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Mllt plyaago, feykal&de 

llıılr kepde hazırlıyor Bin a~çelilc kılıcı ~k, bir 
11/cçelik .l/agı çekin•! 

Ankara (Telefonla) - Milli Piyan
ıo idaresi Cümhuriyet bayramında 
~nlıarada çekilmek üzere fnkalide 
l»ir keıide hazırlamaktadır. llOSTAKtL YEVad GAZETE Tulefon: 2 O 5 2 O 

Telı. Tasviriefkir İstanbul 

Türk Ata Söal 

s anbulun ur 
··--

~.'!~ .. ~~~~ 
latanbulun 

kurtuluşu 

'Yatan : E6ü:uiya Zatl• 

VELiD 

1) ii~ lstanbulun kurtuluı ıü
~ nıane müsadif idi. lstanbulun 
"ılu 

'- .~uşu milli 'bayramlaramızın 
,~Yiilderinden biri, hatta bi
~ 1, olmıya layıktır. Çünkü kur
~ ilmini verdigimiz o gün biz 
~!er lıtanbulu ikinci defa fet''! olduk. İslanbulun birinci 
t-, ı, Fatih tam bet asır evvel 

... 
ı·ı 

Dünltü ıeçit rum nJen bir intılnı 

• 

-------------
kbar edildiği 
takdirde 

Amerika 
harbe 
hazır 

Amerika Reisicümhuru 
ile Balırige Nazırı birer 

. nutuk irat ettiler. Uzak 
Şarktaki Amerikalılar 

dönügorlar. Asga /ilosu 
zabitleri ailelerini Ame
rikada b ı,. • k ı g o r la,. - ••• 

r ~ 
LeManS ô 

Orleafl$ 
o 

Dün telcrar fngi.izlerin hiicurnuna ujJroyan Alman İatilfi 
üı/erİnİn bulu dulu •ahi.teri 11öıterir harita 

~ "'" ve o muatzam zaferle ta· 
~11 

biiyük bır devrini kapıya
tİ)tt·Yeni bir devir açmıştı. Beıe· 
-._ ın kurulduğu günden bu z~ · 
~ k~dar. böyle bir günde. bı~ 
\i; biı devri lr.a1>1yan ve yenı 
~~v~ açan ne başka bir millet 
' "'"'· ne de İnsanlar bu de-
'-"id~uaızam baıka bir vak'anın B ee ee k b k 
lo 

1 

olrrıuılardır. uyu ayram coş un "1 lan muahedesinden sonra İt· 

~~u~:t:'!~~~ b~ra~~!ri;ii:~ye~ 

r{Haruaziye!J·"' Hava harbi 
Berlia pak~ mlhv~r Almanya 
devletleriaın aakerı 

vaziyetlerine • tesir hu·· c u m a 
edecek mı? 

~ L~~~i:~~:;:~ ~:d;e::~ı. h:: tez ahu·· ratla kutlandı ~~ar fevkalade, onun kadar 
ı_ \ derin izler ve büyük eser-

r.-- Yaıan: --, 
l::ıkl Ordu Kumaadanlar&adaıa 1 

Emekli General 

Ali lhaan Sibia 

uğradı 
-----·~:: 

at 'r•kacak bir vak'adır. 
~ele.. iatanbulun kurlulutuna j 1 
~ durn etmiı olan Refet Pa- -·------------., 
~ 16. j_andarma neferile iı~a~· 
~~ı,,, ve ifıal kuvvetlerının 
k.""~~ henüz hükümran ol
~ bır ıll'ada böyle topu on 
'-~•le iatanbulda başlı b .. ı- , S. l'nrls hükümranlığı kurufu, 
~ hırihimizin, her .. fha11 bir 
~ ~Ykalidelik arzeden lari
~. l.ataruı wönüllerden kat'• 

Geçit resmi çok 
parlak oldu-

lfoı lın paktının lıaı p vazİ)·clın
dc bir dc~ışıklık yapmıyıı.cıı.gını 
cvvclkı yaı11nıızda ızah clmışul... 

Hiç şüııhc ~·ok ki, lfüleşik Ame
l'ika, şııııdıyl' kııclar yaptığı gllJi, 
ha rlıc giı nıck'li:ıiıı i ngiltcreyc h<·r 
lıuısusla vardınılaı ıım devıtm ede· 

Elektrik 
bütün yurda 
yayılacak lstanbulun yabancı İtıali denen kara kabuıtan kurtulutunun 

17 nci yıldönümü, dün bütün ~hrin heyecanla tezahüratla ittirak 

ı 
cektir. A.nı<'ı ıkanııı huı be gırnıı-k 
ilıUnı.ıli c-vvclce z.avıftı. Beı lın 

Washington, 6 ( A.A.) _ Bah- paktı muıı:ı-.elıclıle bu ıhtınıal 
daha çok uzaklıı:ımıştır; lakat fı- ı riye Nazırı Albay Knox dürt. çok Londra, 

'~" en .-•,aalı vak'alar- ı 
·~·-

ihtiyaçtan fazla bea
zia .. rfedilmiyecek 

ettiği büyük merasimle kutlanmııtır. • 
Sabahın erken ıaatlerinden itibaren sokaklara dökülen halk, 

on akı yıl evvelin o met'am Jııalıralannı we OAdaa lnırtulır!aiu sü
niin miali söriilmemit sevincini hatırlayarak Ye bpkı o sün •İilııi iç
ten selen bir sevinçle coprak, her tarafı bir büyük bayram bava11-
na bürümiif ve bu saadet içinde kahraman orduıuna minnet ve 
fiikranlarına ıunmuttur. 

ılcn haıbe gıırnekten daha çok Nezaretinın 
miihim bir nutuk söylemi•. cı.- · k b' I ı ı " ~Unap ctmesıııe mu a ı. ngı · tcblıği: 
cümle demi•tir ki: cBizi harbe ic- t ,,,.,. ı ı "'şıt uardın1laı ını da 

~ ~ P ... nın lstanbula ıelİfİ 
~ ,.,. itıaline kartı muzaffer 
srduaunun bir igali idi. iı
~ belki f ıtanbul olduiu gün
'ı;: biçbir zaman her hanci 
~·a kar1111nda bu kadar he
' d11Ylnam1f, bu kadar m1111z
~ ~iiratta bulunmamı .. ı. O 
!'ti --bulun bir milyondan aS".i °"nsyan halkının, hemen 
"~ ltetikta,ıan Divanyolunda
\t ~ '1alııfeline kadar olan Re· 
~:"-an ıeçece;i yol üzerine 
~ sokaklar inaan almaz 
~-~vlerin pencereleri. bina
ili L. ~a... görenlerin tüyleri- 1 

~~~İrec:ek derecede mahteri 1 
~ .. ~alda dolmuttu. ltıal 
~~ ıelince daha bir ıün 
~ kadar zebani gibi zenci
!\ lı...i, "-iİrekkep vahıi askerleri· 
~~İndeki kılıçlarını takırda· 
~Oaterif yapan zabitlerile. 
~....: kaınçı raıtıelene teca
~ ~iiatah polialerile, latan· 
:-...... 1r~ .. ~erken. o aün boyu. 
' ~Iİk bir patamızın ya
~ ~~iı on altı neferle tehre 
~ .:"ıiı andan itibaren, orla
~)~1 t•nı hayret bir çeviklikle 
~ ~ ... lar. o ıün aktama ve 
~ ~ sabaha kadar hiçbir ta
'· unun ucunu bile aösler-
1.t.~reı edememiıti. 
~ ~.:!t.~te itıal kuvvetlerin 
~ ı.I~ un kurtulmak ıaade•j
tı..". le~ etmeden evvel, bir de ~
~tir etlerinin tahakkümü al
ı.:. "• en böyle muazzam bir za. 
~ ~kirniyeı bayramı daha 

la.ı. ~ 
1 

itti. 
~~-ı~~· bu kurtulutlar, bu 
~"it Öllehlane ya.-....ktan İle, 
~ ~eyj tercih eden bir mil
~...._.. laarikalar ıaratmıya 
l.i ""1. ~eiinUııpat eden 
~ .._ lftaaallerdendir. Bu biri-
~ ta1r'-!iddeı ıayelerin etra
!\ ~ftıaz İmanlarla toplan· 
~ &.t;~ .. yelinde ibraz et
'-...~ luırtul111u maddi 
~ La: Çünkü o ıün. dört 
~ • -.ıalauJa tahakkümleri 
~~ ~ bwwetler, 11ayra-

Ankaıa. G (Telefonla) - Nafıa 
\'ekiıletı clektrığı nırduıı her tıı

ıafına gotliınıek ıı;ın çıılışınala
ı ına hararetle denıııı etıııektedir. 
il ıımetlerinı amme nwııfaatine 
vt• ı mektc olan elektrik şıı ket ve 
ıc~ıslerının ıııtyısı Fencden ı;eneye 

ııı tınııkta ve lstihsnliitta büyılk 
hır tczarılt Rornlııwktcdır. Şıııı· 

diki halılı' bu le!llSlcrhı EiUYISI 172 
ve çı kııı ıştır. İ <ıtı hsııliit g;çt•ıı ı<<'· 
ne ikı \'Ü:r. kusur nıılyon kılvvat 
olmasına rağmen, bıı sene 22;; 
ınılyon kılovııt:ı çıkmı~tıı·. r.uıın 
nıııkabil :ırfıval 190 nıılyon kı
lovııttıL l\lemlcketimızin her ta
rafında da clcktrık \•akanlar ço. 
ğ11lmı~ vp geçen ııcne\'C göre yüz
de on beş f:ıılıı olııııık uıeıe ~61 
hın aboııt> teshil edilmışti r. De· 
nıılı. K ırklaı elı. Aydın. ;\lıt ıuş e. 
lektrık sııııtnıll('l 1 l:'l'lll~IN İICCC'k· 
tir. Muhll'llf \'t'lll"rdı• vııpılnıala. 
rın:ı kıınıı verılı•ıı 12 ı,,ıııılrıtlııı 
ınşasııııı bıışlıuıııııştır. Bunrlıın 
başka ıhliv•r• olan yi'ı leıı• \'apı· 
lııC'ak olıoıı te'lı<ıleı·in pıoiclt'ı ı df' 
haııt'lıınınııktndır. 

Benzi• aarff yatı , 

Şehir baştanbaşa donanmıştı. 
Resmi, hususi binalar, tramvay
lar, vapurlar. otomobiller, her ta
raf dalgalanan al bayraklarla be
zenmişti. 

Sultanahmetten T alaime kadar 
uzayan yollarda ıki taraflı di
zilen, pencereler ve damlarda 
toplanan kadınlı, erkekli halk, o
nu İ!!tiklal ve hürriyete kavuştur· 
muş olan şanlı ordusunun geçi~ini 
bekliyordu. 

Merasim baflıyor 
Saat 1 O da atılan 2 1 pare top· 

la büsbütün artan sevinç dalgala
rı arasından yol açan moto!!ikletli 
oolislcri takiben askeri bando ve 
Y ede:O. Subay Okulu geçmiye baş· 
ladı. 

Her taraf alkışlarla çınlıyordu. 
Deniz Harp Okulu ve Liscsı, 

Askeri Tıbbiye, Kuleli ve Malte-
A hvııli haım·a ılııl:ı\'ı!\ılt> mrııı- pt> askeri liseleri, bir piyade ta

lrkctınıi:r.drki heııwı snı fı\ ııtırı• buru. bir süvari bölüğii, bir sahra 
:ııaltnı<1k için Tırıırl't \'ektil<>tı 
tazım~elen kaı arı nlnııılı m.rı r bataryası. Şehir Bandosu, Oniver-
Koordinas~·on 11<'\l'lınc nııııacııat sııe ve yiıksek mektepler. itfaiye 
<'lmıştır. H<'vcı bıı tcklıfı dığ<'l vı• polis müfre7cleri, önlerinde 
\'C'kÖl<'llPIC hildıı llllŞ \'!' r1k1rlr1l· bayıaklariJe kız Ve erkek izciler, 
ııı ııorınıı~tuı-. Razı \'ekulctleıden lise talebeleri. esn11f cemiyetleri 
c<'vaplar ~elnıı.ıtir. lll'P!<I tuınaın· muhteşem bir alay halinde. hal
lıınoıktaıı ı-onı :ı bu husuı.tn kat'i 

kın dınmiyeıı tezahüratı ortasınkarar alıııac:ııktıı. c:den cE>vaplııı-
ciaıı. bundan ııoııın bc•nziııırı nıu· dan Taksime doğru ilerlediler. 
avycn şekıldc ıhtıynçtıın fazla Takıimde 
hııreunmıııııasıııa kaını vcrıleceı;i Taksim meydanı mahşeri bir 

""''N~E RE ıf E" YIZ? 
Avrupadan dönen bir yolcu 
hamallara haraç vermige 

mecbur -kaldı 

... eı~,," il' ç, " • ı Cumarte•iyi pazara 
bar cttiklui takdirde .bazı.rız. Bir- lıa &l~ıtde ıu ttu a<.-alctır. 

ı:cce, . tayyareleı.imiz. AlmanJrllıı' leıik Amerika ıimdiye le.adar aıla Suvlct Rnsyannı bu pakl ııley. da petrol taııfiyehanclcrine ve -., 
harp kaybetmemittir. Eğer zulüm hıııde v11zıyet ıılmı~ acağım umlt 

· ·ı d d ntıııı' qtfk "uO n, ıu· ide !\, lol'kovadan ğcr endüstri hedeflerine ve ......... rejimini lngı tere ur urmıya mu- ~ " '• 
1 b ' ··ıkaıı ılk .v1111 resmi e-., l{us.\·a· landada mavna ve vapur ta~ vaH11k o amazaa Amerika Üyıik ' 

nın vazı_yctındc bır dciişıklik ol· şiıtlerine ve tay)'arc mcydanlan. zafer kazanmak istiyenlcrin eme· Meydanın yeni kısmındaki 2a- nıı~acagmı bılılıı ınış ve uınidıını- na hücum etmışlerdir. 
rif tribünde baıta Vali ve Beledi- tile kar ılaşacaktır. Bu emel Amc- :r.i takviye ctmıştir. Londra. 6 (A.A.) - SaliJH,. 

rikanın tahribidir. Muharebeye k ı k h d ı ye Reisi olmak Üzere mebuslar, 1-'rı ·at •U ııa lın 1111 veı· ev el- yetıar bir membadan öğrenildiP-
mecbur kalır5ak dü•mana sahı'lle- ı k v~zı•·ntl"rıne t • ıı· kumandanlar, C. Halk Partiai " cı ının u• cı 1 

" ' ' ~ c · ne göre lngiliz hava kuvveti 
reiıı ve erkanı. Belediye, Vilayet rımizden uzakta taarruz etmeli- t>dıp ('lnıı~·l'ccğı ı<ualınc karşı ko· tarafından Almanyaya ve A,l.. 

yiz.) Jnyca •F.vet> <cvabı veıilebilır; 
mensupları, Şehir Meclisi azaları, çiınku bu pakt. mıhvcı devletle- , manyanın işgali ahınd;tki toprak. 
resmi daireler rüesası. ve esnaf Rooaeveltin nutku rınııı ;ı keri , 321~~tleri kar~ısın· lara yapılan bombardımanlar ' 
cemiyctlc:i mümcs91Jleri yer al- Hıydc-Park, b (AA) - Hayd. da bıızan nkla eel<'n şuphelerı oı·- teşrinievvclde nihayet bulan haf... 
mış bulunuyorlardı. park cıvarında üç mektebin açıl- tadan knldırmıştıı. ta zarfında her giin devam .et~ 

Buradaki mera~İml" aııkcri ban- ması miınascbctilc talebeye bir Alıııaıı) n, İtalya ve Japonya a· tir. Beri indeki fabrikalar. elektrilL 
donun çaldığı istiklal Marşilc baş- nutuk soyliyen Roosevelt ezcümle rasıııdıı otcdcııberi bir anlaşma tesisatı şiddetle bombardıman e-
lanmıştır. demi~tir ki: cAmerika Birleşik llll'\'l'ııttu; fakat ıdcoloji bırliginl' dilmiştir. Seriinin bombardımana 

Meydanı dolduran mektepler D 1 1 . 1··· dn\nıııın bu anlaşmanın slyaııet .. d . . B 1 
ev et erı genç ıgıne sansursuz ve lıaı P Rahalnrında tamamen 3 • uç gece evaın etmıştır. un ar-

ve halk tarafından bandoya uyu- bir tahsil ve terbiye verilecektir. yak U)dıınnıya \'C aynı kunıaııdıı. dan biri beş saat sürmüştür. Bolll-! 
larak h~p bir ağızdan 'JÖylenen Is- Amerikan gençleri mecburi iş altında hurl'k<"tc kadar .vaı ıp bardımanlarda 15 İngiliz tayya-
ııklal Ma:şı. derin bir vccd içinde kamplarına ıcvkcdilmiyecek, ve- varnııyacağı şııphE>li ı:öı ülmektey- tcşi diişıniiştür. S Alman tayyare
göğı.i»ler gururla kabara kabara yahut esaret mevkiine indirilmiş di. .hq>onya. Czakşaı kta kendi fı. si kayıptır. 
dınlendi. vatandaşlar gibi tanzim edilmiş lcnıindc. kendı hesabına haı il va- 12 ada ve Şarki Afrikaya 

B d 1 b h Pı"ol'du. italya, 1939 senesir;dc ı--=ı:. L·ac· ·-u • u sıra a san ı ayrak ta ağır, sürü aline getirilmiyecf'ktır. A- " ..... _ a -
a d 1 1 d 1 1 'k . . . d h I Almanya ıle berıtber baıbe gir- ı"sk-nderı'yc, 6 (A.A.) __ 1·....,;_ gır a ga ana a ga ana mey- men an ünıve1'9'1tcsın c ta si ~ ·-~ 

(/)eı•anıı twhifr. :t. 81ılıııı :J de} ( l>eı•antı ııalıife e. Sdfzl11 I! d~) '~~( D~e·~·u~m~t~8ll~l~ıi~f P.~2~· ~6~ii~tı~ıı~ı ~O~dcı~)~ liz deniz kuvvetleri 12 adada ele---------::-------.:_ __ .:.:..:..:.::=~::.:.:::...::..::~.:...::..::.:.....:.:_=== niz ve ha va üssünü bombardımaa 

ONBI. RI.Ncı· BALKAN OYUNLARI sı·rrı· etmiştir. Bir ltalyan filosu Malta 
üzerinde uçmuştur. İtalyan Şarki 
Afrikasında bazı mıntakalara hü
cumlar yapılmış. bir kısım binala
ra tam isabetler müııahedc edil
mi~tir. Saleayada bir kale ve Ay
şede demiryolu mu\affakı\etle 
bombardıman edilmiştir. M.-... ada 
da kışlalara tam isabetler kayde
dilmiştir. 

lnıiliz taarruzu ıiddetlen
dirilecek 

Londra, 6 (AA.) - lngilis 
bombardıman filoları şefinin ln
giliz Hava Genci Kurmay Bat
kanlığına tayini Alnıanyaya ka!JI 
yapılan taarruzların bir kat d 
şiddetlcndirileceğini göstermek
tedir. 41 yaşında olan yeni hava 

(Devamı salıif" !!, siılıtı 4 df) 

ı Deöilmi? 

On Birinci Balkan oyunlarını1::'An~ıı itüe ... t,,allıreal:",:mn ",i:z·6r•Bnüaı l''-an 'arın en·I, ..... =~~----.. 
ikinci günü dün Fener bahçe ata· - ' . IC ıı 
dında yapılmıt ve nihayetlenmiıı- Tiirts~ konutmıya karar 

~· t~~ 
~ ~ lau ıınaddi uf erin bir 
't ,... .._ •• rlllııi aafha11 vardır, 
~ ~; ddi .. feri, ıönüllerimi-

tir. Şunu hemen söyliyebiliriz ki k tl• k •h • l•k I J miti 
Avrupadan dönen bir kariimi- ruf İ•teniyor. Bunu fazla bulan Balk'ıln oyunları Komitesinin fev- uvve l e l ıne maıı Oıuu- N:rİütaf, ne inayet! 

zin Sirkeci gümrüiünde maruz yolcu bavullarını kendisi ta,.yor. kalade organizaayonu sayesinde Fakat aralarında bir taife .. 
kaldıiı hak.ız bir muameleyi ay- Sıra ıon bavulu almıya gelince dünkü müsabakalar büvük bir in- "' d •• • b t tt • ı karara itiraz etmif. Şimdi Ad.._ 

~ "'•n 'eclalcirl• hiaa1 ve 
~ ~~ ferapti aa7eainde 
~~ '•· itte milli bayram
~ I&~ bürikierinclen biri . ~·- ...... ,......, 

..::.... ............. Jlldön&mini 
~..,."-- ... .... 

nen sütunlarımıza alıyor, Güm- hamal yolcunun etciine yapıfıyor tizam dairesinde yapıl~ııJ ve bu gumUZU Un IS Q 6 lıel" Yat klübünde, Modanın, Ka)....,. 
rük alakadar makamlarının hare- ve ( 50) kuruı vermezse bavulu- suretle seyirciler atletİLınİn haki-ı · -- ıın, Suadiyenin sazinolaranda ,i-
kete geçeceğini ümit ediyoruz: nu bırakmıyacajını söylüyor. Bir ki zevkini tatmıılardır. 1 1 inci ve Üç Türkiye rekoru kırılmıştır. j yukarı çıkamadığımız halde bir ne franaazca, yine İapan~ca ke-

müddet yolcu ile hamal itişiyor- Balkan oyunlarında hiç şüphe 400 :ıetre manialıda Faik birinci sene zarfında Balkanların en kuv- nutmıya devam ecliyorlal'llllj. Perıembe sabahı Avrupa tre- lar. Hadise oranın gümrük me· yok ki geçen senelere Risbetle 1 gf'lerf'k 56.4 1 O ile Tiirkiyeye vetli Jıletizm ekibini vücude ge- Hem d.ı.. ..Hiıklek sesle! 
ninden inen kariimiz cuma ıünü k k k d 1 1 1 h k h d' · · O · · h h 1 ,,_ murları önünde ıeçmektedir. On- ço yü se erece er e de edil- yenı ır re ·or e ıye ctmıştır. ç tırmemız alır ve aya e gelmiye- Biz de bu inatçdara l....tiif • 
51 irkeciba~ü~1rüiü d1epo•un~d•. bu- lar da ite müdahale ederek· s· mit ve atletizmde Balkanların en adımda Yavru 14.37 metre ile ve cek derecede büyük bir muvaffa- fakat 
unan ııaJ arını a mıya ııı ıyor. · « ız 1_ ı· '-'b' al''- Jd v t d Şe L· 2 AJ 32 ı:./ ı O k tt' B d L ~._~.__. ~; --4 b vuld "ba b l Avrupadan ıeliyonunuz. Meml &uvvet ı e&ı ıne m ,., o ugumu. mara on a v .. ı ., . .~ ıye ır. unu a anca .. auauap ~ 

a • aa 
1 

ret u UDan ~ ketia • ve k • -:- n yapalaıa mÜfillı.tr..lar ve ~at ile Tiirki.Y.e rekorJ.run kar-_. ... _·!l!"..ı_,.. 



Sahife ı 2 '!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~TASviRİEFKAR 

On birinci 
Balkan oyunla

ri dün bitti 
(1 lftoi eahifc"4eıı deY•m) 

Mi~abakalar nasıl oldu? 
Mmııaton: 1) Rasuo- (Yu

nan) 2.41.37.6 / 1 O 
2-Sevki (Türk) 2.43.33.3. 1 O 
3 - Kiryakidis (Y.) 2.46.43. 
Bu müsabakada her Üç ko§UCU 

da Balkan rekorunu kırmışlardır. 
Ayrıca Şevki Türkiye Iekorunu 
da yenilemiştir. 
Yiilaek 11tlama: 
- 1 _Le Katsa• (Yunan 1. m. 

t 

87. 87 
2- Lambros (Yunan} 1. · 
3 _Jerfi (Türk) ve Abramo

viç ( Y. ugoalav) l.8Q. 
Bu sabah trenden inerek mü· 

ııabaka yapan Yunanlı Lambro
nun iki günlük tren yorgunluğ-un
dan ıonra 1.8 7 atlama!!• §ayanı 
takdirdir. 

200 metre: 
1 - Melih (Türk) 22.6/ 1 O. 
2-Muzaffer (Türk) 22.8 / 10 
3 - Bracie (Yugoslav) 23. 
Melih bu müsabakada çok gü-

zel bir koşu yaparak birinci ıel-
miştir. 

800 metre: 
1 - Rıza 2.1.2/ 1 O. 
2 - Markoviç 2. 1.6/1 O. 
3 -Stratakos 2. 1.9 / 1 O. 
Rıza bu müsabakada dünkü 

1500 metrede kullandığı fena 
taktiğin aksine akıllıca bir koşu 
yaparak güzel bir birincilik almış
tır. ilk turda önde giden Rızayı 
ikinci turda Velkopulos geçmiştir. 
Rızanın güzel düşünerek koşması 
ve Velkopulos ile Markoviç'in bi
ribirlerile çekiımesini arkadan 
seyrettikten sonra ayni dün kendi 
aldandığı şekilde rakiplerini alc:la
tarak birden öne fırlaması kendi
sinin çok güzel bir koşu ile bUinci 
~lmesinc sebep olmuştur. 
Oisk atma : 
Avrupanı~~ değerli atleti o

lan SiHas bu müsabakada pelr ta
hii olarak kolay bir birincilik al-
m11tır. 

'-Sillas (Yunan) 50.10. 
2 -Veyıi (Türk) 43.20. 
3 - Curciç (Yuaoslav) 41.15 

100 manialı : 
1 - Faik (Türk) 56.4/10. 
2 - Melih (Türle) 58. 
3-Klinar (Yuc.) 58.9/lO. 
Faik bu müaabakada güzel bir 

koşu yap:ırak yeni bir Türkiye re
koru kırmııtrr. 

Oç adım: 
1 - Paramyoti (Yun.) 14.5 O. 
2 - Yavru (Türk) 14.37. 
3-Marinala. (Yunan) 1-4.26 
Paramyotis bu müsabakada 

Sayım günü 
sokağa 

çıkanlar 

lstanbulun Kurtuluşu 

25 lira .. a ..... 
obnamak ttzere 

cezalaachralacaklar •r 

Büyük bayram coşkun 
r/:ezahüratla katlandı 

Te,rinienelin 20 net pazar günü (1 iner 1a1trfede,. 4'wt1111) 

yııpılacak olan nüfus sayımı hun- - dandaki direie çekiliyordu. 
Jıkları tamanılanmıetır. O siln saba· Bütün gözler, bütün nemli ba
bın ııeklzinde baıJıyacak olan aa:ı-ıın, lcışlar, bir alev dalgaa gibi yüli
saat kn~ta biterse top atnıak, davul selen, güzelliğine doyulmaz al 
tnlmaklıı, ve hava fl~eklerile halka sancaia çcvrilmi~ bulunuyordu. 
füin edilecektir. Büyüklere tülaan 
Sayım bıtinciNe kadar kimse eoka· Bu sırada meruim defterine İs-

ğa çıkmıyııcaktır. Çıkanlardan 25 li· 
rndan aşağı olnınmnk üure para ce- tanbul Vali ve Beledi,,e Reisi 
zası alınacak ve çocukların sokap Doktor Lutfi Kırdar tarafından şu 
tıkmasından vtlllcri mes'ul tutula - satırlar yazılmı~ı: 
caktır. •Bugün istanbulun en acvinçli 

Çocukların nç Ralmaması için wt- bir güııüdür. Bütün lstanbul hal
çülcrin, hayvanlar için de c:obanlnnn kının minnet ve cükranluını h-
dı.şan çıknınlarına müsaade edile- ,, 
ccktir. tanbulu kurtaran büyüklere arz-

S m hazırbktan etmekle bc .. hıiyarım.~ . 
ayı Bu satuları Valı ve Bekdıye 

Ankanı, 11 (llusust) - İatatlstlk Reisi!• beraber fstanbul Komuta-
Umum Müdihii Ccllll Aybar, bu ak- . .. "' 1 l h k Avni ve C 

İ i ·e hareket etmiştir. Sim- rcı tumge:ıera s a · 
~~~ ~a~ memleket dahilinde kon- H. P. Reisi Reşat Mimaroğlu da 
trol için doksan bin kilomet1-c l ol imzaladılar. 
katedilmiş ve 63 viHiyet, 374 kaza Gençliiin heyecanı 
ve 1300 nahiye ve köyün kontrolleri Sor.ra lstanbul Belediycsilc. 
ikmal edilmiştir. C. H. p: ainin çelenkleri bugünü 

