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Iktısat Vekili Karadeniz Başvekil 
seyahatinden döndü Hatagda 

''Milli Şef · etrafında milletin yek-
pare/iği vatanın her 

köşesinde kendisini göstermektedir,, 

Amik batakhğının 
kurutulmasını 

tetkik etti 
Sofjttkoluk .. 7 (.11.A.) - Bu -

~ -: Ifaradeniz vilayetlerinde bir gün b~vekil Dr. Refik Saydam 

Bır münakaşanın ı Dünya hadiseleri ! :~~~~t ~;;~;~;;'...ü1ç:~. ~~: ~~·!ar~~,,1~~: ,.~~Urı:!; 
b
. d d d .., İ : vapurla şehrimize gelmi§tir. kabul ederek Amik ovasmm ba. 

iZ e uyan ır ıgı ı karşısında i.: Vekil bir muharririmize §U taklığmm kurutulması, vilayet 

d 
• beyanatta bulun~tL5tur: yol işlerini tetkik etmi§lerdir. 

ÜŞÜnCeler i: Halkrn uyanıklıg""ı ve .ıi öğleden sonra rerakatıerin<le "Gezdiğim yerlerde vekaleti - vali, komutan, parti müfettişi 
Yazan: Asım Us ı nefsı'ne ıt"n ad h" b : mi1.i alakadar eden işlerle meır b 1 f 1 1 1 iÇ ır i ve me us ar olduğu halde Ek· 

i b d 
ı guJ oldum. Halle ile mahalli tc. vcrk mevkiindeki petrol arama 

Yatan bn.<ımulınrrlri Ahmet E.. t zaman ll 0r8C8 f şekküllerle ve hükumet adam· sahasına gitmiş ve burad"'ltı" 
rnhı Ya.imanla Akşam basmuharriri • : ı ·ı ·· " t•· ~ ~ ecıncddin Sadak arasında liseler- i yüksek bir had da i arı e goru§ um. mesaiyi görmilşlerdir. 
ele eski alfa.be ,

0 
arapı:a. olmtınak E i Turhalda antimvan madenle - Avdetlerinde lskendenın civa 

hahsı üzerinde bir münakaşa ('.t'rc· I varmamıştır I rinden ve seker fabrikasından rmdaki hur1'ıalıklan gördilktc.'l 
lan edil or. Jicr r.d taraf fikirleri· -···-·· .. --.... ·-··---· " (Devamı 2 incide) sonra geç vakit Soğukoluk'a 
ni \e mUdafaalannı mükerrer su. -- dönmüşlerdir. 

~:t~~~;::~:::?~~:~~:i ISTA~ BUL FIRl.NLARI VE EKMEK -M-ı'll"ı_P_ı·ya-ng-o 
ile beraberiz. Ancak harf 'c dil in· 

~~~::~:~:~~~;i=~ MESELESi HAKKINDA Dün Adanada 
soyJemeı~ istiyoruz. k 1 d 
11.~~~·:;;:~:~. 1·~:~1~~~:aara:n Valinin gazetemize beyanatı çe i i 
~brnet F mln arlmda.~muzm ortaya Vali ve Belediye Pı.eisi doktor ED blyllk ikramiye 
hğı mesele yeni bir ,,ey değildir; I Lutfi crındar dün bir muharri.. 8756 numarava 

alnı flklr daha C\'\ el l ioc gazete . · 1 ' · J 
sUtuıııa.rındl\ münakaşa edibnl5ti. rım;m stanbul~ ekmek vaz.ı • ktı 
ı.alnız bu defa balısJn 3collenme- yetı etrafında. dun yeniden şu ÇI 
sınc sebep bir iki lis<'do l\laa.rl.f beyanatta buluıımu.c::tur: 
\'cWet:tata l&tlllee aıkata1mMaia "-Son haftalar ~ 
lmnır 'ennı, olmaımlır. Vatan bat- tef~ neticesinde m ht lif 
muharriri bu karan 'esile tut&J'ak 1 1 bazı f u el 

Cumhuriyet Bayramı 
için yeni bir ketide 

hazırlandı ı>ö•1o di.}ordu: ceza ara çarpı an ırmcı a. 
it rıır cczalandmlmamış olan ra· 
''Üniversite bir ihtisas yeridir. kip fırınların da nizama riayet 

İhtisas::ı. la~ olan h~zırlıkl~n t~ etmediklerini iler:i sürerek mu _ 
mm cbnek lıseyc dilşcr· Lısenın . . t 
(.'debiyat talebesine verdiği tcchL ~ıtlerınde stanbul c~ekle~ 
zat arasında lii.tinccnin yeri oldu- 'e fırınları hakkında ymc şayı· 
~'Unu kabul cdiyonı:ık dilnkU eser- alar ~ı~ardıklarmı haber aldık'. 
lcıimizi anlayacak ı~adnr türkçe Bu gıbı fırıncıların ziraat mü. 
oğrct.mcniu do lisenin vazifeleri rakiplerin.den Mehmet Ali Ko· 
arasında Jeri olduğunu kab~l et· narlının goçcn ay gaz.ctelero in. 
ıneliyiz. ~okan ölçümUz çok bır ta.. tikal eden raporunda)<i iddiala· 
raflı olur." rı da tckrarladıklan anlaşıldığm 

!\ıilıt piyangonun 3 Uncil ter 
tip 3 ilncü çıekilişi diln Adana 
~ir stadyomunda 10 bini mü. 

, tccaviz bir halk kiltlcsi önUnde 
yapılmıştır. 

!Keşideye saat l 6 da lsüklal 
marşilc ba.~lanmıtflrr. 

Vali LiUfi I\ırdar 

Zahiren b:ılolmca hu mütaloo in- dan bahis mevzuu olduğu za· neşrinden üç gün sonra bir su. 
sana ~-Ok mantıki ~ibi görfulUyor· mahiyetini izalı ettiw. reti iktısat müdürüne şahsi gön 
.lı'akat ciddi bir tclılilc dayaııac:ık man 1 gım dcrilmişti. lktısat müdürünü 
şekilde kU\, etli drğlldJr. Bir kcro o rapor ve alelfunu~ stanbul ~zdime celbcderck bu hususta 
Cnhcnıltc ilimde ihtisas yeri ol· fırmları ve ckmeklerı :meselesi kendisini dinledim. Alakadar· 
ınaJda beraber l üksck t:ıhslli bili· hakkında matbuatı ibir daha müdürlerle beraber fırınları da 
ren hiç bir talebe intisap cttli,ri ilim tenvir etmeyi lüzumlu gördüm. teftiş etmiştim. Bazı fırınlarda 
'e sanat 5ubesinde mütehassıs sa.. Evvelii. o rapor i~ini izah e.. vezni noksan çıkan tek tü~ ek. 
:.ıl:ımaz. Cnhcrsito taıc~yc sade devim: Evvelce de :-öylediğiın meklcre ve biraz kararmış pasa 
<'alr"'118kin cl .. ,nm etbgl surette gı·b· i zira.at mürakiplerinden bczlcrı"ne tesadüf cttı' k. Bu fı· 
ıııüf ha sıs olarnlı: clcmanlan \'Cw • ' • • 
tir. ı;:u halde cdcbirnt fal.-tiltcs!ne Mehmet Alı Konarlı raporunu nnlar hakkında takibat yapıl -
;..irc~ talebenin eski kitaplar üze· bana göndermemişti. Yalnız ra· ması için emir verdim. Fakat 
rinde tctlüJ,lcr yaııabilmck için por mündcricatının ı;azetelerde (Devamı 2 incide) 
bilme i liizım gelen eski hadlerle =============-=:..:.::======================= 
h:ı ı arabi \C fn.rfsi iicUnıclcri 'e 
onların tabi cltluklan kaideleri ü
rıh rr.;ltcdc iJğrcwnesl kiıfldlr· nu 
rırıt.tmlan ılUştlnUlüuce iiç li PJ e 
ı.onmus ol:ın laUrıccnin 'le ünh er
"İ tc3 c bıral ılmn 1 dnlıa. 'loğru o· 
turdu· 

Ilıınunl:ı. bC'rnbrr 'iç Jise'lc !atin· 
c c ılC'rı-1 gôstrmıcklc biıtiin lise· 
ll'rdc ,. I,i Jıarr 'c ıırnhi, fari i 
dC'rsl ri okutmak :ırasında ua fark 
'ardır. Şu ltlh:ırlıı. Jıi lütincc Türk 
;;erıı;lcrinc trunamcn ~ ııbancı bir 
dıldir· hsld Türk kitaplanm oku· 
yup ıınlnJ a' 'k t1 recede c ki alfa
be \ e sarf 'c rıalılv dcrsl ri nasıl 
olur ' :ı tamamen l hancı bir dile 
IX'nzct lclılllr· Bir kere bu kıyas 
"hir kıJ sı ınnalfun1'" dcj:,'11 midir? 

N lha.} et yültsc';< tahsilde edebiyat 
ıbesinc oyrılac:ılt <>lan talebenin 

daha r ede iken eski harfleri \ 'C 

bazı arabı 'c fnrisi kııldclorini öğ· 
renmcl<'rino 1Jıti3aç bulunduğu ka· 
bul edilse bile banu zaruret d<'rc-

11 tn.k)ld etmek, Jani litincc 
clrrslcrf Uç li CJ c kondu.b'll ı;llıi es· 
t,ı T rk kll.n.plıı.nm okul up anla
ma lıi mt•t c,Jecck maliınııliı da 
l in o li clrre lı sr ile tahdit et-
ı• ı·zun dc;;n midir? 

1 nutma3ıılmı ki harf \C dil in
kı ndan nı:ıl,s:ı.t Tıirlt ~cn~lcri· 
nin talı il h:ı -ntlrırım i ra.ft:uı J,ur
t rm 1 • t-lı ilde nrfetlllen cınck
lel.dcn a ıı.n i :r: mlıın ııı ulrnııktı; 

(Devamı 2 incide). 

ilk mektep tayyaresi 
Divriğe gidip. geldi 

Nuri Demirağ Yeşilköyde bir 
havacıhk mektebi kuruyor 

Yazan: Yekta Ragıp Onen 

Diı•rilc'c giclip gelen mektep tayyaresi {Yazısı 3 Uncllde) 

60.000 lira ka::anan numara 
8756 

ro.ooo lira kazan.arı numara 
92761 

10 bin lira ka;;anaıı mımaralar 
9029 90557 

5 bin Zim ka.:::aııan numaral.ar 
14201 23549 98864 168.538 

(Devamı 2 incide) 

450 
Alman 

tayyaresi 
Din beş defa LOD• 
draya lllcam etti 

28 Alman 
tayyaresi 
düşürüldü 

Londra, 7 (A·A·) - 1nglliz ha· 
va ve dahili emniyet nezarcUcri teb 
!iği: 
Bu~n bir çok dil§maıı tayyare-

leri 1ngiltercyc hUcunı. etınişltr • 
dir· Londrıı. Uzcrino ecnıan 450 ka· 
dar düşman tayyaresi tarafından 
beş hücum tcşebbüsil y~pılmıştır. 
Kuvvetli aveı tayyare fılolarımız 
düşmana kaf1SI yUkse~l~r ve 
düşman fllolarmı bozarak dagı_tmış 
lardır. Bu hücumların yalnız iki -
sinde düşman ta:n arcleri Londrv, 
mıntaknsına kadar ilerlemeye mu
vaffak olmuşlar ve az miktarda 
bomba atmışlardır· 

Saat 17 yo kadar gelen rapor. 
lar Londranm cenup ve şarkmd.a 
miltcaddit evlerin ~~ıldığını ?ır 
kaç ölü oınııısma ragmcn zayıat 
mlkta.rmm az olmasının muhtemel 
bulunduğunu göstermektedirler. 
Bu hücumlar esnasında Eastburne, 

( Devanıı 2 incide) .. 

Alman 
kıtaları 

Romanya ya 
doğru 

yürüyor 
General Antoneskoya 

verilen garanti üzerine 
Alman kıtaları yola çıktı 
Ne\'york, 7 (A·A·) - Transra· 

dio ajansı tarafmdan verilen bir 
telgrafta §Öyle d •ıilmektedir: 

Bcrlinin salihiyctli ma.hfillcrin
dc Alman krt.aatmm Romanyaya 
doğru yolda olduğu teslim edil· 
mektcdir· Bu telgra.f'a naza.ran 
mezkfır kıtaat Almanya tarafmdan 
general Antoncskoya verilen ga.. 
ranti hükümlerine uygun olarak 
Romanyaya gitmektedirler. 

Londra, 7 (A·A·) - Röyter n· 
jansmm diplomatik muhabirinin 
salfilıiyetli mahfillerden öğrendi
ğine göre, Londraya Almanyanm 
Romanyaya bazı krtaat gönderdi· 
ği hakkındaki haberleri te;>it eden 
hiç bir ma.lfunat gelmemiştir. 

YAZAN: 

Refik Ahmet Sevengil 
Tanınmış müellifin 

gazetemiz için hazır
ladığı bu yerli esere 
bugün ikinci sahife
mizde başladık. 

Perdenin Arkası 
Okuyuculaı-ımızın e

debi bir zevk ve bü
yük bir alaka ile takip 
edecekleri nefis bir 
tahlil romanıdır. 

Uıtren sahifeyi te,irinl:ı 

Mühendis mektebine girmek 
istiyenler 400 den t azla 

Milli Şelln blJlk mahdumları da 
dlll mlsaballa lmtlbaaına girdi 

Resimde sol tarafta 

Bu yıl yüksek mühendis mck 
tebinc kaydedilen talebe 400 
den fazla olduğundan bir mü. 
sa'baka imtihanı açılması ve 
mektebe alınacak 120 talebenin 
böy~ecc s~ilmesi kararlaşmış 
ve ımtihanlar dün saba:h başla· 
mıştır. 

Btı ak(lam bitecek olan imtL 

Omcr lnönil glSrülilyor 
hanlarda. iyi derece alanlar mec 
c:ı.ni ve yatılı olarak alma.cak, 
diğerleri nehari olarak devam 
edeceklerdir. 

Rcisicunıhur lsmct lnönüniiıı 
bu sene Ankara lisesinden, mo · 
zun olan büyük mahdumu Ö
mer lnönU de bu imtihanlara 
İ§tirak etmektedir. 

Hu::;c~la~~~~d~·~··~~;~y~;;~f 
w Bir kadm, J~aramürseldcn, çocuğu ile birlikte )ola çık E 

tlgı halde, lstanbula geldiği vakit yalnız görülüyor. E 
k Çocuk ne oldu? .. Adliyede tahkikat açılıyor, ltadnı mah • i 

eme huzuruna scvkolunı.ıyor. 
Mahkemede çocuğun ne ol?uğu sorulunca kadın. metres 

,?lank yaşadığı ve arftk ayrıldığı bir adamdan olan cocu 
gunu gelirken yolo i.i7.Crin bıraktığım söylüyor. 

Bu hareketini mazur göstermek için söylediği şudur: 1 
- Anam, 'babam beni bea çocuklu bir ihtiyar nduma 

metres olarak verdiler. Asıl kabahat onlarmdır. 
~ _Hakim onu muhakeme edip hükmilnü veredursun; biz bu 

hadısede içtimai bir arJlık duyuyoruz. Jı:aııuıı \C ahlak ba· 
kımtndan düşünüyor, vicdan mürakabesinc varıyoruz; 

Bu kadm bize hazin bir misal tesiri veriyor. Acaba, eli) o. 
~. kanun, ahlak, vicdan önünde bu kadının mcsuliyeti ne 
dır? 

Onu metres olarak aldıktan sonra, çocuğu ile bcrn er 
terkcden adamın mesuliyeti var mıdır? Nihayet bu kadıro o 
a~anıa metres olarak veren ana ve baba mcsul sayılabilir 
nıı? Hangisinin mesuliyeti daha ağır? 

Bu vaziyet bugünkil aile sistemimize göre nasıl bir kn -
nuni tedbir almayı ilham eder? 

Dü.:ıiinünüz; belki üç satnınızla içtimai bir yıırnnm on· 
ınasma yardnn edeceksiniz. 

{VAKIT) vereceğiniz eemplara sahifelerini açı~or. ........................ , .............. ~~~.,.,......, 



1 Hadise er arasında 1 

Brenner müla (atın
dan hır sulh teşeb
büs=i çıkabılir mij ? 

- 1 -

decek olurlarsa ne gibi şartlar 
ile anla§mak istediklerini de 
artık söyliyecckler demektir. 
Ak.,i takdirde sulh t~obbU.U 
man~ız ve hatta gUliinç olur. 

