di.iz fıısone kumlu fanila 
2 İnce adi ı:ıaten Rus 
2 Dimi Rus No. 6 
2 Adrivantin haki dimi Rus 
2 Ağır. elvan saten Ru:1 
2 Elvan patist astarlık iıdi 

Saten c!Tan 
Saten civan 
Saten elvan 1. inci 
Saten elvan il. nci 
Saten elvan I. inci 
Saten elvan IJ. nci 
Japon saten siyah 
Japon sa•.en elvan 
Saten 
Saten 

1 Saten 
Sat.en 
~ .. ten 1. inci 
• •n ekstra 
~-Len siyah kalın 
Saten ııiyah 1. inci 
Saten siyah ' 
Saten 
Saten 
Saten 

geniş- sıkleti ade-
liti di 

120 
l:!O 
70 

75/80 
63 /65 

60 
100 
45 
90 

160/170 
190/205 
] 55/165 
130/14'0 
110/ 115 
110/120 
170/ 180 
180/195 

120 225 
65 170/~00 

61 110 
61 115 
61 180/190 . 
61 125/130 
80 90 

70175 95/115 
96/100 95/115 
100 130/1 45 
109 130/145 
100 160/ 180 
100 150/160 
70 140/ 165 
'70 140/165 

120 ] 10/116 
120 1001105 
130 1~5/Ia5 

130 135/145 
130 150/160 
130 130/180 
130 190/2'l0 
130 205/ 230 
140 120/130 
140 130/140 
140 150/lGO 
140 160/latl 

65/70 
62/65 

36 
55/60 

52 
56/60 

67 

46/60 
52 
65 
66 
'73 
44 

80 
80 
43 
60 
:lO 
:rn 
60 

235 
250 
240 

52 
25 
26 
35 
34.81) 
28 
36 
52 
54 
60 
64. 
69 
37 
36 
45 
46 
68 
73 
82 
90 
96 

103 
95 
96 

103 
110 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkı§ 
gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Klll'adeai.z hattına -Salı 12 de (Güneysu), Per:ıembe 12 de (Cümhuri
yel) ve '.Pazar 16 da (Ege). Galata rıhtımındnn. 

Bartın hattuaa 

İzmit hattma 

Mudanya hattına 

Bancluma hattma 

J[arabira hattuıa 

1mroz hattına 

- Salı 18 de (AnaCarta.), Cumartesi 18 de (Ulgen). 
Sirkeci rıhtımından. 

-Salı, Perşembe 9.30 da (Uğur) 
(Tayyar). Tophane rıhtımından. 

ve Pazar 9.30 da 

-Pazartesi 13, Salı 9.50, Çarşamba, Perşembe ,.e Cu
ma 16 da ve Pazar 8.15 de (Sus). Aynca Cumnrtesi 
14 ve Pazar 19 da (Marakaz). Galata rıfıtımmdnn. 

-Pazartesi, Cat"iamba ve Cuma 8.15 de (Marakaz). 
Galata ırıhtımından. Ayrıca Çarşamba 20 de (Saa
det), Cumartesi 2G de (Konya)i Tophane rıhtı -
mm dan. 

-Salı ve Cuma 19 da (Antalya) . Toph:ıne rıhtı -
mından. 

-Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtımından. 

AyTalık hattına -Çarşamba 15 de (Bursa), Cumartesi 15 de (Mersin). 
Sirkeci rıhtımından. 

İzmir sür'at battma-Pnzar U de (Akım). Galata rıhtımından. 
İzmir ilave PoSta!.1- Salı 13 de (Kadeş), Perşembe 13 de (Tırhan). 

Galata rıht.ı.mından. 

. (9531) 

NOT: 
Vapur ııeferJeri balduntla her türlü mal6mat a.ıatıda telefon uıımaralan 

ıazılı Acentelerimizden öfrenlleblllr. • • 
Galata Baş Acenteliği - Galata rıhtıpıı, Limanlar Umum Müdürl~ 

binası albnda. 42362 

Galata Şube - Galata rıhtım, mıntaka Liman Reislıği binıı.n 

altında. 40133 

Slrkeci Şube • :- Sirkccl, Yolcu salonu. 22i40 

Bir romorkör Sahil 
, gazinosuna girdi 
Dün akşam İstinvede f?arip bir 

deniz kaza!i.l olmuştur: 
Ali Savdamın idaresindcJci La

kar romorkörü is•nyede iskele 
civarından :::ecerken dalgaların le
sirile romorkör sahile sürüklenmis 
ve 387 numaralı Niikonun Bosfor 
-gazinosunun taraçasına ibindir -
mis tir. 

Caroıs cok şiddetli olmuş, pazar 
münaesbetile lbir hayli kalabalık 
bulunan ı?azinodaki halkla tara -
çadakiler ürkmüşlerdir. 

Taraçada -içip eğlenenlerden bir 
Dtaç kisi carpma ile yere d'Ü$nüs
lerdir. Taraça kısmen parçalan -
mıs ve camlar ·kırılmıştır. 

Yeniden alınacak leyli 
ve meccani talebeler 

Gazi Terbiye Enstitüsünün riva-ı 
zive, tabiive ve mw.iki Ştıbelerine 
yeniden levli ve me<:cani erlcek 

Sat.en 
Saten laı<tfkotin 
Elvıın hasse 
Elvan hasse 
Elvan hasse ekstra 
Elvan hasıse ekstra 
Elvan ha;;sc 
Merinos çizgili 
Merinos düz 
Merinos dü:ı. 
1\1 eri nos ck;;tra 
Merinos eio;tra 
Kaşmir 

