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lngiliz Tayyareleri 
Muvaffakıyetli 

Taarruzlar Yaptılar 
Londra, 6 (A.A.) - Hava 

Nezaretinin tebliği: 
Cumartesiyi pazara bağhyan 

gece, tayyarelerimiz, Almanyada 
2etrol taı:ıfiyehanelerine ve diğer 
endüstri hedeflerine ve Hollanda 
~avna ve vapur tahaşşütlerine 
ve tayyare meydanlarına hücum 

etmi,lerdir. 
İngiliz hava kuvvetleri tara

fından Almanya ve Almanyanın 
işgali altındaki topraklara yapı
lan bombardımanlar 4 teşriniev
velde nihayet bulan haf ta zarfın
da - havanın fevkalade fena ol· 
cluğu perşembe akşamı müstesna 
olmak üzere her gün ve her ak· 
şam devam etmiştir. Başlıca he· 
defler arasında Beri in' deki fab· 
rikalar ve elektrik tesisatı vardır. 
Berlin, bu hafta zarfında üç ge· 
ce bombardıman edilmiştir. 

.... 

Herkes için Bir 
"41osabaka Açıyoruz 
Sayım Neticesinde Nüfusumuzun 

Nekadar Çıkacağını İptidadan 
Tahmin Etmenizi istiyoruz 

il Yakın Tahminlerde Bulunanlara' 
/yi Mühafatlar Var 

Buıünlerde herke&te JU merak var: Nüfusumuz tamamı t&
~na ne kadar çıkacak? 

Nüfuı sayımının uyandırdığı bu mnumi alaka dolay11He sa· 
ıeterniz bir müaabaka terlı"bine karar venniftir. Sizden aonıyo
:tıı2: «Nüfua aayımınm verecvii neticeyi ne kadar tahmin ec:!i
'e>raunuz 1 » 

•. Tüırnininizi 20 İlktefl'İnden evvel matbaamızda bulunmak 
~re kapalı bir zarf içinde bize gönderiniz:. Zarfın üzerinde lam 
~ eainiz bulunmalıdır. Bu zarfların hepsi birden 20 İlktefrin. 

2 
etı. 1evvel mühürlenerek Noter Galip Bingöle tevdi edilecek ve 
1 lktevin Pazartesi pnü ilan edeceğimiz yerde alenen 

'l:ıfl.r açılacaktır. Hakiki a&Ylm rakkamına en yakın tııhminde 
kı ~ kırk l~a, ikinciye ~mi bet lira, üçüncüye on lira 
kı Ylnetınde hedıyeler verecegtz. Müsabakayı kazananlar bu 
b.Yrnette olarak kendi ~ed~~eri hediyeleri istedikleri yerden 
~t alarak hesabını bıze gordüreceklerdir. 

h V~iz cevap için de kupona ihtiyaç yoktur. Müsabaka 
der ese açıkbr. Tahmin ettiğiniz rakkamı yuvarlak bir ,ekilde 
~mesela 19,267,819 gibi kat'i bir tekilde bildiriniz: ki, 
l .. ral:lcama en yakını kolayca aymnıya imkin olsun. Söy-
etniy~ ~üzum yok ki, yukanda yazdığımız rakkam biz.im kendi 
~ filin değildir. Maksadımızı anlatmak içiı) zikredil· 

\...: lf ıell§i güzel bir ra.kkamdır. 

Ya.zan: Emekli Albay 

Mecit SAKMAR 

Amerika ile İngiltere ara· 
sında yapılan bir anlaşmaya gÖ· 
re Pasifik denizinin müdafaası
nı A~erika ve Atlantik denizi· 
nin müdafaasını ise İngiltere 
donanmaları deruhte etmi,şler 
ve Singapur denizinden Ameri
ka donanmasının istediği ıe· 
;kilde istif.de etmesini karar
laştırmışlardır. Bu anlaşma Al· 
manya • ltalya ve Japonya a· 
rasında aktedilen ittifaka veri· 
len askeri bir cevaptır. Uzak 
Şarktaki İngiliz donanması 
serbest kalmı.§ olduğundan İn· 
giltere bu donanmayı daha mü· 
him olan yerlerde kullanmak 
imkanını ele geçirmiştir. Hat
ta Singapurdaki tayyare bölük
lerinin bile Adene veya başka 
bir ye~e nakli mümkün olabile
cektir. 

Manş cephesinde: Ayın S 
inde tekrardan kuvvetli filolar
la başlıyan gündüz hücumları 
Almanlara 20 tayyareye mal 
olmuştur. 5/ 6 gece hücumunda 
Londrada havaya atan topçu· 
nun takviye edilmiş olduğu an· 
laşılmaktadır. Bir fikir vermek 
için umumi harpte 19 1 8 sene
sinde Londranın müdafaasında 
144 havaya atan top ve 190 
ışıldak kullanılmıo olduğunu 
söyliyebiliriz. Bu harpte ise bu 
adetleri korkmadan 3-4-5 ile 
zarbedebiliriz. 

Yalnız tayyarenin sür' atine 
nisbetle mermi hızı artmadı
ğından top ile müdafaadan ah· 
nan maddi netice tatmin ede
cek şekilde olmamakla bera-

ber manevi tesiri büyüktür. Bu· 
na rağmen Londranın topla ya· 
pılan müdafaasın.da mahsus bir 
terakki ka>·dedılmekte olup 
son 4 hafta zarfında ortalama 
her gün 1 tayyare dü§ürüle
bilmiştir. Halbuki 9aha evvelki 
1 1 haftada ancak 2.5 günde l 
tayyare düşürülebiliyordu. 

5/6 gecesi İngilizlerin Manı 
sahilindeki gece hücumları de
vam etmekle beraber 2 günden
beri fena havalar yüzünden 
sekteye uğrayan Almanya içe· 
risine yapılan hücumlar da tek· 
rar başlamıştır. 

Akdenizde bir fngiliz gemi· 
sinin 4/5 gecesi Astropalya 
adasında deniz ve hava üssünü 
bomba~dıman etmesi 1 2 ada· 
lara karşı yapılacak tayyare 
bo"":lbardımanı yerini tutabile· 
ceğinden Mısırdaki İngiliz hava 
kuvvetlerinin yükünü hafifle· 
tecek hareket telakki olunur. 