yn.ratanlaun hatıralarına sunuldu 

Küçük Haberler I ve abide önündeki kürsiye çıkan 
Tıp Fakültesi son sınıhndan Or
han Alpyörük, gençlik namına 
heyecanlı bir hitabede bulundu. Pollate: 

Mü.emadiyen hararetle alkış
+ TAŞA TUTULAN ADA.11 - lanan bu hitabe f(iyle baılıyordu: 

Üskudaı-da otuı·an llalil, Gülfemha- YutU3§larım: 
tun mnhallesinclen geçerken, çocuk- Bugün İstanbulun düşma. n elin .. -
lar tarafından taşa tutulmuş ve 7 ld 
muhtelif yel'lerinden yaralanmıştı!'. den ku;tdduğunun 1 ncı yı 0 -

Abdüllitif Aycan ve Eşref' ismin- nümünü kutluyoru;t. Avrupa se
deki aersed 'çocukJaı: yakalaıımışlar- masının motör gürültülerile sar
dır. aıleıığı, havasının barut domanla* FAT}HTE BJRIB/R/NE Gl- rile meıbu bulunduğu ıu anda biz 
REN DÖRT KAFADAR - Balat!~ dünyanın en rahat ve sakin bir 
lbrahim ile Karng!imrüklü Fchmı kötesinde kurtuluı günümüzü teıit 
ve Sabri, Fatihte, Malta earşısında ediyoruz. Rahat ve sakiniz, çün
kalıveei Mürsclle kavgaya tutuşmu~- k" :k , tliyiz rünkü güveniyo-
lar ve sille, tokat, yumruk nıhnyct u UV'I. ~ • " • • 
iskemlelerle ılöviitımlye b9'1amıelar- nız. Ne ıçte, ne dQta hıç bır en-
dır. Bu da yetıımlyormuo ıibl Feh- di,emiz yok. 
mi bıçağını da çekmiş, Sabrinin en- Beı asır Türk siyaset ve kültü
segjııe ıı.,,lamı,tır. Yetişen zabıta ri.inün merkez.i olan, bütün ben
memurları tarafından hepsi y:ıka- liğile Türk. olan güzel latan
la~~ıo, yarah htıstaneye gönderil -,. bul 3 yıllık bir hasretten sonra Öz 
mıştır. L·b· b ·· '-- t MiJ + ÇOCUC'CJ Ç}G~/YE'N OTO-~ saıu ~ne: _uı~n ~VUJ~Uf ur. 

Geceki topJanh 1 Jette olauju gibi- bizi~ dcı hatır-
Vali ve Belediye Reisi Doktor lad~ 1ztın.p duymaktan ıeri 

Lutfi Kırdar da dün gece Taltaim kalmıyacajımız Hicfuelerle kal'fl· 
Belediye Gazinosunda şeliirı na- laştıjım1z oldu. 
mına, ordu ıerefine büyük bir zi- Türk ordusunun bağrından ye
yafet vermiştir. Çok samimi bir ti_§mi~. vatan uğrunda bin bir ci
hava içinde de_vam eden ziyafetin hat ve cidal ile yükselmiş olan 
ortasında ayağa kalkan Belediye büyük Milli Şef başımızdadar; o
Reisi, •Sayın Komutanım ••• • di- nun, Genel kurmay Bqkanımızın 
ye O.şlıyan nutkunda ezcümle ve arkadaılarının talim ve terbi
şöyle demİftİr: yesine her gün titiz bir itina ile ça· 

Sabahtanberi 6 tctrinievvelin Jışmakta ve günden güne kuvvet
neşeııi içinde tatlı ve lezzetli saat- lendirmekte oldukları Türk ordu. 
ler yaııyoruz. 6 te~rinievvel, ıeh· su hudut boyundadır; bu heybet
rimiz için asla unutulmayacak ve li manzara başlıca itimadımızı, 
hatırası ebediyetlere kadar daima emniyetimizi ve ittirahatimizi tCJJ· 
yad ve tezkar olunacak bir bay- kil ediyor. 
ram günüdür. Türk milletinin bi. Hepinizi Milli Şefin sıhhati. 
ribirinden parlak !•n ve teref ıa- memleketin selameti ve kahra
hifelerile dolu tarihinde zaferler. rnan ordumuzun yüksek ve necip 
büyüklükler, kahamanlıklar ve kumandan ve subaı-larının ve bü
memt günler vardır; fakat bunla- tün mensuplarının saadeti ıerefi
rın arasında her zaman, her mil- ne içmeğe davet ediyorum. 

NEREDEYİZ? 

MOBiL _ Şoför Ahınedin idaresin-ı letler~n ıstiklallerı.ne suikaatle~ >:~: 
deki 2999 numaralı otomobil Fatih- pıldı1r1. devletl~rın yok edıldıcı Sirkecinin yeni g, nna laiç d• yakırnıyacalı bir manznra 
ten geçerken Fevzlpaşa caddesinde bu anlarda bız bu kaVUŞmanın (1 inof •hifeden d.vam) dur, alakadar maliamlar iııtctebi· 
oynamakta olı~n 7 yaşındaki Yn~iye 1 manasını çok şümullü buluyo· yorsunuz. Parayı vermeniz lıd:ım- lirler. 
çarpmış, tocugu sol knlçasıle dırln- ruz d d' ı 
den nr.alnmışttr. Oniversiteli genç kalpleri tes· yır.»1 ıyordar.b I 

1
. .. Haydarpaşa garında Anadolu-

• J ,, • o cu ora a u unan po ... mu- 1 1 s· + l1APURU,V MERD VEf\ N - hir eden sıcak bir aesk .özlerine d' F kat b fer de dan ı.elen acemi yo cu arın ve ır 
DEN DÜŞTÜ - fııt1nyeli marango% devam ediyOTdu· ~ca: e ;yor\ ad " .. u ae keci garında Avrupadan gelcnle-
?tlustafa. oradaki dokta tamirde bdu- Türk HükGme~i gıai uyanık bir he~1c' ml a ı~~- en Mlhmın tlaşı(n511Ôa) rin muuz bulunduiu bu .prip mu 
lunan Kınalıada vapUTnnun nıCT i - . . i .__ _ _ ib• b- a• ı o maa.111ını ve ama il 
•enterinden dOeerek yarnlı:ınmıştır. 1 ~~1cumb. e~~--fsmeRt ~.onu Tg~ kı u- 1 kınuş vermeai lizımgeldiği naıü- amelenin alakadarlarca önüne ge 
+ DÜ.V CEZALANDIRILA.V. • yuk ır. ~et eısıne,. ur or- hatioi dinliyor. çilmesi lazımdır. Esasen yolcu 

LA R - DDn Ü11kfidıırd:ı l'llllılı:ın tef-ı dusu gıbi kahraman bır orduya Yolcu bavulunu kurtarabilmek kendisinden re:ımi memurlann 
t:iılerde 5 fırıncı plıılıkt~. bir ma- ~alitı: ~ird~illct eruet istikbalin- için hamala, bu resmi memurlar müdahalctıile haksıı: alınan (50) 
nav l'i!fclerle cnd.tcyi işgnld~n, ~r 1 en .~1n •1r: .. ... . önünde, ( 5 O) kuruş hava parası kuru~ için alakadar makamlara 
~kk:ıl !le ~lr lnı~p ta Bcledı~:e .a- 1 ~. f:ş11z d~hı Atatm·k u kaybettı- nı vermiştir. Bu hadi,eye miida- iatida ile müracaat etmistir. Bu 
ıııı:ıatnamcs.ıne riııyetsızlikten tcczıye ,;ımız vakıt ~ meydanda, bırak· hale eden memurların i'imleri ve garip işin takip edeceği ııeyri ay-
edılmlşlerdır. t - L::: -k t' ıl b . hf 1 L' ld. -· ıgı ""''u emane ın y maz ır numaraları idaremizde ma uz- rıca ı ırccegız. 