Ka~mir 
Moleskin 
Moleskin 
Moleskin 
Moleskin 
:Moleskin 
.Molcskin 
Moleskır.. 
:Moleskin 
Moleskin 
Kadifeli Molcskin 
Kadifeli '.\folcskiq 
Lacivert dok 
Haki dok 
Haki dok 
Haki dok 
Haki dok 
Beyaz dok 
Elvan pa\1Cn 
Elvan paurı 
Düvetin dil& ekstra 
Düvetin düz I. iDcl 
Düvelin düz orta 
Fukara çuhası 
Fukara çuhası 
Elvan düz f.fnila 
Elvan düz lanila 
'Elvan düz fanila 
.Elnn ,Jüz fanila I. 1rıcl 
Düz gofre 
Yün taklidi fistanlık 
Yün taklidi fistanlık I. inci 
Kanepe örtüsü bez ~ 
Kanepe örtüsü bez 
Kanepe örtüısü bez 
Kanepe örtüsü boz 
Kanepe örtüsü bez ekstra 
Kanepe örtüsü bez ekstn 
Kanepe örtüsü bez ekstra 
Kanepe örtüsü bez ekstr• 
Düz elnn keten taklidi 
D~ elvan keten taklidi 
Bosfor Rus 
Fistanlık adi ) 
Fistanlık 1pekli taklldi 
Fistanlık ipekli taklidi • 
Karamandol ağır 
Karamandol ağır 
Karnmandol afır 
Albez Ruı 
Albez Ruı 
Albez Rus 
Albez İngiliz 2' 
Albez Japon 
Albez Japon 
Renkli hasse 
Alman pantalonluk kadife elc.strtt '~ 
Ahun pantalonluk kadife I. inci -ı 
İtalyan pantalonluk kadife 
Felba kadife Alman 
Felba kadife İtalyan 
Zımbalı kadife 
Düz kadife I. inci Lindener 

Cevdet Kerim lnceda
yının konferansı 

( 1 inci sahifeden devam ) 
Halkevinde geçiren İnccdayı dün 
ö~ledcn önce Halkevi .salonunu 
dolduran kalabalık bir halk küt· 
lesine hitaben hükumetimiziıı dış 
ve iç politikasını izah eden bir • 
konferans vermiştir. Bu güze) top
lantı vesilesile Artvinliler bir de-
fa daha milli Şeflerine karşı duy
dukları candan bağlılık hislerini 
izhar eylemişlerdir. 

beden terbiyesi şubesine de kız ta
lebeler alınması kararlaştır~-
tır. • 

Yaşları 25 i f.!eQmE'mis ve lise 
ol.,gunluk diplomasını haiz olanlar
la muallim mektebi mezunlarından 
talip olanlar v<.>sikaları ve 8 ve -
s.i:ka futoJ;?raflarile 15 teşrinievvel 
salı günü Ankarada meikfır ens
titüde bulunare3t imtihan edile -
ceklerdir. 

1'0 175/195 
140 210/280 
70 102/105 

70175 105/110 
7'J/'7S 105/110 

80 105/110 
80 105/110 
90 130/140 
85 126/130 
90 125/ 130 
90 160/170 
95 160/170 
85 140/155 
90 155/170 

62/66 180/190 
62/65 210/220 
62/&i 230/250 
62/GO 250/270 
62/ 65 300/32Q 
62/65 320/350 
62/65 370/400 

125/130 240/.260 
125/130 270/280 

63/65 (10/450 
70 410/ 450 
70 220/250 
'10 240/250 
"'° 250/280 
'Zll 310/350 

14.0 300/320 
70 260 
70 155/160 
70 175/180 
'10 320/350 
70 310/320 
'10 240/260 
65 3501'<>0 
G5 250/300 

100 185/190 
70/76 120/135 
'18/80 135/150 
78/80 165/180 
68/70 105/110 

90 165/190 
90 190/210 

100 lG0/170 
120 160/170 
HO 160/170 
160 160/170 
ıoo 1851210 
120 185/210 
140 185/210 
160 185/210 
80 160/170 
90 160/170 

73/75 105/110 
60 120/130 

60/62 130/140 
65 160/160 

63/66 200/230 
GO 200/230 
70 200/230 
60 155 
70 155 
78 160 

ıl2/65 110 
60 155 
70 155 

Y3/76 
70 
70 
70 
60 
50 
50 
70 

122 
190 

28 
30 
38 
35 
83 
5• 
5·i 

"" eı 
63 
•6 
60 
•o 
44 
öO 
6i 
7i 
76 
85 

126 
125 
ıoo 
}08 
6• 
63 
'70 
78 

140 
70 
40 
45 
85 
7i 
65 
7S 
60 
66 
40 
42 
48 
38 
95 

JlO 
63 
75 
8( 

:.ı 95 
80 
93 

100 
112 

53 
67 
88 
30 
35 
35 
37 
37 
33 
29 
33 
36 
25 
24 
29 
31 

196 
165 
lGO 
90 
90 
9R 

170 
' 

Devamı 4ı incil saifa<U 

• 



• 

4-SON TELGllAP-7 linet nşD 1MO 

lstanbol Fiat Mu(Bkabe Komisyonuodaı : 
Bqtarah 3 ncil •ahifede 

Düz kadl!e 11. inci Lindener 
Düz kadife 1. inci Lindener 
Duz kadl!e il. incl Lindener 
Pelüş kadife 
Lfıkeli kadife 
Siyah saten 
:fukara çuhası 

2 Japon elvan patis 
2 Japon elvan patis mantoluk 
2 Atla• ipek taklidi (Son'i ipelıle 

kan şık) 
2 Pamuklu çuha 
2 Pamuklu çuha 
:! DÔk 
:? ?-1 ofion yünle k:ar111k 
2 Siyah kalın saten J. inci 
2 Ağır düz kadife 
ı Düz rlüvetln bskeilfk 
:.? Lac:tikotin uten 11 inci 
:! Ln~tikolin saten 111. "ftneil 