Uçan Kaleler 
Alınan mal(ımata göre, Birle· 

:ik Amcrikn devletlerinde imal 
edilen ve adm::ı. uçan kale deni. 
len bombardıman tayyareleri 
Boling Il ton B · 17) satılmağa 
başlamıştır. Bu tip tayyarcle. 
rin sürati sttatte 250 milden 
fazladır. Ve hareket snhası da 
3000 milden ziyadedir. Demek 
ki Uçan J{n.leler, yahut Dev 
tayyareler denilen bu yeni si · 
lahla.r on iki saat milte.madi. 
yen havada ka.lnbileceklerdir. 
Bcrlin ile Brltan.)'a adasının a 
rası 1000 milden az olduğuna 
göre, bu tayyareler on dört sa.. 
at havada kalabilecekler ve 
Berline gidip dönmek için nı· 
hayet sekiz saat sarfedecekler. 
dir. Geriye kalan dört saatte 
de Berlinl bombardıman edebi · 
leceklerdir. Biribirini müteakip 
hareket etmek Uzero iki ekip 
taarruz filo!>ıı teşkil odilirse 
Bcrlinin bombardnnanı saat sa. 
at devanı cttirilebilecektir. O 
vakit Almanların 1ngilt~ye 
yaptıklan taanı.ı.z ne kadar tah 
ripkar ise lngilizlerin taanıız -
Iarı da ayni dereeeyi bulacak. 
tır. 

Bundan dolayı son günlerde 
Alnı.anların Berlindcki çocultla -
n ve kadınları Wıliye decekle. 
ri hakkmdA 'bir rivayet çıkmlf" 
tı. Alman kayna.lda.rı bu riva. 
yeti tekzip etmiş, yalnız Berlizı.· 
den dı§a.nya çıkarılmak i.teyen 
çocuklara. ve kadınlara kolaylık 
gösterileceği bildirilmiftir. 

Bununla beraber t.elaibin bu 
şekli ibile bugünkü vaziyet iç~ 
de manalı bir hadise teekll eder. 

A. 

450 Alman 
tanareıı 

( B"f ltnaf' l iıtdde) 
vr, K nt kontıuğunda diğer a· 

.tt echirlere tali chemmJyeti haiz 
has:ır olmuştur. 

Load"'- '1 (A·A·) - İngiliz ha
va ve dahllt emniyet nezareti teb
liği: 

Bugtlnkü hücumlar baklrmda bL. 
Wıarn. alman raporlar lnailtcre -
nin cenubu garbl.!inde bir ıehlrde 
ve Londranm iki mmta.kasmda ti
caret evlerine haa&r oldufunu göa 
termekte<J.ir. Zayiat mJktarr evvel
ce bildlrilen mltlcardan yUluıeJrtir. 
28 dli3man tayyareal dlliUrUlmlll
tur. Tayyarelerlmiı.den 14 tı ka • 
yxptır. Pilotlardan altzın ıeğ ve sa
limdir. 

.... ,, __ ,---·-·~--- ----- ·- - - -

Japon Barfclye 
Namn diyor ld: 

Komünizmin 
Japonya ve Çin& 
tahakkümüne müsa 
ade edılmiyecektır 

7ok30, 7 (A·.\.) - Ynpılan bir 
Valiler toplaııtısmd:ı. Japonya ha· 
riclyc nazın Matsuka üçUzlU pak. 
tnı akdedilmeslnln Japonyanm Av· 
rupa harbine gırmcsi d~mck 0 1ma
dığmı 1.ıt-yan ct.miı; YO dcml,tlr ki: 

•'- Amerika, ln..,.iltere ye A· 
Yustratyn araemda nktedilen tc _ 
dafüi anla manm Amerllm ile Ka· 
nııda arasmda aktcdilen anlaşt!lL 
mn benzen olması muhtemeldir· 

Hali hr.zırda cereyan eden cihan 
fhtiUıli Japonya ile Sovyetlcrin U
zak Şarkta kavga ctm<>s1nc mil&it 
değildir. 

Jl!ponya Çaııkayıek'c y&rdnn e
den her devlete mua.nnidane kar. 
~ı koymaya mecburdur.,, 

Amerlkanm hattı hareketi hak· 
kında da Matluka deınfftlr ki: 

Amerikanın İngiltereye yapağı 
yardımın &lddeU Almanyanm lngi
liz adalarına yaptığı kesif hllcum
la. 1.ılrliktc artmak tadır. 

Atlas denizinde fngili.% deniz ve 
bava nsterlnfn kiraya veıilmeslle 
tezahUr eden İngiliz ve Amerikan 
işbirliği paBlfikle Hint denizi ve 
cenup deım!erine ge.nlflemek tch. 
didlnl göstermektedir· 

ÜçUzlü pa.ktm, paktı imza ed&ı
Ierle Sovyetlfır arasmdakl mUna -
Bebetl~rc teeir ctmlyoeeği lı&kknı • 
daki madderi zikrettikten 80nn 
Matsuoka aşağıdaki bç-yanatta bu • 
lunmuştur: 

Bununla beraber hiç bir kom.ll
niznıln Japonya, Mançuko ve Cine 
tahakkilm ctmealnc mUsaade edil
mlyecektir. 

Birmanyo. yolu hakkında da ıı.a
ztr eunlan a~yleml§tir: 

Japon:,a 1ngiltercnin bu yolu 
tckrn.ren açıp açmıyacağmı alllta. 
ile beklemektedir. Berlln palctm _ 
dan Bonr:ı !nıiltercnfn Japonyaya 
k&rlt hattı hareketi bu suretle ISl· 
çUimilf olacaktır. 

Tokyo, '1 (A·A·) - D.N.B. ajan
lllla nazaran baeveldl Prens Ko~ 
n J•poıı valilerine yeni vaziyete 
Ye t.tikbalde tarııılanacı.k 1nllş • 
külıi.tıı. Japon nı.iUetinln hazırlazı. 
ması için valilerin yardnnmr .iste
Jniştır. 

Nimailup mihver 
nasıl olabilir 

Boatoa, '1 (AA.) - KomUnuUerln 
Amerika rclalcumhurluğuna nam111t 
gısatemıı, oldukları Bruvder, .Uyladf 
olduğu bir nutukta Va,iDıton, Kal. 
kova ve Tchounldna' anısmda teelll 
ll.znngelen mihverden bahsederek 
böyle bir mihverin manen nlmatıQp 
olacağını ve nizam ve refahı temlD 
edeecğinl stıylemfıUr. 

~ .... , ................. ~ .. -..... ~- ....... -.-.. ------ - . .., . 

Valinin beyanatı 
( Baı ıara/ı 1 incide) 

çıkan ekmeklerin yüzde sekse· 
ninin vezni noksan olduğu bak. 
kmdaki sözler katiyen varit de· 
ğildi. ÇünkU mlıteııddit ve 80n 

teftişlerimi?.dc pek ende; bazı 
iıtienale.r haricinde ''emı nok • 
san ekmeklere rastlamadığımız 
gibi. fırınlarda da. ale~funum .~e 
mizliğe riayet o!undugunu gol"" 
dük. 

Dedikodu mahiyetinde söyle. 
nen h~arat da yoktu. 1şçıl r1n 
18 - 20 saat hatta d:ıha fazla 
çalıştmldıklan me elrsinc gc · 
lince; işçilerin mesai saatleri i3 
kanunu ile tayin edilmiştir. Ça. 
lışma saatlerinin kontrolu da, 
alakadarlar tarafından yapıl· 
maktadır. Bize iş kanunu bil. 
kümlerine aykırı olara'· fazla 
galıştınldıkları iı:in şik ı yet e · 
den işçiler olu~::ı. hemen !:!a.bı. 
na b3.karız. 

Bu hususta de,·amlı kontrol· 
larımızda şikayeti mucip bir hal 
görmedik. Böyle müracaatlar da 
yapılmadı. Raporun ekmek tev. 
zi ve satışma ait fıkrasının ma· 
hiyetlni ve ne kastedildiğini an. 
lıyamadık. Bu husll!ltn. rapor 
sahibi de bize i?.ahat vereme 
mişti. Halkın mübrem ihtiyaç. 
lanndan biri ola.n ekmek işin · 
de hUkumetin ne kacLv has..<:ta.S 
davrandığmr ve her tUrlil ko. 
laylrk gösterdiğini 1stanbulun 
ihtiyacından yevmiye 100 ton 
fazla vermE-kle ekmek işinde 
en küçük bir darlık çekmesine 
ruı olmadığını bu vesile ile 
bir daha. tebarUz ettirmeyi ıu · 
zumlu görUyonım.,. 

iktisat Vekilinin 
beyanatı 

(Baş tarafı 1 incide) 

ba.şlıyarak Murgul bakır ma· 
denlerine k::ı.dar gittim. Her ta. 
rafta vatandaşlan daha çok ça· 
lışmak lUzumunu hi11Betmil ve 
o yola koyulmuş buldum. Bil. 
baua bqbUıı eartlannda ba 
nevi f a.aliyetin üzerine gayri 
müsait tesirler yapan bir takım 
amillerin mevcut olmaama rağ
men. iltihsalin hacmi, evsafı 
d~emiı billlds kömtlrde, te
kerde , ha.kırda olduğu gibi di· 
ğer bul ıubelerde de •rt:m.II • 
tir. Fabrikalarnnızm ecnebi 
memleketlerden getirtmek ihtl · 
yacmda oldukları parçalardan 
bir kısmmm atelyelerimi.z tara. 
fmdan yapılabildikleriııi gör 
dUm. 

Ba.na. en ~ok inşirah veren 
müşahede, iktısadf devlet te§ek. 

Bir münakaşanın jıWillt Pıyango dün 
bizde uyandırdığı Adanada çakıldı 

düşilnceler tBaş ta af: Z ir.cidt) 

(Baş tarafı 1 incide) 2000 li a ka:a mı mımaraUır 
dil zorhf.d·~rnıı. kalı1ırılma&mdan 19414. '203'.) 4 73!>1 7ü307 77704 
tasa~I dc'ikcclt z:ı.manı ha)ııtta 94904. 14.6557 165268 189398 
ite )aqu surc•t!Aı milli ı.ıiltü~ 191G92 
yüksclmesino \'C'~·mckti· E"itlln li· 1000 z ıa l.a:-a mı t t.maralar 
ııclcre e.,ki harfleri, anılıi Hl faıısi :3U?7 9278 10297 
ders!cri ko.} m:ıl< li'>C t:ıh.sl'lııl cskl 14 u0 1 ,) 0 1778 20798 27?10 
sin len el aha 1.:.-rışık, <lalın 'cı imsb: 
bir hah• kovııraktır· K3 Jdı ı..ı bir 35581 ~ 460 42358 4 27J5 44808 
mll!ette mıı;j ile al"lk" rn n:.ıhı..fa· 47620 55755 5588 G12 .6 12604 
zıuıı t('J!ffuz oJnn::n c'lilcllr, bu kıy 6a3. 5 60 89 67054 67745 74257 
m~t flili t~\İr eden e' illl" n.nrek 75998 77610 7Sô~7 79539 7!1~2!'i 
asıl flilc izıı.fet n m"\cut farzolo 80365 81321 o2:i43 S4l S 8'l51ü 
nabllir· 8S790 90286 91 87 94 3 ~l'j 71 

Ll el rde <' ki ldt.nnl rı okuya 102521 103409 10Z&13 11167 
cak şekilde tedri~at sistemi kurma 
yı j •em:-k, J<'ni lı·lrflı:rle- ~ııpı!ar 113980 114.192 11G7 7 117~'7J 
tedris:ıt nmnda C' ı ı h"rfl rle . a 12 317 122059 122124 12 902 

t k l 1 1')885· .. ? 129 .. ?2 .. " ı· "f:::.t:. 140,"'-•. -; zıtmış M "'lhr o~u· nı'l ı rm e te _ •>ıN ., 

tin ldiltür lnln!f..b tt:.ı f"n,r,'ma.t a· H'18C3 HA 9"? 1 1:522 l tl.$709 
sullinU so'cm'lkf.3n l•uı;ka bl•·~,. olıı 117703 1ıl~l2(17 J 51:4 .. < 15x2{)1.l 
ma·r.. l'akllle mcltteı' J azım 'a me<l 161610 16-S-3 161. "9 16~ 571 
resenln, ni.,~unlye m:ıhl:em" l :va· l74ZSJ l ı 8:145 ı 1107 1 1377 
nmda Ş"r'iyc m:ıh!>C'rrı i rinln mu· 1$2777 185478 1SS2.t0 10l9SG 
hnfazası TI:ı .. ıl htr J'"tiA • '<'nnt ıw 
meldenlcrin-izıle yf'ni 1' rfl r \e l92o93 194513 1~4ö81 lü13:>i 
tabli clill ... berab:-r <'" l lıarflotln 197 09 
,.e o mani ca t btrl<"rin oı.utulma Bundan a.'\ a ı:. nu (031) 
sı aynı ncfüe~I 'rrc-ocktir. ile bit n 200 bı tc 100 er tını. 

.Eski harJlerle o m1101 t"a den.le- yine sonu (361) i e b:t n 20\) 
rl bugüııhlı tll'lrnlzlo in'ô :ıfmı bilete 100 er lira n l·i r ım· 
körJctcC'cktir· 

Bb: hrniiz H•ni 1 nrflcrin ıll1imize 
tatblltl ne lıu!ıulc r,~ı n ı:t kUlcrl 
mc!'.rt"tllerlmi:ı:.; ol.ut t•nI. •.urrftc 
lı:aJdele!ftlremPılik; bize lar.ım ota.ıı 
bn{;ön bunu y:\pmnl hr· l'cni dilin 
sarf w~ nah' ini. lnıl:ı u~·ıll •rJmlz.ln 
nok~aıılarnu tnınnmb.ru:>ktır· Dil 
t~drlsn.tmı huı 'L uydurmnl 1ır· On· 
dan sonra <':4ki ı.tt~:llar lriııdc ya. , 
rmld Ttirlc n!'< liıı'ıı umumi kUltU· 
rilne hlzmc1 cdec<elc ol nl:m 1i1zum· 
lo notlar n.a, Ue ~ nl harflere efe 
\1rip br..s•ınnn rtrr. lfazl llr- allka.. 
nm kesllm<.'si den kor .nnl:ıra so· 
ral'ız: leşrctl ·l't <ll' rlntn eilebl· 
yah ttdldesi ile 'eti nü. Qlıın nr· 
sil itinde kaç kt~I im nrsuz olamlı 
Nerldsi 'e Ye~ i dilini nnlamı~tır? 
Onlal'ı ze\ klc oknır.u tur? Osman. 
lıca dedfğfmlz dil ile bu~kfl ,lJll· 
mJz arasında.ki fnl'k -harf YC l:n
li ~kıt bPrtaraf- bundnn fr.zla 
bir şey mlolrt 

ASIM US 

k\lllcrinde vazife alanların be· 

vcsle ~alı§mah.'ia ol uklnrx ve 
başardıklarım iznhtan ziyade 
yıı.pmalan laznngclen ve ıslaha 
muhtaç noktalan ifade ctmele. 
ridir. lçlııde bulunduğum~ dUn 
ya hadiseleri kaıııısında halla· 
mızm uyanıklığı ve 1l,ef sine iti. 
madr denebilir ki hiobir zaman 
bu derece yüksek bir hadde 
varmamıştır. Milletin mllli Şef 
lnönü etrafında yekpareliği va· 
tanını her köşesinde kendisini 
göstermekl<ıdir.,. 

Vekil birkaç ,gUn 5c-hrimizde 
kalıp tetkikler yapacn.ktır. 

mı (00) il'\ biten 20CO bilete 
10 ar lira, s u ıl,ı 1aknmı (8ô) 

ile bit n ~000 bilete 10 ar lira. 
son rn.I nmı (O} ile bıten 20.000 
bilete 5 er hra. son ı ake.nıı (1) 
ile b"ten 2 l)'n lı:let <!(4) eT 11. 
ra kn;o;ımmı~J .. rdır. 

60 bin lira kazanan 8756 nu· 
maralı biletin yurnn pa r<.1UI 

Diyarbakınla ve diğ r yarım 
parçası da Sıvasta satılm"tır. 

20 bin lira Ad ma ve Ank:u-t 
d ·, 10 bi• · ı · Bafra. 1stanbuJ. 
Burdurda. 5 b n lira Tosy~. 
Etlirnc, Dergnm:ı., 1 tanh"Jl, Es. 
ki§ehir, 2 b"n lira ikramiye ka· 
zanan bilctler·n 4 y"rım ve b:r 
tamı !stan ulda, bir tam ve bir 
yarım bilet Ankarada, diğerle • 
ri Bursa, Zile, İzmir, Sa.imbet" 
li, Diyarbakır, 'l'Okat, Zonf'Jl • 
dak, Mersin. ve Edirnede tN.trl· 
mıetır. 