&erlin pakta mihver 
de-wletlerlnia aakerl 
vmd7etlerine tellir 

edecek mi? 
Eaki Ordu Kumamlanlarandan 

Emeltli C.ıNral 

'J Birincitqrba ~ 

... 
IStanbuJun 
kurtuklfll .. 

Bizim gjgi bu müba'rtik_~: 
ilk tahakkukuna phit ol~ • 

ALI iHsAN sAlds • a..,. .... doiurao ~ 
(1 inci ıahifed•n devam) Y&ftyan.larm ~epsi de,:_.:, ye bO 

. i b .. d 1 t a ]Ufla lair mucıze aeıımap memişti. Bunun ıç n u uç ev e - • • • ::.J-...li. 
nuıındald anlatmanın kuvv41t' ve 1rud· mummyı t~6cil etwn~:- 'ıde bll 
'reiliıden şüphe edenler vardı. Şim- Kurtul\lfbm önce, içil1ll . .-ı.lr 

oll he l . . b. .. _ .. _ gerçe ... 
(ti yeni Bertin paktı tiu .-P Y ar.- maeJRnan ır gun ..._ dı .e 
tık ortadan llaldırmıftır. Buirıe kar- .-:ejine iaaamıyanlar var 1~ şı harp, diğerlerini otomatik olaı'a.k bunlara göre, mucizenin ınut....., 
hnrbe !<Okr.caktıl'. Mihver devlctlerı- 'YUkubulacağına İnananlar, 
nfn Mkeı i vazh.·etlerinde biı'lnci de· bi h I • de koıan bir 1--
ğiıiklik budur. . r lalyla dpetınÇ" '-!.! Mta~ 

. . .. h ,_ ,_. rek zava ı ar ı. un- iti' 
Bu deii•ıkhk, şup e YO• "'• ge 1 d - 'b· dretnotlarla . 

Amerika ve gerek Rusya için cld~i SU Arı, aı_ gı 1 s8"ISt alil" 
suı-ette gör.önünde bıtulaca"k blr va- nauftu. Bogaza bakar llrflll • 
kındır. Berlln paktı Amerikayı, me- pususu kuran sayısn: to~ diirıiİS
sclii .laponya ile derakap harbe gir- zerimde çevrildiğini görur ~ 
mekten, gelecek ilkbahara kadar me: Marmaraya döneneniz Y ,o 
nedcbillr. Bu ümit, mihver devletlerı bayrakların her çqidini t~ 
için, kısa bir zamana m~nhasır o~.sn zırhlı gemilerin hareketine _.a. 
da bir kazançtır. Amerıkonın du - I d Kar. &ak._,., r: 
şü;ıdüklerini ve düşünebilereği şey- 0 ur ~nu~. .• ~ )lıerası bil' 
lcri ayı·ıca bir tetkik mevzuu yapa- mezdı. Çunk• yuzler w.J 
cağız. manzarayla kar~nlatırdınız. ~' 

Askert vaziyette diğer bir değişik- kuvvetleri her yeri i,gal e.trrı .~ 
lik te Rus)·unın vadı;etinde görtile- ve lier selahiyet onlan~ ~~'::a..it 
cektir. Rusya, şimdilik, mihver dev- ınifti. Yabancılar kafı ~~ 
!etlerine iktısat noktasından yardım- gibi biı takım yerli tufeylılel', 
ınrda bulunmakla beraber, siyasette r· emit ve Türkün bir d~ )ıii
bitaraflık gözeten ve :rttlnız Rus)'a)'I I ur ~ d 'r kat'i _bil'~ 
yakından ve maddi olarak alükad:ıı ~~mıyacagma nı ~~ 
eden meselelerde birdenbire ortaya küm ver~rEk bar vurup fi~ 
çıkıp kısa ve ml\hletli ültimıı.toınlaıla savunmya haılamışlard!. • b'f' 
meramına nail olma)·ı düşünen bh· istanbulda bir husumet ·~~ 1" 
devlet gibi görünüyoı du. Ne mihveı· rünqr oluyoı ve Tür1'ün hii _. .... 
devletlcrile kat'i bir bağlılığı g~n.ılü- husumet alemine karşı koyaı-
yor· ve ne İngiltere ve Amerıkayn - l du d ' . . . · · cagı sanı ıyor • • ,,. 
husurnctı bcllı oluyordu. Kendı ıstt!- .. .. t aJenaioiO 
dıği ŞC'yleri kısa ültimntomlaı in ynp- • Biftw1.~ bu$ume . ec ~jpe ., 
tırmuk ,·cya hemen harbe girmek, iş. bi bir gun yıkılıp gıd eı 1ı1ıoll 
galc başlamak tar211~<laki harl'k<'Lle- bu m~z.eı:'in mutl~ka tah; •"" 
rile bıışka devletlerın ve hususıle eJccegın ınanan bır kuv~ • 
mihver devletlerinin mü<lahalesiııeı da O da Türkün öz ruhu ıdı. • 
ıneyd:ın vermiyordu. Yeni Beılin ·Ve bu mucize tahakkuk etbo 
paktının aı tık bu l?rıdn_ .ha1·eketlere * ,,. 
pek ını.isaadc. vernııyecegı zannolu· .. 0ı.11 la 
nur. Bu pakun tesiı ile Balkanlarda istan_bu1d.a hafl'U~e~ e di. S-
takip <'dilecek mihve11 siya•eU Sov- sumel iJe?1ı ~yret .~çınd ~k tiit' 
yet Rusya ile birlikte daha seı:i tan· huaumet alemıne ıuvener 

11 
t,,. 

ıim olunabilir ve Balkanlardakı harp lü türlü hezeyanlarda bul.,., 
Hı.Zi}·eti tesbit edilebilir. feyli varl:klar; yıldır~~· 

Berlin paktının metninden ve ya- mut ıilN Kfi. içimizdeJu ~· 
kında imıa edi!eceğinderı dah~ e~v"l lar 98 seciyeai:ı.ler, ?Pli'~ bit" 
haberdar cdilnıış olduk1arını !()yhy~n de dile Fakat Türk rnilleb 
Rtısların şimdilik bu hususta bır Y ~: • Türk rublJOIJll?: 
itırazlan bulunmadığı, 1terek Ayıu- r~?' e .. •~~. ve _ 111~ ıındn ve gerek Asynda Alman, Jtal- Turk .-;unun ha...-~~ b~ 
ynıı ve. Japon tertiple.ı-ine u}·sallık tebcil edıyordu. O büt.n . ~,..,,. 
gösterct·eklcri an~aşılıyor. Şin.ıd.ıl~k soktıki•ım dolduran ve bir~ 
şu vaziyet bile mıhver devletleı ı ıc;ın bur.dan attrılmıyac:akları ~ 
bir kaz:ıııç veya bir de~h~ikll~ deı;il ordblar 0 bütiia Boğann Jııd' 
midir1 Harp ve askerı vazıyctler, •. t ' l$lZ toplarını isi•~ 
her ş<:yden evvel, vuıuh isterler. ~r en .•• •Y bl , __ L!- ..ö:ı y~ 

. İ •ıa CjeYO'ela lllr 1...-, 1H1 .,- "" BııiC$lk Ameııka Ue n&iltcrc, . 'nd tadan yJ. ::..ı. 
Sovyet Rusyanın kapısını çalmış oln- 1•çm~ı. ı.çı ".Ol' dead ~ 
bilirler. Rusya da kapısını açıp bu vermı,ta. S~f:ü ~er ve ~ 
t.ıyaı et~·llerin mürauatlerinl dinle - mıt ta bepsjnı bır a~ Y~ 1r 
miş olabılir; fnkat.ne cevap vqmiş- Ve lııiitün Türk mille~a, __ ,;s,fİ. 
tir? VCl'a verecektir? Bu muı-açaa~ tanlM.d baılla, bu qsıs ~ ,r 
Jel'i nasıl telikki etmektedir! Burası e derin heyecan en c~il r 
meçhuldür. Bu meçhul oldukça, Sov- ':1 il W:w il• t~' 
yet Rusy:ıya mihver devletlerine mu- v~nç •• • u 
lıallf fıkırler besliyor isnadı y.apıhı- dı,ordu. JJ.•• 
ıııaz. Şinıdllik nntikomıntem pakt ~ 
ve lıomfinizm dü1Jüncclcri t~irstzdll'.ı letenbalun lcurtulutu,. .a ~ 
Ruııyn ile Alnıanya ve İtalya ar:ı- SaınlJllDıaua terafli ~ il" 
sıııılakl a<leml tcc:ııviiz paktları dııhıı Ve lııütün bu .. v-.ın bii&illl 
l('l;irlidir. Belki rııl<ınıla Rıı~yıı ilci ya)'9 verdiji bir clerş v.ardı: J 
lapony_a arnsında <la bOyle bir pnkt _Türk ıücii berşey.e ~ur· 

yeni bir Balkan relıı.oru kırmJttır. 
Yavru ancak son at.layqta dör
düncü vaziyetten ikinciliğe aeç
mit vt 1 4. 3 7 ile Tilı kiye rek.oru
nu yenilemittir. 
Cirit ıdına: 

Şehrin diğer scmtleriııclc de muh- bckçm olacağımıza onun muk:ad-
tcl.ir :;uçlıırdan 7 şofôı le otobtlslere dcıı ve aziz ruhu önünde bütün 
faıln yolcu nlıın l'i lıiletçi hakkında bir g~nçlik and içmiştik. En ufak 
ecza zaptı hıtulmuytur. 

:ılttl'flılır. Çok tiiJıiir. IU her ~ ~ 
:=======~===~==! Bedin paktı karşı:<ında Moskova- •.. bu · ru t-yı't etli 11• bt" · ·ık 1 kt i · d un mana "" ~ ·--lııl ılıın yukı:l'lcn ı · H(!s er. pa 1:ın c .. •• • T .. k bu ~ 

H~~ya ~akkındıı ı.ikn•dll~!ş fıkl'aları lerc:.e f'llcür ~ ur iltejiıtİ ~ harbi Hava 
1 -Mavzer (Yug.) 64.24. bir hadise karşısında sözümüzü 
2 - Papas (Yunan) 61. 64. Marathda .-un bir u• yerine getirm«ie hazına. 
3 - Markusic (Yug.) 59.98. defiı ıneai ief• ediliyor Geçil re.m ,efi 
5000 metn!: Çorlu. 1 (l!usu!\i) - l\1uratlının Oıhan Alpyörü"·ün gençlik na- için 

(,Uıri-ıtoi aa.Jılf ed•ll cieııtUn) 

için .-Hitlerle meşgul olmak 
tam adamdır.• denilmekte-

1 - Mavropostolos <Yunan) un ihtiyacını temin etmek üzcl'e Çer- mına hit<.beai alk..,la1la nihayete dir. 
1 S.22. k~köylü :fabndkııtör .. !'fehmcdt _Jnma~ erince, buna Şehir Mecliai namı- Alman hücumu 
2- Hüseyin {Türle) 16.8 / 10 tarafından mo erıt uır un cıo.mıenı na mukabelede bulunuldu. Londra, 6 (A.A.) - Dün gep 

Yaptınlmı~ır. ·· f · Al t -leri 3-Muzaffer (T.) 16.6.2/10 Ondan sonra da geçit rumine ce mun ent man ayyar._ 
Mavropoııtolos bu müsabaka- 1..-.. /c iştirak eden lut'alar caddenin be- Londranın tayyare dafi mania a-

da Batkan rekorunu kırmıştır. &ikan V'M!lra garışı: ~nda ıöründü. leşini :ıorlamıya teşebbüs etmiş-
H••r·•••• .. ••····························~.···· Bu müsabakaya Türk takımı Şanlı ordumuwn yaiit melımet- ler. fakat bu hakiki ateş duva-

1 Rakamlar Konu~uyor- miimkün olduğu kadar zayıf bir ekleri Vt ~nçlik. ordusunun mü- rıntll önüne gelince istikametlerii T i takımla iştirak etmİf ve neticede nevver evlatları yerleri sar.sarak ni değiştirmiye mecbur kalmı~lar-
-····-··-••••••• .. ••••H••• .. •••••••• ...... üçüncülük almıştır. 1-falbuki j lıer manii deviımek kudretini. 1 dır. Asıl _hücumlar Lond~aya ya~ 
Radyolanmız cidd.i bir tuırn.la iftirak edilmiş kuvvetini nef&inde toplamış bir pılmış. bırtakım evler, tu;:~retha

Anknra nı.dyo istasyonunun oçı- olaaydı birinci gelmememize hiç l:\eybetli dal.ııa gibi geçerken, hiç neler v~ sanayi müesaeselerı ha9a
lış mcrn~lıuiııde, bir nutuk veren bir sebep yoktu. kimse kendini tu!&aMyor, her ta- ra uiramı,hr. Birkaç ölü ve yaralı 
Mtııkoni mücııııcıı~inin mflmeı;~ili. 1 -Yu&oslav ekibi, 2 - Yu- raf; yap!.. avanleri, ve alkış ıc9"- vardır. Yangınlar çıkmışsa da 
Ameııkııda, Roo11<•velt1n perti!;i olan nan ekibi, 3 - Türk ekibi. lerile çınlıyordu. hepsi bastırılmıttır. 
demokratların .intihap ~ücndelesin- ilci günlük müsabakalarda Geçit resmini müteakip Taksim Atlantikte, İçinde 3 3 yolcu bu-
de, .•Hor Amtırıkalının bu• ndyo ıı.a- Türk tnkımı altı birincilik, on i- dekt meıasime nihayet verilmq lunan bir İngiliz vapuru b~tırıl
hibı olması> ili progrıını)anna aldık· k• il"- L-- - •• " 1••1. y h l'- k' 1 ı_ d lı B' j ·ı· h mİaı yol-} ı i U ınc aa ve '<>q uçuncu ua, unan ve a ıı; gece geç va ıt ere ıı;a ar mış r. ır ngı ız arp ge 
ar,e:.ç~~~c~m :adyo, medeni dünya takımı yedi birincilık. altı ikincilik baştanbaıa donanmıı M>kaklarda culaun hepsini, 1 36 ınürcttebat

içln. her evin cnmı, çerçevesi, kı:ıpıııı ve yedi ÜçÜncülük, Yugoslav ta- biribirini tebrik ederek büyük tan da 133 ünü kurtarmaya mu· 
kada\· e11a lı ve ayrılmaz vasıflunn- kımı altı birincilik. üç ikincilik ve baynmını doya doya içine sindir- vaffak olmuştur. 
dan biri i otmuştllr. sekiz üçüncülük almı,lardır. miştir • lta1., ... ı., Matrulaa biicum 

927 acnesinde bütün Tfirkiyede Son olaralr: 1 1 inci Balkan o- Gece Halkevlerinde toplantı· ettil9" 

Vekillerin 
tetkikleri 

Dün ~abah Ankaradan ~hri
mıze gelen Maarif Vekili Hasan 
Ali Yucdin bir kaç gün kalarak 
Onivcrsitft ve dığer me!:tcpler iş
lcrilc meşgul oldu! tan sonra tel· 
kil.alına devam etmek üz.ere An
talya ve !spartd ha..,alisinc gide-
ceği h<1her alınmıstır. • 

.lJitıaat Vekili bu!JÜn reHyor 

iktuıal Vel(ili Hüsnü Çakır tet· 
kikatta bulunduğu Karadeniz ha-
valisinden, bugiinkü Deniı:yolla rı 
posıa,;fe htanbula gelecektir. 

inhisarlar Vekili 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Raif Karadeniz, Bursa ve Balıke· 
sirdelci tetkikatını bitirerek dün 
Sındırgıya gitmiştir. Vekilin bu. 
g~nleıde. lstanbula gelmesi bekle• 
nıyor. 

bir cemıle ve adenıı tecav~z paktları· t•YOS:.v~.~ ~nçla ber ~ 
nm mer'iligine vt>rılmış hır chemıııı- her ulkuaunu tahakkuk ~-,.,.., 
yet tclfıkki ederek Rusyanın barış tir • SÜHA s~ 
v-0 bitaraflık ıııyaı;etıne sadık kain· -----------
rağını nan ediyorlar. A erik 8 "81.,e 
Şu halde Sov,yet Rusyanın da.. ya- ftl 

kında Beılin Jlaktınn dahil olduğunu haZI r 
"tııınek hııval rıddt•<lilemez. Eğer _Al· . eıMtt ~ 
man)a Luna muvaffak oluı·ı<D ı le (Bfriıu:i .ulu/ ~ 
hurıı ~·azı)ctın.Jo l'D hüyük dekışiklık programı bir propaganda r 
o zaman meyılıınıı 1; ı kınış olur. nu tarafındırn hazırlanmıya~~ 
• un• t.ı Alnırııı\' ınıtı lcşeblmııleıdul Şangflaydalri Ameriıkal .... ~ 
t:uluııdu~u nıılıışılıyor. tahliyesi _ ..}/# 

ldı.'<lloii ltllmıılc. ve antikominle~ 1 Şıınghay. 6 (A.A.) - ~:.r 
••Dkl 1 ::kımındıııı Sovvet ~sva ılı• AmeTikan makamlarına rrıü~dl 
\ 'r":lll'"' · lt:ılva ve lcııwnya arasın· b·' •. J\ 'k l lara ....,-..., 
ı!ııkı iıhenkaizlık, kornünızm ve l'~ı-, eden ulun men a 1 crh•I tll"' 
l'f'.J \ alizın h:ıkıııı •ıı ılnıı Ruı•:vıı ılı•, ""c çocukların hemen, .çf I uf1t)f
•<-ııııııyc ı;111tnnat•na dayanan clc- ı Jiycsi tavıiye~indc bulunu~~ 
ınolm1t devletler nn!'.ındakl ihtilat- öniimüzddci iki ilY içinde bti"'' 
ınn f:ı7.la ehcmnıiyl't'\İZ cleğildir. kaya hareket f'den~k olan . 