Afrika cephesinde: Binga
zi limanı ile Tomruk deniz üs· 
süne ve Mardiyadaki askeri 
geçitlere ayın 4 ünde yapılan 
hava hücumları Mısır seferi ha• 
z.ırlıklarını izaç etmek içindir~ 

Garbi çölde yapılan keşif
ler neticesinde henüz buralar· 
da bir hazırlık görülmemit an• 
cak sahillerde.ki hazırlıklar dik· 
kati celbet.miş demek-:ir. 

• 
lstanbul En Mes'ut 

Gününü Yaşadı 
Kurtuluş Yıldönümü Gündüz ve 
Gece Parlak Bir Şekilde Tes'it Edildi 

, 

f 

Dünkü merasime ittirak eden deniz erlerimiz 

fstanbul halkı esaretten kurtu· tiklal marşı ile başlandı. Jki deniz 
!usunun 1 7 nci yıldönümünü dün eri abidenin önündeki direkte 
parlak merasimle kutlandı. Gü- şanlı bayrağımızı yü~eltti. 
nün pazara tesadüf edişi, bu me· Müteakiben vali ve belediye 
sut güne halkın daha serbest İm· reisi Dr. Lutfi Kırdar, Parti Reisi 
kanlar dahilinde iştirakine fırsat lzmir saylavı Reşat Mimaroğlu, 
vermiştir. İstanbul Komutanı General İshak 

Sultanahmet meydanı çok er· Avni tarafından al>ideye birer çe
kenden kesif bir kalabalıkla dol· lenk k ..,narak defteri mahsus İm· 
mu;t ve teşekküller de yerlerini (O Sa 2 5·· 6 d ) 

MfJSABAKA KUPONU 
No. 12 

111111 : •••••••••••• ı• ••• 
&dNI = •••••••••••••••• 

Ba kupon)an aklayıp müaabakanm hitamında ce
vaplarnmla beraber blu gönderecek5lnlı:. 

istilA 
Umidi 

Kalmadı 
Dün 23 Alman 
Tayyaresi Daha 

Düşürüldü 

Londra, 6 (A.A.) - Reuter 
Ajansın-an havacılık muharriri ya 
zı:yor: 

Londranın maneviyatı ve mü 
dafaası, İngilterenin istilası ümi· 
dini suya düşürmüştür. Alman· 
lar, Londranın muayyen bir · dev· 
re zarfında susturulmasına imkan 
olmadığını anlamak mecburiye • 
tinde kalmıılardır. 

Hitler vasati olarak geceleri 
150. gündüzleri de 500 tayyare 
kullanmak suretile Londrayı, 
Varşovayı ezmek için kullandığı 
ti.biye ile ezebileceğini zannet -
miştir. Hitler evvclemirde dokla
ra, sonra münakalat ve daha son· 
ra amme hizmetlerini bombardı
man etmiye çalıştı. Bilhassa ge· 

1 celeri hedef aramaksızın bombar
dımanlarında pek cömert davran 
dı. Bundaki hedefi halk arasın· 
da dehşet salmaktı. Fakat bütün 
bunların neticesi olarak Lnodra, 
geçirdiği fena geceler ve rahat· 
sız gündüzlerden sonra en az es• 
kisi kadar maneviyata sahip bu
lunmaktadır. 

Londradaki hasara tın vüs' ati 
hükumet merkezinin muazzam 
mesahaeına nisbetle çok azdır. 

Havanın muhalefeti ve Lon· 
drayı dışardan çeviren müdafaa 

çe~berinin müessirliği hükumet 
merkezi üzerine gece taarruzları

(Devamt: Sa. 2, Sü. 2 de) 

Amerika 
Harbe 
Hazır 

Korkutma teşebbü 
süne Ehemmiyet 

Vermiyecek . 
Vaşington, 6 (A.A.) - Bah

riye Nazırı Knoks, diın çok mu· 
hipl bir nutuk söylemıştir. 

c Bizi harbe icbar ettikleri tak· 
dirde hazırız. Birleşik Amerika, 
şimdiye kadar asla harp kaybet
memi§tir. Totaliter devletlerin he 
deflerine vfısıl olmak için takip 
etmeleri icap eden yolda en bu
yiik engelin Amerika olduğunu 
çok iyi biliyoruz. 

cEğer, zulüm rejimini lngiltere 
durdurmıya muvaffak olamazsa 
Amerika, en büyük zaferi kazan
mak emelinde olan beynelmilel 
ıakilerle muhat olacaktır. Bu e· 
mel şudur: Amerikanın tahribi.. > 

Knoks, Üç taraflı paktın Amr-· 
rikaya müteveccih olduğunu sÖy· 
!emiş, cFakat, bu korkutma te· 
şebbüsüne asla ehemmiyet ver
miyeceğiz. > 

Demiş ve halka beşinci kol a· 
ı:asına ve sabotajcılara dikkat et
meleri tavsiyesinde bulunmuş· 
tur: cBunlardan binlercesi etra
fımızda dolaşıyor. Bu gizli kuv· 
vetleri, bize fenalık yapamıyacak. 
lan yerlere tıkmahY.Jz ... > 

Nazır, jsözleri ~yle bitirmiş
tir: cMuharebeye mecbur kalır
sak düımana, sahillerimizden u· 
zaklarda, çok uzaklarda taarruz 
etmeliyiz ... > 

Knoks, hizmette bulunan deniz 
efradı mevcudunun da 2. 391.281 
e çıkarılacağını ili.ve etmiştir. 

2 1 
evanu: . , u. a 

aldıktan sonra pare top atıl-mak ve müteakiben şehitlerin a· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ziz ruhlarını taziz için bir dakika 
sük\ıt edildikten sonra günün me· 
rasımıne başlanmıştır. Bundan 
sonra yedek subay, askeri sıhhiye 
okulu, Kuleli. Maltepe. Deniz 
harp okul ve liseleri, Askeri kıta· 
lar, Deniz gedikli talebeleri, po• 
lis, itfaiye teşekkülleri, izciler, 
Yüksek, Lise ve Orta okul tale· 
beleri sıra ile yürüyüşe geçtiler. 
Alay köpriiden geçerken liman
daki bütün vapurlar düdüklerini 
öttürmek suretile merasime iıti· 
rak ettiler. 