CUMHURİYET l?ıA -RAMIN. 
DA ÇEKİLECEK YEN! 

TERTİP 

Milli piyango id:ıresl Cumhu 
riyet bayramında ~ekilmek U1Je· 
re fevkalade bir piyango ter. 
tip etmiştir. Bu piyango 29 teı 
rinievveldc Ankarada çekilecek 
tir. Bu piyangonun ikra.miycle. 
ri hem büyük hem çe~itlid.ir. 

Aynca orta bUyüklükteki ik" 
ramiyelere de yer \•erilmlştir. 
En bUyük ikramiye 60.000 lira. 
dır. Fakat aynca 20.000 liralık 
bir, 10.000 liralık iki ikramiye 
olduğu gibi 4 t&ne de 5.000 li · 
ralık. 8~ tane 1.000 liralık, 80 
tane 500 liralık, 400 tan~ 100 
liralık. 4.000 tane 10 liralık, 
80.000 tane de 2 liralık ikramı 
ye vardır. 
Tanı bıletll'r (2). yarrm bl. 

letler (1) lir dır Aynca 10 L m 
bilct'ik ve 10 y:m:n bıl Uık ltt.r 
neler yapılmıştır. 

BtRINCI KISIM 
Edebi ve içtim aT roman 

YAZAN 

übldt!lc.,.mıı; bir halde dbndik dun:>ordu; 1 ıı l o :ı 
kavgası onun en tiksindiBl ~e:,di; Erdoğanm t~km hU· 
cumu karşrsında kendisini gUçlükle zapt derck 'e keli· 
melcri d.4'}1cri arasında çiı1neyip s sine kuv•·ctli b'r h:ı
kııret eda.er vererek kocasına: 

Bu piyangoda b:r ~ cnilik oı· 
mak lızerc 48 tan t<>selli mUka 
fatı ihdM e ıılmiştır. Bunlara 
250 er 1 r:ı vcnlcre'tt.ir. Tesellı 
mUkafatıı 'il 1'tıSUE'iy ti rudur: Erdoğan ve kansı 

l'i Uhend Erdo~nn, karu1 Glllserene: 
Senin b ı k5~1U merakından brktmı, uundım 

artı 

Dı e ınlrll bir s l sö~lendi; a)nt perdeden ko· 
nuıma.kta edvam ediyordu: 

ı 1 ord Sa ahlc. 1 crkPn len 

Relik Abaaet Seveaııı 

kalkıp giylnm k ve ıcaa.izcc jşine gitmek mutndl olan 
GUlseren, tam c\•dcn r.ıkncağı sırada nnsıl!a. unuttuğu 
bir §eyi almak üzere geri dönmliş, ) :ıtak oda.lamın gi

rerken Juı.pmın önlinde trnsmı h nil.z blt!rip boynunda 
havluau ile dönmekte olnn koca•ına rMt.ge~ti; o&un 
bir sorgusuna: 

- Konuıunız, bllmem, heni.iz dlillımmedlın! 

Şeklinde mtiplı<'m hlr sur tc ve hııfi! omuz sllk

m sile venllğı cevap b~ k \' ayn e:b p olmU!itU· :Mücn· 
d le lılr taç zamandır k. n koca araıımda adet olrluğu 
gılıl. hesaplı, ölrUIU, ihtlyr.Uı blr ovnlanıa hari>.i şekliıı· 

de b:ırlanıır, nlhııyct Güle " nl '<> ·ııkkanhlrkla konuı;· 
makta gösterdiği ısrar V<' nı t nr>t 11zennc Erdo~a.nm 
in rlcri bUsbUtun b ~lm n ltarbi crkC'k tr.m· 

fı d n csa!I m \7. lcr h 

y lini nlm.u:tı. 

h 1 ür. 

nP'!•ftnd" 1''\11. b1r b~n:ııı l 

kr>ra lı bfr şapka ile a le :ı.. d rin b·r h:ı·.,.et i~lnde 

- Sen sadece gülilı çsUn! 
Dedi, odncla unutt.uğu !!C:i ıılmakt n , .. ız ,. r !t 

ters~ iııilnc dönUp ıncrdh·cnleri indi, 'd n 

.. 
l\lUhcndilı Erdoğan 1sbtıbul h 

tnha"hnl l.ştanbulda yapıp biUnn · ti: 
dn me!!IC'k intih'lbı mesel si ortavıı 
!!Up '.lrındnn h r biti bir başka ta il!İ\· '! ulıı·ı +•rk n 
o h kirı ln özüne kul:ık asmadan ,.e h'" k' 

Mem t>k<'t1c 1 ti' çe g n· ,. n 
nıal!mda in :ı t mU'ıendiBli"i.1.fn k n 
da ehemmi) t1i bir " rvet kazand r sa
~ l\'<'rd ı: ancak ö cc tanınmak. tutunm k liır.ımdı; n ek· 
t bl bl lrd k n s r.rn t k bıuımıı. b ·ro acıp r. b ı rı ı 

dn n \'VCI bir kaç e nı- i 'n bir mUees 8 yn ci ) anarak 
cnl ~n n,'1 dah:ı u gun gördil, Anadoluda vı-ni yapıl n 
fabr k~ 'nr lnn bl:indc ,~re nlar::ılt ! t:ınhul<lan a\ ııldı· 

(Dcu.nu ur) 

Bir biletin bü' lin rnkı.mhırı bü. 
yük ikrarı•iye k:-zsna.n b 1etın 
rak mh ınn te· fuk cdı~ or dı 
yal.Pr i ıı l hır rakam tl<'~"i!Yik 
h:e o z m rı o bil t (25..')) lı a 
al:ıra et r. ıY.:l. 00 1 r hk b kt 

t nrn 9::?.000 !fnıo:ıı 
cı - ı m y .. ol ı 

raı. :ıtı c k. 2 t .000 lir aı 
milli n. 'J 1 tf U • a 

'\ 
j 

G ... ç • ı u • \ ı uıJa iW.V waO 
tanh \·e (1 Oo ı numara ıle Top 
lca!H X2 in<'ı okulund n 1sta.n· 
bul blrinri okula. g 'ndr-rilen 83 
nun ur, 'ı n hıl ılrnilhaberim 

postad:ı zel\'ı oın:ıuşhr Ycnisı. 
ni aln n •md ıı c::ok amin hl.ık 
mu yoktur. 

(~' 67G) Hed.ij 
• • • 

ZA Yl - Sıh:bı bulunduğwn 
3682 No. lu ka.myonctimın pla. 
ka mı zayi cttım. Yenisinı ala 
ca ~ımd:ın htikmü :, \.tuı. 

(3:3677) V.i fü C! r 
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lışaretler: j 

!şefkat ihtiyacı 
~ Kmla.)j hafta.st JbaşladI. Bu 
,~lidtuım ma.nunu anlamak i. 
j ç1ıı ~Unya. ufkunun lbir mezbaha; 
ha1ini alınış oldufunu hatırıa-

1 ma1' Widir. lnsa.n güzeli ve i
yiyi çok defa nomuıl fiartlar 
için;le ihmal eder. Bunla.rm 
krymetini güzelden, iyiden ayrı: 
dUetilğü şerle karşı karşıya. 
kaldığı zaman hisseder. Sıh -
hati hastalıkla, hayatr ölümle 
:mukayese ederek onun derinli. 
ğüıi ve manasını jdrik edebi
l.itiz. 

Şefkat ihtiyacı sağlam vo 
ne,esi yerinde bir adrup. için 
çok defa bir fantezi gibi görü. 
nebilir. Onun şefkate 1'htiyacx 
yoktur deriz. Desek bile ~ef· 
ka.t sa.dece ibir edebiyat oyunu 
hilaini verir. Fa.kat insan ken. 
dmi yalnız ve hadiselerin tar 
yiki altında ezilmiş hissettiği 
r.ımıan, şefkatin harikulade 
ve ilahi kudreti havanın haya.. 
tı ı;arması gibi emsalsiz bir 
varlık halinde nüfuzunu kullan· 
maya 1başlar. , 

Öyle anlarda Y3.8Iyoruı ki, 
§efkati sadece bir fikir halinde 
değil, bir hayat ve aşk halindo 
ya.,a.mamrz belki de mukadder. 
dır. Tabiat karşısında hclz kal· 
d.Jğmırz zıman be..,o;cri şefkate 
b~IZI yaslayarak teselli bu • 
luyoı-ı.ız. KUtlelerin .kuduran 
ıhtlrasları insanları 7.a.;-n;ı.n olu· 
yor ki bir kıyma. makinesine 
konmuş 'bir et p:ırçası haline 
sokuyor. 

Zaman oluyor ki gökten yağ. 
mur değil, kar değil, gülle, ka· 
fa.ta.sı, baaık, tene k~ği, a.. 
yak. insan budu yağıyor. 

Bütün bu beşeri facialar 

Şehir .!Hiaberleri 

Daimi üniversite kanl
pı Pendikte yapılacak 

Arazinin · islımlakine başlandı 
İstanbul üniversitesi her yıl as· 

kert kampları Pendik ve diğer 
sayfiye yerlerinde kurmaktadır. 
Taleln kamplarının her rıl mu~· 
telif yerlerde kurulması ise hem ,1" 
dari, hem de maddi bakımdan bır 

çok zararları tevlit. etme~t~~r. ~~: 
nu dü~ü~en. ~-a~.rıf Yek;llıgı, \ll1l 
v<ırsite rcktörlufunc talım tabu~ 
komut:ınlı~ı ile temas ederek daı· 
mi bir kamp yeri tespitini ve icap 
eden tetkiklere b.a~lanmasını bil· 
pirmiştir. 

Bilindiği ~re kamp bu yıl Pen
dikte kurulmuş ve araz[ kamp ol· 
mıra elverişli görüldü~ünden bu· 
ranın daimi kamp yeri olarak a· 
hnması uygun görfümü3tür. 

J.;ar:ır üni\'cro;ite idaresine bildi· 
rilmiştir. Pendik kampı istimlak 
edilecektir. Bu saha::la reni \'e mo· 
dem teşkilatı havi kamp kurula· 
caktır. Maarif Yekilliğl üni\'ersite 
bütçesinden talebe kampı için her 
yıl 15 bin lira tahsisat arırmıştır, 

Ordek etile mi zehirlendi yoksa? 
Bir müddet evvel l{adırgnda 

oturan Halit adında. birisi öt· 
rnliş, fakat ccoodi gömüldükten 
sonra. Halidi kn.rısuun zchirfe. 
diğine dair adliyeye bir ihbar 
yapılarak ceset me1.ardan çıka· 
rılmL5, morga kıı.Idırılmı§tı . 

Diğer tnraita.Jl JJ:ılidin karısı 
Ha.cer de kocnsım zehirlemek 
suçundan birinçi ağır ceza mah 
kcmesine verilmi~ti. ,,_ 
Duruşma diin sen ~nfhıLSına. 

gelmiş ve mors\ln ceset üzerin.. 
de yaptığı otopsi sonunda ver· 
dlği raporla Haliclin nrsenik ilo 
zehirlenerek öldüğü nnl~ılrnış. 

tır. 
Hacer mahkemede inkar et· 

mi[}, vekili de ynptıS'ı ınildcfaa-

250 kuruş rüşvet 
almaktan 

~unda şunları söylcmi~tir: 
"- Halidin vakıa arsenikle 

.zehirlendiği anla.5ılmıotır, ama, 
kendisini karısı zehirlememiş· 

tir. 
Halit, ölümünden Uç gün ev. 

vel, ördek avına gitmiş. bir ör
dckvunnuştu. Yaban fü-Qcklcri . 
nin yedikleri bir cins ot vardır 
ki, C'ğer sonra kendilerini bir 
insan veya hayvan yese vücut· 
ta arsenik husule getirirlıır. 

Hnlit de bu yaban ördeğini 
yemiş Ye bıı yiizdcn vUcuqu nr. 
scnik hasıl ederek ölmüştiir ... 

Neticede muhakeme karar 
verilmek iizcre başka bir güne 
bırakılmıştır. 

karşısında en lbüyiik sığınak, 
e.a büyük teselli yine ibe6cri 
E~}•ftttir. 

L · günlin eşiğinden bir baş· 
kasına A'eçmck için 6Cfkatten 
istiğna gösterecek halde dcği. 
liz. Ye:5fı.ı.ıe teselli, yegane ü· 
mit günden güne kuı.n.•etli, da.. 
ha kuvvetli olarak adnn atmak· 
tır. 

Bir komiser mua
vini tevkif edildi 

ikinci ilk tedrisat 
kadrosu 

Dünden itibaren hazır· 
lanmağa başlandı 

Hayat anlaşılıyor ki, ister 
t~biatla, ister in...cta.n kiitleleri i. 
le mücadele olsun, rnuhn.kkak 
bu 80MUZ bir ticferdir. Sef erc 
gidenlerin düşüneceği §ey şef· 
katin kendisi ile ibcra'bcr oldu -
{;unu bilmektir. Diyebilirim ki 
yaşamanın yc .... fınc muazzam 
seferberliği sefkati kendisi ile 
birlikte ayni s2.ila bulabilmek· 
tir. 

Türkiyede ~cfko.t "Kız.ılaym,, 
b:ıyrağı altında kara?bahJAI 
kurmu§lur. Ynrun asırdan f~ 
la bir zamandır memlekette 
zelzelenin, ynn&'"llHn, kıtlığın, 
kuraklığın, su baskınının,. mu· 
harcbenin arkac;mda.n koşan 
Ye sıcak ins:ın kalbinin ate~ini 
de..ğıt.an, yarayı saran. yalnız.. 
lığın, hicretin, felaketin önün -
de bozgun verenlerin avuclarr -
nı avuçları içinde ısıtan sa.dece 
odur. 

Va7jfcmiz onun kampında 
yer almaktır. 

SADRI ERTEM 

Şubeye Davet 
Eminönü askerlik şubcsin • 

den: 
l - Harita yzb. M. Hulusi 

o;. İbrahim Hilmi 130ô !st.an • 
bul (326 · 190) 

2 - Sv. Atgm. Feyzi oğ. Hü 
seyin 1318 Sinop (30517) 

3 - 4. $. MI. Me. Recep oğ. 
Murat Köprülü 1300 doğumlu 
(324 • 145) 

~ - 7. S.tüf. Halil os. Ali 
1303 lstanbul (312 · 27) 

5 - Halil Sabit o,. Ali E'e -
ma.I 1319 !stanbul (32197) 

6 - Ali Alf as oğ. Mehmet 
Nuri 1301 İsUınbul (321 • 524) 

7 - Marangoz YMD. er Os. 
nıa.n oğ. Ahmet 1319 - 80 

' . ... . ·. . ~~ .. · 

itizar 
Devlet Kuşu, Beykoz köyle· 

rinde ibir gezinti ve Koca Yu. 
sur te.f rikaJarnnız yazıla.rımı:zm 
c;;.okluğundan bugün girememiş· 
tir. 

Kapalıça~ı poljs karakolu 
komil!ICr muavini Vun.J, dUn yo
dJnci asliye ceza. ma.hltemeı;i ta_ 
rafından tevkif olunmu;,tur. 

lddia olunduğuna göre, ko· 
rol$cr munvir..i, çoıreıdıı. Ömer a.. 
dmda hirisino ruhliiatsız olarak 
inşaat yapmıumıa müsaade et· 
mi~, bunun için de 250 .kunış 
riişvct almıştır. 

Vural. sorgusundan sonra tev 
kif edilmiş ve muhakeme ~ahit. 
lcrin celbi için baskn bir güne 
lbırnkılmı§tır. 

Bir kadın bir erkeği 
yaraladı 

Valdci::ıtik ma.hnllesindc, Heı· 
vncı sokağında 70 numaralı ev. 
de Davut oğ'iu Bahacttinlc Ra
hime adında bir kadın oturmak 
tadır. 

Ewelleri çok SC\'i§en bu iki 
komşu, dün henüz ~cbebi anla. 
şda.maynn bir meseleden dolayı 
:kavgnya tutuşmuşlar \"c H.ahi -
me o kadar hiddellenmi~tir ki, 
masa iizcrinde durıuı ekmek 
bı~ağım knptığı gibi Bnhactti _ 
nin üı.crinc ntılmıştır. 

Rahime ı.alıactt!ni yaralıı: 
mıB, bı~ağı ile yakal:ınmtştlr. 
Yaralı erkek tedavi altına a. 
lmmış, tahkikata başlan.nıtstır. 