1
, 

'f:ğcı· hn vnıiyetleri di.ışfııwıek .\- normal ticaret sefcrlerindelu 
meı-ika ile. lngılten>, Hl39 M>ncgi ;ı. lcr tuıulmu tur. "" 
~uf:t"suııdn yapılmış olan hatayı tek- Honolulu, 6 (A.A.) - ~ it' 
1 sr ctıııt'2.lcr ve her ne pahasına o- 'k b h . · nsuP aıleL.,_ 

h r. k 1. rı ·an a rıyesınc me lV lut"SD olsun, emen .tısyavı cm ı • h · in • 
1 ı 31 ııflarııın cekıp a .. keri bir ittifak rın Uzakşarka seya at' ı~ • fJ 

ı·nııııbıliderı:c o zaman vakıalardun ları biletler iptal edilmı~•'· ilf"" 
lııtıfodl! edilıııi' olur. tedbir hakkında izahat v~~ 

Gl2 radyo vardı. 932 de bu rakam '- L • • l 1 ·· 1 ·ı K h' 6 B b h 
k •. ::. bin k- bul tu B ' yun .. nnın aapanış merasımı ya- ar yapı mıı, muaamere. er ven - a ıre, (A.A.) - u sa a d D f' . 

anca ucŞ uıunı muıı • u- I . • C::.-h' B d d d'I • bl'~ I az ır. a ı toplarının ate•ı bir F I M·ıı· K sün bütıın Türkiycmin radyo sayısı pı rıaqt... mıştır. o;c ır an osu a geç va- nqre ı en resmı te ıg: , . . . " .• burada Hür ran!lıZ ar ı ı o-
.C9 bini nşmıflır. Ruhsatiye muame- Be,...._,_· ~i bera&ere - kitlere kadar Taksim meydanın- Dün akşam bombardıman tay- ~~ryare)e ı:abet etmııtır. ~ Dıa~r miteainin küııadı yapılmıştır. Jngi
lni tamamlnnmamı;ı olanlar ve dev- Dün aabah ~ref stadında kar~ı· da milli parçalar çalarak, orayı , ya releri avcıların himayesinde o-

1 
1 1 la};arenın . ha1ara ugradı&ı liz Başkonsolosu tarafından veri-

mektedir. Asya filosuna 1 ~tif" 
edecek zabitler ailelerini go 
memel<tedirler. ~ 

lete al~ mOeıuıeseler.d<;ki radyolarla! laşan Beyojluapor ile Şiıli takım- hıncahınç doldurmut olan lstan-
1 

larak Mısır· daki Matruh üzerine I zan ne 11.~ektedır. len çelengin üzerinde şu yazı o-
bu yekun, elli beş bını bulmaktadı.r.l1arı .Uzel bir oyundan .anra 1 - 1 bullularm bayramına bir kat daha taarruz. etmişlerdir. O~ ki,i ölmüş Huı: Fransız Komitesi kunmal<taydı: cSevgili Fnan96ya, 

1 Türldyhie?e t/1. çobk ldrad~al""ısa72hıp berabere kalmıslardır. şenlendirmi,tir. ve yaralanmıştır. Maddi zayiat 1 İskenderiye. 6 (A.A.) - Dün ihya edilen hür Fransaya> ... o an ıe r utan u ur. "" ... 
İkinci olarak Ankara gillyor: 7UO ... ~"""'!!!!!!!!'!~~'!'!!!""~~~~~!!!!!!'!~~~~~!!!."!"~~~!'-~~~~~~~~~"""'!!~~~--.--~~~~eo-- ------

Halbuki Ankarada 938 senesinde 1 EMf Rffffltln T•lriluı: 22 1 yetım yok ki anlatayım. Halamın <- :\fahnllell onun bu halini bili- yordu. Sık sık _affedersiniz· 1?el::-ir-
radyo sayısı 6064 Ui. ıı o kıpkırmızı, kederll zanıanlıırında yor, galiba... mele başladı. Doktorsun~ da bunu 

En • radyosu olan Tflllyetimiz 1 R G 1 biraz lişen yüzü, 0 sesıılzlik .•. Hil.liı 1 c- Bilın~ olur mu, kızım! Kıya. onun için siix.lüYorum. 
Twıcelidir: 9 •.• Daha sonra 21 rad-

0 
.. ya ı·bı• hiili gözümün önünde ... Zavnllı k~ı- metler l.:opaı·, kalkaı-. Btitun mahal- c- Nem vur? diyordu, bu akşaın 

:ıosJle Van, 16 rndyo!ile R1ıe, U clın ikide bir içini çekiyor ve yeme· le duyar. ben iyi değilim. 
radyosile Mardin geliyor. tini ıorla yiyoı·. Onu tescili etmek •Kartımdaki merdivene artik me· cBii bütün korkmwa blıtıllldim. 

Sanayi merkezlerinde radyo sayı- istiyorum, fakat hatırıma hiçbl~ şey rnkt:nn ziyade korku ile bakıyordum. Konsolun üstündeki lambanın da fi-
aının faalalıiı bilhalu diltkate de- I gelmiyor. Bari ifonuşa)·ım, dedım. Ben de yeme~ yiyemedim. Hemen till lusalmı•tı, tütmemesi içill'>..kıs-
fer: lleseli, bir dokuma fabrikası y..._ M. B. S. f c- Blından 80nra gelmez mi Sab- sokak üstündPki cumbalı oturma o- mıık lazımdı. Oda tok loşclu. Başı-
olan Ereğli kazasında 66 radyo var- ri? diy.e ııomum. dasına geçmek istivorclum. Relki so- mızda bir felaket havası dolaşıyor 
dır. <- Sen korkma yavrum, dedi, ka- kendime: c- Bilmem ki ... dedi, ne cehun- kağ:ı <lııha yakın ·olcluğu i~in orası gibiycli. Sokakta da köpek havlama· 

Bursada 992, Zonguldakta 'flO pını kUIUer, '1ataram. Diı· ~ ona - Korkarım blr ıün bu kadın- nemdedir, ne yapıyor ... Gece yanaı bana dıtha e.ınnl~etJi giirünti}•oı'tlu. larınclan t>e gittik~ uzaklaşan ht>Jva-
radyo bulunmatrtadır. açnaauın. Vul".ur, vurur, gider. Son.- eaf1zın :vüreglne iner, dedim. mı ıelir, sabaha kal'şl mı, bilmem Yem~i :ı·at'1da hırakaıak ııofraılan c1 seslerinclen baflııa ses yoktu. 

Baıı eıehirlerlmilde radyolaı:ın az ra ıeçer. Sak 111ık olmaz bu, merak- Seniye durdu ve benim bir hayı:e- ki... kalktık. Oturma odasına geçtik. Ha- cTclc:rar halamın yanına oturdum. 
olnıa~ına sebep, elektri&ln olmayııı- lanma. time dikkat etnüı gibi ili" etti: cYine içini çekiyordu. va sıcaktl, fııkaı.. halam deci i ki: kolunu ovdum. Halil titri)"<ırdu. 
dır. AkOınfi11ltlSrlü radyo hem paha- cllalarn ıriciinco kapıyı kilitledim, - Balnıı12, o gthdert hiç unutnm- c- Sarhoş gelirse ne yapar, fona c- Kızım Ha\"11. mı sniııleıli, ne- <- Sb vereyim mi si

7
.e! dedim. 

lı, 1ıem de pratik dc~UcHr. yattım. yorum. Her dtişündfikçc o e~·deki ha. bir şey mi yaparT dir, bann bir titreme gelıll, ş.u ko- c- Hayır, diyebildi. 
Devlet, memleketteki radyo Hyt- <Ertesi giin akeams kadar Sabı1 yatım blı- bir sösümiin önüne gelir. cHalam kaşlannı kalilırıyor, cevap lum da u~şur gibi oluyor. 

ımı bit olmaua Balkanlar seviye-. ortalarda yoktu. Fabrikada mıl·dı, Kuv\·eı lcalemlyc.m olsa, bir roman vermiyor. Reni korkutmak istemediği c- Durunuz, blrar: ovaylm. cÇencleri biriblriııe çarpıyordu. 
ık dy k Ne i vardı? Sinir midir bu! İllcı ne-sine çıkannak ~in ucuz ha ra o- yo sa meyhane meyhane dolaşıyor yazabll,.em, uıınediyorum ki en kü- itin sustuğunu diltünüyorum. Dende cKadıncaiızın kolunu ovdum. Fn. 

laı ı getirmek üııu-inde teşebbüsleı-e muydu, annesi ve ben bunu biribiri- çük teferı-uatını hatırlıyacaiım. O korkudan ıiyade merak var. cNe ya- kat titremesi al'tıyordu. Elimi alnı. dir! Rilmiyordum. 
giri l'ılittl. Türklyenin Yunanistan mlze ııorup durduk. Akşam füıtfi l!Of- k\lçölr ııencereli sola, Ol'tası kabıır- par?> diye dil;ıünüyorum. Sonl'a bir- na 1coydum, ateşi yoktu. 
kadar radyoya sahip olması için -ta- raya ıec oturduk. Sürt 7hıe yek. maş ve 11mba isile kararmıı basık denblre yine benim üstüme hücum c- Siz biraz yatsaııız .•. dedim. 
bii ırllfaa nl betlerini unutmıyarak • Zavalh unesinin apnı 'blcat ~ &a'VWD, ısa......ı.Jı, 6atil mapmbalı etmeısi ihtimalini kabul ederek titri- c- Aman kız-ım, hiç yatamam ... 
7ia lloMn .... l'lldJ'o7a ıabfp olıu- JVClıı. Öyle bderU. eııle _....._ ,_. ~ ' bnım na cfa.. ~ S Dk ı..._. Y..-

~kill.ıllı~ ... 

, ..... INHHMIHHtrtuttırtMtHtttt•H•• • 

r-; Vecizelerin Şlrlli L. 111 ...... -. _,...,,..-

ilin MfJilı lal -}~ 
- ekçelilı ;ytqt r::, 

T0RKATA~ 

A 1 ,,,,__ - . ~~~ c ta ar ~u> nu ,......~_ 
Velet hbudak bu aıaııözii 
eebetilc diyor ki: -1 · 

cllir akçelik ya~·Jn ya ok )il' 
kapar, >-.ahut ta atacaiırı bÔ>'I 
defe varmaz. Fakat kıh~" 
bir tehlike yoktur. Çekt ~", 
dllemanına lfarıııı duraH!ll ~~ 

Bu aöılere şunlan lli."6 · 
istem: Bu atasösil, billll ~ 
!anmak bahsinde en ..Ozel 

11 
tP 

vcrıi):or ve bize silahları · "' 
:"1 • • )at"ısl ıı 

136,aıııı, an enıını, en itiJıl 
en tesirlisi ile .silililiının, 9 , et· 
ucuzuna Te (llrftğDne tarrı~rıı'tr
mey!n, bir akçe verip yar • 1jj1l 
tan ,,. onu ltullanmaktantd'• 
ak.oe verip kılıç lalaibt elllllr 
liaml, ailihuua saleriaid 



7 Birineit~l'ID 

rs , ~ 
················ 1 Gu. .. NU .. 'N ................ 1 

::::::~~::: .ıı Z'ı:;;L ... E ... Rl 
... ..... ~A. .. ~. 

~· Jaar
~ror••7 
~Umumi :tı.pte taPtere 

~.:..,.•YI Almaay.,.a brf' 
ıetiııllllitti-~ .&e Al

~ a,m t~ l nsiit-e,. ..... 
,.., .... ~. _... 4i11Yara 
!°"Yalıaaq otan tngifıa lMpenıloıt. 
c.::.:~;:;ıe bakkile bik1na 

• n dOlayı A lman· 
•; ~ lııu imp•a&ıorluiu laer 
"-'ta larlıbiı z .... M11V•ffak °"""eeet• h.... ......,..... 
J.,_Ja ile a1ukttıiji iUif•k• da ....._11 budur. 
..._~ Anupaya ve bunun her 
_-._ bir mütemmimi bulanan 
~~. •e bu ilci Jut'-...ı biribiri-
1-e ~yan AluieniM münhe11r 
~~takdirde Amerika müHe
~ hiikUınetleri Cimhuri,eti ln-

ereye silah ve mühimm.t ve 
~nıe vermek auretile yapaca· 
..2"'damıa ün geleceği kaoaa
.__ idi. 
.!'.tc.t J apon ya lncikereAİ• 
~llı~nlarile birlettikten ao1Wa, 
"'~'ka yeni b ir karara vannak 
~uriyetiade kalmqtİr. De, 
~t P.artisinin lider~ bulunan 
~velt; Jngiltenyi hem Allaa 
~ "'uatnıda, hem ele Biyük "-' 
1atı •. \utınaya ve liizanm ~ 
~ ll1Urda her iki abada harbi 

F..ıle taraftar bulunmaktadır. 
L..:.•kat m uhalifi bulunan Cüm, 
~tçiler bu likirde dej;illerdir. 
~ • Roosevelti betn Almaaya 
~ ~ laponyayı t ..... edip A , 
\ııı-rilcayı iki cephede harbe lfteCs 

~edecek bir :vaziyet doğar· 
~ .. ilham etmektedirler. Bun
l-!ı~are Amerika fimdilik yalnız 
~Ye yard unla ikl.ifa etme
""~ vakit lcaanmall " an· 
fi d donanrnannt ve ord•utn1 kj, 
ta Jerecede taln•İye ettikten aon· 
~n)'a i1e de harbi sömne 
L.:..~ıdır. 
~~le Am erika 