70 
90 
90 
e5 
70 
eo 
e5 
70 
75 

400/450 
80/90 
90/105 

60 79 
140 870/390 
140 360/380 
80 220 

120 135/150 
130 245/260 
90 285/310 
80 210 

140 165/175 
140 130/150 

:ı Elvan ha~se 
'c! Sofra be-ı:i Napaj 
' J npon kTepoo 

renkli 
75/80 90/95 

140 130/150 
58/80 84/92 

MERSERİZE 

vük tarife No. 379/3 
Ponje pati!! 
Mesalin orta 
l'ıfesalin orta 
McF-alin I. inci 
llesalin J. inci 
LükB eaten 1. inci 
Lüks saten 11. inci 
Lilk~ eaten 
Lüki saten ekstra 
Le brik 
Lebrlk 
Lebrlk 
Lebrlk 
Lebrlk 
Opal 

ekstra 
ekstra 
ekstra 
ekstra 

Opal ' 
Düz poplin elnn 
Dür. popJin elvan 
Düz poplin beyaz ve krem orta 

Malın cinsi 

Düz poplin beyu ve krem J. inci 
Düz poplin beyaz ve krem ekstra 
Düı poplin beyaz ve krem 
Düz jorjet elvan ve beyaz 
Düz jorjet ekstra 
Düz markizet 
Düz markiz« 
Org:ıntin 

Organtin 
Poplin çizıtili puvente ek~tra ekstra 
Poplin çiz#?'ili puvente ekstra 
Poplin çizgili puvente J. inci 
Poplin çizgili puvente 11. inci 
Poplin çiz~lli putente orta 
Poplin pijamahk ek!!tra ekstra 
Poplin pijamalık eluıtra 
Poplin pijamahk J. inci 
Poplin pijamalık il. inci 
Poplin pljamalık orta 
Otoman İtalyan 
Otoman İtalyan 
Otoman İngiliz 
Otoman İngiliz 
Poplin beyaı: Amerikan tıbtra 
Levan tin 
Levantin Filli 
Levantin 

2 Lembrlk Kontonl ekma ebtra 
2 Poplin mako 
2 P oplin düz eluıtra ebtn 
2 Boyalı kanape örttısü begin 

merserize 1uone 
2 BE>yaz kanepe Orlü.sil Decin faaoM 
!! Korselik dok 
2 Kor!elik dok 
2 Korselik dok 

70 55/60 
70 85 

100 85 
70 90/105 

100 105 
96/100 130/165 
96/100 120/155 
140 150/160 
140 155/170 

73175 78/85 
78/80 85/90 
73175 83/90 

100 95/100 
90 85/ 90 
90 95/100 
80 95/100 
75 105/UO 
80 115/125 
80 105/110 

ırenit
llAi 

M2 
nk
letl 

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

90/100 50 
110/115 50 

100 50/65 
110 50/55 

80 115/125 
80 ııı;1125 

80 ll0/120 
76/80 106/115 

80 110/120 
80 120/130 
80 110/120 
80 110/120 
80 105/115 
80 105/110 
90 155/180 

100 160/190 
100 150 
100 180 

90 
100 
100 
100 

90 
75 
90 

128 
80 
85 

140 
80 

140 

106/110 
106/llO 
120/130 

85/100 
150/185 
165/170 

2 Korsellk dok fasone 
2 Elvan poplin 
2 Galiçya zefir meneriz.e fasone 
2 Beyas opal orta 

80 
80 

100 
92 

60/65 
140 
140 

.BA.S11A. 

2 Sa ten lüka idi 
2 Poplin zefir meneriM 
2 Şa11%en 1. 1nc1 
2 Şanı.en 11. inci 

180/190 
160/170 
250/260 
250/ 270 
220/ 230 
220/230 
106/110 
135/140 

40 
108 

160/170 
145/160 
120/166 

Glartık tarife No. 179/8 

Krepşin 

Alman Jorjet Pari ve em...ıı 
Fantazi n Krlple .1orin 
Maroken 

2 Japon krep banna 
2 Krep gofre foseli 
2 Fular hazma anjeli 
2 Japon beyazlı buma 
2 İtalyao pazen 
2 Satenli basma 
2 Dublfas !anili 
2 Dubl:fas !anili 
2 Sabahlık velur 
2 Rus Tob-ralko 
2 Tisor baaına 
2 Fular basma 
2 Çimekli kaaketlik dlveiln 
2 Çimekli kuketJik di..-etin ebtra 
2 Pijamalık /anili 
2 Çaınaşırlık çitekli fanlli 
2 Çamaşırlık çiçekli fantli 
:.! Çamaşırlık çiçekli !anili 
2 Z ı mbalı velur 

l{areJi Rus 
Pazen Rus 
Pıu:{'n Rus 
Pazen İtalyan 
Pazen İtalyan 
Paun Alman 
Pazen Alman pfjamalık 
Puen Alman 
Puen Alman 
Pazen Alman 
Pazen Alman gofrell 
Pazen Alman tooenell n krepli 
Pazen Alman fosenell n krepli 
DtiTetin İtalyan 1. inci 
Düvetin İtalyan il. inci 
Düvetin İtalyan ıntenli 
DünUn ltalyan Cel< eluıtra 
DüveU.n AJ.,an ebtra 
Düvetin Alman l. inci 
Düvetin Alman orta 
DüveUn Alman ehven 
Düvetin Alman ort. 
Düvetin Alman gofreJi 
Dü•etin Alman diyagonal ve f,,.... 

ooneli 
Düvetin Japon 
Velur lormuılı İtalyan 
Velur kırmızılı İtalyan 
Ve1ur kırmuılı İtalyan 
Velur kırmızılı İtalyan 
Velur la!lltikotin 
Siyahlı Velur 
Siyahlı Velur 
Siyahlı Velur klbaı 
Alman la11tikotin 
Alman kenarlı velur 
Döşemelik Ros 1. inci No. S 
Df;,emclilc Rus Il. incl No. 1 

80 
90 
90 
8l5 
70 
75 

'3/6S 
75 
80 
80 
80 
80 
70 
75 

73/75 
75 

e5170 
76177 

80 
70 
90 
70 

,8/70 
60 
60 
70 
60 

J5/70 
60 
70 
70 
80 
80 
70 
70 
80 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
80 
70 