--~--o 

Sahte miib~dil bonoları ı 
davası 

Sahte mübadil b~mosu bnsan 1 
Nihat öıkoyuneu ılc 16 arka· 
d~mm muhakemesine diln de 
ikinci ac7ır cezada. devam olun_ 
muş, şahit olo.rnk bn~ı polisler 
dinlenilmiştir. 

~ Sah Çarşamb. 

> 8 1.Teş, 9 1.Teş. 

:::.::: 7 Haroız.an 
c:t 6 Rınıaıan 

.... hırıt • M "''" ır.7 

\'aldtll'r \ l&Nl.U l!;:r.-nı \ •""" l'.:7.ıtnı 

Otı.neelD 
lUt e.o• ıuz 6.03 

dot?u,o 
6.20 Öf le 1%.0% ~.10 12.0% 

1klndl IG.16 9.SZ ıus u.sı 

Akşam 17.42 1%.00 17Al ı;.oo 

Yatıır 19.H l.80 19.12 uo 
imsak 4.2:1 J0,42 us lo.44 

1stanbul ilk okul öğret.nıcnıc· 
rinc ait ikil!.Ci ilk tedrisat kad.. 
ro:nırıun ha:z.ırlanrnuma dün -
den itibaren başlanm1:7tır. 
Diğer taraftan ilk okullar 

tedrisata başlayalı ibiT hafta ol. 
muştur. Bu mUddct za.rfmda. ilk 
tedrisat müfettişleri kendi tef
tiş bölgelerine ait öğretmen, ta.. 
lehe ve snuf durumu hakkında 
hazırladıkları raporlaı-ı ve}dm· 
ğc vermişlerdir. 

Bu apolara göc, açık sınıflara. 
yeni öğretmen tayin edilecek. 
tir. Ayrıca bir okuldan diğer 
bir okul:ı nakil isteyen öğret· 
menlerin de dilekleri imkan nis. 
betinde yerine getirilecektir. 

Halkevinde konferans 
ı;;minönü Halkevinden: 
Evimizin Cağaloğlundaki sa_ 

lonunda, 9 birincitcşrin 1040 
çarşamba akşamı sn.at (21 l de 
Gliıcl Sanatlar subcmiz azala· 
rından Kemal Emin Sara tara • 
fından bir konferans \•erilecek 
ve temsil şııtemiz (Ateş) piye· 
sini temsil C'dccektir. Gelmek 
arzu · dcı.lcl'İn davetiyelerini 
bUromuzdan almaları rica olu -
nur. 

Kısa haberler: ---------' Adana - Haydarpaşa posta. 
sı C\'\'elki gjjn Bilecik istasyo. 
nuna yakın bir döı·cmcçte, hat 
üzerinde ceviz toplayan bir ka· 
drno. çarpını~. kadını ,tc~crl<:k: 
leri arasında si!ı ültleınrntır. ha 
dm parçalaıı::ırak ölmüş, bu 
;iizden tren üç saat gecikmiş. 
tir. 

ı:· Arada bayram ve pazar Ja 
bulunmasına rağmen son 21 
saat içersinde hiçbir cUrmü 
nıe~hut vnknsı kaydcdilmemi~· 
tir. 

• Dün mezbahaya Jcc:ıilmek 
i.h~ere getirilen kasap Şerefe a. 
it bir dişi manda, birdenbire 
halatlarını kopararak sokağa 
fırlamıştır. Az~ın manda rast· 
gele halkm üzerine saldırmış, 
her!ces feryatlar kopararak 
dilkklnlara, evlere kaçmağa 
ba§hıını§tır. Polisler mandanın 
herhangi bir kaza. çrka.rma.sma 
meydan Yermeden tabanca ile 
öldünııüşlerdir. 

l. --.,~--~ -ULJ> ,JJ.,J/.L 

1 Meseleler: 

Dilenci 
meselesi 
Emniyet ınüdü!'lü~ 

dilencilere kar§ı §Iddet. 
li bir mücadeleye giriş -
ti. Temenni edelim, .~~ 

. bu mücadele, dilencllıgı 
ebediyen yok etsin. Yal· 
ruz bir noktaya. !om~ 
etmek istiyoruz. Emn~ -
yet memurları. şehnn 
dört taraf mı dolaşarak 
dilenenleri cürmil mc~hut 
halinde yaka.Iıy9rlar. Fa.
kat bir de :mahalle kapı. 
larmı çalarak dilenenler 
Yar. Bunlar, kendilerine 
ya sakat, ya. kör, ya. A · 
:ıfadoludan yeni gelmiş 
süsUnü yeriyorlar. 

• 

Bir kısmı ise vapur, 
tren istasyonlarında top_ 
}anıp ötekinden ~~ikin· 
den bilet parası ıstıyor • 
ıar. Bunlara kar§ı polis 
no yapsın; hangisine ye· 
tişsin!. lstanbulu dilen • 
ciliktcn kurtarmak için 
polisle halkın elbirllği 
etmelerinden bn.§ke. saro 

yoktur. 
Öyle zannediyoruz ki 

dilcncilero "fa.kir F.aval • 
lılar'' diye acryllltlar da 
koyunlırmdn. binlerce li _ 
ra ile yakalanan dilen· 
cilcr görüldükten sonra 
artık kalmamıstır. 
• • • • • ,, 1 ,. ·~ • 

Beyazit meydanı 
asfalt yapılacak 
Fener bahçe aahasının 
planı da hazırlanıyor 
Ş~hzadcba!}ında in~ı mu. 

karrer konservatuvar binası yo· 
;rinin park haline korunuına. ka. 
rar verilmişti. 

Bu parkın projesinin hazır
lanması da şehir mütehassısı 
Prosta havale edilmişti. Mütc .. 
hassıs projeyi hazırlayarak va; 
liyc verm'i§, Ultfi Kırdar da 
projeyi bcğenm~tir. 

Yakında. tanzim i§ine başla .. 
nacaktır. Bu hususta hilkOmet' 
ten karar alınaca.ktır. Diğer ta. 
raftan Beyazıt meyda.ıundald. 
dükkanların istimllki tamam
lanmıştır. Koslca yoku§unda: 
istimlaki tıunamla.nma.mı§ bir 
kaç dükkan kalmı§trr. 

Beyazıt meydanının asfa.ltlan 
ması düşilnillmcktedir. Üskü • 
dar meydanının asfalt dö§Cn' 
mcsi işine yalcında ba§lanacak. 
tır. 

Fenerbahçc ıtahaı.;ınm tanzim 
projesini hazırlamaya nafia. ve· 
lı:Aleti bahçeler mütehassısı Lö 
'-"C memur cd!lmiı;tir. MUtehas,. 
sıs şehrimize gelerelc çalışma" 
krma ba~lamıştır. 

Löve Stirp Agop sahasmm 
da projesini huırlayncaktlt'. 
Mütehassıs Taksim gazinosunun 
arkasındaki sahanın orman ha ~ 
linc konmasını teklif clmiştir. 
Bu sabah valinin ba!'ika.n.lığm · 
da bir toplantı ynpıl::ıro.k bu mc_ 
sele görj.işülccc>ktir. 

---o-~ .... 
Merdivenlerden düşüp 

öldü 
Fatihte oturan Silleymo.n a

dında birisinin bir buçuk ya.şl.l_ 
dakl oğlu Ca:fcr. dün evde mcr 
divenlerden a.ş:ığı düşmüi, ha· 
şmdan yaralanarak hn.staneye 
kaldırılmıştır. 

Çocuk. hastanede ölmÜJi, cc. 
scdi adliye doktoru Enver Ka· 
ran tarafından muayene oluıı. 
duktan sonra defnine ruhsat 
verilml~tir. 
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yödip diişündülçe : 
---....-.. ...... ,,..., -- - .-. -

Her gün bir ihtikar 
H er gün,.gazctelerdc ihtikarın başka bir iğrenç tarafı de;:!iyc 

Dün, ele alınan mesele. beyaz peynir dava ı.dır. Sütııcc h: 

diğer bir takım yerlerde buzhanelerc yerleştirilmiş 1850 ton be~ a 
peynir yakalanmış. Daha licnüz yeni ma.h ulün beklendiği bir z •• 
nıanda, buzhanclere mal saklamak, elbette hayıra yorulmaz. nuı 
yapanlar, piyasada peynir darlığı yaratmak, arayıcı ç~altmak, ıht 
Yat hislerini kamçılayarak, fazla alıcı bir kalabalık doğurmak 
dasında kimselerdir. 

Ortalığı karıştıracaklar, piyasa bulanacak, onlar da para avlı}, • 
cak!ar. Vannak istedikleri şey işte bu. Vicdn. akıl, ruh, fazilet, her 
~ey yalnız buna vannak için birer basamaktır. Basamak sozünu an. 
cak çii:,'Ilcnen varltk halinde kabul etmelio:.iniz. Ben o maksatla so: 
lüyorum; adamı yükselten bir şey gibi değfl. 

lhtikarla boğuşan devlet dairesi, arayıp tatıyarak bu w"'uk in
leri bulmuş, peynirleri meydana çıkarını~. Şimdi piyasaya suriılc. 
ceklerrniş. 

Güzel, efendim, ama, bu malların saklanması suç değil mi. hele 
suça h<ızırlams noktasından şüp.l-ıe edilebilir mi? 

Henüz yeni mahsullerin piyasaya çıkmadığı bir zamanda böyle 
binlerce ton peynir saklamanın altındaki kasdı, ~klar bile sezerler. 

Şu halde bu mallar niçin müsadere edilmemiş de sadece pi~ a 
Ya sürürmüştür? diye dü5ünmck haklı olmaz mfL Kanunda mı h 
türlü kastlara karşı kafi ecza yoktur? Bari bu noh1.alar ustündc ilı_ 
tiyaçtan evvel durulsa da böyle en şeni kastlar karşısında kollarımız 
haklı kalmasak. Her gün yeni bi:- ihtikarı besleyen acaba bu türlu 
müsamahalar değil midir?... HAKKI SU1/A GEZGl/ı. 

ilk mektep tayyaresi 
Divriğe gidip geldi 

Beşikt.aşl'ı Nuri Demirağ fab. 
rikasmda yapılan ilk Türk mek 
tep tayyaresi 'dört gün evvel 
Yetilköyden havalanarıık Anka.
raya, oradan da Nuri Dcmira -
ğın doğduğu yer olan Divriğc 
gitmiş, dün de öğleden sonra 
şehrimize dönmüştür. 

Türk ha.vacıhğmm inki5afma 
yardım edenlerin l:ıaşmda bulu· 
nan Nuri Demirağ, ~iktıışta. 
ki fabrika.smdo. şimdiye kadar 
plfı.nörler ve on beşe ya.km mck 
tep tayyaresi :rapmışt.ır. Bu 
kadar hizmeti kii fi görmiyen 
Demirağ, Y~ilköyc..! yem çiftlik 
adile maruf büyiik qiftliği sa.· 
tın almış, burada büyük bir 
müessese lmrmaya başlamıştır. 
Bu müesse~ede Türk gençlerin. 
den havacılar yeti§tirilecektir. 

Nuri Demirağ, Divrikte ikur 
duğu orta mekt.çpte okuttuğu 
10 çocuğu lstanbula getirtmiş, 
kendilerini çiftlik binn.smda is • 
kfm etmiştir. İlk olarak bu ço· 
cuklar hem yapıcı ve hem de 
uçucu olarak yetiştirilecektir. 

Bunları diğerleri tnkip wecck -
tir. 

Çiftliğin :;cniş nraıiaindc 
1000xl300 metre murabbamda 
asfalt bir uçuş sa.hası ynpıI· 
maktadır. Üç lmtlI bllylik bina. 
nın da inşaatı haylı ilerlcmifi· 
tir. 

Ortasında tuyyarc hangarı 
bulunacak olan bu binanın içinde 
tnnıirlıanc, rnilhcndis. ressam, 
Pilot, makinist, doktor odaları, 
Yatakhane, c:ahşrna odaları, ga. 
zlnolar, yemek odaları buluna· 
caktır. Binanın cumhuriyet bay 
ramında resmi küJiadı yapılma. 
sı için hararetle çalışılmakta· 
dır. 

Dün Nuri Dcrnirağln Yeşil· 

köye gittik. Divrikten ge1ıollı 
tayyareyi karşıladık. S:ıl1 ibi • 
gurÜrla karışık telıc i ı• ~-· 
nünde sa.haya inen bu uf I< lııt 
vıı. kartalının içinden Nurı lll. 
mirağ mektebinin başöğret.mcnı 
değerli t.ayyarecilerimir.den Bas 
ri Alev ile makinisti Aziz pUr 
~çıktılar. 

_... Divrikten çok se.llm! .. d<' 
di.. ve sonra. cebinden çıkardı[; 
mektuplan Nuri Demirağa ver. 
di. Eski ·:zamanlarda ayla.re 
katcdilemiycn Divrikten şim 
boş buçuk saat zaıf mda mr', 
tup geliyordu. Kendi rncınkh · 
tinden kendi yaptırdığı ve 
ile e.s ve dostlarmm mektubun ı 
kavuşan Nuri Demirağm mcm 
nuniyetini tarif etmek gllçtür. 
Bu yüzden ne kadar gurur hi 
.set-c>c yeridir. Memmmiyetini 
ibüyük bir tevam içinde 6()yle i. 
,fade etti: 

- Memleket için çal~ıyo 
nız ... 

Basri Alev de seyahatini 50. 
le anl:ıttı: • 

''- Gidiş ''e gellşte ıseyaha 
timiz fevkalade iyi geçti= Hele 
tayyar .mıizc biç diyecek yok! 
.A.rııkaradan Divrlğc 3 saat 10 
dakikada gittik. An$ara.dan 
kalkmadan evvel "geliyoruz! , 
diye yıldırım tclgraf ı çekmiş_ 
tim. Tel~ro.ftan evvel vardığı· 
mızı sonradan anladık. !nme 
den evvel Divrik üzerinde bir 
kaç daire çizdik. Divrikliler hiç 
tayyare görmemi§ oldukların • 
dan hepsi dışarıya f ırlanıışl ı. 
Nuri Demirağın yaptırmakta r 

duğu sahaya doğnı kosuyorlar 
dı. 

lndiği.miz zaman ctrnfımızm 
kadın, erkek, çoluk çocuk tara_--........ 

.-mmm . : • '. ı' .,, \ J ."'.\\ .... ' .:--~ ... \. • .... ";!t·.~ ... ·, . • .. .. ,, t • 

fmdan ç.evrilmiş olduğunu gör 
dWc. Herkes tayyareye biıunek 

• istiyordu. Tnbii buna imkan 
yoktu. Bir gece kaldıktan son • L A L E Hakiki sezonuna giriyor 

rranııp; ıılncımaçıJığmıu HHO uıf~rl 

RAiMU · JACQUELINE DELUAC -
YVETTE LEBON'un 

J(odret.ıl le .rnrntılnn •üper filmi 

HAKiKATI 'ARAYAK ADAM 
J'In.)ııtın, utırabın, •:5k vo ihtirasın romanı 

Perşcm~e akşamı L a 1 e Sinemasında 

ra döndük.,. 

Türk işçisi, Türk sernıayesi 
Ye Türk malzemesi ile memle· 
kete ilk rnckrop tayYarcsi ve. 
ren, havacı gençler yetlştirmek 
için hiçbir kaza.ne ga~es~ dü 
şünmeden büyük bir. çütlık sa. 
tm alıp burasını ~ır mekt~p 
haline getiren Nun Demiragı 
ne kadar tebrik et.sek yeridir. 
Kendisine memlekete hayırı 
mesaisinde .rnuvaff akıyetlcr d ı 

lcr.im. Yekta. P..agıp Ôi, 
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fi at murakabe komisyonundan : 
. 24 ~~· lu. il~n: --:-- ~9 :\o. lu: ~lill~ Koru~ma. kararnan1c5inin ~ırinci \C altıncı maddelerinin. ve l Tc rınıenel 910 tarihli resmi gazete ile nc~rcdılmiş olan Ti?.ret Yek;lleti t.ebllğ;nin 12 nci madde i. 

111!1. ve~ıgı s~lahıret~ ı~tınaden evvetı:c ıthal edılmış ve halen muhtcl~f ellerde buluı_lmuş olan manıfatı_ıra cşya~ının top, paket.. gro·a .. topt.ıncrlar ,·c y:m topt::ıncılar 1çın azami ~at15 fi}·afüm ;:ı~ağ1Cla g.dsterıl. 
dıgı gıbı tcsbıt edılmı§tır. Perakendecıye kadar kaç elden geçerse geçsııı pcrakcndecıre satı; fiyatları lıstcdeki rakamları hiç bır ,·c~hılc teca\'ÜZ edemez. ,(9353), 

istanbul 
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l\lalın (;insi 
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liı•ni-; l ij:.i ~ıkh'ti 
Tı- 1 

.\dPıll 

~ 11ml.,yon ı•" to ... 
hit f''lil" n fiatlıı r 

Florida ve kareli Arjantin 
Çiz.Pli Arjantin 
ArJantin knzalino. 