Taksimdeki merasime bütün 
birlikler tarafından söylenen İs· 

el HAN GI Rle 
NURUCIHAN 

TarlblD En Bl,ak 
Aşk Macerası 

Perşembe gününden baılıyarak 

VATAN SOTlJNLARINDA 
Bu e§l!İz hakiki romana 

dair tafsilat 

Yarınki Sayımızda 
Efkarı Umumiye Çocuğu - Zafer istiyorum .. 
Müflis Dükkancı Hiçbir oyuncağım kalmadı, eskilerle 

oyalan yavrum ı 
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Sarı Hopah Mehmet . 
Maceralarmı 
Anlatıyor 

Borsan 
Haydutlar Arkadaşımı 

Yere Yatırmış Koyun 
Gibi Kesmek istiyorlardı 

-24-
Ne kadar geriledik btlmem, üç 

bet adım kadar sağımızda yeıil 
bir defne ağacı ile, dört tarafı eı• 
ki demir parmaklıkla çevrilmiı. 
yıkık bir mezar gözüme ilişti. E· 
mekliyerek sokuldum. Her tara· 
fını ısırgan ve baldıranlar kapla· 
mış, yanık bir sanduka, altında 
da, dört beş kişinin sığabileceği 
genişlikte, ön tarafı yıkık bir la· 
bit gördüm. Sevindim ve iül
düm. iki dakika sonra, arkada
şım ile birlikte, orada yatan mÜ· 
barek zatın koynuna sokulup 
saklanmış. ruhaniyetine sarılıp 
sığınmıştık. 

Tam iki ay, Büyükdere. Ye· 
niköy, T arabyada zaman zaman 
da Kefeli, Zekeriya ve Bahc;e· 
köy taraflarında, salgın bir ve· 
ba gibi dolaıtık. Nice hainleri 
kara topraklara karıştırdık. Ku· 
mandan miralay Eaat Beyin e· 
mirlerini harfi harfine yerine ge 
tirmiye, hele, karda gezip izimi· 
zi belli etmemiye bütün varlığı· 
mız ve kurnazlığımızla çalıştık. 
Kaç defalar tutulmak, vurulmak 
tehlikeleri atlattık, ölümle kar· 
tılaştık, kucaklaştık. Peşimize 
düşen düşman takip kollarını 
hep aldatıyor, atlatıycu, gezdi
ğimiz yerlere dehşet salıyor, kor 
ku dağıtıyorduk. iki aya yakın 
bir zaman, bize yarlığını esirge· 
miyen tali, nihayet günün birin

de suratı asmıf, Nuri ile benim 
canımızı yaktırmak kahbeliğini 
bile yapmı§tı. 

(Arkası var) 

İstila Ümidi 
Kalmadı 

AdliyeMerdivenleri Piyasaya Taklit 
1 Neden Aşınmış? K~~.~~.ra~~!..~~~a~!!i~~ 
Yeni Adliye Sarayı Merdivenlerinin 

Çelikten Yapılması Düşünülüyor 
İki mühendis, Yeni Postahane· 

de yerleşen adliyenin mermer 
merdivenlerini tetkik etmişlerdir. 
Adliyenin i~ga) ettiği kısımdaki 
merdivenler fazlaca aşınmııtır. 

Otuz senelik bir eser olan pos· 
tahane binasının bir taraftaki 
merdivenlerinin tehlikeli denecek 
bir halde aıınması alakadarları 
harekete geçirmiftir. Şimdi pos· 
tahane idaresine tahsis edilen 
mukabil cihetteki merdivenlerin 

adliyeye açılması ve bu suretle 
kalabalığı ikiye bölerek aşınan 

merdivenlerin yükünün azaltıl· 

ması dütünülmektedir. Bir mu· 

harririmiz bu münasebetle bir 

günde adliye merdivenlerini tır· 
mananların sayısını tesbit etmiye 
çalışmı~tır. Burada iki ağır ceza, 
8 asliye, 3 sulh ceza. 3 icra mah· 
kemesi, f 2 muavinli müddeiumu
milik teşkilatı, beıı icra hakimliği 
3 ticaret mahkemesi. müddeiu
mumilik ilamat dairesi, yedi müs· 
tantiklik ve icra muhasebesi İli 
görmektedir. 

Her gün adliyeye gelenlerin 
miktarı yedi binden fazladır. 

Bu mahzurun gözönünde tu· 
tularak yeni yapılacak adliye sa· 
rayı merdivenlerinip çelikten ya· 
pılması ve üstlerine de a.şındık· 
ça değişebilen parçalar konulma· 
sı kararlaıtırılmııtır. 

Eski Kanuna Göre T ekiid Edilenler 
Hakkında Yeni Kararlar Alınacak 

Ankara, 6 (TeleJonla) 
Maliye Vekaleti haziranda Bü· 
yük Millet Meclisinden çıkmıı 
bulunan bir kanunla tekaüt, dul 
ve yetimlerin almakta oldukları 
maatlara % 2 5 zam yapmııtt. 
Vekalet yurdumuzda bu kabil 
maaı alanlarla bunların aldıkla-

rı maaıların yekununu teıbit et· 
miye karar vermiı. vilayetlerden 
bu hususta istatistiki malümat is
temiştir. Bu malumat alındıktan 
sonra memleketin mali ve iktısa· 
di durumu dikkat nazarında tu
tularak yeni kararların alınması 
ihtimali vardır. 

Atletlerimiz En Yüksek 
Dereceyi Aldılar 

derecesi gayet düıük, i.dcta ko· 
kulu su denilecek kadar "tesirsiz 
bir nevi adi kolonya türemiıtir. 
Çok süslü etiketlere, gayet ıık 
ince kağıtlara büründürülmüıı o· 
lan şişelerinin Üzerlerinde, seksen 
derece ve fiyatı yüz kuruı olduğu 
gösterildiği halde hangi imalat· 
hanede yapıldığı hakkı~da ne eti· 
ketler ve ne de §işeler üzerinde 
bir kayıt bulunmıl::an bu kolonya 
taklitlerinin, Y edikulede açıkgöz 
biri tarafından gizlice yapılarak 
kadınlar vasıtasile dağıttırılmakta 
olduğu söylenilmektedir. 

Perakendecilere, Üzerlerindeki 
fiyatlardan yüzde kırk beş • elli 
iskonto ile ve fakat, bedelleri pe· 
şinen ödenmek şartile satılan bu 
~okulu ıular, hiçbir eınaf tara· 
fından muayenesine lüzum görül
meden iskontosuna tama edilerek 
alınmakta ve satılmaktadır. 