~da1d aalaıma 
~lıkuk ell e r•e 
.;_-1ca.t Roos~velt etki fikrinde 
ti..&~ ~bnit ıörüniyor. Çünkü 
~ İncillere ile yeni bir an, 
-......- Ja.Ptaiı u ber v•iliJor. Bu 
,~Ya söre Atı. Ok1-UM1· 
~ 1114.ideıhıasını a.pıia e Rall· 
~ ~ Büyük Ok1..,.... .. 
~ .\qaaıa m•etbH• da A· 
~ n donanıaaaı tarafından 
ı.:_"llte edilecektir. Yine bu an
~IQ ahkamı mucibince A· 
~ -~ ~ semileri; AvustraJ, 
~~e. me..laiİlldea •• 

~~~ biyiik tasilia ---,lltif~ edecdderclir. 
J-....._ ~ tahakkuk edene 
lı. -,._n Ameribpa kar" har· 
ltıt\ ~lemneainia öaiiae .-ç-
·~·l\aız olacakt.. 
~;.~ kabinemde Batwkil 
~lllı Çemberlaynia istifua ve 
~~ arkada,lannclan bazı, 
~· ~si ve d-Atirilnaeai 
ı.....-.rilta ile miiza.lrere edilett an. 
d~ i~ alilnıdar l'Örimnekte-

1 
'"tılte!ede bugün hikim bafu, 
~, ~ Mulaaf.azakir1ardır .• A,, 

Aaland adaları 

Malto cinli 

2 Sofr.a bezi Napaj ı·cıı.k.li eksta 
2 Sofra bezi Napaj 
2 Düz elvan fanila ı. '.inci 

&altık O..izillla ~imal 9clUIU IEş, r===========~::=~=~ 2 Ça~ırlık krep ;Jaj)OA 
kil e*n Ac deli& 8otıüe lrılrfezWir. , ~ • 2 ElvJUJ saten 
O. '-ıızia .-.il 1atı11leri l".iDl&ııdiJa, '-A 2 Elv&11 saten 
ya. pı:p kiralan isveee aittir. &:ir, ~it& l Brokat çizgili çarşaft.ık 
feıja ılğzllllla Meta buaııMu• lıafıı· o ı. rpeldi kadife 
sıaı teşkil edsl Ac ~üz bilar adab.n 2 Peill.ş kadife ipekli idi 
m6nıld<ep cn11& Aaland alaları de, 2 Pelii.f kadıfe 
nir. TakılMd.ala...._ bu W-. crupun :.! Düz fasone kuralu faıı11a 
aynı ısm1 taştyan en bü)-ak aMalna 2 İnce idi ttaten !tua 
izafeten veı-ilmiştir. iO bin !kadar • ...._ 2 Dinı1 Rus No. 6 
nüi&&B.U .bann.dır.u .bu talunaad&!ar.a :! Adriy,ııntin haki dtnıi Rua 
FinJer. Atıvenaa--. ..-Jer. 2 Ağır ehan saten Jtwı 

Aa1and laveçlileR alt .üten lgQj) 2 Elvan patiı;t astarlık idi 
da Çar.ha llU9fUUlln elbıe ~miş, Saten elvan 
tır. BiTiik Had*t ııoıuıftda lı•s ıh, Satcıı elvan 
tllilile istüdilsae kav...-• f'ınfanıli, Saten civan ı. :inci 
ya, adaian keJMli '!'Ülkliadea addet, Saten elvan il. ocJ 
miş, fakat, derhal lsveçli~na temel, Saten elvan ı. l.nci 
lük iddiaJuUe ıkarıııfatm~ı. ,Anıda •- Sateıı clıııran il. ncl 
bir türlü uzlaşma temin edlleıı1etUii Japon saten siyah 
i&1ıı. Jki devlet .Milletler Cc.mi)·c.ü.Jıilı Japon saten elvan 
hakemliğine nMiracaat etınışler, ne, Saten 
tü•e&e de adalarda Fıİnlerln llakkı Saten 
tn mrı 1111 ştı.. 

Ancak 9daJarJn sllii.hlandırılmanıa,I Hl21 Mnletler Cemiyeti karan mu, 
sı tart lcQşulm1ı1ştu. Dalaa sonraları rıhince adaların silahtan tecridıni, 
l''ıolanciı)·a. Jav~ıA müı;aa.desile .blA.. pyriHk~ri ~ Mtanıf bir mmtab 
nıtarını muhtemel bir taerruıa ikar- halıne ıfrağ'ını ıstemtşierdlr. Finlan, 
~ t•hkhn ctrniş, son Rus, Fin har- diyanın muvafakati üzerine iki ta, 
bindP. de bu tnhkimat muTaffaki~le rnf arasında adılların yeni vazlye, 
biten ~etin bir ımtıhan geçirmi~ti. tinı tesbit eden bir anlaJma imza· 

Bugün gelen haberler, ~ovyetterin lanmıştır. 

İstanbul Firaı Mirakabe komisyıınUI ~ 
!t No. lu iliın: - 29 No. tu Mılli Korunma karamameginin birinci 

ve altıncı maddelerinin ve 1 Teş. Evvel !!40 tarihli Resmi Gazete ile 
ncşrcdılınış olan Ticaret VekA~ti teblığının 12 nci naaddeauun verdiği 

ııaliUuyete 1stınaden evvek:e it.hal edilmış ve halen mulatelif ellerde bu-
lunırıuş olan manifatura eşyasının top, paket, groaa, toptancılar ve -,·arı 

toptancılar ıçın iizamt .atış fiyatları aşağıda tröste.nldtti gibi tesbıt edil, 
ırılştir. Pcrakendecıye kaaar kaç elden ~rse :ııets1n perakendttiye satı11 
fıyatları lıstedekı rakamları biçbır veçhlle tecavüz ı..'Ciemez. (9653/ 

tpLJ(;i BOY ALJ 
Gtmrü tarife No. 879/2 

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

Matıo einlİ 

Flodda Ye breli ujantin 
Çıqrılı arjantin 
Arjanun !kar.aliııa 
De* ıme1udiye 
~ 

~olina 
Zefırler 

> 

Adi ııottUn cızglli 
Adı ~pUn çızgUi 
.Mıtlta zefir 
Klepluı 1. inci 

> 11. inci 
<;eylan l. inci 

> il. ınci 
Rt:ps 
Pananw 

> 
Ze!i r 1. inci 

> il. ınci 
> Orta 

Cakar l. inci 
, • 11. ınci 

11. ncl 

• 111. üncü 

> "'" Kutil ert.a 
• 
• 
ı. lncl 

• , . 
:> ekatl'a ekstra 

• • , . , 
Çiçekli .kut.il ekstra , 

, > 
> , 

Gnzet i<IJ 

• 
> 
> 

> 11. inci 
> 1. inci 

Hireli 1. incl 
• il. inci 
> lll. üncll 

Fantaı.i fıstanlık 

M2 
G eni, , aık

lit i let i 

68/60 
6t\/60 
~no 

70 
70 

ii/70 
"10 
70 
80 

63/66 
63/66 
13/66 
63/65 
63/65 
63/65 
68/60 
63/4ilt 
63/65 
63/65 
60/62 
63/65 
63/65 
63/66 
63/66 
lU 
125 
136 
116 
125 
135 
115 
126 
136 
166 
11~ 
125 
136 
155 

68/60 
65 
70 
46 
45 
46 

165/170 
1651170 
lii/J'lU 
210/250 
1001• 
ıa 
115/130 
110/125 
1101120 
155/160 
165/160 
140/150 
170/180 
160/166 
:lit/1'6 
Jlı0/1 .. 
165/1~ 
165/170 
165/170 
140/156 
165/185 
lli0/175 
165/165 
l60/1Ô2 
155/166 
155/161 
155/161 
160/170 
160/170 
160/l?e 
205/216 
205/215 
206/216 
I06/216 
165/180 
165/180 
165/180 
165/180 
160/166 
166/190 
170/1~ 
165/176 
160/170 
165/160 

ade- roace ta
cft iti t ecHle • 

fiatfar: 
80 
28 
n 
46 
40 
it 
36 
8' 
ii 
aı 
i6 
.aa 
as 
H 
'7 
13 
86 
31 
8' 
83 
.a 
40 
3' 
82 
60 
6a 
6' 
66 
6i 
7i 
'l& 
82 
88 

JOO 
sa 
• N 

1Gı8 

• 86 
40 
t7 
16 
83 

Saten 
Saten 
Saten 1. inci 
Saten ekstra 
Sa tcı.ı alyah kaha 
Saten slyah 1. inci 
Saten siyah 
Saten 
Saten 
Saten 
Saten 
Sa ten la.&tlkoti n 
Elvan hasse 
Elvan hasse 
Elvan hasse @kstra 
Elvan hasse ekstra 
Elvan hasse 
Mermos ~~i 
Merinos düz 
M e.rlnoıı düz 
Merinos e.ksb'a 
Mel'lnos ekstra 
Kaşmir 
Kaşmir 

Moleskin 
Moleskın 

.Moleskin 
Moleskin 
Moleskin 
Moleskin 
Mole:skin 
Molcskin 
.Moleskin 
Kadifeli Moleakin 
Kadifeli Moleııkin 
Licivert dok 
Haki dok 
HAki dok 
Haki dok 
Haki dok 
Beyaz dok 
Elvan pue11 
Elvan pazen 
DüveUn düa ekstra 
Düvetln diiz 1. inci 
Düvetin 4lıi& erta 
Fukara çuhuı 
Fukara çuhaa 
Elvan düz fanila 
Elvan düz fanila 
Elvan -düz !uıila 
Elvau ıdil& fanila L Jnci 
Dil& ıot,. 
Yila taklWt llstanllk 
Yüa taklidi :iistanl• 1. inci 
Kuepe örtüeü tıs 
Kaaepe &1.lilıü bes 
Kaaepe ı6rtüıaü ba 
Kanepe örtÜllİİ bes 
Kanepe örtfisti bea ebtra 
Kanepe örtÜ9i bea ebtra 
Kanepe örtliaü bea .atra 
Kanepe örtüsil bes .Utra 
Düz elvan keten taknt'll 
Dilz elvan keten taklidi 
Bosfoc· Rm 
Fistanlık till 
Fist.anhk 1pekli taklidi 
Ftatanhlt ipekli taklidi 
Kara111andol eiır 
Karaıttandol ağır 
Karaaıandol ımğır 
AU~ Rus 
Albez Rus 
Al~ Rus 

~ ~ bıarasındaki 600 111ebua
liıjtti .. ii .ltanl~rdaacln. P•tia~ 
~: Çörçıl deiıl, Çembertaynclır 

epOı11J 
ve em.aall 

, ~ > a 
Dama!.ko 1. inci ıtarda 

, II. inci > 

dt ~Ynin ,,arl'i iidediiinclen '1'• :-ınanda istffa etm~ ol· ~ 
~ailtere tarihinin bir dönüm 
' .... nı le,Sı:il edecek kad ar müs 
~- vaaiyet ker ..... da b..lu
'-~ ıöstennelc.tedtr. 

Doşemelik ağır ıtablon 
2 KutU S 114 

80 155/166 
90 170/185 

110 
108 
138 
115 

'12 
es 
88 
78 

112 
78 
84 
90 

AJhıtz İngiliz 24 
Albez Japon 
Alhez Jnpon 
Renkli hasse 
AJman pantalonluk kadife ekstra 
Alman pant.alonluk kadife ı. lael 
1 t.alyan pantakınluk kadife 

_ ~ M.ALTAY 

~~ .. ... " . ...... .. 
t•nbulun. 

2 > '. 2 , • • 
2 > , 
2 Beyazlı ekstı·a zefir 
2 Beyazlı ekstra zefir 
2 Fresko spor gömleklik 
2 Kunılu liatanlık 
2 Kumlu ve damalı fasone fiatanlık 
2 Kadın mantoluk pamuklu 
2 Kadıa ınantohık punaldu 

Kurtulu'u 2 Kadın mantoluk pamukla 
2 Kadın mantoluk pamuklu kotij 

' ' ( BaıttUık,,,.,.,. l.HflM} ! D6~emelilc damasko 
~ ~~~elri fer~t b ialeri- 2 D~ehk pblon ... ~ .. ---ı '2 CiLıekU btil fant.ai 

• ""U4llJ anmm tazelemeai- 2 Çicckli kutil fantazt 

~~ "'-'leket' L-~ b" :2 Çıçekll kutil fantazl 
~ t\'\r 1. m, - •-., ır :2 Çiçekli kutıl fantazl 
.!ltı.na e .1ne niabetle daha kuv- 2 Çjçekti btil fantazl 

1~ ~~aı, daha ,tikaelsnesi. an, :2 Çiçekli kutil fantazt 
:"1111 lh~'!'ilin rerqatle 1.a.. va. 2 Ci9ekt1 lcuül fant.ad 

:oçqr._ti içiıa çalıtmamızla 2 Çiçeklt kutil fantaz1 
N f 2 Panama S ~ e ıa feraıati o keder ~ Saralı Ka9ka 

~llQ e.ır..:L~:!_~v~ttir, ki .iaılnnda 2 Zefir Gallçya 

125 
135 
li6 

58/60 
60/62 

80 
80/85 
801.&a 

130 
ııo 
lM 
140 
130 
nıo 

111 
125 
135 
li5 
111 
126 
136 
Jöi 
70 

41143 
'16 
80 
115 
1.36 

186/190 
186/190 
185/190 
18i/19'1 
1&01190 
200/220 
140/150 
lii/lto 
130/ 160 
ll!>0/200 
!21/S& 
l 7<1/tt5 
210/226 
300/310 

H 
16 
i5 
66 
60 

61/60 
30 
u 
2.8 
54 

• 12/., 
48/54 
~/95 

102 
88 
4! 
58 
eo 
69.60 

1 ?() 
HO 
lıto 
171 
140 
150 
115-!16 
121 
130 
140 
126 
130 
140 
)öO 
.37 
40 

• • 110 

FeUı.a kadife Alman 
Felae kadife ltaıyan 
Zımbalı kadife 
Düz kadife I. inci Lindener 
Düz kadife ıH . .inci Lindener 
Düı kadife J. iııci Lindener 
Dil& kadife .U. incl Lindener 
Peli.iı kadife 
Likeli kadife 
Siyah saten 
Fukara çuhaaı 

2 Ja,pon elvan patiı 
2 Ja,pon elvan patis mantoluk 
2 AUH ipek taklidi (Sun'l ipekle 

karııık) 
2 PaAıuklu çuha 
2 Pamuklu çulla 
2 Dok 
2 Muflon yünle karıaık 
2 Siyah kalın saten 1. inci 
2 Atır düz kadife 
2 Düz düvetln kasketi• 
:2 LaaUkotin •teıı il iaci 
2 Luilkotin aaLen JII. iincü 
2 Elvan hasae 

M2 
ıenft- •ıkleti 
fiti 

120 
120 

70 
76/80 
63/65 

60 
ıoo 
4S 
90 

160/170 
190/205 
166/165 
130/140 
110/115 
110/120 
170/180 
180/l95 

120 225 
65 170/200 
61 110 
61 115 
61 180/ 190 
61 125/130 
80 90 

70/75 95/116 
95/100 96/115 
100 130/146 
100 13i>/145 
100 160/180 
100 150/160 

iO 140/165 
70 140/165 

120 110/115 
120 100/105 
130 125/135 
130 135/145 
130 lt>0/160 
130 130/lSO 
130 190/220 
130 205/230 
140 120/1.30 
140 130/140 
140 150/160 
140 160/180 
140 175/195 
140 210/230 
70 102/105 

70/75 105/110 
73/75 105/110 

80 105/110 
80 105/110 
90 1301140 
86 125/130 
90 125/130 
90 160/170 
95 160/170 
86 140/165 
90 165/170 

92/65 180/190 
62/65 210/220 
12166 230/250 
,2165 260/270 
,2/65 800/8~ 
'2165 a2oıaoo 
62/65 3'10/400 

l!i/130 2.0/260 
126/130 2101280 

63/65 410/ .. 5') 

70 410/'iG 
70 2!0/250 
70 ~/2i0 
70 260/28G 
70 :noı3i0 

140 300/320 
70 260 
70 li5/l68 
70 176/Ult 
?O 32Q/36Q 
70 310/3al 
70 240/280 
65 360/400 
66 2601300 

100 185/190 
ll0/75 1201135 
78/80 139/150 
78/iQ 1661180 
ano losıuo 

90 165/190 
90 190/210 

100 160/170 
120 160/170 
140 160/170 
J60 li0/170 
100 Uli/210 
120 186/210 
140 l.&6/210 
JOO lM/210 
so 1601170 
9t 16tt' 170 

73/76 105/l 10 
60 120/130 

60/62 130/140 
65 150/160 

63/65 200/230 
GO 200/230 
70 200/230 
60 166 
70 155 
78 lGO 

62/65 U<I 
60 155 
70 !55 

73/75 
70 
70 
70 
60 
50 
50 
70 
70 
90 
90 
66 
70 
60 
65 400/450 
70 80/90 
76 90/106 

60 79 
HO 370/390 
140 860/380 
80 220 

120 136/160 
130 245/260 
90 285/310 
80 2l(t 

140 166/176 
140 130/lhO 

'16/BO 90/9i 
14D laD/16() 

68160 84/92 

\' )ole~ tiif.aia Ye fite· 2 Pamuklu kaşe fantazi 
~- ıc;Fu bile telifi eder. 2 Kutil ekstra ekstra 
"-~ uq feraıat WMi IÖzde 2 Kutil eketra ekıtra 
~ 0~ fatidü tmift ema- ! "util ebtra -ekstn 

~-t ttıif1i b~ln hepimizin Jiire- : ~:!!:ıı~k eakartı 
~- d ır İrnan halinde 7•· ! Damalı fistanlık cakarlı 

Ui 
'75 

ıt0/62 
70 
88 
90 

400 
!061m 
2ii/.!20 
205122D 
2051220 
iaeıısıo 
230/250 
23•1~ 
2a0!2fl(J 
140/110 
1Ji5/1N 
Ui/1.0 
150/lôO 
310/320 
JlQ/..a20 
810/.32.0 
321/331 
15'/UIO 
160/170 
11W111'10 
180/190 

35 
!0/'34 
6216fi 
6216' 
J2/ô6 
62/65 
5'160 
64/60 
54/~ 
641~ 
'6/60 
82/66 
esrzo 
'6160 
72/75 
72/76 
72/71 
11/M 
48/M 
38145 
U/4S 
mlf46 

ilU 
!49 
7Ut ... 

2 Sofra bezi N~J renkli 
:i! J a,M>ll k l'eıPOQ • 

MERSERJZE 
Gtimrlk tarU. Ho. 179/3 

e.aın etain... ı l>alMfı fhı&aatık eabrtı 
Ebüzziya Zade 1 Ağır fasone fistanlık 

~ Va:..İD 1 Atır ttyUi lido tıefir 
ı~;::::~~~!!!!!!~!!!!!!!l I Holanda doinmıaM 1ırı . 1 Pa.akl• fl'Uk.o 
>4 hrcfcfıı, ı Griıııet 1. inci A.men'ba 

~~~-:: ~ ~·aşar, Maldneterin t Ağır zefir merserize 

'79 
1031118 

• t6f9' 
80 

TOPU BOYALI 

ıso 
1M/teG 

!!() 

1 H/ ı '75 
861'5 

tılil.~lılc • •ar. Onlara lıtor babr
ll~°Vl .İ.l>i ~.YarJadar Ye Zllllrler. 
ltı b ltıtlıtJnr Ica

0 
taan daima genç ve 

Gilarü tam. No. i79/ 1 

'\, · nlara çocuk1arm gibi 

Utıucıı EkoJıomı 

78/80 320/350 
140 480/550 
140 '28/474> 

4! 
48/60 

37 
39/40 
'5516'1 

42 
1>0 

125 
42 
so 
95 
39 
82 

i4/6a ... 
100/110 310 
80/lDO 280 

Poaje patiıa 
-...:ıin orta 
il.alin orta 
Jıleu 1 in 1. a.et 
lleut in 1. 1lld 
lAb aatea 1. iltci 
IAb .sate11 D. lnei 
IAb satea 
J.Aa saten .eıc.t.ra 
Lebrik 
l.Ar-ik 
ı:.mr• 
IArik 
Lebrik 
Opal 
Opal 

ekstra 
ekstra 
ckstn 
ekstra 

Dlıspoplin ._ 

'10 66/60 
70 86 

100 85 
70 90/105 

100 105 
96/100 130/165 
95/100 120/156 

140 160/160 
140 156/170 

'13175 'ltl/85 
'ltl/80 8&/90 
'73/'il 88/90 
ıeo 95/tOO 

90 85/tO 
IO 15/JOO 
80 111100 
• ı•:uo 

Te1 
ad .. 
dl 

Koınlı
·~oaıea teı

bit ~dilen 
fiatlar: 