Dok me8udiyc 
Dok rucsuwyo II ci 
Karolina 
Z("firlcr 
Arli poplin çizgili 
Adi poplin çh:gıli 
Malta ~C'fir 
Kreplın 1 ci 
Kreplin II c\ 
C'P;:ı.lan ı ci 
ce~ıa.n u ci 
r:.~p!! 
Panama 
PMama 
Zf'fır I ci 
Zf'fir Il ci 
ZC'fir orfa 
C'akar 1 ci 
Cakar JI ci 
Cakar nı cU 
,..a.kar adi 
Ku•il orta 
1.;util orta 
Kutil ortıı. 
Kutil I el 
Kutil I ci 
Kutil I ci 

• 

Kutil ekstra cltstro 
K util ekstra ebt.ra 
Kutil ekstra ekstra 
Kutn ~kstra ekstra 
Çi~ckli kutil ekstra 
r,içc kli kutil ekstra 
Çiçekli kutll ekstra 
Çiçrkli kutil clcstra 
Grizcl adi 
Grizct lI ci 
Griz"t I ci 
Hareli I ci 

58/ 60 

" 6S/71l 
70 

" 5 ;7•l 
70 
., 

80 
63/ 6S 

" ,, 
•• .. 
,. 

~/60 
63/65 .. 

" 60/fi2 
63/65 

•• 
•• 
., 

115 
12.5 
135 
115 
125 
135 
115 
1.2.') 
135 
15.:'i 
115 
1:?5 
ı::s 
155 
68/60 

65 
70 
45 

Hareli II ci , , 
Hareli III cil .. 
:Fantazi fistanlık cponj ve em-

ımli 80 
Fanta·i fistanlık eponj ve em· 

Damasko I el garda 
~ Damasko lI ci 

Dö~cmelilt ağır goblen 
2 KutH S 114 

sali 90 
110 
108 
l38 
llG 
125 
135 
155 
58/60 
60/ 62 

2 Kutil S 114 
2 Kutil S 111 
2 Kutil S lH 
2 Beyazlı ekstra zefir 
2 Beyazlr ekstra. zefir 
2 Frcsko spor gömleklik 
2 Kumlu fistanlık 
2 Kumlu ve damalı fasone 

80 
80/85 

flstanlrk ., 
2 Kadın mantoluk pamuklu 130 
2 Kadın mantoluk pamuklu 130 
2 Kadm mantoluk pamuklu 130 
2 Kadın mantoluk pamuklu 

.. 
210/ 250 
190/ 205 

165 
115/ 130 
110/125 
110/ 120_ 
155/ 160 

,. 
140/150 
li0/180 
160/HiS 

" 130/HO 
15.'i/160 
165/170 .. 
H0/155 
165/lM 
160/175 
155/165 
150/1:52 
155/165 

•• 
., 

160/1.70 .. 
., 

205/215 .. 
., 

165/180 
., 
" 
" 150/155 

155/160 
170/190 
165/175 
160/170 
155/160 

155/165 

170/185 

185/190 

" ,. .. 
180/ 190 
200/ 220 
:140/ 150 
155/160 

135/150 
100/200 
225/255 
170/195 

koting 140 210 /225 
2 Döşemelik damasko 130 300/310 
2 Döşemelik goblen 130 400 
2 Çiçekli kutll fantazl 115 205/220 
2 Çiçekli kutil fantar.i 125 ., 
2 Çiçekli kutil fantazi 135 .. 
2 Çiçekli kutil fantazl 155 ., 
2 Çiçekli kutil fnntazi 115 230 /2:/0 
2 Çiçekli kutil fııntazl 125 ,, 
2 Çiçekli kutil fanta7J 135 ,. 
2 Çiçekli kutil fanlazi 155 ,, 
2 Panama 70 14.0/160 
2 Hareli kemha 41/43 185/195 
2 Zefir Galiçya 75 135/HO 
2 Pamuklu kaşe fantazi 80 150/160 
2 Kutil ekstra ekstra 115 310/320 
2 Kutil ekstra ekstra 135 ,, 
2 Kutil ekstra ekstra 155 ,, 
2 Malta bezi ' 75 325/ 335 
2 Damalı fistanlık cakarlı 60/62 154/160 
2 D-amalc fi.cıtanlık cakarlı 70 160/170 

,. 
50 

!'il / 60 
30 ... 
28 
lH 

32/40 
-43/5{ 

00/ 95 
3:; 

30/lH 
62/65 

" .. 
5-4/60 
' ., 

., .. 
45/50 
62/65 
68/TO 
43/50 
72/75 

" 55/56 
4 8/!'lO 
3S/4~ 

2 Damalı fistanlık cakarlı 80 156/170 
2 Ağır fasone fistanlık 90 180/ 190 3İi/Mi 
2 Ağır tüylU lido ZP.fir 70 180 48 
2 Holanda. dokuması 103/113 155/160 4~/50 
2 Pamuklu fresko 90 230 37 
:.! Grizct I ci Amerikan 65 / 67 170 / ı 75 39 / 40 
2 Ağır zefir merserize, 80 S5/ 95 55/ 60 

.. 
~· 
:; 1 

33 

43 
40 
36 

fi O 
fi2 
(jf5 
fl:"ı 
flSi 
7!'i 
78 
~2 

SR 
100 

83 
~g 

95 
108 

' 28 
3:'; 
40 
37 
35 
33 

72 

~~ 
8~ 
78 

J12 
78 

~" go 
J 02 
a~ 

•2 
5~ 

60 

69 
170 
l40 
130 

17!5 
HO 
l50 
115 
123 
130 

,. 140 
125 
130 
HO 
150 

37 
40 
46 
05 

110 
125 
140 

74 
3!l 
42 
50 

l2:l 
42 
llO 
9!'l 
39 
62 
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:Maim cin'ii Grni li~ 

2 Tulumluk pamuklu kumaş 78/ 80 
2 Su geçmez elbiselik ~üvctin 140 
~ Su geçm<?z elbiselik düvelin 140 
2 Perdelik ve elbiselik kotle 

kadife ckstrıı. 70 
2 ~ofra bezi JUlpaj beyaz ekstra 120 
2 Rofra bezi napaj beyaz ekstral 4 o 
2 f:ofrn beıd naııaj beyaz ekstra 170 
2 Sofra bC':r.i nap:ıj renkli ekstra 120 
2 Sofra bezi Napa.j 120 
2 Dıiz cl\'an fanila I el 70 
2 Çamaımlık krep Japon 75/ 80 
2 Elvan saten 63/ 6:5 
~ ~.::l\'an sall'n 60 
2 Rrokat çızgili c;al"lanrk 100 
2 lpr>kli kadife 45 
:! PC'lüş kndüc ipekli adi no 
2 Pelüş kadifo 120 
2 Düz fasone kumlu fanila 65 
'? ince adi saten Rus lil 
2 Dimi Rus No. r. fit 
'.! Adriyantin hR.ki dimi Rus fil 
2 Aıltr r,Jvan ııalen Rtı~ litı 

r: 'llln pati~ :ı11tarlık Adi 80 
Sıı~<Mı elvan 70/ ifi 
Saten elvan 95/100 

M:! 
Sıkleti 

320/ 3j0 
480/ 550 
420/ HO 

650 / 700 
170/ lD:J 

.. 
15()/ 170 
190 ' 205 
155 165 
130/ 140 
110/ 115 
110/ 120 
170/ 1.80 
180/ 195 

225 
1 iO 200 

110 
115 

180/ 100 
.12:1 130 

90 
O,j 1 115 .. 

Tel Koml~yon<'ft. te!ı· 

Adedi bit edilen Iiat 

54/ 60 
J 00/ 110 
80/ JOO 

125/ HO 
60/ 70 

.. 
f.:J/ 70 
ri2/ 55 
36 
5'.") 60 
;;2 
M 60 
57 

,ili 50 
52 

!lO 
:l 1 o 
280 

:Ho 
]10 
120 
1::5 

fjf) 

250 
240 

!12 

Saten ch·an ı ci 
Sıttcn el\'an ı ı ı:i 

~ten Pl\'an ı ri 
~aten l'l\'ıtn 11 ı·i 

hpon satr>n ııiyah 

Japon saten ch·ıııı 
Saten 
Sat('n 
Satrn 
~·at n 
Satrn I ri 
Saten C'k!tra 
!';aten ~i)ah kalın 
Saten ~ıyah kaim l ci 
S:1t('n siyah 
Sal en 
ı:;atcn 

ı:;aten 

!::\aten 

• 

lll'l 

" 
•' .. 
71J 

" ı 2rı 
,, 
130 

.. . , .. .. .. 
l40 
, . 
" 
" ,. 
HO. 
70 

Fıaten lastikotin 
Elvan haııııc 
F,l\•an ha11ııe 
Elvan hass~ ekııtra 
Elvan h8.$1C ekstra 
Elvan haMe 
Merinos ~j:r.gili 

MerisoM dü~ 
Merinos düv. 
Merinos ekstr.ı. 
Merinn11 ekstra 
Ka,:mir 

70/75 
' 7?./ 7:'> 

80 .. 
90 
s:rı 

'90 

" ~fı 
85 
90 

62/6;"; 
.. 

lfoletıkin .. .. 
,, 
•• 
•• 

• .. .. ,, .. .. ,, ., 
125/130 .. 

" ,. 
K adifeli Mole&k\n 
Kadifeli Molcskin 
Lacivert. dÔk 

- 63/ll5 
' 70 

Haki dok 
Haki dok 
Haki dok 
Hilri dok 
Beyaz do1c 
Elvan pav.en 
Etvan'pazen 
Düvettn düz ekstra 
Düvelin I ci 
Düvelin düz orta 
Fukara çub~ı 
Fukara çuhur 
Elvan dUz ! anil a. 

,, 
•• 
•ı 

" 140 
70 

•• 
•• 
" .. 
,. 
6:-i 
6!i 
1 no. 

·Elvan düz fanila 
Elvan dür. fanila 
Elvan düz fanila 1 ci 
Düz gofre 

70/ 75 
78/ SO .. 

Yün taklidi fistanlık 
68/ 70 

90 
Yün taklidi fistanlık 1 ci 
Kanape örtüsU ber. 
J{anape örtüsü be:r. 

,. 
100 
120 
140 
Jf)O 
ıoo 
120 
HO 
HiO 
80 
90 

Kanapc örtüsü bev. 
Kanape örtüsU bez 
Kanape örtüsü bez ckııtra 
Kanape örtüsü bez elc1!tra 
Kanape örtüsli bez ekstra 
Kanape örtüsü bez ekstra 
Düz elvan keten taklidi 
Düz el\'an keten tnklidl 
Bosfor Rus 73/75 

60 
6011;2 

Fistanlık adi 
Fi~tanlık ipekli taklidi 
Fistanlık "ipekli taklidi 
Karamandol ağır 
Karamandol ağrr 
Karamandol ağ:., 
Albez Rus · 
Albez Ruıı 
Albcz Rus 
Albez 1n:;ilir. 24 
Albez Japon 
Albcz Japon 
Renkli hasım 

Alman pantalonluk kadife 
P.kııtra 

Alman pantalonluk kadife 

6fı 

63/fı5 
60 
70 
rıo 

70 
7' 

62/ !i5 
6(1 
70 

n / 75 

70 

I ci ,. 
1talyan panlalonluk kadife ., 
Felba kadife Alman !lll 
Felba kadife ltalyRn 
Zımbalı kadife 
Düz kadife 1 ci Lindcnnr 
Düz kıı.dife JT ci Lindencr 
Diiz kadife 1 ci I.lndenr>r 
Düz kadife II ci Lindcncr 
Pelüş kadife 
Lakeli kadife 
Siyah Balen 
Fukara çulınsı 

2 Japon civan patiıı 

.. 
iO 
7fl 
90 .. 
f,!) 

70 
fıO 
(ij 

70 

1:;0 11.) 

.. 
Hi0/ 180 
1:;n/ 1 flO 
1 tO / lll:J 

.. 
110/ 1 Hi 
101)/ 10:1 
125/ !3:1 
J:)!i / 1 ~5 
150/ 160 
130 1 !\O 
]91)/ ~20 

20:112::0 
12Q1 1::0 
J:ıO/li O 
1fi0/ 161l 
160/1~0 

17~/195 

:.?10/ 230 
l02/ 10:J 
105/ 111} 

" 130 / HO 
123/ 130 

., 
160/ 170 .. 
ı.ıo; ı::ı:; 

155/ 170 
180/ 190 
210/ 220 
23n; 2so 
250/ 270 
300/ 320 
320/ 350 
370/400 
2·10/260 
270/ 280 
410/ !50 .. 
220/ 25() 
240/250 
250/2RO 
310/ 350 
300/ 320 

260 
155/160 
175/180 
320/ ~50 

310/ 320 
240>/260 
350/100 
250/300 
185/100 
120/ 1:15 
135/ 150 
lfi:5/18'l 
105/ltO 
lli:J/191) 
190/ 2]0 
160/170 

•• ., .. 
185/ 210 
1~5/210 

.. 
1fl0/170 

., 
J0~/110 
120/1:10 
130/ HO 
150/ 160 
200/ 230 

.. 
155 
.. 
160 
110 
155 

400 i50 
~I) 00 

2 Japon civan pati~ mantoluk 7.1 
2 Atlaıı ipek taklidi (.ıııın'i 

ip \..'<:: kıı rışrk) fl'l 7!1 
2 p:.ımuklu ı;uh:ı' 140 :J70ıJ~ll 
2 pamuklu çuha. 140 :l60/ 3SO 
2 Dok 80 220 
2 ::\tuflon yünle kıtrış•k 120 133/ 150 
2 Siyah kaim ııalr>n J d 130 2~:S 260 

50 

ri7 
flO 

l 10/ 120 

2 A ~ıt' dü:r. kadifo DO 28:5, 31 O 
2 Düz düvelin kaııkellik go 210 :13 :ıs 
2 Lastikotin !alc>n il ci ı ıo 11l5 17:> i81S.J 
2 T..8.ııtikotin ı;aten llJ cii 1 to 130 H)r) 70/ 75 
2 J<;J van haS.'!P 75 80 90 9:1 j S 152 
2 !'ofra bezi Napııj renkli 1 ın 130 !~O 6ıi/70 
2 Japon krepon ;'lS fı'I 81 92 37 / 39 
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~·· '" 2 
flf) 

!lfl 
1113 

11:; 
96 

J03 
110 
122 
J !lO 

2S 
:rn 

43 
51 
53 
46 
50 
40 
44 
:;o 
M 
70 
76 
~rı 

126 
125 
100 
108 
64 
63 
70 
78 

HO 
70 
40 
·15 
g;; 

72 
fi;) 

n 
fil) 

fı6 

~o 

42 
4~ 

1 ıo 
ı;:; 

75 
St 
tJ.) 
80 
03 

t no 
J12 
52 
57 
::;s 

37 
;ı1 

:Jfj 

25 
2·1 

] !Jii 

ıı-;:ı 

160 
!10 
90 
!lı:i 

:1711 
] !i:'i 
220 
21 fi 
2SO 
170 

:13 
!l:i 
29 
:;2 

,\\ i 
2S.'"i 
:mo 

70 
4:1() 
ı ırı 
450 

54 
12.l 
113 
33 
!'O 
23 

~T2 Tı·l 

'"'"" r.l ıı .. ,i. ---·-(~nl 'Z l iği_:"'l..lrj i .\ ılMll 
Kllml<ı,·onı·.A t ""'" 
hit l'tiill' n ri :ı lla r 

Ponje p11.ti11 
Mcııalin orll'. 

,. .. 
70 

ıorı 

!i'.i GO 
8.'} 
8:-.i 

:;; 
:12 

. 

,, ,. l ci 
., .. I ci 

Liikıı ııaten 1 ci 
Liikıı ııııten J1 ci 
Liikıı ea.tcn 
Liik.11 ~"ten ek tıa 
l..cmhrik 

,, ek:slrA. 

•• " •• " .. " Opal: 

" 

70 
100 

!)5/ 100 .. 
HO .. 