70 
75 
60 
68 
62 
70 
71 
65 
70 
80 
70 
86 
60 
eo 

85/95 
150/160 
110/115 
106/ll6 
160/195 
110/130 
300/810 
230/ 240 

160 
105 

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

165 
!20 

210 
280 
170 
33 
95 

50 29 
50 82 

57 84 
90 286 

110/120 390 
62/65 70 

450 
65 125 

450 
33/38 54 
78/85 125 
70175 !l3 
48/52 33 
60/70 90 
87/89 23 

28 
37 
52 
40 
60 
83 
72 

150 
180 

40 
50 
40 
56 
46 
56 
50 
35 
42 
58 

Tel 
ade

di 

Komit
yonc;a teıı

bit edilen 
fiatlar: 

66 
85 
96 

108 
125 

45 
53 
55 
68 
95 
8~ 
70 
60 
46 
97 
88 
72 
60 
4Ş 

75 
84 
85 

104 
62 
50 
90 
70 

71180 ı;a 
56 65 

80/90 145 

&e 90 
69 86 

80/62 90 
105/115 230 

60/65 80 
90/95 240 

69 « 
70 50 
70 50 
72 48 

49/55 44 
65/75 115 
61/62 105 

51 
5e 
68 
50 

42/60 
?0/75 

85 
82/40 

88 
56 
54 

61/64 
48/63 
34/40 
85/45 
45/62 
46/52 
lli/40 

67 
85 

120 
84 
34 
66 
~5 

33 
48 
52 
96 
66 
46 
84 
40,80 
87 
50 

100 
65 
42 

"64 
42 
54 
27 
84 
37 
36 
41 
36 
42 
42 
60 
53 
46 
50 
62 
48 
43 
47 
85 
72 
54 
62 
42 
55 
50 

58 
50 
25 
80 
86 
42 
46 
33 
37 
48 
46 
58 
26 
22 

~Ilı: Jtao 1. lnel No. • 
D6eemelik Rus II. inci No.z& 
Döşemelilt Rus aiJr ' 
llöfemelllc Japon 
Dövemellk Japon 
Döfenlellk İtalyan ekstra 
Döoemelik Fransız aiır 
Döşemelik Alman 
Dö:ıemellk satenl! Alman 
Go:t're fantazi basma 
Gofre fantaıJ. J. inci 
Gofre fantui İngiliz 
Gofre fantazi 1nriliz 
Gofl'e Rne 
Alman lıı:Ioke 1. inci 
Alman Pres krep l. inci 
Alman Pres krep 11. inci 
Alman krep I. inci 
Alman krep llma ?e emsali 
Alman ve Çek diyagonal Te faso-

neli ağır krepler 
Alman Kleider krep 
AJman Kleidcr krep 
Alman cJçekli lı:eten taklidi 
Japon beyuh ve renk.U basmalar 
Japon beyazlı ?e renkli basmalar 
JaJ>On haema grafton taklidi 
Japon fular basma JI. inci 
Japon fular basma il. inci 
Japon fular basma il. inci 
İtalyan fular basma il. ine) 
İtalyan fular basma II. inci 
İnglliz fular ba111ma ağır 
İnglliz fular basma ağır 
İtalyan ve envaı gömleklik bas. 

malar 
Alman turing gömleklik 
Rus ve ltalyan sctcnlt pırlanta 

,. 
70 
75 
70 
75 
80 
80 
80 
80 

66/71 
66/71 
66/7Q 

85 
60 
70 
70 
75 
70 
70 

70/7f 

70 
80 
80 
65 
70 
70 
60(24>) 
70 ( 28 > ) 
80(82•' 
60 
70 
65 
75 

75 
80 

a3 
34 
35 
34 
36 
53 
72 
60 
60 
38 
43 
88 
50 
28 
40 
38 
85 
43 
40 
62 

40 
43 
53 
28 
30 
30 
28 
83 
3~ 

Si 
!5 
~6 
60 

14 
88 

Hasse dört m 
Pike 
Pike ağır 
Pike ekstra 
Pıke ort.a 
Ptke ağır 
Pike ek tra 
Pike Rus 

2 Beyaz hünkir pazeni 
2 Beyaz hünkiir pazeni 
2 Beyaz hünkir pazeni 
2 Beyaz pazen kantonu 

181 
70 
70 
70 
80 
80 
80 
76 
70 
80 
80 

ve emsali 70 
2 Hasse dört en l 80 
2 Haıtse dört en 200 
2 Ilasse dört en 220 
2 Ha8se dört en 240 
2 Ha•se dört en 180 

2 Kambrlk çamaf}rhk 
hasse 

2 Kambrik çamaı1rlık 
hasse 

2 Kambrik çarnaoırhk 
hasse 

2 Kambrik çamaşırlık 
hasse 

2 Şifon çamaşırlık 

80 

100 

ııo 

bnsse 90 
2 Pike ekstra 90 
2 Tüylü pi'ke fasone 70 
2 Ha!\se 90 
2 H~!'e İngiliz ekstra "75 
2 Beyaz vual 90 
2 Ilasse ln~illz ekstra 7-5 
2 Hasse İngUiı. dört en 180 

Je5/180 
165/180 

230/260 
230/260 
230/ 250 

170/ 180 
205/ 225 
205/225 
206/225 
205/225 
170/180 

51 /8( 180 (lmnıı fark. l 
51/64 65 

57 
57 
72 

60 
70 
62 
70 
R8 
70 
60 
65 
75 

Ta)'1llrlftk Ye J>•rdeslltlk n 130/140 
Tayyörlük ve pardeo1llflk ili 130/140 
Robluk I 130/1 40 
Robluk il 130/140 
Robluk lll 130/1 40 
Robluk iV 130'/1 40 
Robluk I 90 
Robluk il 90 
Robluk brode 130/ 140 