Bu kolonyalardan, Kayseri. 
Kastamonu, Çankırı, Bolu ve sa· 
ir bazı ıehirlerimize de külliyetli 
miktarda satıılar yapılmaktadır. 
Bunların taklit olduğu da en ev· 
vel Kayseride anlatılarak, alın
dığı mahalle iade olunmuıtur. 

MÜTEFERRiK: 
Çocuk Patiii - Çocuk patik 

ve ayakkaplarının Bağdat ve Bas
rada çok rağbet gördüğünü haber 
alan bazı ayakkabı imalathane
leri, geçende Bağdada ufak bir 
parti sevketmişlerdir. Bu defa 
da yeni ıipariıler gelmiıtir. 

(Başı hirlnclde) (ftaşı btrlndde) rece elde ettik. Faik Türkiye re· 

Ayakkabıcılar cemiyeti gelen 
siparişleri eınafa taksim edecek· 
tir. 

İstanbul En Mes'ut Gününü Yaşadı 
(Caşl birincide) 

zalandı ve belediye meclisi aza· 
sından Refik Ahmetle Üniversite 
li bir genç tarafından kııa veciz 
birer nutuk söylenerek aeçit res· 
mine başlandı. 

Diğer taraftan ıehrin bütün 
halk.evlerinde bu mesut süne ait 
törenler yapılmış ve temsiller 
verilmiıtir. 

Gece şehir ve limanda bulunan 
bütün gemiler elektriklerle tenvir 
edilerek baştanbaıa donatılmış
tır. Şehir bandosu geç vakte ka· 
dar Taksim meydanında muhte· 
lif milli marılar ç°ilarak halkın 
neşe ve sevincini bir kat daha 
fa~lalaştırmıştır. Fener alayları 
tertip edilmiı ve Lutfi Kırdar ta· 
rafından Taksim gazinosunda or· 
du ıercfine büyülç bir ziyafet ve· 
rilmiştir. Ziyafette İstanbul komu· 
tanı, emekli general. Refet, Hak 
ki Şinasi, İstanbulda bulunan me· 
buslar, ordu erkanından başka vi 
)ayet, belediye, Parti erkanı, Ti· 
caret odası mensupları ve matbu· 
at mümessilleri hazır bulunmuı· 
lardır. 

Ziyafette vali Lutfi Kırdar gÜ· 
zel bir nutuk aöyliyerek ezcümle 
demiştir ki: 

cSayın Komutanım, ıerefli mi
safirlerim. aziz davetlilerim, 

İstanbul Vali ve Belediye Reis· 
liğinin mesuliyetli ve üzüntülü it· 
!eri arasında bazı zevkli mazhari· 
yetleri de vardır: Her sene ıehri· 
mizin .kurtuluş yıldönümü münse· 
betile yapılan gece toplantısında 
Türk o!:_dusunun güzide mensupla
rı arasında bulunmak fırsat ve 
ıerefi işte bu mazhariyetlerden 
birisidir. Davetimi IUtfen kabul e
derek benim bu zevkten bu sene 
de istifademe imkan verdiğiniz 
için hepinize saygı ile teşekkür e
derim. 

Sabahtanberi altı teırinievvelin 
neşesi içinde tatlı ve lezzetli saat· 
ler yaşıyoruz. Altı teırinievvel, 
şehrimiz için asla unutulmıyacak 
ve hatırası ebediyetlere kadar 
daima yid ve tizkar olunacak 

kadderatına arız olan kara h~ ~ 
lih neticesi olarak düıman !f!:h 
altına dü§mÜ§tÜ: İstanbul na
ve bütün Türk milleti için pek,! 
ğır. ve tahammülsüz bir facia a
bu i§gal nihayet Türk ordutd~ 
muzaffer kılıcı, kahraman -;:::: 
sü, yiğit ve imanlı göğsü .. 
de bu musibetten kurtulmuftur·, 

Bundan sonra vali 6 teırisıisf" 
velin yüksek manasını teba~~: 
tirmiş ve nutka şu sözlerle DiP"' 

yet vermiıtir:. 
cTürk ordusunun bairınd~ 

~eti§miş, vatan uğrunda bin bil' 
cihat ve cidal ile yükselmit ol., 
püyük Milli Şef başımızdadır: " 
nun, Genelkurmay baıkan~ 
ve arkadaşlarının talinı ve te~ 
yesine her gün titiz bir itina 
çalışmakta ve günden güne k:;k 
vetlendirmekte oldukları T bll 
ordusu hudut boyundadır: 
heybetli manzara ~aılıca itiın~ 
mızı. emniyetimizi ve istirahJll' 
mızı te~kil ediyor. 

Hepinizi Milli Şefin aıhh•d 
memleketin selameti ve kahrt• 
man ordumuzun yüksek ve n; 
cip kumandan ve subaylarının 
bütün mensuplarının saadeti ,er" 
fine İçmiye davet ediyorum.> 

Valinin nutkuna lstanbul kO" 
mutanı General ishak Avni, bil' 
nutukla mukabele ederek d' 
cümle demiştir ki: 

muhtelif c:lstiklal Harbinin 
safhalarında fstanbulun bu haf" 
bin kazanılmasındaki mümtaz ~ 
lü harp tarihimizde daima bil' 
yük saygı ve takdirlerle anıl•• 
caktır. 

Cüze! lstanbulumuzun bu rtı" 
sut gününde yüreklerimiz ıizler' 
le beraber yüksek heyecan ve~ 
vinçlerle çarpmaktadır. Büy
ve asil milletimizin ordusu hak 
kında daima izhar ettiği ve lstall' 
bul halkının orduya karıı aöstef' 
diği muhabbet ve iti~at tezah~f" 
!eri vazifelerimizin ifasında bil' 
en kuvvetli destek olacaktır. 