T:l/ 1:'i 
'l~,so 
73/ 75 

100 
QO 

" 80 
J>iiz poplin t>l\'an 75 
Dür. poplin rlvan 80 
Diir. poplin bcya:r. ve krem orta ,, 
Düz poplin btyaz \'e krem 1 ci ,, 
Oii:ı: poplin bcyar. ve krem ek~tra ., 
Dü7. poplin beyaz ve krem 90 
Düz jorjet eh·an \"C bP-y<ı7. 
Diir. jorjet ekstra 
Dü7. markizet 
Diii maı·kir.ct 
Organtin 

" 

.. 
90/ 100 

110/ 115 
100 
110 

Poplin çi:ı:;;'ili puvantc ekııtra 
ekBtra 80 

Poplin çiıo:~ili puvante ekstra ,, 
Poplin ı:iz~ili pU\·ante I ci •• 

•roplin dzıtili pU\·ante II ci 75 /SO 
Poplin ciz;?"ili puvante orta 80 
Poplin pijamalık ckııtra eketra ,, 
Poplin pijamalık ckııtra. ,, 

" .. .. 
!lO 
100 

Poplin pijamahk 1 ci 
Poplin pijamahk il ci 
Poplin pijamalık orta 
Otoman ttah'an 
Otoman ftal~·an 
Otoman Jn...iliv. ... .. 
Otoman İngiliz .. 
Poplin beyaz Amcrikıın ı-k11tra PO 
Le\'antin 100 

,, Filli ,. 
u .. 

2 Lembrik Kantoni ek~tra rkelın grı 
2 Poplin Mako 7:1 
2 Poplin düz ek~tra rkıstrıt 90 
2 Boyalı kanap~ örtö11ü begin 

mer~eri:ı:e faeonıo l2f1 
2 BPyaz kanape örtüııii RPl:"in • 

t.'0/10~ 

10;) 
ta0/16:1 
J 20/l;"j:J 
1~0/160 
150 / 171) 
78/87ı 
~;;, ı:ıo 

$l~/ 90 
95/ 100 
85/ 90 
!l;'ı / 100 

., 
10:5/ J 10 
115/ 125 
10:1/ 110 
.. 

110/ 120 .. 
105/ 11 o 

.. 
50 

.. 
110/ 120 
103/ l 15 
110/ 120 
120 / 1:.tf) 
110 / 121) 

.. 
105/ 11:'i 
10:1/ 110 
15:5/180 
]60 / 1!)0 

150 
180 

J l)j / 110 
.. 

120 / 130 
85 ı ıoo 

150 / 11;;) 
1R5 J170 

18~/ I 00 

fa~one RO 160/ 170 
2 Korıır>lik dok ~:ı :!:>0 / 21i0 
2 Korselik dok 1411 :!30/ !?70 
2 Korııelik dok R/ı 220 /2~0 

2 Korı-1elik dok fa:>ıonf! 1 W 220 / ::?i!O 
2 F.lvan poplin 80 10:) / 11 O 
2 Çıı.li<;ya zefir mı:>nt-rir.P- fuon ı- •• l:l5/HO 
2 Reya:ı: opal orta ı orı '10 

j;:j o 

8tl 90 

fı!) 

.. 
ı;rı 82 

rn;,ı ıı;; 

70 

.. 
2 ~aten lük'! adi g:• ı OS 72 
2 Poplin zefir mcrııerir.c 60 6T- 160 ' 170 49 , :n 
:.:? ~anjan 1 ci H(ı J.i!)/ 16() fj5 / 75 
2 ~anjan Il ci Hfı 120/ 16!'l ~>1 62 
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40 
~ 
s:; 

' 72 
\150 
180 

4.U 
50 
~n 

55 
4r. 
56 
50 

~5 

55 
58 

n:'.i 
~5 
70 
60 
46 
Oi 
S8 
72 
6fl 

16 
7:) 

~t 

~5 
JOi 

132 
5fl 
(jQ 

70 
51i 
6~ 

145 

8~ 
~ 

230 
~o 

2i<ı 
H 
;,o 

50 
..ıs 

.C4 
115 
105 

~2 T l!I Konıi-.~·onra l""'" 
\b lın rin .. ı ·"'•klrfi ,\ tlpt'fl hjt rıJil .. ., fintlıır 

hr(r.ın ~n 

Alman Jorjet Pari \"C emsali ~o 

Fanta:ı:i \'C Kriple Jorjet (l() 

Maroken ı:>S 

2 Jıtpon kr<'p b;ı~"ıa. 

2 Kıcp ~oCrc fa~onc 
!? l!"ulıır bıtsma anj,.li 

iO 8~!1Pi 

7;:; l!\0 / 160 
6361 llO ' tt:, 

2 Jıtprın beyazlı ba~ma 
2 tlaly:ın par.en 

7rı 1Mı/1H'i 

sn 160/lP.3 

2 Sa lcnll b>ı .qnı:t "" 110/ 1(,f) 

!! Dııblfa.s fani!.\ ~o :1001::10 

2 Dubl!u !anilA. su 2::o ı:wJ . 
2 Sabahlık \'l'lur 70 160 
2 Ru.cı Tobralko 
!? Tisor ba'sma 
2 Fular basma 
2 Çiçekli kaııkctlık divl'Un 
2 Çiçekli ka.sketlik ek.stra 
2 Piıanı .. ıık tanıla 
2 Ç~nıı1.§ırlık çl!;ekll fa nilA 
!? <;ama§ırlık çiçekli tanil \ 
!? Çıtma~ırlık çi~ekli taııilt 
2 Zımbıılı nılur 

Hareli Ru~ 
Pu:cn Ruıı 
Paz<'n Ruıı 
Pıızcn ltalyan 
Paıı:ı>n ltalyan 
Alman 
Pazt'n Alınırn pijam~h\\ 

75 IOJ 
i3 i •• ll:i / 120 
;:. ı 10 ·1 ıs 

6V7ıı zon121n 
i,t; / 'i':' ~M/i30 

S'J 1.'0/ 170 
;n 120, ı:;n 
:ıo ı ... oı ı::n 

iO 1.i'i/ J6;1 

6'-17 ' I :.?1 l}/~20 
61') lM/ 160 
(\C) 

711 
61') 

6::ı ı71l 
1;0 

iO ı 

Pazen A lm~n iO 
Pazen Alman ı:>o 

Pazen Alman ~()(reli 1'0 
Pazen Alman !asoneli ve krepli 70 

Paun Alman !asoncli v kr,.ph iO 
T'azrn Alm~n !aııoncli \'e krepli 80 
DUvP.tin İtalyan l . ci 711 
DUn~lin ltalyan lI ci ;n 
l)lh·etin ltalyan ııatl'nlı 70 
ı1uvctitı Hal yan Çek e ıc.,tra 'i o 
Diivr.lln Almtı.n ekııtra 'iO 
Dlh·ctin Alman I el ;n 
Dtil·etin Alman orta 70 
OUvctln Almı1.n ehvl'rı ;n 
Düvctin Alnı:ın orta M 
Düvetln Almıın ı:;oCrelı 71) 
DO\'clln Alman 'diyaı:onııl Te 

faııoncli 7(} 
J>U,·clln Japon 7.5 
\'elur kırnm:ılı ltalyıın :ıı1 

\'chır kırmır.ılı ıtaly~n s~ 

Vl'lıır kırmıı1ılı İtalyan f.! 
Vclur'kırmızılı ltıılyan i'O 
\"clıır llı.ııtikolin 7f) 

!';ıyahlı \"dur 5·, 

ı;;ir~hlı \'rlıır 7R 

f.iıyahlı \',.lnr kıhar 15" 
( lJ!'L\CI nı r km·~/...i sayfa.da) 

1V50 
iO j:'I 

3.; 
SZ -!.O 

61 / M 
.. !;/[ı~ 

3Vin 
3:-il ~~ı 

~ ;l /,j;! 

_.;;~:.: 

ôll/ ~0 

10() 
1 6!l 

i "2 
Si 
.ı.ı 

1 &i .,... 

l!O 

• 
15 
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" 

lZ 'J"et ~MMl-1 
Geni Uğt Sıkl<'ti Adetli bit cdllon flatıar - ..,., -· _ ........... ~ 

ss ns s:ı 

,. 
istanbu~!~~.~!!~u~!~isvonundan: l 
~ ıa.tlkotbı. TO (8 J 
.Um.azı bnulı nlur ~ .ıse 2/ ., 

180 8/ni 

'" 
S!lfgo fi0/ll2 46 
70 M &9 
95/lOO 4't/(S ~5 

" 
02 ~/m 

J:lapmellk Rua l d No. IS ~O ~ 2 
l>epmellk nu.s II d No. ı 60 22 

2 
" 

100 .. S0/83 5:1 ::ı9 

l:>Gfcmell.k Rua I c:t No. 9 70 83 .2 Vlkt.orya tarlatan (be. 
~llt Rul n ci No. 28 70 M her topu 8,60 met.re) 

100 ,. 600 !!.S !!S:l topu 

40 27 zo,:; lllfemtllk Rm aıı.r 7:5 M 2 Tlllbcnt tııalhlnt ıe. 30 

DlloeıMlU' Japon 70 "' H ıı1' Jtcnar 
ne..meınc .Tapoıı u u Ham aıtar, kaput, perdelik kaput 
l>nfemellk ltaıyan ekstra ao M Gümrük tarife No. 377 
nn,.meıık Fr&waz ağır 80 7.:J 
Detcntllk Alman 80 
Dafemellk aatenli Alman eo 
Ootre tantul bMma 66/70 
Oarre fıuıtuı I c1 66/70 
Ootre fantazı ;tı:ıglUs ~/10 
Oatre fantazt lngiltz ~ 
0otN Rtıl ~ 

Alman kloke I d 10 
Alman prea hrep I d TO 
AlnWl Ptts krep n d 1ıs 

~ kreplc:t ':O 
.Alman krep llma n em.eııll 70 
.Alman Çek diyaco:W ve faııo. 
ntU a&ır kreple 10/1~ 

Alman kletder krep 70 
Alınan kle!der krep 80 
Al,man çfgekll lte~n taklidi 80 
Japon bey&Zlı ve renk1l 
buma.ıar 
Japon beyıWı Te rc.ııkll 
bumaltı.t 70 
Japon bum& gra.fton taklidi iO 
.Japon tutar bum4 n el 60 (:?f,,); 
Japon fular b3.ınna II el 'iO {2S,,) 
.la.pon Mar baama Il el 80 (Z2,,t 
ltalya.n fular ba.ama. ıı el 60 
İtalyan tuınr bo.8ma. II d 70 
lıırıuz !ular bamna nğır 6J 
~ !ular bcwna agu 'i5 
ltaıyan Ye cııvn.ı gl:imlekllk 
baanıaıar 
Alma.tı turlng gOmlckUk 
llua ve ıtalyıuı antenli Plt'. 

ilS 
80 

la.ııta bu. 60 
4.lnıaıı ve ltalyan t.obralto adi 68/iO 
.\lnıa.n ve ltaıyan tobrako a& ii /80 
lzııuız ve cmıall tobralı:o SO 
.Atır lııgU\% t.obrakoları • 90 
ltaıy:uı ve Almıı.n tclnfortıı. 70 
Ondına fortıı ,.o cmaal~ 70 
Japon lenet 70 . 
Al.ıııa.ıı len c t 70 
Alman lenct I 76 
Atı:r fa.ntaJ:l tonga Jcnet 70 
nua lenct I el • 715 
nua lenet ıı ol 71S 
nue baa:ruı. 00yaı:lı 65 
RWı baınna potcr taklidi 80 
RUI co.nı, drll I el 'i3 
~. genııı dr11 u el 73 
Ruı g{c ır.es 73 
Camtı.Jırlık t~ktl lembrtk ve 
onıa i so 
c;»maşırlıl< ı;tı;ekll ve cm..~ll 

a~ 
Ç&m9§trlık çiçekli '"C eıtı!all 
•katra ekstre. 
ÇigekJl pike lI el 

60 
'iO 
'iO 

1~/140 
1515/176 

' 
c 

• 

t . ;._ 

60 
eo 
38 
4.S 
88 

40 

62 
40 
43 
1113 

30 
10 

213 
Sd 
81 
85 

48 
so 

43 
s~ 

l?i 

. . 
42 

'10 

&O 
62 
62 

80 . 105/110 
Ciçekll pike ı el 
Çi~kll pike ağır 

70 

Rtuıı buma kutll 
RU.B basına kutil 
P..uıı basma. kutu 
nuıı çltan 
Ruı hıı.rell 
nuıı allı po.rmak 
lıu:t knskctılk 
Rus Haruıı 
nua baııtna ka.rcl! oltı man 
nu.s cakar b:ı.sma I el 
nus caka.r tasmıı ll el 
Citt ~u .Almnn 5c,·yot 

73 

so 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
70 

GO 

"l.ndeld n 70 
9ıtt :)1izlU Alman ~cvyot iO 
Ç'iıt yuzıu Almıın ~"·yot ortıı SO 

42 
28 
27 

38 

41 

Ttk )1iz.1U Almnn !nntıı.zl o vyot 'iO 
2 l'rc3 krep 76 •

0 

2 Ollvetın ekstra 78/SO ıo:ı 
İülbend, Salaşpur mermer - Gümrük tarifesi 

No. 378 
---

Mfllın cinsi 

'.l\llbcnt No. 16 
" No. 20 l el .. .. .. 
.. .. .. 
" .. 
.. 

No. 20 II el 
Nlmo 
A nıarkı:ı 

A nuırka ham 
Çlfle ktıınr 
tskoç aHr.ıbn;, 

lsitoç ağır 
Mnlhınt dar 
kenar 
ltalhJnt genl.D 
kennr 20 11 

" 1J6rt ı.cnar ıo lu 
Sa1aııpur 

.. 
" .. 

lterıncr 

.. 

Genişliği 

86 

" .. 
St 
!::O 
27 
.. 

33 
30 

21) 

.. 
!:8 

~s 

31 

~1 

.M2 T<•I KonıJsyooca ~-
Sık!cU .\cleıli hlt < HlN'I fi.'\tlar 

22 
21 
32 
48 
20 
21 
20 .. 
22 
40 

46 

.. 
39 
~3 

•6 
M 

9:S 

20 

2 
S.f 
86 

.. .. 

n 

•• 
28 
30 
33 
36 

l3 10 para inç !arkı 
10 ıo rara ını; !arkı 
l& lO pnra lnc; farkı 
2\1 15 partı inç !a.rlu 

ltl ıo p:ıra in~ tarkı 

12 lO pııra inç farkı 
ltl,tS ııs para ine; rarkı 
l~,ıs 15 para inç farkı 
ıs Hi pnrıı. inli farkı 

20,ıs 20 p3.r8 ını; farlu 

3i5 

005 
:n ~o P. ıno i'erltı 
ıs 20 P. iIIO fo.rla 
21,U 20 P. lnÇ fıı.rltı 
~3 (20 P. ı.ne ıo.rkı 

( (0 ınco kadar). 
-<.SO P. ınç farkı). 
( ~ lM yukarı) 

:?! {'20 P. inç farkı) 
( 40 inçe kadar). 
o(30 P. inç farkı) 
( 40 tan )ı.ıkarı) 

s' (20 p, inç farkı) 
( tO ın~ kad:ır) 
{30 P. ine; tarkt) 
( 40 tan yukan) 

as (80 P. tnı: tukt> 
< 40 ınoc kadar) 
(30 P. lng farkı)' 

• · • ( tO t.an )'Ukan) 

MZ Tel Koııılsyonca tee-
lfalın dnsl Top metrtttl Genl;,Uğt Suacti Adcı11 bit ccllleıı flaUar 

..U.:.ar 27.46 28 inç 70172 t!I 53() 
A.ata.r 84.'i'G 33 inç ,. , ,. 771'> 
Utar 84.715 Z6/37 iııç ., ., 816 
Astar Zt.76 4~ inç ,, Sili\ 
.Aııta.r M.7G 40 iııç 9Z/l03 150/o6 1190 

.Aııt.ar H.70 44 ioç ,. ~~~ 
.A.atar S'-75 00 1oç ,, .. 