2 Mantoluk Kid 130 
2 Mantoluk Kid 120 
2 Mantoluk KarakOI 130 

50/ 48 52 Kaşa (M2 140/UiO - Tel 2ı) 80 
46/62 120 YÜNLÜ ERKEK KUMAŞLAR! 
46/52 135 Gümrtik tarife No. 106 - 107 
46152 150 
46/52 162,50 Kostümlük Kamgarn düz topu boyalı l 145/150 
44 / 50 lH (20 S. 12.5 ku- Kostümlük Kamgarn düz topu boyalı l 145/ 150 

(rQf fark) Kostümlük Ksmp:arn düz topu boyalı II 145/ 150 
Kostün1lük Kamgarn düz topu boyalı 11 14.l'.\ / 150 

100/11 0 73/'15 60,40 Kostümlük Kamgnı·n düz ipliği boyalı 1 145/150 

100/llO 73/75 1111 

100/110 73/76 61 

100/110 73/75 66 

Kostümlük Kamgnrn düz ipliği boyah l 145/150 
R:o~tümliik Kamgarn düz ipliği boyah 11 116/160 
Kostümlük Kamgarn düz ipliği boyulı il 145/150 
Fantazi topu boyah 1 145/160 
Fantazi topu boyalı 1 145/150 
Fantazi topu boyalı 11 14,"'ı /150 
Fantazi topu boyalı 11 145/150 

87/100 65/75 48 Fantazl iplijii boyalı J 1451150 
160/175 115/126 115 Fnnt:ıd iplijii boyalı 1 14ii/l50 

200/210 42/60 66 Fantntl ipliği boyalı il 146/loO 
1f>0/170 65/7J CS F'cınt.azi ipli~i boyalı lJ 14!'i/ lf)O 
116/l~O 55/60 42,50 Kostümlük Streiohgarn düz top. boy. 1 Jol5/lo0 
45/50 4'.~/50 52 Ko~tümliik Streich~arn düz top. boy. 11 11.3/l:iO 
90/t 10 60 / 70 42.60 1\o~tl.iınlük Rt;·rich~arn düz ipliği boy. I 14 .. 'tSO 

180/100 ÖO/t:i Jf;O (20 S. ı,in J:! .!i l(o~-t;!'!ı 1 ük Streirhgarn düz ipliği boy. IJ 14.'J / 150 

2 Beya:ı dok 70 300/335 3M/3!!5 80 topu boyalı 1 145/1 '-0 
bas. 60 24 

(kuru fark.) 

1 
Koı:ıtümlük Strc1chgarn Fantazi 

PANTALONLUK, GANDİ, ACEAI SAKALI IC.ot,lilınhik Streiehgal·n J1~antazi ' A1man ve İtalyan tobraJko idi 68/70 43 Gümrük tarife No. 379 Alman ve İtalyan tobralko idi 77/80 50 
İngiliz ve emsali tobralko a(ır 80 55 
Ağır İngiliz tobnlkoları 90 68 

'Pantolonluk - _____ 1_1_8/ i20 210/2_2_0 ____ 73 

İtalyan ve Alman telaforta 70 125/l 40 84 
Ondjna forta ve emsall 70 166/175 43 
Japon lenet 70 10 

_A:..::;lmoc:a~n-l~e~n~et::_~~~~~~~~~-::7.:0c.._~~~~~~~~88 
Malın cinsi 

aık- ade
Ieti dl 

;;;:. M. 2 Komi• 
·~ 

Malın ciııa! 
o;. aık- ~ yonca 
1j !eti ~ ~ tesbi t Pantolonluk. 

Pantolonluk 
Pantolonluk 
Pantokınluk 
Pantolonluk 
Pantolonluk 
Pantolonluk 
Pantolonluk 

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

cıo ı- • edi'en . 
Alman Jenct 
Ağır fantıaz.1 t.onga lenet 
Rus leoet I. inci 
Rus )enet II. inci 
Rus ba.sma beyazlı 
Rus basma poter taklidi 
Rus geniş dril J. inci 
Rus geniş dril il. inci 
Rus Zig Zag 
Çamaşırlık çiçekli lembrik ve 

emsali 
Çamaşırlık çiçekli ve emsali alır 
Cam&lJırhk çiçekli ve emsali eks

tra eluıtra 

76 
70 
76 
75 
65 
80 
73 
73 
73 

80 
80 

80 
70 
70 

fiı :h 

40 
43 
86 
29 
26 
84 
34 
34 
84 

42 
70 

Pantolonluk ı:m.tenlt xunıae 

dcı-enll fanta.zi 
Pantolonluk Belçika malı 
Pantolonluk Belçika malı 
SERJ 
SF.RJ 
SERJ 
SERJ fasoneli 
Gabardin 
Gabardin 

Ciçekli pike il. inci 
Çlçck!J pike I. ine. 
Çiçekli pike ağır 
Rus basma kutll 
Rus basma kutil 
Ros basma kutil 
Rus Çitari 

80 105/110 

80 
52 
62 
70 
34 
35 
42 
28 
27 
29 
38 
ss 
•o 
38 
88 
43 
41 
48 
43 
40 

Beyaz ve krem Gandi pantolonluk 
Beyaz ve krem Gandi pantolonluJc: 
Acem Sakalı 
Acem Sakah 
Acem Sakah 
Acem Sakalı 
Acem Sakalı 
Acem Sakalı 

138/140 
ı:ı8/ 140 
138/140 
128/ 130 
138/140 
138/140 
138/140 
138/140 
138/140 
138/140 
138/140 
118/120 
125/1~0 

125/1 30 
138/140 
138/140 
ı3sjı40 
125/1 30 
140/ 145 

Rus hareli 
Rus altı parmak 
Rru1 kaeketlik 
Rus garll8 
Rus basma kareli otaman 
Rus cakar basma J. inci 
Rus eakar basma 11. inci 