Günün yarısını o yıkık türbe· 
de sinerek geçirdik. Gece yarısı 
!ahitten silkinip çıkarken de, gü· 
lünç bir hadisenin kahramanları 
olduk. O sırada, türbenin yanın· 
dan geçmekte olan iki zavaJlı, 
bizim sandukanın altından sıyrı
larak çıktığımızı görünce, orada 
~·atan evliyanın ayaklandığını 
ıanmışlar, titriye titriye salat 
ıe selam getirerek geri geri çe· 
<ilmiye baılamıılardı. Biraz son· 
ra, haıı örtülü bi~Jekilde anlattı· 
ğım maceramız karşısında da kah 
kabayı basmıılar, onlar da bi
ze, koynuna sokulduğumuz zatın 
kim olduğunu anlatmıılardı. Me· 
ğer. bu türbede, Sultan Fatihin 
adamlarından meıhur çıkrıkçı ha· 
ba yatarmış. Civar halkı arasın· 
da bu yatıra büyük bir hürmet 
beslenmekte, ruhaniyetinden bir 
çok kimseler istifade etmekte İ• 
mi§. 

nın gittikçe azalmasına hadim ol- Dünkü müsabakalarda §U neti· korunu kırarak 56.4/ 1 O ile birin· 
celer alındı: ci, Melih (Türk) 58 ile ikinci, 

· bir bayram ıünüdür. 

A m e rl. kadan Bas raya ~ira: bin ?~r tab_i_at güzelliği ile. 

Türk ordusu büyük baıbui"' 
muz, Milli Şefimiz, çok sayın lr 
met İnönünün dahiyane iradel,rtd 
altında dün olduğu gibi bugün .' 
kendisine düşecek vazifeyi t•j 
hine ve ecdadına layik bir ıet 
ve kahramanlıkla başarmıya het 
an hazır bulunmaktadır. 

· tarıh kıymetı ıle. guzel sanat eser-Maraton Klinar (Yugoslav) 58.9/ 1 O ile 
mu§tur. 

Londra, 6 (A.A.) - Dün, 
İngiltere üzerinde düşürülen Al· 
man tayyareleri 2 3 tür. 9 İngiliz 
tayyaresi kayıptır. 4 ünün pilotu 
sağdır. 

ıGiinün ilk müsabakuı Mara· üçüncü oldu. 
ton koşusunun atattan başlangıcı Üç Adım 
oldu. Ve 1 1 inci Balkan oyun· Bu müsabakada Yunanlı Pa· 
cularının en iyi derecesi bu müaa· lamyotis yine kendisine ait Bal· 
bakada elde edildi. Birinci gelen kan üç adım rekorunu 14,50 ile 

i ki• Vapu· r Geldı· ~~v~e ~~a~~e~~~ İs;:;r~}>r!: 
ıkı yıl once Turk mılletının mu-

İngiltereye Gece Taarruzlan 

Londra, 6 (A.A.) - Resmen 
tebliğ edilmi§tir: 

(Başı blrlncldP-) 

'' R ' k" · T '" k e•ya ıçın döviz müsaadesi ver· ı unan agazos. ı ıncı ur kırmıY..a muvaffak oldu. Yavru " 
•v K' k "d ' mektedir. Şevki, i.ıçüncü ı unan ırya ı ıs (Türk) 14. 3 7 ile Türkiye rekoru 

d B ık M Lüzumlu bir kısım eıyanın te· 
İstanbul Belediyesi llanlan J Muhataplar\mızdan birisi ay· 

rılacağımız sırada, Aksaraya gi· 
den yolu tarif ettikten sonra: 

- Gördünüz ya ağalar, kera· 
metini size de göstermiş, dedi. 
Himmeti hazır olsun baba sult!!Jı, 
sizleri de düşman şerrinden ko· 
rumuş İşte. Münasip bir zaman· 
da bir deste mum ile siz de onun 
hatırını ho~ edin. Bunu yapmak 
ıize bir borç oldu artık. 

C~martesi akıamı ve cumarle· 
s.i • Pazar gecesi memleketin 
muhtelif istikametine karşı ufak 
mikyasta ve kısa müddet devam 
eden taarruzlar yapıldığı sırada 
asıl hücumlar Londraya ve ha
valisine tevcih edilmittir. Bazı 
evler, ticarethaneler, sanayi mü
esseseleri hasara uğramıştır. Bir 
kaç ki~i ölmiiştür : l:?_ir mikta r ya· 
ralı vardır. Bir takım yangınlar 

her üçü e a an araton re· yaparak ikinci Marinakis (Yu· 
1 8 · · d datiki için ticari birlikler heyetin- Talunlll tık korunu kırdı ar. irincının. ere• nan) 14,26 ·.ile ijçüncülüiü aldı. 

cesi 2.4 J.37.6 / J O ikincinin .. Cirjt den Naci le_tkik sey.ahatine c;ık- , l>edeU teminat 

2.43.33.3/ 10 üçüncünün derece· Yugoslav Mavzer 64.24 atarak mı~tır. 1600,00 120,00 
· d 2 ... 6 ..13 'd " İsveç ve di;;er i9mal memleket sı e ,.., ·"" 1 1• birinci~ Papa (Yunan) 61 .64 ile "' 

Yüluek Atlama ikinci, Markoviç(Yugoslav) 59.98 lerinden ithalat da gittikçe yolu· 
Y L k t 1 8 7 atllyarak na girmektedir. Bu naklivat için unan e a ıos · ile üçüncü oldu. " 

birinci, Lambros (Yunan) ayni Sovyet yolundan gittikçe fazla is· 
derece ile ikinci, Jerfi (Türk) ile SOOO Metre tifade e9ilmektedir. İıveçten Al-
Abranoviç (Yugoslav) 1,80 ile Bu müsabaka da çok güzel ve manya yoluyla eıyanın bir kiloıu. 

Yollar ve köprüler tamiratında kullanılmak üzere .ıs· 
nıııcak 10 ton Bltimemllslvon. 

14.49,60 108,72 Eıınat muayene cUzdanlarile kara, denl:ı vesaiti cllsdal'" 
lannın lmaiinde kullanılmak Uzere alınacak H28 rnet· 
re mUcelllt bezi ve 60 paket mukavYa. 

904,00 6i,80 İtfaiye Amir ve efradı ıçln yaptırılacak 28 adet deri 
palto. 

670,00 50.25 Çubuklu gaz depoları ıçın alınacak elektrikle müteh&l" 
rik 1 adet Siren. Oradan, himmeti hazır olsuna 

>o;çlanarak ayı:ıldık. Gecenin 
ıerin karanlığına sarınıp T opka· 
pıya vardık ve o gece ahırda kal· 
dık. 