.Alltar Ge)1k kuJ 42/150 U inç 95 511 M 1300 
.Allt&r ~yik ku,, H/TIS 3S Snç llS/~ 80 ~so 

S4 730 .Alltar /7'5 37 inç " .. 8"'0 
A.!tar 84/715 4.4. inç ., " " 
Perdelik kaput Si> saııttm. 21>0/220 

60 
68 

P•rdellk kaput 100 aanUm ,, 
Perdelik kaput 110 Ant.im ,, 
Perdelik kaput 120 ııantım ,, 
Perdelik ltaput 130 1&11tım ., 
Perdelik ltapat HO ııaııtım ,, 

Haue • Gümrük tarife No. 378 

:nalın cln::-i 

}I&Qo 73 
7CI 
75 
75 

100/160 
100/l~O 

150/liO 
100/170 
150/170 
160/Hl:> 
ıa:vıso 

16:1/180 

4Gt50 S2 
&1/60 S7 

40/60 '~ 
IU/60 60 
4.0/43 JOO 
51/64 108 
Cll/6t 1~0 
61/M M 

( 
(~er5eanUm 
ocm 2,6 kunlt 
(fark 

JlaM!C dört en 
Hl.'Jae dört en 
:Ha.'8e dört en 
t?ike 

180 
ıso 

ıs:; 

(llehOr ~o ea.ııUm 
llçtn 12.~ lnınıt 
ı(!ıırk 

l'ike a"1r 
J>1ke ekatra 
Pike orta 
l'lke attr 
l'tke eluıtr& 
Pike nu.s 

2 Beyaa hUnkll' pazen! 
2 Beyaz bUnkAr pazon 
2 Beyaz hUnkı1r paun' 
J Beyaz pazen kıuıtonl 

ve OMMU 

70 
70 
10 
so 
80 

. ıo 

7lS 
70 
60 
so 

2!0/2GO :;1 
230/260 C,7 
230/260 72 

60 
TO 
eıı 

'il 
sa 
10 
60 
65 
70 

170/180 50/(6 62 
ıto3/22!S 48/52 120 
20G/223 46/ts2 1" 
20:S/22:S -'8/62 160 
203/2Z:S (6/62 l&UO 

! H&ue dört en 
' .llUM dört eıı 
2 ffuııe dört en 
2 lWuae dört en 
2 ~\.llO dört en 
2 I«\lmbrlk ı:.ama~ırlılc 

.,,8.Q\'9 

'iO 
ıso 

200 
220 
240 
180 

80 
170/180 · U/~0 lU l!?O S. 12,C ku. 

(ruı fark 

2 . Kaııv.brlk ~ıaıırlılc 
ha118,, 

2 ~m1'Mk çama.,ırlık 
haıı:ıe 

ı Ka.mbrtk çam~rlık 
haase 

ı Şitoı:ı çauı~ırlık hUJ!ııc 

2 Pilte eluıt\'& 
2 TUylll pike !aııone 

2 Haıısc 
2 lla.s30 lngl!.\i>. ekııtra. 
2 Beyaz \'Ual 
2 Hruı:ıo loı;Utz ckstr& 
2 Ho.ıısc lnglll.Z elutrıı 

dört eo 

100 

110 

90 
90 
70 

90 
75 
90 
'j~ 

ıso 

100/110 73/711 60 

100/110 73/7:1 ~ 

100/110 73/76 &1 

100/110 73/75 M 
87/100 65/75 48 

160/115 115/12~ 115 
200/210 ~Z/50 ıs 

160/170 615/75 65 
118/180 65/GO 42.50 
•~ıw ·~w :;2 
90/110 80/70 •2.150 

180/100 110/515 160 (20 s. lı;lll 12,5 
•(kuruı fark 

2 Boyu dok 70 300/835 80 

Panl\alonluk Gandi Acem sakalı 
Gümrük tarife No. 379 ____________ .... ____________________________ __ 

Koml9·yonea tc9e 
Slkloti Adetti bit edilen natıer 

MaJm dıı l 

Pantnlonluk 118/120 ,, 
,, 128/130' 
., 128jl30 
•• 128/130 
" J3Sf140 
.. 1~8/140 
.. ?.1:8/140 
•• l~/140 

' " ' Sa~enll kumaş desenli fanta..~ " 
Bclçlkn ınnlı " 
Pantalonluk Bolı;lkn nı:ılı ~· 
S1'1RJ 128/1:10 
sgr:.J ıss;1~0 
SER.J l3S/140 
S.EUJ fıısoneU 138/l~O 
Gabardin 138/140 
GCılıardlıı l:lS/140 
Beyaz ve kr~m gandl 

pa.ntalonluk 138/140 
B~yaı ve krem sıı.ndi 

pantalonluk 138/HO 
.Acem Snk:ılı 118/120 
Acem Sn.kalı 125/130 
Acem Ssk.alı 125/130 
Acc-m S:ı.kalı 138/140 
Acem Sakalı 138/HO 
2 Acem Sn.kah ~uha kenar vo 

emsali 125/130 
2 Acem Sakalı 1:18/140 
2 Pantalonluk dubldra tak· 

lidi 140/14.5 
2 Otoman elbiselik 140 
2 Trcnı:kot menscrue ekstra 

gabardin 150 
2 Ekstra sıı.ba.rdln 140 
2 Elbiselik l{olomb.'\ Rus G6 
2 H&ki dıil olbisolik 140 

, 2 Amerikan pantnlonluk 73/75 
2 Pnntalon1uk Bclçlkn. ltalynn 

2 
2 

2 

ve cms:ill fMt.ui mallar 140 
,, HO 
,, ,, 

" " 

210/220 
225/270 
210/230 
235/250 
250/300 
200/215 
220/2:;Q 
2.51/270 
270/300 .. 
215/2.:~5 
240/260 
2Z0/240 
250/270 
270/800 
250/270 

,, 
300/330 

220/240 

250/270 
230/250 

~i
0

/210 
Z:~/250 
25tt/300 

350/.380 
300/350 

310/~5 
2!0)2:SO 

150/100 
210/230 
180/190 
2i0/300 

175 

190/214 
215/234 
235/240 
260/300 

37 

85/05 

90/100 
172 
56 
70/75 
•i6 

S'/35 
52/53 
43/44 
5l1/53 

73 
85 

100 
ııo 
118 
108 
115 
140 
160 
180 
123 
140 

' 90 
100 
110 
115 
135 
170 

160 

1SO 
90 
96 
93 

102 
110 

130 
12~ 

220 
:.!15 

290 
240 

40 
204 

40 

120 
ı::ıo 
140 
ıoo 

I - Y A1ClT 1 BtldNctıEptııf. !Nt 
Sıklctt Adedi ecU1ea ftat. 

Komkyonea teült 

2 .. .. 301/335 
2 Aceın Sakalı ck&llıl 120/125 280/290 
2 Serj elcstra 140 230 /250 
2 Acem Sako.h ekstra 140 275/290 

57/58 185 
34/40 105 
42/-H 110 
~2/U 125 

2 ~j ,, 220 
2 Aiır Gandi ,, 2i5/290 (5 
2 Elc!tra gabardin ,, 280/290 70/80 

ıoo 
198 
210 

Keten ve envaı • Gümrük tarife No. 417 
.l\12 l'cJ Komisyonca tııııl.. 

· Malın clıısl Gcnlşliği Sıklet Adedi hlt edilen ftatler 
-= • -----____ ..;;.;;.;;.;,;~:;....-------~----~-
2 Beyaz keten 200 85 45 330 
2 Empermeabl keten 140 175 58 200 
2 Keten ropluk 70 170/190 28 95 
2 Keten ropluk ,.0 çarşa.!lık so 180/190 22 108 
2 Keten ropluk Ye ç~k 90 185/190 22/30 150 
2 Keten rophık ve c;:ıreaflık 160 185/190 22/30 260 
2 Keten ropluk ve çn~aflı.k 180 t85f190 45/52 300 
2 Keten ropluk ve çarvaflık 200 185/190 45/52 MS 
2 Keten ropluk vo çarşaflrk 220 185/190 45/52 370 
2 Keten ropltik ve çarp.fi.ık 240 185/190 45/52 405 
2 Keten ropluk ,.e çarşaflık 70 360/390 16 150 
2 Koten ropluk ve ç:uııaflık UO 300/380 17 250 
2 Keten ropluk vo çarş&flık 90 165/190 3• /38 1'5 
2 Keten roplUk ve çarşaflık 90 220/250 40/.{8 1:50 
2 Kanapc 5rtUsU halla keten 

altı ve emsali 100 
2 " ,, .. ,, ti 110 
2 .. ., .. ,, " 120 
2 ,, ,. ., ,, •• 130 
2 .. ,. .. ,, •• 140 
2 ti ti ·,, .. " 160 
2 Fantazı pamuklu kete. 80 

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

35/40 
35/40 
35/t-O 
35/.{0 
35/4.0 
35/40 
25/28 

95 
102.eo 
110 
117.BO 
125 
1'6 
150 
Beher 

2 Beyaz keten pamuklu k&n§lk 90 220 60 1,25 aantmı 
2 Beyaz keten pamuklu kar11ık 100 220 60 1,2!5 " 
2 Beyaz keten pamuklu kan.~ık 120 220 60 l ,25 ., 
2 Beyaz keten pamuklu karışık 140 220 6tı 1,25 .. 
2 Beyaz halis koten 100 165/175 65/70 1,62,5 ,, 
2 Beyaz lıalia keten 120 165/175 65/70 1.92,:S 11 

2 Beyaz halis keten 220 165/175 65/10 1,62,5 .• 
2 Keten ~al'§aflık ağır :mal ıso 175/185 58/65 405 
2 Keten ça~aflık ağır mal 200, 175/185 58/65 4~ 
2 Ket<.-n çar§aflık ağır mal 220 ı 75/185 58/6:S 495 
2 Keten çaı:-ııaflrk ağır mal 240 175/185 58/65 54.0 

Yünlü kadın kumaşlan. Gümrük tarife 
No.106 -107 

M· Tol )(....,..._ telblt 
Ma1m ctnsl Guıl111Jt tnkleti edllea ftat 

Mantoluk ·velur \'e frl%c 130/14<> 560/650 1.400 
Mantoluk velur I ,. 4.50/550 1.200 
Mantoluk velur n .. ,, 1·000 
Mantoluk velur Ill ,, ,, 800 
Mantoluk frize I ,, ., 1·200 
Mantoluk rru.e n •. •• ı.ooo 
Mantoluk frize m " ,, 800 
Spor m&Dtoluk I 1·200 ·" .. Spor mantoluk U ,. •• ı.ooo 
Spor mantoluk m .. ,. 800 
l;,enkoton velur ! ,. ,, 'lN 
Şenkoton velur n " " 650 
Şenkoton velur m t• •• 500 
Şeı;Uwtoıı spor I ,. ,, 600 
Şenkoton spor' n " ,. " 520 
TayyörlUk ve parde.Ufük J ,, S00/3M J.00() 
TayyörlWc ve pardeısWUk n ,. ,. 800 
TayyörlUk ve pardeaUlUk ill ,, ,, 650 
Tayy6rlilk ve pardesillUk 1 ,. 350/'120 1·100 
TayyöUrlilk ye pa.rdesUlUk n ,, .. • 950 
TayyörlUk ve vardesUlUk m ,, ,, 750 
Ropluk l .. 200/300 800 
Ropluk n ,, • ,, 650 
Roplult m •. ti 550 
Ropluk IV ,, ,, 450 
Ropluk l 90 135/200 250 
Ropluk n ,, •• 1so 
Ropluk Brode 130/UO 250/350 800 
2 Mantoluk Kld 180 450 MI> 

Mantoluk Kid 120 520/550 625 
.Mantoluk karakul ıso 400 380 

Kaşa (M2 140/150 • Tel 22} 80 112/120 140 

Yünlü erkek kumaıları ·Gümrük tarife 
No. 106. 107 

KoslümUlk Ku.mgarn düz topu 
boyalı 1 

lt08tllmlük Kamgam dliz topu 
boyalı l 

KostUmlük Kamgarn dllz topu 
. . boyalı ll 

KostünıIUk Kamgarn dliz toılu 
• boyalı lI 

Kostümlük Kamgarn ipli~ 
boyalı I 

Kostilm1ü.k Kamganı ipliğl 
boyalı l 

1{06tlimlUk Kam!!8rn düz 
ipilti boyalı o 

Kostümlük Kamgarn dür. 
ipliği boyalt 
F:ıntazi topu bcyalı 
F~tazi topu boyalı 
Fantaz.i. topu boyalı 
Fantazi topu boyalı 
Fantazi ipliği boyalı 
Fantaıi ipliği boyalı 
F,:anta.zi ipli~i boyalı 
F .. an~i ipligi boyalı 
hoatumlük Steichgarn düz 
Top boy 
Kostümlük Stcichgarn düz 
Top iboy 
Kostwn" lu"k Steiclıgarn düz 
ipliği boy 
~08,!-ümlilk Stcichgarn dUz 
lpligi boy 
KostUnılük Stcichgarn fımtazi 
topu boy 
RostümlUk Steic:hgarn fa.ntazi 
topu bov · 
l<ostümİUk Stcichgarn fnntnzi 
it>Uği boyalı 
RostUmlUk Steichgnnı fa.utazi 
ipliği boyalı 
Pardü.sülük Steichgarn 
Pardüaülült Stcichgarn 

M· Tul 
sıkleU 

145/150 

lI 

n 
l 
ı 
lI 
n 
I 
I 
ll 
11 

I 

ıı 

! 

lI 

I 

Il 

,, 

ti 

,, 

,, 

,, 

" 
,, 
,, 
" 
" 
,, 
il 

o 

" 
,, 

" 
,, 

" 
,, 
,, 

" 

430/530 

~30/670 

.{30/530 

530/670 

430/530 

530/670 

430/530 

530/670 
430,/-030 
530/670 
430/530 
530/670 
430/530 
530/670 
430~ 
530,1670 

480/550 

" 

" 

,. 

" 
,. 

1000 

1.250 

850 

1.000 

1·025 

1.2115 

1.026 
1.000 
ı.~ 

850 
ı.000 
1.300 
1.325 

950 
1.100 

700 

500 

1.100 

900 

726 

600 

1.350 

ı.ıso 

I 

JI 
! 
lI 

,. MOİ680 1.300 
.. " 1.075 

(Ultfm- aıa,y/ays çeviriniz) 

' 



1- VAKiT 8 BtJUNClTEŞRIN 19-«> 

M. Tul Komisyonca tesbit 
Malın cinsi genişliği sikleti edilen f' .tlar ------·-----Paltoluk Steichgarn 1 ,, 

Paltoluk Steichgarn lI ,. 
1000jl250 1.200 

J.050 
2.250 
2.000 
J.500 
1.400 
1.350 

Volur (Monta.nya.k) I ,, 
Velur (Montanyak) Il ,, 
Velur (Monta.uyak) ıu ,, 
Velur (Monta.nyak> IV ,, 
Velur (Monta.nya.k) V ,, 
Velur (Monta.nya.k) 
nn~ı pamuk ı 

" Velur (Monta.nyak) • 
arl§I pamuk Il ,, 

Kostümlük kupon - Gümrük 
No. 106- 107 

" ,, 

" 
" .. 
" 

" 
1.000 .. 

" 
750 

tarife 

Malın cinsi genişliği Komisyonca tesbit edilen fiat 

Kostümlük ı 145/150 4600/5500 3/3,10 metres! 
,. II ,. 4000 /4500 3j3,10 metres~ 
" I ,. 4100/4500 2,50 metresı 
,, II ,, 3500 /4000 2,50 metresi 

Terzi levazımı, yünlü, pamuklu, sof ve ıerj 
ve telalar -Gümrük tarife No. 379 -380 

M2 
1' lalın cinsi Genişliği sik.leli 

Tel komisyonca tesbit 
adedi edilen fiyatlar: 

Jüt tela Yürek marka 70 260 
Adi tela 55 /60 200 /220 

32 (% 15 pamuklu) 
22 

Jüt tela 75 280 
Jüt ıcıa. 10 .. 
Kıl tela ekstra. so 24.0 
l{ıl tela ı ci so ,. 
Kıı teıa n cl so ,, 
Sof l!ler j 140 150 /100 
Sof serj 1 ci • 140 .. 