Çift yüzlü Alman eevyot Vandelcleıı. 
Çift yilzll! Alınan ~t Vandelolen 

Çift ytizlti Alman şevyot orta 
Tek yüzlü Alman fantazl ~ 

2 Pereıs kerep 

73 
76 
80 
eo 
60 
GO 
90 
60 
60 
70 
60 
70 
70 
80 
70 
75 

2 A~em Sakalı çuha kenar ve emsalı 
2 Pantolonluk dulbdra taklidi 
2 Otoman elbiselik 
2 Trençkot merserize eQtra 

gabardin 
2 Ekstra gabardin 
2 Elbiselik Kolomba Rus 
2 Haki drll elbiselik 
2 Amerikan pantolonluk 
2 Pantolonluk Belçika, ltalyan 

ve emsali !aotazi mallar 

140 

150 
140 

66 
140 
73/76 

2 Dilvetll ekatra 78/80 210/230 
TÜLBENT, SALAŞPUR, MERMER 

102 2 
2 

> 
> 
> 

> 
• 
> 

> 
> 
> 
> 

14g 
140 
140 
140 
140 

Gümrilk tarife No. 378 
Tülbent No. 16 
Tülbent No. 20 I. lnci 
Tülbent No. 20 II. inci 
Tülbent Nime 
Tü1bent A marka 
Ttilbent A marka ham 
Tülbent çifte kenar 
Tt!Jbent İskoç altınbaş 
Tülbent İskoç ağır 
Tölbent Malhint dar 

36 22 
86 27 
36 32 
86 43 
81 20 
29 21 
27 20 
27 20 
83 22 

' 
80 40 k~ar 

Tülbent Malhint genit 
kenar 20 H 29 44 

46 
39 
.ı:ı 
46 
56 

Tlllbent dl!rt lıeııar 10 lı 29 
Salaşpur 23 
Salatpar 28 
Salawnr as 
Sal&fPllr 84 

Mermer il 68 

20 
24 
28 
84 
36 
36 
36 
36 
42 

87 

87 
87 
28 
80 
83 
36 

89 

2 
13 10 P. inç farkı 2 > > 
15 10 P. inç farkı 2 Acem Sakalı ekstra 
16 10 P. inç farkı 2 Scrj ekstra 
20 15 P. inç !arkı 2 Acem Sakalı ekıtra 
15 10 P. inç farkı 2 Serj 
12 10 P. inç farkı 2 Ağır Gandi 

120/ 125 
140 
140 
140 
140 
140 15,5 15 P. inç !arkı ~ Ekstra gabardin 

15,5 16 P. inç farkı KETEN VE ENVAI 
18 15 P. inç ta:rkı Gümrilk tarife N o. 41 'I 

20,5 20 P. inç farkı 
2
2 Btyu keten 

Empermeabl keWı 
375 2 Keten robluk 
365 2 Keten robl uk ve çarşaflık 
17 20 P. inç farkı 2 Keten robluk ve çarşaflık 
ıs 20 P. inç farkı 2 Keten robluk ve çarşaflık 
21,5 20 P. inç farkı 2 Keten robluk ve çarşaflık 
23 (20 P. inç fark>) 2 Keten robluk ve çarşaflık 

( 40 inçe kadar) 2 Keten robluk ve çarşa!Jık 
(30 P. inç farkı) 2 Keten robluk ve çarşaflık 
( 40 tan yakan) 2 Keten robluk ve çaroaflık 

200 185 
140 175 

70 170/ 190 
RO 180/190 
00 185/190 

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

70 360/390 
140 300/380 

!!() 165/ 190 
ııo 22012so 

225/270 
210/210 
236/250 
260/300 
200/215 
220/250 
251/270 
270/300 

270/300 
216/23:; 
t40/260 
220/240 
250/27~ 
270/300 
250/ 270 
250/270 
300/330 
220/240 
260/270 
230/250 
230/250 
251/270 
2::0/250 
250/300 
300/350 
860/380 
310/325 
240/250 

150/l 60 
210/23~ 
180/190 
270/390 

175 

190/214 
215/234 
235/240 
260/300 
301/331i 
280/290 
230/250 
275/290 

220 
275/290 
280/290 

45 
58 
28 
22 

22/30 
22/30 
45/62 
46/52 
45/ il'3 
46/52 

16 
17 

34/38 
40/48 

Mermer 40 75 47 

24 (20 P. inç farkı 2 Keten robluk ve çarşaflık 
( 40 inçe kadar) 2 Keten robluk ve çarşaflık 
(80 P. inç farkı) 2 Keten robluk 'ft çarşaflık 
( 40 tan yukarı) 2 Kanape örtüsü halis keten 

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

Komis
yonca 
te•bit 
edilen 

fiatlar : 

37 

85/95 

85 
100 
110 
118 
J08 
115 
140 
160 

180 
126 
140 
90 

100 
110 
116 
135 
170 
160 
180 
90 
95 
98 

102 
110 
126 
130 
220 
216 

90/100 290 
172 240 
56 40 

70/75 204 
46 40 

34/35 
52/53 
43/44 
50/53 
67/58 
38/40 
42/44 
•2144 
42/44 

45 
70/80 

330 
200 

95 
108 
150 
260 
800 
845 
870 
405 
160 
250 
145 
150 

95 

120 
130 
140 
160 
186 
105 
110 
126 
100 
198 
210 

( 40 inçe kadar) 2 Kanape örtüsü halis keten 
(30 P. inç farkı) altı ve emsali 
( 40 tan yukarı) 2 Kanape örtüsü halis keten 

ııo 180/200 35/40 102,50 

Mermer 

Mermer 
2 Mermer 
2 Mermer 
2 Mermer 
2 Mermer Japon 
2 Viktorya tar,atan (beher 

85 

86 
130 s/m 
44 
92 s/m 

100 s/m 

95 50 35 (30 P. inç faTkı) altı Vt emsali 
( 40 ln~e kadar) ı Kanape örtüeil halla keten 
(40 P inç farkı) altı ve emsali 
( 40 tan yukarı) ~ Kanapıe örtüsü halis keten 