66170 
62/65 
st 

56/80 
li2 

66/GO 
67 

"'~ 6ı 
66 
56 
'13 
u 

.. .. 
17 
N 

110/120 
a2/tri 

86 

83/38 
78/81 
'10171 
'8/62 
6G/7t 
87/at 

8D 
80 
-43 
60 
:ae 
32 

" 2;15 
260 
240 
62 
25 
26 
36 
M.80 
2IJ 
36 
12 
M 
~ 
414 
69 
37 
36 
46 
"6 
.68 
73 
82 
9f) 

96 
103 
!)i 
116 

103 
110 
122 
190 
28 
30 
33 
35 
33 
64 
64 
'3 
61 
63 
46 
&O 
.o ... 
60 
ili 
70 
1• 
86 

12.i 
126 
wo 
ı• 

tlW 
a 
'(lf 
'18 

140 
78 
40 ... 
85 
72 
66 
73 
60 
MI 
40 
42 ... 
38 -JJ• '3 
76 .. • IO 
83 
ljj 

112 
53 
67 
38 
30 
86 
35 
87 
87 
Si 
ae 
aa 
H 
2i 
.e4 
29 
aı 

196 
166 

1'° 
90 
90 
88 
1ıe 
165 
22Q 

210 
280 
170 
3a 

• 29 
32 

8" 
286 
890 

70 

"°° 125 
450 

64 
.121 
ııa 
aa 
fO 
.21 

Malın cinıl 

Dkf>Oplin aıtyaz ve k~ 1. ind 
Dk f)oplln -.,.z ve kr.eııuıket~ 
Dılia poplin WYM ve kreırı 
Da& jorjet elvan ve beyaz 
i>t1z 5ot1et ~ra 
Düa markizet 
Dil& .markizet 
OrS&lltiıı 
Oı;p.ntin 

POJN,in çlzııili puvente ekstı:a eatra 
Popün çizgili puvente ekstra 
PopUn çizgili puvente 1. inci 
Poplin çizgili puvente II. inci 
Poplin çizgili puvente orta 
Poplin pijamalık ekstra ekstra 
PQltlin pljanıalık ekstra 
Poplin pijamalık J. inci 
Poplin pijamahk 11. incl 
Poplüı pijamahk orta 
Otoımnn ftnlyan 
OtGman İtalyan 
Otı>111an İngiliz 
Otomnn İngiliz 
Poplin beyaz Amerikan ekstra 
LevaııtM 
Levaııtin Filli 
Levaııtln 

2 Leallırik Kontonl ekstra eksrza 
2 Poplin mako 
2 Poplin düı ekstra ekstra 
2 BoyaJı kanape örtüsü begin 

ımerserize fasone 
2 Beyıu kanepe örtüsü Begin faeone 
2 Korsclik dok 
2 J< or.aelik dok 
2 Konelik dok 
2 Koracllk dok fasone 
2 Elv.an poplin 
2 Galiçyn zefir meneriM ıfaeone 
ı Beynz opal orta 
:.! Sıı ten lüluı .idi 
:2 Poplin zeflr m~rize 
! Şanıen :ı. inci 
'2 Şanzcn il. inci 

M2 
geniı- •ık
ltf lett 

Sahife : 3 !'!!!, !!!!!!!!!!!!I 

T.a K..ı.. 
ade- ronea t .. 
di bit edllea 

ftatlar ı 

80 105/110 
80 110/128 
90 110/120 
90 105/110 
" 1Gfi1110 

90/100 ı60 
110/116 50 

100 60/66 
110 50/55 
80 ıaı12a 
80 115/125 
80 110/l.JO 

75/80 105/115 
.80 Jl()/ 120 
80 120/130 
.80 llD/120 
aıo ı101120 
80 1051115 
80 105/110 
90 155/180 

100 160/190 
100 160 
100 180 
90 

100 
100 
100 
90 
75 
90 

120 
80 
85 

140 
80 

140 
80 
80 
ıoo 
92 

60/ISS 
140 
140 

105/110 
105/110 
120/180 
85/100 

150/166 
l65/170 

1.80/190 
160/170 
250/260 
250/270 
220/.230 
220/230 
105/110 
lıi/140 

40 
108 

160/170 
1461HIO 
120/165 

'li/80 
65 

80190 

5B 
5B 

80/62 
105/ll5 

60/61i 
90/96 

69 
70 
70 
72 

49/65 
~6175 
51/~ 

66 
85 

" 108 
1!1 

..f$ 
61 
u 
68 
95 
.16 
'1t 
80 .. 
t1 
88 
n 
80 
4' 
7Ş ... 
il 

104 
B2 
IO 
60 
70 
61 
61 

145 

90 
S.5 
90 

230 
80 

240 
44 
60 
60 
48 
44 

115 
106 

BASMA 
Gümrük tarife No. 

80 
90 
9t 
85 
7t 
75 

379/.i 
!Kı·c~in 
Alınan Jer.)ct Peri ve emsali 
P'ant.ui -.re l'.ri,ıile Jorjet 
Maroken 

~ Jap(lılt kt·ep •ılelftll 
2 Krep gofre foseli 
2 Ful81' basma anjel4 
2 Japon be)·azlı blt11111a 
2 ita 1 yaı tııeaıett 

~Cet.enli --
~ Dubtfas fallili 
2 Dlll>lfaa faa\tl 
2 s•tıhk vfllur 
2 Rut; J'-Obralb 
2 Tlaor lıMma 
2 Fular basma 
2 Çittleldi llwı~tJik divetln 
2 Çialeldi kaiıı~ik divetin ekstra 
2 PtJHıa1dc lanili 
2 ıÇuııaenllk ~eelıll 
2 Çam~niM< .çi~kli 
2 <Ça111...-.·lı1ı ~11 
e zu,.ı.alt •<fwı· 

Rareti R.1111 
P-n it.us 
Pazen llua 
Paaeu jtal)•an 
Pazen ital~•an 
Paı.cn Alman 

fanM 
fanlli. 
fan ili 

Pazen Alman pljamalık 
Pazen Alman 
Pazen Alman 
Pazen Alman 
Pazen Alnını .go{ttU 
Pazen Alman 1<ıeeoell ... kııesıll 
Pazen Alınan foceııeli ve krtJllli 
D:öıreti11 ha~"ft'ft I. -itıei 
ıDuv.etin ftaJyan J.J. inci 
ıDüvetin 1'teııyacı u.t.enli 
~ttı ~-talyatı Cek ~tıt11a 
))&.etin A~ınan ..ebtra 
Dtiwetin Alman 1. ıinci 
Dekretln Alman 4)ı1a 
00.etin A'-nan ellwn 
Dl"4!1tirı A•wıan .orta 
Di.-etln Atman eofreli 
IMv«in A••an 4iyagonal w fa. 

soneli 
Diivetin lapon 
Velur kımıızılı ftalyan 
Vetır kııwızıh itaıyan 
:Velur kırmızılt ftalyan 
~'elur kırnıızıı. :hat)'llln 
Velur lastikotMı 
Siyahlı Velur 
Siyahlı V~lur 
ayahlı Velur lelbar 
Alman lastikotin 
Alman kenarlı velur 
DiıeeııtelHt ~ :1. lnd N(). 1 
Dö~"1ik 14ıs 11. i.acl No. 1 
~ik ;Ruıs 4. inci Wo. t 
Uöşemelik Rus 11. inci No:!S 
Döşel'll.cl ik Rus -ağır 
Dôşenlfitlk il a pon 
Döşerm!Hk hpon 
DiişemelHc 1.talyan ekstra 
Döşemelik f'ntnınz ağır 
~n\4fk ~Mman 
Döşemelik sat~l A•rmm 
Gofre fantazi basma 
Gofrc fantazl !. inci 
Go!re fantazi fngiliz 
Gofre fantazi fngi1i:a 
Gofre Rus 
Alman kloke I. inci 
Alman Pres krep I. jncl 
Alman Pres krep 11. :inci 
Alman krep 1. inci 
Alman krep llma ve emsali 
Alman ve Çek diyagonal 'T8 faeo-

neli atı r ibep)er 
Alman Kleider !krep 
Alman Kleider 1kr'IP 
Alman çlçelc1; lk«en taliat 
ı.,.... "9yulı -.e rewtW bnnta!ar 
J a1H111 t.c19th ve renkli basmalar 
Japon basma ırafton taklidi 
Japon fular lınma n. tnd 
Japon fular basma il. inci 
Japon fular bnma n. lnel 
ltalyan fular basma il. inci 
İtalyan fular -.,.. il. ind 
lngillz fular baıım• atır 
İngiliz fular ı-na 4llw 
İtalyan ve enY&ı ırömleklik .,.._ .... 
Alman turing *6•'*'1t 
Rus ve ltaıyaa ..._.. pı"-ta ...... 
Alman ve ı.ı,.n tolmıllııo Mt 
Alman ve İtalyan .... lko '4t 
İngillz ve emu1i tenltko ai'ır 
At.. fngili& te1trelk01an 
1t.aJ,.u •e Alman telaforta 
Ondina forta " emsali 
Japon lenet 

631• 
75 
81 
81 
88 
81 
70 
75 

73175 
75 

65170 
75177 

80 
71 
90 
70 

68170 
61 
60 
iO 
60 

6517• 

• 70 
'11 
M 
8-0 
?O ,. 
8ıt 
'M 
70 
'W 
'M 
iO 
70 
70 
70 
8-0 
70 

70 
75 
60 
68 
62 
70 
70 
66 
70 
80 
'lt 

• ~ 
60 
"re 
70 
75 
'10 
76 
80 
80 
80 
80 

66/70 
66/70 
66/70 

85 
60 
70 
70 
75 
70 
70 

70175 

70 
80 
80 
66 
70 
70 

85/9' 
150/lto 
110/lli 
HS/111 
lG0/195 
110/180 
800/310 
230/240 

160 
105 

116/120 
110/116 
200/210 
400/430 
160/170 
120/130 
120/130 
157/165 
210/220 
160/160 

60 ( 2, • ) 
'10 ( 28 • , 
80 ( 81 • ) 
60 
'10 
65 
'76 

715 
80 

60 
68170 
'17/80 

80 
90 
70 l'-6/140 
,. lli/171 
'fO 

61 
iO 

• iO 
42/50 
'10176 

35 
32/40 

33 
66 
6t 

61/64 
48/,53 
84/40 
86/46 
45/52 
45/52 
85/40 

67 

• 128 
M 
8' 

• 35 
81 .. 
l5ıl 
il 

• 46 
34 
40,80 
n 
60 

100 
66 
d 
64 
42 
54 
n 
M 
37 
sa 
41 .. 
a 
a 
60 
u ... 
50 
62 
48 
43 
47 
ilıl 
'1t 
14 
&t 
a 
lil 
M 

• M 

• • M 
41 .., 
n 
3'1 ... 
46 
68 
2e 
22 
33 
34 
35 
M 
38 
13 
'12 
eo 
ee 
88 
43 
81 
llO 
!I 

• • • o .. 
a .. 
o 
lı1 • IO • • 81 

• it • • .. 
84 • 



--• Sahife : 4 

ıstanbul Fiat Murakabe Komisyonundaı : 
Baıtarafı 5 acü aahifede 

Maim cinıi 

Alman \enet. 
Ağır farıt.azl tonga !enet 
Rus lenet 1 ıııcı 
Rus lenet 11 ıncı 
Rus basma beyazlı 
Rus bıısnıa puler taklıdi 
Rus genış dı ıl ı. ıııcı 

Ru~ geniş drıl 11. ıncı 
Ru~ Zlg Zag 
Çamaşırlık çıçcltll leıııbrık ve 

emsali 
Çanuışıılık çlçddı ve emc;alı aiır 
Çamuşırlık çıçck.lı ve em!!alı eks

tra ekstra 
Çıçeklı pike il. ınc 
Ciç<'kli pıke l ıııo 
Çıçeklı pike ağır 
Rus basma kutıl 
Rus basmıı kutil 
Rus basına kutıl 
Rus Çıtari 
Rus hnıcli 
Rus nltı parın~k 
Rus kaskctlik 
Rus gııı u~ 
Ruıı b:ısınıı ltnl'eli otanııın 

Ru cnkıır ba ıııa l ıncı 
Rus rnknr Ull!>lllı< 11 mcı 

Çift yuzliı Alnııın scvyot Vuııdclden 
Çift yüzlü Al•11aıı ~ev~ot Van•lelden 

Çift ~1.izlfı Alı aıı evyot oı ta 
Tek }UZiu A'ır:ın fnntazl şevy-0t 

2 Pere« kcı erı 

:.§ı M. 2 

f :. 
76 
70 
75 
76 
as 
80 
78 
73 
73 

80 
80 

80 
70 
'10 
80 
73 
7G 
8(.1 
6(1 

60 
60 
60 
GO 
GO 
70 
60 
70 
70 
80 
70 
75 

••k
leti 

106/lllı 

2 Dovctıl ukstru 78/80 210/2!>0 
Tl'LBENT. SALAŞPUH, MERMER 

·-,, - ., 
t!1 

Komlı 
yonca 
teıbit 
edilen 
fiatlar 
40 
48 
85 
t9 
2/i 
:t4 
84 
84 
84 

42 
70 

80 
62 
62 
10 
M 
85 
42 
28 
27 
29 
38 
33 
40 
88 
88 
43 
41 
48 
43 
40 

102 

Malta cıiHI 

Pantolonlulc 
P.ımtolonluk 
Pantolonluk 
Pantolonluk 
Pantolonluk 
Pantolonluk 
Pantolonluk 
Paııtolonhık 
Pantolonluk salonll kunıııt 

desenli fantazı 
Pantolonluk Bolçikıı. molı 
Pantolonluk Belcilca malı 
sırn.ı 
SEH,J 
SERJ 
SERJ fasoneli 
Gnbardın 
Gabardın 
Beyaz ve krem Gandi pantolonluk 
Beyaz ve krem Gandi pantolonluk 
Acem S:ıkalı 
Acem Sakıılı 
Acem Sakıılı 
Acem Sakıılı 
Acem Salfalı 
Accnı Sııknlı 

2 Al·em Sııknlı çuha keırn r ve ennııl i 
2 Pantolonluk dulbdra taklıcli 
2 Otonınn C'lbl~elik 
2 Trençkot mcr erıze ekstrn 

~nb;:;.rdın 

2 Ekc:ıtra gnbardın 
2 Elbı•ehk Koloınba Ru~ 
2 Hakı dı il elb.ıselık 

2 Amerıkıın pantolonluk 
2 Pantolonluk B !çıka ltalyat: 

\'C enıı::alı faııtnzı mallar 
2 
2 
2 

> 
> 
> 

> 
> 

> 

• 
> Gumruk tarife No. 878 

Tulberıt No 1G 3G 22 20 13 ıo P inç farkı 2 
ip lO P. inç [arkı 2 

> 
Atem Sııkalı 
Seo ek tı.:ı 

• 
Tulbent No 20 iııcı 
Tulbeııt No. 20 11. ıncl 
Tulbent Nınıc 

SG 27 
36 
36 
31 
29 

24 

Acc nı Snkıılı ekstı a 
Serı 
Ağır Gandi 
Ek tı a gabnrdm 

ıık- ade
lett di 

118/120 
128/130 
128/180 
128/130 
138/140 
138/140 
138/140 
138/140 

]:{8/140 
l:lR/140 
138/140 
128/ 1!10 
13 /140 
138/140 
138/140 
138/140 
1381140 
138 '140 
1381140 
118/120 
125/130 
125/130 
138/140 
13~/}ıtO 

1381140 
125/l!lO 
140/1'16 

140 

150 
140 

üG 
140 
731'16 

140 
140 
140 
140 
140 

120/126 
140 
'41l 
40 

140 
140 

22ö/270 
21012no 
235/260 
250/300 
2001216 
220/250 
261/270 
270 /:!00 

270/!100 
215 / 2:.15 
240/!.!GO 
220/240 
250/270 
270/300 
250/270 
250/270 
300/3!~0 
220/240 
250/270 
230/250 
230/250 
25J/2i0 
230/250 
2501~:00 
3(10/3!10 
850/380 
310/3:.!5 
210/:.!liO 

150/IGO 
210/230 
180/IHO 
270/3fl0 

175 

190/214 
215/234 
235/240 
260/800 
3011335 
280/2!)0 
230/2&0 
27:l/290 

2'.!0 
276/21)0 
2801290 

Koıaia
yonca 
teebit 
edilen 

fiatlar: 

37 

85 
ıoo 

110 
118 
108 
115 
14ll 
160 

180 
125 
140 
fıO 

100 
110 
115 
1~5 
liO 
ıco 
180 

90 
95 
98 

102 
110 
12ti 
130 
2.:n 

86195 21G 

90/100 290 
172 240 
5G 40 

70/75 204 
4G 40 

34/:!5 
62163 
43/44 
6-0/5:l 
67/58 
88/40 
42/44 
42/44 
4214.\ 

46 
70/80 

120 
130 
140 
lGO 
185 
105 
110 
125 
100 
198 
210 

Tulbt•ııt A mnı ka 
Tulbcnt A mnık ı hıım 

Tülbent çıftc• krnıır 
Tülbent lsk<ı<; ultınbaş 
Tiılbeııt İskoç ugıı 
Tulbc·nt l\lalhınt dıır 

kenar 
Tülbent Mollııııt ı.ıenıe 

27 
27 
33 

80 

82 
43 
20 
21 
20 
20 
'"' ...... 