Kıl çıkinaz ll ci 46 120 
Kıl çıkmaz 1 ci 46 110/140 
Jaket cepliği ı cl 100 150/160 
Ja.ket cepliği n ci 100 130/J.40 
Dril İspinato 1 ci 58/60 105/110 
Drll lspinato Il cl ,. ,, 

40 

155 
122 
103 
245 
275 
95 
l05 
58 
50 
24 

23 
Kol ast.an 1 cl bıı.sma veya 
ipliği boyalı 100 100/120 78 
Kol astan Il ci 
Kol astarı m eli 
Kol astarı lV cil 
2 Palto astan satrançlı 
2 Palto astarı satrnnçlı 
2 Yaka tclanı 
2 Kıl kol Mtan 
2 Kıl tela jüt pamuk 
2 Kıl tel& jüt pomuk 
2 Mel'8erlze ceplik 
2 Keten ceplik 

" 120/140 70 
•• 105/120 (10 
,. 110/115 50 
130 175/lSO 130 84 
" 170/185 42/50 82 
60 225/230 30/38 40 

98/100 150/165 75/85 95 
60 280/290 25/30 37 
80 2S0/290 25/30 50 

•• 155/175 7:5/80 54 
70 15~/165 45/50 37 

"JPLIK" 

Mahn cinsi No. 
IK.omisyonca ~bit 

edilen fiatlar: 
Vater Ecnebi 

.. " .. " .. .. 
,, " 

Vater Ecnebi K&aar1t 
Vater Ecnebi Kuarlı 
Vateı: Ecnebi Elvan kg. 2.l500 
Vater ecnebi Elvan 
Ekstra Ecnebi Eltazı 

.. " 
" .. .. .. .. .. 
.. " 
n " 

" ,, 
Vater Ecnebi Kaııarlı .. .. .. .. " " .. " " .. .. " ... .. .. 
Vater ecnebi Elvan 

" ,, ,, 
Vatcr Ecnebi Elvan ~g. 2.200 
Vater Ecnebi Elvan kg. 2.200 
Tl.ııe Ecnebi KOctllWt 

' • a 
12 
H 
u. 

:o 
4/H 

20 

' 8/10 
.14ı 

15/lP 
20 

24 
28 
32 
18 
20 
22 
24. 
28 
so 
6/10 
Hı 

6/10 
12/14. 

400 
4.10 
'2G 
300 
soo 
700 
770 

hoo 
1.soo 

500 
700 
87!S 

1.000 
920 
9:50 
980 

l.250 
,1.27~ 

620 
630 
640 
650 
780 
770 

1 .200 
1.320 

670 
72~ 

l, o 'I 
1 

2 9 ılkteşrin Cumhurıyet Piyangosu 
1 ikramiyeleri hem büyük, hem çeşitli, hem fazladır 
· PLAN 

29 I. ci Teşrin 1940 

Cumhuriyet Bayramına mahsus 
fevkalade Pıyango Planı 

ikramiye miktan İkramiye tutarı 
ikramiye adedi Lira Lira 

1 
1 
2 
4 

80 
80 

400 
4.000 

80.000 

84.568 
Teselli 
Mükafatı48 

84.616 

' 60.000 
20.000 
10.000 
5.000 
1.000 

500 
100 

10 
2 

250 
YekUn 

60.000 
20.000 
20.000 
20.000 
80.000 
40.000 
40.000 

1 40.000 
160.000 

480.000 

12.000 
492.000 

Bu p!Ail z.eııgtiıdlr. 60.000 liralık bir büyük lkramlye vardır. A;Ttca 
::o.ooo llralık ildncl bUyUk ikramiye vardır. Eğer talllnlz bunlara erl§e. 
mezse yine mUteeasir olmayın. ÇUnkll 2 tane de 10 ar bln liralık ikramı_ 
yelerl kai:anablllrainlJ: i Bu çeklll.§te dört tane 5.000 liralık ikramiye, 
80 tane bin llralık, 80 tane ısoo liralık Jkram1yeler vardır. PIA.nı zylce tet. 
klk ederseniz daha kUçUk ikramiyelerdeki tanevvUU açıkça görtırsünU.Z. 

İkramiyeler mıktan hem bUyUlt, hem çe§ltlldir. Hele orta ikramiye. 
Jer kuvveWdir, fazladır. Bu fevkalAde piyangonun biletleri 8 Blrincit~. 
rlnden itibaren aalı§a çıkanlmı§tı:r. Bu plyangpda mevcut 400 bin biletten 
8i616 tanesi, yani 21.l muUaka ikramiye kazanacaktır. Bu tertipte tam 
bllet 2 lira, Yanm bilet ı Uradı:r. Unutmaymız ki tam biletler ikramlyenJn 1 
tamammr, yarım biletler yanamı alır. 

On tam bl~tll vo on yanın bllcW karnelerle mutlaka amorU!erin ta. 
mammı veya. yanıımı ve belki de bUyUk lkra.mJyeyl kazanmak ırun:tlylo 
tallJ.nJ.zl tecrübe imkAnma malik8inlz. 

Cumhuriyet Piyangoırund& bir yenilik olmak üzere 48 adet 250 ~r 
liralık teıtelU mUkA.fatıihd&a edllmlııUr. 29 Btrlnclte§rlnde Ankarad& çeld. I 
lecek ol~ bu zengin ve fevkallde piyangonun bu:ru.slyeUcrini izah eden 
8 aay!alık broşUrlerl bayilerden isteyiniz. . . ~ 

n .. .. .. .. .. .. .. " Kg. uoo lplltt beyu 
" " 
" .. • 
" • • 
" it .. 

Kg. UOO ecııebl an 
.. .. .. .. .. • .. " .. .. .. .. 

Kg. 2.~o ecnebi ıan .. " .. .. " " .. " 
" " ,, 

NOT: Emery kallto ağ' iplikleri !çtn 
pakette 100 kunıo zam. 

Ttre kaaarlı Ecnebi kg. l,ısoo 

Kg. 1.60. Tiro Elv. Ecnebi 

Şehir Tiyatrosu 

~ Dram :':mm~ v OTELLO 
I\:omedi kı.smmda oyun )'oktur. 

4110 
ı~ ' 
1411.! 
1$/3. 
"11' 

18/U 
20/12 
24112 
40/12 
60/12 
4Kl/12 
70/12 
80/µ 
90/12 

100/12 
90/9 

100/9 
100/6 

24/% 
(28/3 
(!?4/2 

'400 
4.10 
420 
'4Q 
•<Y0 
440 
•zıo 
,80 
730 
8i0 
925 
050 

ı.ıoo 

1.450 
l.~:ıo 

1.500 
l.550 
1.700 

530 

650 

Sahibi: ASIM US 
Umwn nerriyati idare eden: 

Basıldığı v~· : 'V AKIT Matbaas1 
Refik J4hmd Scvengil 

OSMANLI BANKASI 

AKTtF 
' 

Hisse senetlerinin ödenmesi is
tcnmemi~ olan kumu. 

Kasadavc Bankalarda bulunan 
paralar. 

Kısa. vadeli avanslar ve röpor. 
Iar. 

Tahsil olunacak senetler. 

Cüzdıuıdn bulunan kıymctjcr. 

Borçlu cari hesaplar. 

Rehin mukabilinde arnnslar. 

Kabul yolilc borçlular. 

Gayri mcnk-ul ma.llnr ,·e mobilya 

Müteferrik. 

29 ŞUBAT 1940 TARtHtNDEKI VAZIYE'I 

PASiF. 

!sterlin Ş. P. 

5.000.000 - -

9.024.515 4 7 

1.725.000 

4 .008.209 19 -

2.283.408 - 5 

7.177.552 10-

2.US.138 4-

1.196.922 10 7 

5S0.714 r>-

95.208 12 5 

34.730.669 6-

Sermaye. 

Statü mucibince a)Tılan ihtiyat 
akçesi. 

Tedavülde bulunan banknotlar. 

Görüldüğünde ödenecek senetler · 
ve vadeli senetler. 
Alacaklı cari hesaplar. 

Vadeli bonolar ve cari hcs~)Jar. 

Kabulkr. 

Müteferrik. 

J{uyı.ıda muvafık olduğu tasdik ohvı 1 " 
Umum Muha..~be Şef Muavini 

A. A. MA l."'ER 

~-------------------
!sterlin Ş. P. 

10.000.000 - -

1.250.000 --

340.408 l6 6 

236.368 d 3 

20.274.566 19 :] 

1.159.148 5 2 

1.196.922 10 7 

!?Sl.951 10 3 

34.739.669 6 -

9--------------------
Türkiye Umum MüdürU 

PH.GARELL.l 

Baş, Dış, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıkbık ve bütün airılarınu;ı 

der·hal keser 
Icabmda tJU.nde 3 ka§e almab!Ur. 

TAKLtTLERlNDEN SAKIN'/ııNlZ. HER YERDE ruu.u il~ 
1~.fü\ItL,ı\ 1STE1'1Ntz 

inhisarlar umum 
m o cJ ürl üğ ünden: 

1 - Şartnamq, ve numunesi mucibince 10.000 metre :retU. 10.000 metre 
beyaz yağlı kana•ııı;e Jcapalr zarf usulllo eksiltmeye konm111tur. 

n - Muhaırtınen bedell 62.(iOO lira, muvakkat teminatı 4.687.50 liradır. 
m - EksU'tme ll/X/9'10 Cuma gU.nU saat 15 te latanbulda Kabatqta 

Lovanm ve Mtıbayaat oubcslndckl alım koınlsyonunda yapılacaktır. 
rv - Şartname levazım §Ubcsl veznesinden ve lzm1r ve Ankara ıs.,. 

mDclUrlllklerlndcn (312) ku~a {llmııblllr. 
V - Ml'rnıı.kasayıı. gtreeekl.cr mUhUrlU tcltllt mektuplarmı kanuni na· 

lklo % 7 ,ıs r,o\lvenme parası makbuzu veyıı. banka. teminat mektubunu ihtiva 
edecek kape.ıı zarflarını ihıı.le günU eltBiltme saaU.nclcn bir ııaat enellne ka· 
dar mezktuo komlııyon b:ışltanlrğına mnltbuz muknbilJnde vermeleri Jbımdır. 

(8989) 

--~k!~ Veni Kolej .Ne~::1 ., 
1LK • ORTA • LlSE TAl{SllUDE SffiASEBVILll:B il 

l\IlldUrll - Esı.t ŞtıJU •.rernt<kl Dl.reltWrl\ l\I, Ali llafm9' 1llfta 
IJ.ususlyctlcrl: 'YABAN'Cl DİLLER ôCRETlınNE ebemınlyet 
vermek, talebesinin sıhhat ve lnzıb:ıtı lle yakından aJAkadar olmaktır 

TELEFON : 41159 
Q ............................... .. 

ıstanbul Betedlyesı 
ııanıarı 

3710 sayılı Belediye lstimllik luınununş. tc\"fikan !aUmllkhıln umumi 
menfaatlere uyı;unıut;u tnmmt edilip mcT.kClr kanunun 8 mel maddea1 mu. 
clbince !?G2~ ııra kıymet taltdli' cdilnıl§ bulunan Eminö.nU.nde Çcleblotıu 

Alb<Mln mahallC!l!nln :Mısırı:arşıaı derununda Ketenciler 10kağmda k•. 
daııtronun 384 Uncu adasında 20 parsel ve esltl yeni 10 kapı No. ıu dUldl&. 
nm tapudan alınan tasarruf ko.ydmda 7200/57COO hl.aut aablp 09maD 
oğlu Mehmet 7200/ô7GOO hlssc.31 na.hip Ahmet Refik o~u Reb!, :ıeq,tM600 

hls.ıicslno sahip HnUco Seniye, 3600/57600 hissesine sahip Hasan oğlu Keh. 
met, l050/5i600 hissesi sahip Mehmet ŞUkrtı, 1656/57600 b1asesine ahlp 
Ha.tice, 102/57600 hissesine sahip Ynhya lhs:ın, 8400/57600 hbaelliııo u. 
hJp Hacı Osman, 7200/5i600 hissesine sahip Mehmet, 2800/57600 hluelll. 
ne sahip Ali Rıza ve 2800/ti7600 hissesine sahip Fntma ve Halel'e bu kıy_ 
met tebliğ edilmek fstcnnmL, L9e de ikametg0.111 tesbit edllemedlll zabıtaca 
yapılan tahJttkattan nnlaııılml§ olmakla bu kıınunun 10 uncu madcleldnJıı 
tntbilü zarurt ı;"örüldUğilnden lcabeden telıllğ varnkalannm harituiyle blr. 
ilkte birer nUshnsınm bu dUkkAn::ı diğer nUshruunın nit olduğu Belediye 
dalrc .. ınc ve 3 Uncu nllslıasınm do. umum:ı mahsus mahalle yirmi gU.n mlld. 
detlo tam~ edildiği ııan olunur. (9599) 

!IP.======ı· s t ı· k 1 a~ 1 ·········· .......... .... L . • 
ısesımm .... 

::ı: : 
:::: : 

mJ Kız ve Erkek - Levli ve Nehari f 
:m l'alcbc ltııydınzı dO\'llW olunmıı.lttadır. w=-: .... . . 
:!•'! • 

:::::::::::: l'}ebzadcb:ı,ı po~ lmraltolıı arltnsında, Telefon: ft334 f!i!H..i!~ ............. ,,_ •. ............ ~ 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
Gümrüklerdeki sahipsiz eşya satılıyor 
Mlktnn Dcteri 
xı. Cir. ~ıra Ku, J<'.ya cinsi. 
300 
.:mı 

202 Yiln kcı;edeıı p:ıapas hurda. 
4Gl 65 l\:eten mensucat llc mamul muşamba j>encero 

perdesi. 
780 66 16 lpel: k ıdm ruuıınmbası. 

1 850 8! 05 2lndell ip it J~l<>mC'Ji yastık ytızU. 
{)50 78 40 ~ ııarı;ıı. san ipelt m"nsucat. 

20 300 151 :i2 Bngnlitten çelik metre mahfnza.sı. 
::o 110 YUn frenk hı:ılızı mU.:ıtamcl. 

010 80 52 lpe!t mensucat. 
'iSO G7 lG ı adet su geçmez imle g Urilml§ ipek pard8aQ. 

296 G2 8:: Adi p:?neero camı. 
23 800 

ss 
3iS :.:o Demirden mnklncU ustura jilet yedek bıçatı. 

CG 96 :: adet ldtab r;eklindc yazılı rcs1mll reklbı. 
G"I ::o Safi ipekten yazılı reltlim tllma. 

2303 
3G3 

900 

26S W Ağaç ı.aplamu.lık. 
186 30 Matbaıı. mUrcltkebl. 

ti13 250 85 Demirle mür tt p porselen r:l~c kapağı. 
2 700 201 40 3 parça ipe!. mens•ıcat. 
S 163 lpel> nıa:ıa örtüsU. 

15SO 50 93 1pck nstarlı deri k:ıdın el çruıtur. 
::o 400 147 • I:.Sdyo dhazı ahize ve mUrslle mllstameL 

1 9SO 156 74 lçl ipek a tnrlı deri klfuıör 3 ııded. 
30 :soo ti4 76 Deri dokUnttisU. 
1 720 122 :iG Safi ipek c nrp \ c pcrc!) ınUst,ameı. , 
l 86 Safi ipek çornp ıuUstaınel. 
-t 600 395 20 lpek r;ömlek mUstam"l. 

SOO 81 Dokuma l:um:ı.ı tnn ipek ı r,:l\at mustame1. 

Al.~aın ı;azetcslnin 26/!l/910 f,'linlJ n~hasınd:ı ilı\n edildlğl Uzere JU. 
kanda 1.i:o, det, rl \'C ctn~l<'ri y zılt c ya ıın satı Jıı.rı 11, H, ıs 10 IHO ctın.. 
lerindo Sirlteclde Re. llıyo cadd ind .. kl halı untrcposu dnhiUnde G11nır11k 
Satı., MUdUrJUğilnde yalnız 16/10/040 gilnUnc le adut eden B&bf Kuru. 
çeşmedcl.i iJ,lnci E3l11' ltoml:Jyonu lnrıı. ınd:ın 1 ıalıalllnde 8&tzlacakbr. 
Taliplerin ih:ılo gUnkrindc sant 12 yo k:ıdar 2400 sayılı kanunda )'Ul1ı 
vesilmlıı.n ibraz eyllyerck % :rcdl buı;uk IY.'Y nkçelcrlni vezneye yalırmıf 
olmıı.ları ıtızımdır. İhale g1lnlerlnden evvel 3 gün zarfında aabah aaat 9 pıı 
l:.! ye ı.adar alıcılar C§Ynları ambarlarında usuıu dairesinde göreblllrler. 
Bu cşyndn.ıı mnad:ı her @n ınUtclerrlk c§ya :ıntıııı yapllmakta olup U.teıerl 
salon ildn tııhtaımıdn nsılrclır. Telefon: 23!:10 (831'flı 