120 180/200 35/40 110 

85 68 35 
85/90 60/52 46 

75 50 39 
95/100 47/48 35 
80/86 65 39 

130 180/200 85/40 117,60 

altı ve emsali 
2 Kanape örtüsü halis keten 

140 180/200 85/ 40 125 

altı ve omoali 160 180/200 35/40 
2 Fantazi pamuklu keten 80 165/175• 25/28 
2 Beyaz keten pamuklu kanıık 90 :120 GO 
2 Beyaz keten pamuklu karışık 100 220 60 

140 
150 

l ,25 santim 
1,25 > 

topu 8,GO metTe) 100 s/m 600 !!il 285 topu 2 Beyaz keten pamuklu karışık 120 220 60 
~ Be)-.az keten pamuklu kanoıt 140 220 60 

1,25 > 
1,25 > HAM ASTAR, KAPUT, PERDELiK KAPUT 

Malın cinai 

Gümrük tarife No. 377 

Toı> 
metreal 

28 inç 
83 inç 

M2 
sıkleti 

:; Komlsyo 
Ü ~ ca leaOlt 
f-o-:edlJen F 

39 
39 
39 
39 

535 
775 
815 
915 

~ Beyaz haHs keten 100 166/l 75 65170 
' n~,."' ı.,1;, kfien 120 165/ 176 65/70 
2 B•yaz halis keten 220 J 65/175 66/70 
! Keten çarp.flık ağıT mal 180 175/185 58/65 
~ K•t<>n çarşaflık ağır mal 200 175/186 58/65 
l Ket<>n çarsaflık ağtr mal 220 l 75/185 58/65 
2 Keten çarşa.llık ağır mal 240 175/J 85 58/65 

YÜNLÜ KADIN XUMA.ÇLAltl 
Gömr-Qk tarife N~. 106 - 107 

1,62,5 > 
1,62,5 > 
1,62,5 > 

405 
450 
495 
640 

topu boyah 
1-L""stümlük Stre.iehJrarn Fantazi 
_________ i"p""'Uği boyalı 

KoRtümlük Strelrh["Qrn FantftZİ 
ipliği boyalı 

P.nrde~fılük Streichgarn 
PardesüJük Strelchgnrn 
Paltoluk Strl'ichgarn 
Paltoluk Strrtch~nrn 
Velur (ll<'ntanyak) 
Velur (i\fontanyak) 
Velur (~rontanyalt) 

Velur (Moııtanyak) 

11 

il 
1 

11 
1 

lJ 
r 

11 
ili 
iV 

145/150 

1451150 
145 1 150 
'·15 / 150 
J4fi / 1GO 
lfi /160 
145/l!\O 
ı":ı ır.o 
ı ı c · -n 
1·15/J:"jl) 

\ ? ı~- t;,o Ve!ur (.'.\Jontanyak) 
Velur ( l\Iontnnyak) 
Velur (bfontanl·ak) 

arı!)ı pamuk J 14 '"'; 1 r.o 
arışı pnmnk 11 1 

-. ' 150 
KOSTÜMLÜK l"UP0:-1 

Gümrük tarife No. 106 - 107 

" 

ıukl ~ı 

~ ,'.l 
4,0 
r~r 
58(1 , ,• 

I (l'H' 
Jl•'ll 
10 10 1· 
tOtl" 
J) 1 

1 rott ~· 
ır. r : . 

0(1<' 1 1 
JOllO • 

~i~ t i 
Malın cinsi Genişliği Ko"tli.yonc> te 

---------------- ---:.-ıo ~ 
Ko~tüınlük 1 145/ 150 4 :00/5500 :; '• 0 :ı 
Ko,tümliik ıı 145/150 400014500 3 ~·~0 ,. 
Ko•tÜmHik J 146/160 4100/4500 ~-·.60 ~ 
Kostümlük il 145/150 :•500/ 4000 

YÜNLÜ 
TER Z / L E V Z 1 .U A T l f.['~~ 

PAMUKLU SOF VE SERJ VE Tf:ı:, 
Gümrük tarife No. 379 - .. ~~ 

.... ~ rt 
..... '"V il 1 

i& ~ ~ ·~· = ~ - !• .!l' Ol.I ....:-: .ıı " ~ ~ 
Mnlın cinsi 

" "' i""/ 
-~~~~~~~~~~~ ::a------ f 

JüL Tela Yürok marka 70 --260 

Ad! teli 55/60 200/220 
Jüt teli 75 280 
Jüt teli 70 280 
Kıl ekstra 80 240 
Kıl ekstra 1. inci 80 240 
Kıl ekstra II. inci 80 240 
Sof serj 140 150/190 
Sof serj !. inci 140 150/190 
K 11 çıkmaz IJ. inci 46 120 
Kıl çıkmaz I. inci 46 110/140 
Jaket cepliğl I. incl 100 150/ 160 
Jaket cepliğl 11. inci 100 130/140 
Dril İspinato !. inci 58/60 105/ 110 • 
Drll İspinato il. inci ~8/60 106/ 110 • 
Kol astarı 1. incl basma -nya ~ 

ipllği boyalı 100 100/120 ~ 
Kol astarı II. inci 100 120/140 ~ 
Kol astarı IIJ. öncü 100 105/120 
Kol astan IV. 6ncil 100 110/115 130 ~ 

2 Palto astarı satnnçlı 130 175/180 ç;,/flO ~ 
2 Palto astarı satrançlı 130 l 70/185 so/S8 

0 
2 Yaka tcliaı 60 225/2SO 76• ~& -
2 Kıl kol astan '8/100 150/165 ı6f)O ~ 
2 Kıl telii. jüt pamuk 60 280/290 ı6/S~ 
2 Kıl tell j6t ı>amuk 80 !80/290 '15/'• 
2 Me,...rhe ceplik 80 165/175 'iııD /, 
2 Keten cepli _k __________ 7_0 __ 1_65/165 --?;..ı> ;,ı 