üçüncü oldular. çok heyecanlı geçti Yunan Mav· na yirmi beş kuruJ masraf biner~ 
200 Metre ropostolos 15.22 ile birinci, Hü- ken bu masrafın Sovyet yoluyla 2700,00 202,50 

. seyin (Türk) 16 ile ikinci, Mus· l 2 ··ı· l ı:. k · · b ki 
Temizlık i'leri hayvanlarına koşum takımı yapılın~ 
ilzere alınacak 800 kilo beyaz sabunlu kösele ve """ 
kilo beyaz yagsız vakete. da çıkmıştır. Bunların hepııi sürat Bu müsabaka da atlotlerimizın ı a J uruıa ınmeıı e en-

le söndürülmü" ve bastırılmıııtır. büyük muvaffakıyeti ile neticelen tafa (fürk} üçüncü geldi. mektedir. 3614,00 271.05 
" d B ikan Bayrak 1857,00 139,28 

Umumi bahçeler ic;ın Rlınııcak 44. kalem a.~aç ve fidatl
Cerrahp8'a. Beyoğlu ve ZUhrevf hastalıklar haııtah&I'" 
!erinin yıllık ihtiyacı için alınacak kuru üzUm, kaytı. Ertesi gün öğle vakti, kuman· 

danın emri ile bir odası bize ay· 
rılan polis taharri memurların
dan Erzincanlı Şakir Beyin Bo
yacıköyündeki evine yerlcıtik. 
Şakir Bey, bizi evinde muhafa· 
ıaya, ayni zamancla da Büyük· 
dere ve havalisindeki faaliyeti~i
zi idareye memur edilmişti. O 
akıam, üç yoldaş haşhaşa ver· 
dik. Vücutları ortadan kaldırıla
cak kimselerin isimleri yazılı o· 
lan kağıdı önümüze serdik. Gü
zel bir iş prog.ramı ile, bir cHüm 
listesi tertip ettik. 

Gecelt".yin bir düıman tayya- ı di. Melih bir gün evvel kazan ı· .. a .. . . . . Ticaret Vekaletinin fiyat kon· 
resi tahrip olunmuıtur. Cumar· I ğı ~alkan ıampiy_onluğuna biri~i- Bu musabakada . umıtlı ıdık. trolü anlayışlı ve tesirli bir au-
tesi günü kaybolmuı olduğu bil- ni daha ilave etmış oldu. 22.6 ıle fakat ortaya zay.ıf hır takım çık· ı rette devam etmektedir. Kendi
dirilen 3 pilotumuzun sağ ve sa- birinci Muzaffer lTürk) 22,8 ile tı. Rıza Maksut ılk 800 metrede ni bilen tüccar, hükumetin tali· 
lim oldukları anlaıılmııtır. ikinci Raçiç (Yugoslav) üçüncü çok g~zel h.~r koıu ~apm~sına ':,e 

1 
mah haricine çıkmayı hatırdan 

Alman Tayyareleri geldi. bayragı en onde getır~esı~e . ra~- bile geçirmemekte ve bunun acı 
800 Metre mc;_n 400 koşan atletın ıyı hır akibetini tamamile gözönünde tut 

Atq Duvannı Geçemediler Rıza Maksut bir gün evvel müsabaka çıkaramaması yuzun· maktadır. 
Londra, 6 (A.A.) - Dün ge· l SOO metrede yaptığı hatayı u- den iyi bir netice ala~adık: _Yu: Bazı malların azlığından isti-

ce münferit birkaç Alman tayya· nutturacak bir ıekilde zekasile 
1 
goslavlar 3.26.8/ l O ıle. bır.ın.cı, fade ederek emniyet ettiklerine 

resi Lo~d.ranın tayyare daf~. ma· ı hareket edere_k gü.z:I b_ir ko~u Yunan takımı 3.26. 9I 1 O ıle ıkın· el altından yüksek fiyatla mal 
nia ateıını zorlamıya teıebbus et· yaptı. Ve ralcıplerını gerıde hıra· ci geldi. Biz de üçüncü kaldık . satan muhtekirler fıena bir ku· 
miılerd.ir. Her zamandan ziyade karak 2. 1. l / l O ile birinci, Mar- Bu suretle her iki günde 6 bi- mar oynadıklarını pekala bili • 
şiddetli olan bu mania ateşi 12 koviç (Yugoslav) 2. 1.6/ 10 ile i· rincilik elde ettik. Ve 11 inci Bal- yorlar. 
mil mesafeden bakıldığı zaman kinci, Stratakas (Yunan) da Ü· kan oyunları muvaffakıyetli geçti. Bugünlerde Anadolu zirai mın 

Enincanlı Şakir Bey de, bu 
itin gerçekten çok becerikli bir 
ehli imiı hani. Bize yalnız idare• 
cilik değil, icap ettikçe, kılavuz· 
luk. yoldaılık yapmaktan çekin· 
medi. Sıkııık zamanlarımızda 
kendini tehlikeye ajmaktan aa
lunmadı. 

muazzam bir alev perdesini andı- çüncü oldu. Mü11abakalardan sonra l 1 inci takalarında çuvalla beraber bal 
rıyordu. Alınan ilk raporlar, bir Disk Balka~ oyunları komite başkanı ya teli ihtiyacı büyüktür. Mah· 
veya iki Alman tayyaresinin yük- Balkan ve Yunan disk rekort- Burhan Felek Balkan bayrağını sul çok iyi olmakla beraber ot 
sektl'n ve süratle uçarak mania meni Sillas diski 50, l O metreye 12 inci Balkan oyunları komite balya yapmakta müıkülit çekil
at~ini zorlama§ oldukları bildi- atarak birinci, Veysi (Türk) haıkanı Rinopulos'a verdi ve o- mektedir. İhtiyaç duyulan diğer 
nin ekserisi, bu hakiki ateş duva· 43,20 ile ikinci, Kurçic; (Yugos· yunlar da kapandı. bir nevi eıya kazma kürektir. Bu 
rı önüne gelince derhal istikamet- lav) 41, 1 5 ile üçüncü oldu. Atletlerimizi bu muvaffakıyet- ihtiyaçların karıtlanmaıı için Ti-
rilmektedir. Alman tayyareleri· 400 Metre Miniah li derecelerinden dolayı tebrik e· caret Vekaleti icap eden tedbir-
lerini değiıtirmiılerdir. Bu müsabakada da iyi bir de· deriz. M. Kemal leri almaktadır. 