40 

28 
!14 
3G 
:l6 
~!6 

86 
42 

37 

lG 10 r ınc fıırkı 2 
20 15 P inç faıkı 2 
15 ıo P ınc forkı 2 
12 10 P. ınç faı kı 2 
15,5 16 P . ınç f::ıtl{I 2 
16,5 lfi P. ınç farkı 
18 15 P. ine fııtkı 

20,6 20 P. lnç farlu ~ P.e~·nz keten 
Empe1 rne ılıl keten 
Kutt•n ıobluk 

ırnn;~ vE 
CQııııCilı: tııııfe 

200 
110 

ENVA[ 

No. 417 
iSii 
ı 1r. 

170/1 IJO 
180/1(10 
H!5/llı0 

185/ HJO 
186/llJO 
185/J!lO 
1~5/ 190 

185/190 
360 390 
3001'.l"O 
1G5/ lf10 
2201 ~:>0 

45 
58 
28 
22 

ırno 
200 

kcıuı 1 20 li 29 
Tulbent dort kenar 10 lı 29 
Salaşpur 28 
Salaşpur 28 
Saln$pıır 
Salaşpur 

Mermer 

Mermer 

l\lı•ı·mer 

35 
84 

sı 

40 

R6 
130 sim 
44 

t6 
46 
39 
43 
46 
66 

68 

76 

116 

85 
85/9() 

i5 

'PtfeımC'r 
2 l\lcrıncr 

2 Mermer 
2 Mermer 
2 l\Jermcr Japorı 

92 sim !l!ll ltlO 
100 s/nı RO R5 

87 
87 
28 
30 
3~ 
36 

89 

47 

60 

375 
2 
2 

8G6 2 
17 20 P. ınç faıkı 2 
18 20 P. ınç faı kı 2 
21,6 20 P. ınc Cıııkı 2 
23 ( 20 P ınç farkı ) 2 

( 40 inçe knclaı) 9 
(~O P inç farkı) 

1 

; 
( .CO tnn \•ukıırı) 2 

24 (20 P . ınç fıııkı 2 
( 40 lnçe karlar> ,, 
(30 r. inç fıırkı) ı 
( 40 tan ~·uknrı) 

84 (20 l' ınç farkı) :t 
( 10 inc;c kaıla r > 
(~10 P . ınc; larkı ı 2 ( .ıo tan yuknrı ı 

Kcteıı ıottulc ve çarşaflık 
Keten 1 obluk ve çaı şiıflık 

Keten 1obluk vı; çarşaflık 

Keten ıobluk ve çaışııflık 
Keten robluk ı:c çarşaflık 

Keten rolıluk ve çnışaflık 
Ke:ten robluk ve çııışafiık 
l<ctcn robluk ve çnrş:ınık 
Keten ıobluk ve çııışaflık 
!\eten robluk ve çıırş:ıfük 
Keten roblıık ve çarşaflık 
lüınnpe ortu u halı!! keten 

altı ve eın.,ali 
Kıınnpc ortusu lıalıs keten 

altı ve emsali 
Kaııaııc 01 tus!ı hı.ılı~ K('lt!n 

altı ve enı .. ali 
Kanaııc öı tlısii hali~ keten 

86 (30 I'. ınç fol'kı) 
2 ( 40 inçe kaılaı) 

(40 P ınç farkı> 
( 40 tan yukn1 ı I 2 Kaııaııc 

58 85 

altı ve emsali 
oı t1ıw{ı hali~ keten 

altı ve emsali 
2 Kunarıc ot tııısu hulıs keten 

50/52 4G 
50 

4714 
55 Z9 

altı ve cnıs31i 
2 F:ıntıı:z.ı pamuklu kel(•ll 

2 Viktor~a larlat ın (beher 
topu 8,60 m•·tı·e) ıoo s/m r.oo 2~ <!86 topu 

2 Fkv.ız ketı•rı ııaıntıklu kal'ışık 
2 Ht"yaz keten oaınuklu kaı ışık 
2 Beyaz lıeten n:ınıuklu karışık 
2 Beyaz kctC'n rııımnklu kaı ışık 
2 Beyaz tıııliıı keten HAl\J :\S'IAR. KAPUT, PERDELİK KAPUT 

Guıııl'Ük tarife No 37'1 
:;Koml~yon 

Top M2 ~ tıc~ tea ... tt 
M,lın dıı•i metre•I G"'nitlitl sıkleti .,..1edllen f ---------------=-=:.._ ____ _ 

A!;taı· 27..16 28 ıııç 

2 Geyaz halıs keten 
2 Reyaz lıa lıs !:eten 
2 Keten ~-ııışaflıl• aı:ır mnt 
2 Ketı>ıı ı·.ıış:ıflık ıııtır ııınl 
2 Kctt•ıı çar aflık ağır mal 

70 
80 
90 

lGO 
180 
200 
220 
240 
70 

HIJ 
110 
!10 

ıoo 

110 

.. 

22/30 
22/30 
46/ 62 
45/1>2 
4i:i/52 
45/52 

}(i 

17 
34/38 
40/ 48 

l!ill/200 %140 

ıı:<oı:.!oo a;;14& 

95 
108 
150 
260 
800 
345 
!:71> 
406 
160 
250 
145 
160 

95 

10.!,50 

120 180/200 36/40 110 

ı:ıo 180/200 85 / 40 117~0 

141J 

160 
80 
ııo 

100 
120 
1411 
100 
1211 
220 
180 

J!I0/'.!00 35/40 

lR0/2110 
ıor.1175 

220 
220 
'.?20 
220 

Hi5/175 
165111:5 
l •151175 
1Tt/ J8a 

!'lfi/40 
26/28 

60 
60 
60 
ı;o 

r,:;17(1 

65/ 70 
G!l/70 
l'i~/f.5 

2110 l 'ifı/ 185 58/f.!'i 
l!:!fl 17fı/18ii 68/liii 
24ll l'i5118!i 58/ı}(i 

140 
160 

1.25 il 

1,2r. 
l.25 
l,25 
1,62,li 
],ti2,6 
1.r.:!,6 

40il 
450 
4!)5 
6411 

Astın 34 7i) :ı;: ıııç 
AsUır :H.76 86/:17 ıııç 

2 Keteıı ~·arşaflık ııieıı mal 
YiJNr.0 KADI:'\ KIJ\IAŞl.ARI 

ntim , 
> 
> 
> 
> 
> 

Astar 34.75 4-1 ınç 

70172 
70172 
70/7lı 
70172 

95/tOti 

39 
;{9 
39 
39 

5:.;5 
775 
Sifi 
111 f) Cuını·Gk taııfe 1\o. ıor. - 107 

Aslar 34.71i 40 inç 
As•ıı r 34.76 44 inç 95/105 

!)6/105 Aslar 
Aıstar GPvık ku~ 
Astar Geyık ku~ 
A!ltar 
Astar 
P!'rdl'lik 
PcıdC'llk 
Perde ilk 
Peııfolik 
PımlC'lik 
Pcıdellk 

l;ııput 

kaput 
kaput 
kaput 
kııput 
kaput 

S4.7i> 60 ıııç 
4'.!.50 44 ınç 96 
84 75 
g4 75 
34.76 

3:; ınç 58/ü!i 
87 ıııç &S/G5 
44 lllÇ 68/66 
90 snntım 200/2:!0 

100 ~antim 200/220 
110 sııntlnı 200/220 
120 santim 200/220 
130 antım 2001220 
140 snııtını 200/220 

H A S S }: 

Gıınırük tarife No. 378 

60/66 
50/66 
&0/5G 
5&tu6 

39 
89 
39 

1.190 
1.2~11 

1.3GO 
ı .:ıoo 

G80 
730 
860 

48 
M 
60 

'I~ 

78 

M 'l Tel Komlayonca le.ahit 
Malın cini ıenlılli'i aıkletl adedi ~dilen flatlar c....:.:..;._~~...:..;.:~,;,__;;,;;:..:.;;;;.:.._ __ .:...::.~.:....;.;~:.::.:..~ 

Hasse 76 l 00/ll>O 45150 a2 ( Bl•her fi !!:1111· 

Ha ııe 75 100/160 51/GO :17 (tim ıçln 2,5 
Hasııe 75 160/170 40/50 46 (kUl'Uf 
Has e 76 150/170 61/60 6(1 {fıırk) 
Ha :se dort en 180 J50/t70 40/45 100( Beher 20 >'lln· 

Hıı e dort on 180 150 165 &1164 108 {tını içın 12,5 
Hu e dort cm 185 1651180 51164 ı::o (kuruş fark) 
Pike 70 IG5'180 51/G4 Ci5 
Pike ngır 70 60 
Pike ekı;lra 70 70 
Pıke orta 80 62 
Pike agır 80 70 
Pike ek t ra 80 88 
Pike Hus 75 711 

• Bcyaa hünkir ııauni 70 230/260 67 60 
$ Beyaz hunkir ımr..enl 80 23()/:!(;0 57 G5 

ı 
Beyaz hilnklr pazeni 80 2:J0/250 72 75 
Beyaz p3zen kantonu 

vo emsali 70 

1 
Hasse dôrt on 180 
Hasse dôrt en 200 
Haııse dort en 220 
Hnsso dört on 240 
Hl\&se dört en 180 

1 Kambrlk çama~ırlık 
hasse 

1 Kanıbrik çamaşırlık 
haase 

1 Kanıbrik çamaıırhk 
has!!& 

1 Xaınbrlk Qamaıırlık 
lıa11e 

1 Şıfon çamatırlık 

90 

100 

ıı• 

ba!!!cı 90 

i 
Pike ekt1tra 90 
'lOylii pike fasone 70 
Ha1se 90 

170!180 
205/225 
205/225 
205/226 
205/225 
170/180 

50/4ti 52 
.CG/52 1!!0 
4Gl62 ı::5 
4G/52 11>0 
46/52 IG2,50 
44150 114 (20 s. 12.5 

(ruş fnrk} 

100/110 7&/75 60,40 

100/110 73/75 66 

100/110 78/75 Gl 

IOQ/118 7a/75 68 

87/100 C6/75 48 
160/175 116/125 116 
9001~ 10 42/50 ffli 
160/170 66 /75 (jfi 

t 16/130 55/GO 4:!,60 
45/50 42/50 62 
10/11 0 G0/70 •2,&0 

ku-

1 Buse İnılliz ekstra '71 
Beyaz vual 10 

t Raue İnl'iliz r.kı1tra 75 * Ha ıe lnı:lliz dort en 180 180/ 190 60156 JGO (20 S. lçin 12,5 
(kuru :fark.) 

2 Bel aı dok 70 3te/8S5 300/135 80 
PANT.\LONLtrK, GANDI, ACEM SAKALI 

Ginnruk tarife No. 379 

Mahn cinıi 

Mantoluk velur ve fnze 
:Unntoluk velur J 
l\lrıntoluk velur il 
Mnııt-0luk velur ili 
i\Iantolıık Prize 1 
l'\Tıırılolıık Fı·ıze il 
M:ıntolul, Frize 1 il 
Spor m:ıntcıluk 1 
Sııor nınııtoluk n 
Sııuı nınııtolıık 111 
$eııkuton Vl•luı I 
Şeııkoton velur I 1 
Şen koton velıır 1 il 
Rl'nkoton "por I 
Şen koton ı:por 11 
Tııyvoıhik 11t• 11:ırılC'suHık I 
Tııvyoı lıık V<' µ:11 clC'ı<liliık il 
Tııvvol'hık ve ıı:ı1dl· uHik 111 
THV\oıluk ve n:ırdPı.uhıl; 1 
Tıı\\c•ıluk vı: rıııdc tıhık il 
Tıınoı luk ve ıı.ııclt•suhık 111 
Roblıık 1 
Robluk il 
P.obhık 1 il 
Hoblıık I\' 
Rohluk 1 
Robluk il 
Holıluk brnde 

2 !\l:ıııtoluk 1\ıd 
:! M:ıntoluk l\ıtl 

Genışliği 

............-- , 
M. TulKomyıy.">n<:a 

Ski 
. tesbıt edı-

1 eh len fiat 
-~~ ~ 

130/1 ıo 5ü0/650 ].400 
ı:J0/140 450/550 ı.200 
1:111 140 45(1 /li(iO l 000 
1:;11 140 4501550 8110 
ı::ın ı 40 450/550 1.200 
ı::o 140 •t5o r;;o l oon 
ı :-ıo l ıo ır.u n;;;o suo 
J .,0/ 140 4511 5fıtl 1 .2ıJft 
ı::ıı , 140 
ı :,ıı ı rn 
rııı 1411 
ı.:ıı 140 
130'1 lfl 
ı :ıo l•HI 
ı : o 140 
l :lo ı ıo 

wo 140 
1:ııı 1411 
ı:ıo 110 
1'10 140 
1,10 140 
1:;0 1 10 
1:rn ı ıo 

1~0 f 40 
rno 1 ı rn 

~·O 
!lfl 

1'111 140 
ı:ıo 

120 

4511 fı!iO 

4:;11 550 
4511/Sf,O 
450 r;:;u 
ı ;ıO/f)f,0 

4i)0 / &!i0 
4ftft ;,:;ıı 

~ooı•:-ır.o 

:?Ol• '!50 
'\(10 .:50 
::,Oı 4:W 
~;j0,420 

~::;o ı:W 

2001 on 
200/WO 
200 :lflO 
200 •()(I 

135/2110 
1 'lf. '2fl0 
250, ·~·,o 

1.0(111 
~00 
7:10 
fıüfl 
r,ıııı 

r.ııo 

1)20 
1 000 

ı:ıoo 
fr'ıO 

l 100 
!JiıO 

7.'.iO 
800 
1150 
r.:;o 
450 
250 
180 
800 
fi (1 

2 ;\hıııtolıık K:ıralwl l"(I 1011 3~0 

14(1 Kaşa <'12 llO /l:iO Tı•I :.!:!ı .o 11211::!0 
YUNLÜ ıml.\'.EI\ 1\l' !llASLAHI 

Gumruk t.ıııf< Nv ıoı, 107 

Ko:stıımluk Kıııngaııı cluı topu lıo]ıılı 
Kostumliik Koıngııı 11 cluz toııu lıo\ •• :ı 
Kostfımluk Kıımgııı n dıız topu bovnlı 
Kostuml(lk Koıııır.ını dıız topu lıov.ılı 
Kostlınıliik Kıııngnı 11 duz tplig-ı uo\·ıılı 
K(> .. tıımluk Kamga ı ıı chıı ip lığı bo\ ılı 
ı.-c.«Uıınlük Kıımg:ırn cliıı. lpl1J!ı boy.ılı 
Ko.,.tumlıik Kımıgnın elin ıphgı boy:ılı 
J<'antazi toru boyalı 
Frıııt.azı lopa ho5·alı 
J.'mıt:ızi topu boyalı 
Faııtazi ltH'lU ooy11lı 

Faııtm:l ıplıj!ı lıoyalı 
Fant~ızi ıplıjtı l.ıoy:ılı 
Faıı tazi ıııl ij!i lıoy:ılı 
1''antnzi irılil?i 1><1v:ılı 
Kostiiııılıık Strı•ic•hgıırıı diı?. lıır. boy. 
Ko!;liinıli\k Stı·cichgıım ıhiz top . boy. 
ı.-ostiinıliik Stı·C'ichgurıı diız ipliği boy. 
Ko,.tflmlük StreiC'hgnm diiz ıpliA-i boy. 
Koslfımli\k Stı·eirbgnı ıı J.'antazı 

topu boyalı 
Ko. tumlük Strclehl(aı n Fantazi 

topu boyalı 

Streicb m Fantazi 

1 
1 

il 
il 

J 
1 

il 

115 150 
145 ır.o 
145 150 
14:>, 150 
] lj ' l50 
ı ı;, ı;;o 

145/ H:ıO 
il 1451\r.O 

1 J.t .. , ı 50 
J 11 / HiO 

il 141> lfiO 
il 145/H'IO 
l 141'if150 
ı 145/150 

il 115/ 150 
il l-!151160 
1 t 151150 

il 145/ lfıll 

1 14ii/l 5(1 
il 1451150 

14o 'ıuo 

n u5ııı;o 

l 'Hl 5~0 
fı30/"70 
4'.W/5':o 
li.:o mo 
4·wıs·rn 
ı;:ıo 1:70 
l':(I :i'lO 
530/ 670 
4~0/&30 

&30/ô70 
4::0/!i30 
6~1J/lj70 

4'l0/li80 
5~:0/liiO 
.rno ıli::o 
6:fü/ti70 
480/550 
480/l'itiO 
4S0/5fı0 

480/550 

480/650 

1 000 
l :.!611 

850 
1 000 
1 .025 
1.27.!l 

82i 
1.025 
ı.ooo 

1.250 
850 

1.0(10 
].f.00 
1.:12ö 

ıır;o 

ı . ıou 

700 
650 

1.100 
!iOO 

72'.i 

600 

Mahıı cind 

Kostümlük Stı·eichgarn FantHi 

il. Tul Ko•l•10•· 
ca teablt 

aklett edtlen P. 