Koısıil1 fll 
ec1ile~ 

Malın einai No. ::;....--
~~~~~~~~--::--~...-~~~~-

VeU-r ecnebi 
Veter ecnebi 
Veter ecnebi 
Veter ecnebi 
Veter ecnebi 

"•
0 t.IK" 

4 
6 
8 

12 

Veter ecnebi kasarlı 
Veter ecnebi ka.sarh 
Veter ecnebi elvan kg. 2.SO<J 
Veter ecnebi elvan kg. 2.500 
Ekstra ecnebi elvan ki' • .2..600 
Ekstra ecnebi 
Ekstra ecnebi 
Ekstra ecnebi 
Ekstra ecnebi 
Ekstra ecnebi 
Ekstra ecnebi 
Ekstra ecnebi 
Ekstra ecnebi 
Ek!!tTa ecnebi ka.sarlı 
Ekstra ecnebi kasarh 
Ekstra ecnebi kas.arlı 
Ekstra ecnebi kasarh 
Ekstra ecnebi kaaarlı 
EUtra ecnebi kaaarlı 
Ebtra ecııebi elvan 
Ekatra oenebl elnn 
Ekstra ecnebi e!Yıın q. l.JOe 
Ekstra ecııelıl elvan lıs. ._. 

14 
14 
20 

4114 
20 
4 
8/10 

14 
15/16 
20 
22 
24 
28 
82 
18 
20 
22 
24 
28 
so 

6/10 
14 

6/10 
12/1' 

Aatar 
Astar 
Aatar 
.A.ıtar 

Astar 
Astar 
Astar 

27.45 
34.75 
34.75 
84.75 
34.75 
34.75' 
84.75 
42.50 
34.75 
34.75 
3.(.'11\ 

86/87 inç 
« inç 
40 inç 
44 inç 
60 inç 
44 inç 
33 inç 
87 inç 
.44 inç 

70172 
70/72 
70/72 
70/72 

95/106 
95/ 105 
95/106 

50/56 
50/56 
50/ 56 
55/56 
39 

1.190 
1.280 
1.360 
l.soo 

------------------------,,--.-- Tire ecnebi küciilCk 
M. TnlK°""°nc;a TiN ecnebi kdcölük 

4/10 
12f 3 
14/ 3 
Hl 3 
4114 

Astar C.yik koş 
Astar Geyik kuı 
Astar 
AAtar 
Perdelik kaput 
Perdelik kaput 
Perdelik kaput 
Perdelik kaput 
Perdellk kaput 
Perdelik kapat 

Mahn dn.•I 
B•aae 
Hasse 
Haue 
Buse 
Ha•&e . .WSrt en 
HaMt: dOrt en 

90 santim 
100 aanUm 
110 santım 
120 santim 
13-0 santim 
140 u.ntim 

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

39 
39 

880 
730 
850 
48 
54 
60 
68 
73 
78 

HASSE 
Gibnrük tarife No. 378 

Jenltllfl 
75 
75 
75 
75 

180 
180 

M 2 Tel Kombyonca teoblt 
aıkletJ adedi edilen ff,.,tl•r: 

100/150 45/50 32 (Beher 5 ll&Jl· 

100/150 51/60 37 (tim için 2,5 
150/170 40/50 45 (kurllf 
150/170 51/60 50 (fark.) 
150/170 40/46 lOO(Beher 20 san· 

150/165 il/64 108 (tinı !(in 12,( 

Genişllı.1 Sılrleti t•bıt edı- Tire ecnebi kilcül6k 
"" len Flat Tire tcnelıl köcülak 

_ M_ a_n_to_l_u_k-.,.-Ju_r_v_e_fri_.-,.------18_0_/_140 ____ 5_80_/_66-0_.:.::.::....:1...:.:::400..:.. Kg. 1.800 ipliği beyaa 

Mantoluk velur 1 180/140 450/560 1.200 Kg. 1.800 ipliği beyu 
Mantoluk velur il l30/140 450/550 1.000 Kg. 1.800 ipliği beyu 
Mantoluk velur ili 130/140 4i0/560 800 Kg. 1.800 ipliği beyu 
Mantoluk FriH I 130/140 450/558 1.200 Kg. 1.800 ipilti san 
Mantoluk Fri. Il 130/140 450/550 t.000 Ki'. 1.809 ipilti an 
Mantoluk Friu 111 13-0/140 450/550 800 Kg. 1.800 ipliği •an 
Spor mantoluk 1 130/140 '60/650 ı.200 Ki'. 1.800 ipliği aan 
Spor mantoluk il 130/140 45-0/550 1.000 Kg. 1.800 ipliği ••n 
Spor mantoluk IJI 130/140 '50/660 800 Kg. 2.250 ipliği un 
Şeııkoton velur I 130/1.ıtl 460/66Q '15() Jr&-. 2.250 ipliği un 

Malın cinai 

Şer" •on velur II 130/140 4S0/560 eı;o Kg. 2.250 ipliği •n 
~ GOn velur ili 130/140 4&0/5110 IOO Kıı:. 2.250 ipliği sarı 
Şenl<oton spor 1 J80/140 460/550 IOO Ki'. 2.250 ipliği oan 
Şeııkoton •ı>M II lll0/140 45-0/550 i2G Nol: Enıery kalite at lı>Ulıleıt lcfıı 
Tayyör!ak n p•rrdesd!Gk 1 180/140 300/350 1.000 J>11kette 100 kunııı sam. 
Tanörlük ,,. pardeaillilk il 180/UO 800/360 800 .nre Kaıarlı ocnebi q. l.IOf 
Ta;nfirlOk ye pardeııWtlk Jll l30/140 3001350 860 
TaTJ6rlOk n pardnilltlk 1801140 860/420 1.100 Ki'. 1.81' ...... El•. Eenelıl 

18/12 
20/12 
24/12 
40/12 
50/12 
60/12 
70/12 
80/12 
90/12 

l00/12 
90/ 9 

100/ 9 
1001 o 

!(/ 2 
28/ 3 

1241 2 