Kendimi 10 Numarada Buluyorum 
Biraz efUdl, baktı, a,ağıııı sokaktı, damın bir çduntısı 

vardı oranın arkasına dotru baktı, bir de ne sönün. tam 
karfıUnda açık bir pencere vardı. Artık terecldllt etmlye 
mabal yoktu. heri doğru atladı. Odanın teerlallle dtlşmu.,. 
ttl. Hemen arkıuıından pencereyi kapattı. Acaba kimin o· 
duma girmişti? Etrafı d1nledL Kendi y\ı,.k c;a.rpmaarn
dan ve nefm sesinden ba9"a bir,.,,.. duymuyordu. Oda ka· 
ranhk ve eMslzdl. 

Yavat yan9 burnuna lflnuı olctata bir koku plmlye 
be9Jadı. Bu koku onda bir fikri Mblt ftbl yerleşnıJttl: Por
talcal kokaau ...• 

Acaba nerede idi? 
Oeple.rtnl aradı. Bir kutu kibrit buldu. Birinci kibriti 

lleyecaamdan yakamadı, kırdı. !kloclalnl yaktı. BJran ay· 
dJDJanan ocla)ı tanıdı. 7'esadllf çok prlptı: Meıthur on nu· 
maralı apartımana dü~Uftü. Bu rJvarda .yapılan ikinci d· 
•yet aabneııl, Helenin komfutıU olan apartnnan .. 

John karanlıkta ayakta duruyordu. Bf'.Ş ılaklka höylf'Ce 
llareketalz kaldı. 1'ıtlbl flddetle çarpıyordu. Pencereden içe
ri sızan ay ıtıit halıyı aydınlatıyordu. Burada bAIA kan iP-· 
keleri duruyordu. Birdenbire yerde bir gölge akaettJ. Pen· 
cerenin dttında damın kenarında bhiııl dolaşıyordu. 

ıJohn camı kapanµt olduğuna !lfl\indl. 
Dıl&rdan fısıltı ~illinde setıler geliyordu. öteki i.ıç adam 

da buraya icadl'r Uerlemı,ıerdl. Kartopuns içeri girmesi için 
arar edlyorlartıı. Arap bir taraftan inll;;or, bir taraftan da 
ıtrmemek için kafa tlltuyordu: 

- Hayır, lıayır, bir daim o odaya ıtremem. İrııkAnı yok. 
Ya öteki de gelirse, ne yaparım. Diyordu. 

~-MAVi---.. 
PORTAKAL 

YAZAN 

William J. MAKiN 

ÇEVİREN 

Rezan AE. YALMAN 

13-
.Joba titredi. Acaba poll!ı memuru Mar,ntond ile \'alpaa'ı 

öldüren adam, Kartopu muydu? 
Seller bAIA .. rar ediyordu: 

- Haydi, Kartopu korkacak ne , .... ? Gir lçerL .. 
- Fa.kat pencere kapalı? 
- Kapalı mı? 

Pencere)i zorluyorlardı. Yine hlr 118: 

- PPncere kapalı ise bu hertf orada olamaz. 
- F.nt, amma nett.ye ım'lttı? Batka taraf yok ld.M 
- Belki de 80kap yuvarlanmı,tır. Kolay kolay bu kadar 

koıtulmaz. 

- Dü,tti ise pelt.eel çıkmı,tır. Artık geri dönelim, efen
di bekliyor. 

John oldutu yerde duruyor, adımların uzaklaştıtını ml"m· 
11unlyetıe tarkedlyorda. Korkunı; on numaralı apartımanda 
yapayalnızdı .. Hertnerln geri gPlmPk thtlmallnJ uzaklaştır
mak için on dakika kadar karanlıkta lw!klf'Jdl. Tam hlr kih
rlt çakıp da etrafa bekacaiı sırada hafit bir tıkırtı duydu. 
Blrial kaptyı Anahtarla açıyordu. 

Kapı Yl'''&fÇa açıldı. Karanlıkta bir gnlgl" odanm içine 
doğru birkaç adım attı. John kapının arkasına glzlenmlf 

• 

bekliyordu. Hayal odanm ortaıuna dofnı gelince hemea 
John elektrik düğmeelnl ~e\.irdl. Oda birdenbire aydınlık 
oldu. Odaya gelen Helen idi. Dellkanh, reaç kızın korku
dan büyüınüt gözlerine dikkatle bakarak: 

- Siz.. Siz mJ ? Diye nunldandt. 
John lJlmdl çok sert bir tavırla kıza bakıyordu. Her a

dımda karşısına bu esrarlı kadın ~ıkıyordu. Biraz fNVel o
nu (}la,·ı Portakal) da y~U elblseelle gönnemlt mfydJ' 
AJdanmadıfına tlmdJ daha embtdJ. ÇllnkU hAJA kısın arka-

sında ayni Yeşil elb18e vardi. · 
John fUphell bir tavırla sordu: 
- Burada ne arıyonıunuı;? 
Genç kız, kızararak ce"·ap ,·erdi: 
- Ben de size aynı ıteyi sorablllrlm. Fazla olarak tlatü

nli:ılln ııa,mı:r.ın bu halfle olmaama ne dlyecelrslnl:ı' 
O anda John ~yle bir elbllelerfue b&ktı. Her ,eyi yır

tılmı9, tozlanmtt. tıeyaz: a-ömleği kan lekelerlle plSUemnı,. 
elleri kesilmiş ,.e bc.relenmlfH. 

- Ba:r.ı arkadaşlarla C.ovent Gardea damlarında dola.t
tık (Mali Portakal) da rast geldljim arkadaflarla. Bu 
akl}am siz de orada idiniz. Biraz evvel ılzl Jördü.m. 

Helen hırçın bir se!lle: 
- Ben ~anım Mreye istene giderim ya.. Dedi. 
- Tahli. Fakat 1>4>n !llzl orada görecetımı taJunJn etmı-

·yordnm. 

- .Niçin? Birçok insanlar gibi ben de Mavi l'ortakaJda 
dan11 edemez miyim? MeaelA siz de orada değil miydiniz? 

- Dolru, hakkınız '-ar. Fazla olarak ben b&!ka ttlrltl 
eğlenc."f'Jere de !~tırak ettim. Fakat Helen, bana söyleylnl:ı. 
Bu r..-ırarlı işlerde slı:in ne 1tlft.kanı7. \.'arf Roltlnllz nedir? 