T "riadt~ 

Kayma·kaml~r 
arasında tayın 

iplttı be>yah 
l'tıl'de. ülük Streichgarn 
Pardesülük Streichgarıı 

II 145/150 
t 145/160 

JI 1A6/150 

4&0/650 
o80/6go 
580/680 

1.160 

!:~~g ve nakiller 
1.200 ~a~ın•· Paltoluk Streichgarn 

Paltoluk Streicbgarn 
Velur (Moııtanyak) 

ı 145/ 160 
il 146/160 
.ı 145/160 
il 146/160 
III 145/160 
iV 145/150 
\' 145/150 

1000/1250 
1000/1260 
1000/1250 
1000/1250 
1000/1250 
1000/ 12.')0 
1000/1260 
1000112:;0 
1000/l:!;)(I 

Ankara, G (Telefonla) haı.ıcr 
ı.o5o lrnmlnr arasında yapılacnı.:ını dıli:· 
~:~~?, verdiğim "değişiklikler buguıı.,ı:,~unı: 
1.SOO tcn çıkııııştıı. Aynen ıı:ön~erı. 1,,~. 
1•400 

Sıll'ıkıınıış knyınakıınıhgın:ı 
1 

1'•• 
Velur (l\lontanyak) 
Velur (;\lonlaııyak) 
Velur ( Montanyak) 
Velur ( Montanyak) 
Velur ' )lontırnyak) 

Veluı· (Montaııyak) 

arışı pamıık 1 145/160 

. k k ,... . J)a il) 
koJ>l'U nym:ı ·nıııı "' ıynzı • ıcıı~· 

ı.:ı 5o '.\! ucluı ııu lmyıııakıırıılığııııı CIJC 
1
P.'. 

1.000 . c··· kını1 
arııı pamuk il 1 i5/ 150 750 

nınk:uııı ::\lnhıı koz. ıuc • · ı\r· 
kııınlığına Kuı·nyuzı kay11ıııkıı~1~1• 111 1ı· 
mul grdcnı, Kııı-aynzı kaY111'\ :ı .,111 

ğııın \':ıkfıketıir kuymııkunıı il 
1k~ııı· 

Avni Koc·nyli?lt. Fl'thı;ı;e kn}"11111 Zf'f' 
lığımı ~.ıı ıknınış k11yrmık:ıl11 1 ıti'l ı. 

KOSTÜMLÜK KUPON 
Gumrıik tarife No. 106 - 107 

Malın cinai Genişliği Komisyonca te!bit edilen F. 

Kostilınlük 
Kostümlük 
Ko tümlük 
Kostiımlük 

1 
il 
1 

II 

145/160 4G00/6500 
14&/150 4000/4600 

3/3,10 met.resı 
3/3,10 netrcs.i 

145/lfiO 4100/4500 
146/lliO 3&00/4000 

TER 7. / L, E I ' Z I ı11 A T 1 

YUNLÜ PAl\lUKLU SOF VE SERJ VF. 
Giiml'iılc l31·1fe No. 3W - 380 

Malın cinıi 

Jüt Tela Yürek nııırk.a 

Adi tela 
Jüt tela 
Jüt. telli 
Kıl ekstra 
Kıl ekstrn° 1. incı 
Kıl ekstı a ıı. inci 
Sof serj 
Sof seı j 1. inci 
Kıl çıkmaz il. ıııci 
Kıl çıkmıız I. ıııci 

J tıkt't ceıılığı 1. ıuct 
Jakct ceplıgi il ınd 
Drıl lsııiııııto !. ıncı 
I>ril İspınat<ı il ıııcı 
Kol ııstarı J. ım·ı lııısın:A veya 

Kol astıırı 

Kol astarı 
Kol ıısturı 

2 Palto astarı 
2 Palto ııstıııı 

ıplığı ı.orıılı 
11. incı 

J11. uncu 
1 \' uncıi 

atrnnc;Jı 

ıra Lı il m,: lı 

70 

&6 / GO 
76 
70 
80 
80 
80 

140 
140 

4G 
4G 

100 
lOO 

6 IGO 
5~ ı;o 

100 
Hın 

10() 
100 
rncı 
)~!() 

2 Ynko tcliısı Gıt 
2 Kıl kol nstnıı 98/100 
2 Kıl tcliı. ıüt ıı:ıtıııılc 60 

2UU'2~0 
2!!0 
2d0 
240 
240 
240 

J60 190 
1511/l!JO 

120 
110 1 110 
luOı lı;Q 

1:rn 140 
1115/1 10 
1051110 

11101120 
l:tO/ I 111 
10;;11:!0 
110 1 ı::; 
1761 1~0 

17Cl/IS5 

2,;ıo nıetresi 

2.50 nıctı e ı 

TELAL \P. 

1'10 
ı2 ı;o 

10 'j8 
iti 85 
2ö /:l0 

c o .... 
;ı...·-U.. 
• .ı:ı 
·- en c S!.!! 
o ·'~ cu,, * u., 

3:!ft;: ıı> 
p:ııııukh~> 

22 
40 

155 
122 
10': 
~45 

:!75 
95 

ıo:; 

58 
ı;o 

24 

78 
70 
GO 
liO 
8l 
i!2 
40 
95 
"" .... 

Oğuz Üçlıııcu l!muml ~uifc kil)' • 
yazı ışll'ri mudürhıjl'.hnr Iı,,o.dır . ka\" 
nı::ıkamı Saliilıattin Gedik Jğd 11 cc-

•. k nıı 
mıık~mlığınn Oznlp kı•yma :ı Jı!:'ıııı& 
lal Iz~ııı. ()ikili ka~ ıııa1~1111\·rıı•t 
Bursa hu~ ıık ıslc·l'İ ıniidürıı ,.. 
Üırle". Tıışkopl'iı ka~'lıınkamlı~111 ~.,.1ı. . R 1'o~ter· 
ı :ıç k:ıymrık:ınıı \lı ı7;n kll\ • 
Arnc: ku\'ın:ıkamlıgıtııı Jınroz ıcıl'• 
rn:ıhınıı 'nnı:nıı Savaş. l\l'llklll'11 f~· 

' · 1 .., f l ıkıın1ı m:'lt:anı ıı?ııı:ı na ı a <il\ nı. h~,,r' 
ı"t•f ı-:ıgı•t, l'lul;• l:ı ka,·ıııııl·ıını f"'' 

11 .k 1rt 
h uııvıı nı:ıh·eı ı ı 111111 ıı ı 11 • ıe 1 ıı 
gııı l·'ııt"'::ı k,ı\l'rak:ııııl i!•n:ı ~H' ;1' 
ıı ıı\'PI nwmtl''ll f!ııif Adı:ıı. el ıııt 
l,:ı~ııııık:ımlı:.::111.1 l\f::ılat~n nıııı\ t'lı p 
111111'11 1 ul fi u neni. f1C'\·tıı• 111'. 
'kıt\ nıaknmlıir•'lll rınnl'h:ıcı k!!\ bel 

P 1llr 
kamı KC'ır:ıl T ı«1m.ııı. 11 

1 ıb· 
k3~ w: k:ıml•'• ı., İılil kı ,·n·ııl<·ı~ 111~· 

'· 1 -.,ıcrı ı rnhim Eı H ta\ hu"u' ı a , 
ıluı lıığiiıw ııll'ınkl:ı olılııj!u ~!J; " 
S 'hnıı hukul. '"'leri rııiirliıı'lt 'd ı 
Gih•('nç Ank:ıııı huk•1k jc;J<'ıi 011 ııt 
Hı{•ı nC' alnı:ık :ı C1ldn~ı nııın~ı:ı 1' ı• 
kn,•mnknmı li:C'm•ıl Hn~knl. !'ıfu· 1k • 
nıakamlı~•ıı:ı rdd S ıv~.ıt kn'~ıııt ı · 
ını l•'m•zi Üıır 1, P0 of l,:ı\'ll1~ 0 Ç• 

j!•ıııı Kıınrı kın ıı :ıl ıını Cnhıt 111 ı· 
l(ıııPı ku\'nnkıımlı•ııııı Bu1 .. ·"ıı 1 

\ı•t mrmuııı Aliıc·tt·n Hil:ı,·· ı. ı 

l::ıvıııaknmlı:,:-ırrn. 'K:ıl:ın kn' 
01~1~ ' 

T"' rik Kııtl:ır. idil k•ı\ 111ak:ııı F" 
1 • •j!'\11 • Senk knvnı:ı 1;·uııı il :ı kkı ' 1 ·ı' • 

2 Kıl tclü iGt pamuk 80 

225 2::0 
150 ' 1G5 
280/2!10 
280/2~10 

ı ik kııynı:ıknulıl!ııı:ı l\l:ıllaıı ıık '~,, .. 
rl"llknnıı l\C'ı·inı Ö1ıl:ı\', cubll ıı:ıı ,, 
rwknmlıirınn Aklıi . ıı k:ı\'111~1 1! ~~ 
Hf'•lı I Ilı{ ı, Yı·nicC' kav111ıık11~pıll~r· 
J:ı ınıl km m ı,a1111 rtıfııl A k,,,. 
nt~miJ b m:ıknııılığınıı .• )'eııİ~p\ ı: 
m:ıknmı Kiızın' Güı·c-1. Oı:ılr 1'I' .ı 

, komlıj'muı Çubuk kııı malaınıı ~ı" et 
'fnlccı. B:ilıı k.ıı•m·ıkııııılı{:'ıntı. ~ ı: ı• 
ı n\nı:ıkamı 'rınıı l~ıınl. Si1·rıcr r-ıı· 

Komisyonca tesbit ıuııkamlıi!ııı:ı. _Ralıı knvmnk~,n~ır~ıı.' 

2 ~foısr>ı ıze ceıılik 80 16'11175 7;;1so 
50 
54 

2 Keteıı cerlık 70 11;5/ 165 4:i/50 ::7 
~~~----~~~--~--!:~!..'.:!:.--~~__;~--

Malın cinsi No edilen fiatlar vr>ı Kornv. lmıoz knvnııılaırı 11.t!ııı 
------------=---~--------- l'ıZI ' 1 u l p İ F<'thıyl! kııyn•:ık:ımı Ni111zı ' () J; 

1 

L K " Bcı ı.rnnu1 ka\ mokanılıi.\'ırıı , 1;rıı.l'"' 
ksı\•mııkamı Nihııt ,\rmnn. \il 1;11"· 

biı knynı:ıkııınlı~ımı l\tu<lurrı:1 ,1111ıı· 
m:ılmnıı 11 Akkı ~!l~ın. Bııfrıı 'r-:;ıı'11 

k:ınılı~ınıı Hı111!1 kavıııaıwıııı 1 l'(l" 
iirwı. Pulııııııır k:ı\'111:1kııınlıl!111t (ııY 
ı;of kavnıalı·1ıııı J\iı•ııil Yıf,fır1111 1• 1 1,~· 

\'eteı ecııcui 
\'eteı ecnebi 
Vı:lcı N'nelıi 

\' ctı•r c1.:ııehı 
Vct<>r e('rıelıı 

\'ı:leı · l'l'lll'iıl k:ı"U ı Jı 

\'l•teı cuıı:lıı k1t~urlı 
\'l'tcr etnl:'lıı elvaıı k~. 2.!'ıfl(I 

\'t.-tl'ı el'lll!hı elvan kg l!.600 
Ek~tı·ô el'lıehı elv:ııı kı:. 2.506 
Ekstrn L-eııcbi 
ı-;ı, t rrı ı~ıı<.'lıı 

ı-:kstı'll •·cııcbi 
l~l.stı u crııelıı 
f;k .. tı ll l'l'Jıdıi 
ı·:k,,,tro ('c·m•bı 

Ekstı ıı ecııebı 
ı-:kstı .ı ecııclıi 
Ekı>tı'lt eı..·nPbı ku•a ılı 
F;kstııı cc·nebı kasaılı 
Ekstı ıı •·<'ılı'bı ka.,arh 
Ekslru ccııchı ku•<ıı'lı 
Ek•trn l'cnelıı kıı«arlı 
Jo;k tın l•c·ııclıı ku~ııı lı 

l~kqr,ı ı~ııdıı ('lv:ııı 

Ekstra l'cııcbı elvıııı 

J;o;kstra ct•nebı Pl\':uı kg 
J<:kstrn ı·c ııebı ı•lvıoı kK 
Tn c ccııehi kiıcüluk 
Tın~ ccııebı kııeulıık 

Tıı c: ccneuı kııcıiluı, 

Tıı·e ccııebı küı·ultık 

h'.g ı.sııo ıııliğı b<·~ttz 
Kg. !.8011 ıplil"tı lx•\n2 
Kg ı.ısoo ıplı~ı be~nz 
l{g 1.. OH ll>IİKı L<'yaz 
Kg ı Oo ı plıı;ı "~• ı ı 
ı<ı.: 1 ~on ıııliğı ım ı ı 
Kg 1 SllO ıpliğı <.rın 
l\.I! 1 soo ıplığı l'lll 1 

l{g 1 800 tp)iğı Hlll 

l\ı.: 2 _;o ıJ>lığı •arı 
l( g !! .!;}O qılığı •oı ı 
1\1{ 2250 ııılııı;ı ı.nrı 
1\ ı.: 2 2511 ıpl ıgı "-1111 

l(.c 2 '.!50 ıııhğı «:ı ı 1 

2.:wo 

\ " 1 EıııC'ry lrnlıtt• ug ıpliklcti 
ıı.ıkeltt· ı no kuruş zam 

Tııe Kıı~nılı l'('rwlıı kıt ı.r.oo 

l\ı.: 1 Go Tırı Elv Ecnebi 

için 

4 
(j 

8 
il! 
14 
ı 1 
20 

4/ 14 
20 

l 
8 / 10 

14' 
ır.nr> 

20 

24 
21! 

18 

:w 
ti / IO 
ll 

li I 10 
12/14 
4/10 

J 21 ~~ 

1 il !~ 
mı :: 
4 11'1 

1fl / 1.! 
201 1~ 

21112 
40 12 

lill 112 

70 1 12 
8Ufl2 
!J0/12 
ıourı~ 

!Hl' !I 
)011 !I 
] flll / fi 

21/ 2 
2~1 :: 

(24 ~ 

400 
410 
12fi 
500 
600 
700 
'170 
5!10 

J.800 
rıoo 

700 
s1r. 

1.000 
920 
%0. 
980 

1 i:fıO 
l.!!75 

üt O 
6:.:0 
610 
ltfül 

1::0 
770 

J .'.!110 
ı.::.!<ı 

ıi"TU 

400 
410 
420 
410 
400 
410 
420 
o1tj0 
no 
8ill 

1 100 
1.1;.o 
1 5(ıll 
l fıllU 

1 5fı0 
1 71lft 

5311 

1150 

. k ,·n. 
IC' lrnyııı:ıkıı ınlwın:ı f' ıırr 11 

, rıııı • 
mı H:ıliıl\ Yı•ı·l!;;ı; vl' ırn r«' ıtıı cıı~· 

1 ·,e11ı ... 
knnılıı.rııııı KAı sı~·flka nı:ı ıı rr" 
<llıriı Mrwit Üııl!cnın mıkkll ~c 
ıh·ıı trıriııll·ıı t<'Tı"IJ' Nlıln~ 

Boğa7. 'çl ağaçlall .. 
tin ıtacak 1 ~,. 

Ankaıu. • (Jluo.;u!Iİ) - Ziıllll ,,, 
orı 1 

ı.ıfı l\fuhlı" Eıkmeıı buı;:uıı 
1
[i(ldt 

Uınuııı J\l•ıılııı liıg-ıırıılc uzun 
11rııı1~ 

Jml:ıı ıık Ol m:ın ıslt•J'!ıll tetkıl: cıll \'' 
tH Roı,:uzın :ı~uçlH11dıı ılı11nsı 1zır ~ıı· 
11111111 J\Tihlfııliıktr bır pıoJe tın ,• 

!RUM~ 
7 Birincitetriu Pazar}!!!. .• şı 

ı.et .... (ıl 
8.(10 Pro~rnm ve ıııcınle fi' 1 

:ıy:ııı, 8.o:; ~hı'l.ik: Plilklnrl~ s O 
mıızık. 8.16 Ajıuıı; lınberler~ pf.,r 
l.\hızıl;: Pliıklnrla hafif 11nızı vılt" 
ı unııııııı dcvuıııı. 8Ji0·9.00 f;\ 
ııı - Yemek lıstesi. ,;ıı11 

12.:ıo Progıa n ..,.c ırıc111lrkrt ,ti~ 
2 • '1 ·ı F'usıl lıt' 

11)'01 ı. 1 .. ;:: " uz.ı ;: 3 or. l\lıl 
1!! 50 Ajıııı" halı<•ı kri, 1 · ·' dc''rıı 
Fuı;ıl heHtı proırrnnııııın prc' 
l :• .211-1 l.IİO 'l\I uz k • 1( n rışık 

~' 1"1111 (f'I.). t "' 
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/'! BiR HAKIKA T ! 
Muhterem müşterilerimizin nazarı dikkatine':\ 

~!lDa 
Hapo/ı vcrzı yelle-

~ Jlç,h ,az,yelle 

, .. - ~ 
Pı~Janta\ı ve elmııslı saat .Jenıek, bu kclıme ıle SINGER SAA'tl 

denıektıı . Çunkıı : 

• Pırlant.al~ ve clıuıı. lı sııathıdn bülıııı hakiki rvsafı ıııeşh111·u 
alem oları Sll'\G ER saatleı inde toplanııııştır. Bıın ıııı için: 

Saıı:t alacağınız 1.a~ıan, teı l:'d«liitsiiz SİNG ER saatı alıııalısınız 
ve saatın ü:ı:ı>rhıdekı SINGF.lı markasına , ıııııe~ esemlzm aılıeslııe 
dıkkat etnıeniı liı~. ınıdıı. 

Modayı tıtkip eden her ası i karlın için kıynıetlı taşl:ırile ve neria 

ışlerııesilı> hakikaten nazan dikkati cellıl•ılen biiylP bır harilrnlide 

cSiNGF.R> ıaatine sahip olmak ideta bır saaclPtttr. . 
SINGERNo. 82-A 180 elma.h ve 11 pırlantalı SOO Lira 

- Emaalleri ıibi ıs ıene rarantilidir. -

Adreı: SINGER SAAT Matazalara - fıtanbul Emiaöaü No. a 
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