Helen Mnl ~t>kerek başını salladı: 

(Arkuı var) 

Uryani eriği ve ıserdall. 
Tahmin bl"delleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı lf(er aytl 

ayn açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri zabıt ve muamelAt ınU· 
dUrlüğil kaleminde görUlecektir. İhale 14/ 10 940 pazartesi günU saat 14 
de daimt encümende yapılacaktır. Taliplerin tık teminat makbuz ver
mektuplan, 940 yılına alt Ticar~t odası veııikalarlle ihale gilnü mUIY" 
yen saatte daimi encümende bulunmaları. (9201) 

Kayseri Tayyare Fabrikası Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - Fabrika garnizonu dahilinde iki pavyon infa ettirilecektir. J3U 
lnfUta ait: 

A - Muhammen kCflt bedeli 54873 liradır. 
B - Muvakkat teminat 3983 Ura 65 kuruftur. 
2 - İhale günü 14/ 10/ 1940 tarihine tesadüf eden pazartesi ,untı 

saat 14 de komlsyond& yapılacaktır. 

3 - TekUfier 12/10/ 940 günü saat 12 ye kadar komLtıyonda kabul 
olunur. 

4 - İhale kapalı zart usullle yapılacaktır. 
5 - Fiyat tahlili ve fennt f&rtname ve pllnlar 2 lira 73 kurut ınu· 

kabilinde meaa1 günlerinde saat U e kadar fabrika aatmaıma komlsfO" 
nundan alınablhr. 

6 - Şartname alabilmek ve ihaleye girebilmek için infa&t iflerind• 
müteahhitlik yapabileceğine dair resrnt müesseıattan alınınıf veaik& ib
raz etmeleri lUımdır. (6243) (9287) 

Kayseri Tayyare Fabrikası Satınalma 
Komisyonundan : 

ı - Fabrikamız garnizonu dahilinde umumi kanalizuyon ve J'oueP' 
tik teıılaau yaptırılacaktır • 

A - Muhammen kefif bedeli 9224 Ura 37 kuru,tur. 
B - Muvakkat teminat 691 lira 83 kunıştur. 
2 - thale günü U/10/940 tarihine tcaadüt eden pazarteat gUnU aaat 

10 d& yapılacaktır. 
3 - İhale açık eksiltme uauıUne göre yapılacaktır. 
4 - Fiyat tahlili, fenni otartname ve pllnlar mesai gilnlerinde aaat 

u de kadar fabrika aatmalına komisyonundan alınabilir. 
5 _ Şartnameyi alabilmek ve ihaleye girebilmek için infaat lflertıl" 

de müteahhitlik yapabilecetıne dair reemı müeaseaattan alııunJf v_. 
ibraz etmeleri JAzmıdır. (6260) (9288) 

Devlet DemirJoııarı ilanları] 
Muhammen bedeli 60.000 lira olan 16000 &det buraj, 10000 adet ~ 

kazınası 15.11.940 cuma stınU sut 15.SO da kapalı urt USUlU ile ~ 
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu t~ girmek istıyenlerin (4250) liralık muvakkat tenıinat 1Je ıc-· 
ıı~nı.n tayin ettfğı vesikaları \<e teklıfl~rınt 11.yni gtın t.aat 14.30 a ~ 
komisyon reisliğine vermeleri lAzırndır. 

ı Şartnameler (300) kurup Anka?'& ve Haydarpqa veznelerind., ..ul• 
tn•ktadır. (9~) 
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~ C M A lL rlhll Re.mı! gazete ile netredilmlf olan Ticaret Vek~letı teblitfnin 12 inci madde!inln verdiği salA.hiyete l.!tinıı.den 
evvelce ithal edllrnl~ ve halen muhtelif ellerde bulunmu' olan manifatura C9YLSmm top, paket, grosa, toptancılar. 
ve yarı taptancılar .. için Azamı l!latı~ fiyatları a~ağıda gösterildiği gibi tesbit edilmi,tir. Perakendeciye kadar kaç 

Brenner Geçidinden 
Nerelere Gidilir ? 

Yazan: M. H. ZAL la ir vakitler İtalyan aiyase
dı: B tinin ıizli bir endi§eıi var
lr}, kenner geçidinde Alman-

8 oqışu olmak korkusu ... 
........ u komıuluğa meydan kal
...... ın d. l 
ı:c M ıy: talya, A vuıturya 
l ld acarıatanı himayesi altına 
:ııu~lt~·nları yaıatmak için ne 

B unae yaptı. u •. 
!ıaı gun Bıenner Almanya ile 
t!l :anın komıu kapısıdır. İtal
llıctl\İ kz çok yedekte çekilen bir 
ll'ıuı be et halinde harbe ıokul-

J ulunuyor. 
İ\i ıltr çok had bir şekil alınca 
buı lllcınJeketin batı Brenner' de 
v~Yorlar ve kat'i kararlar 
lllUJikılar. Brenner geçidindeki 
do• atlardan mühim hadiseler 

gaca· 
hır , gını beklemek umumi 

Bltı •ne halini almıştır. 
hcrku •on mülakattan sonra da. 
>'or ea mühim bir hadise bek!i
tliıı Ve kendi kendine soruyor: 
ttk)>defaki hadiıe nerede ola.-

o~rtada henüz müsbet emarf' 
~c ~dığı için herkes ihtimaller 
tırarınde duruyor, en evvel ha
tıla gelen ihtimal lngilterenin is· 
bcı'1~;: İtalyadan Almanyaya. 
det 111 .tayyare ve tayyareci gi
lı&. ek dıye bir rivayet de dolaş• 
"'na g·· b ··1· k lllalt ore aca a mu a attan 

ba itaat, lngiltereye el biıliiile 
~) ın Yaparak harbı bitirmıye 
lll~•.tnak mı} Mevsimin ilerle
llıin ınc, lnıilterenin hava ve ze· 
l\ıı rnüdafauını susturmak hu
lltt~nda bugüne kadar alınan 
"et~c~lere ve İngiliz taarruz kuv· 
hat~ istila hazırlıklarını im
bun a .1 muvaffakıyetine ıöre 

lk· ıh~i~al vermek ıüçtür. 
t\1

1 
ıncı ıhtimal olarak acaba 

811 • • • l d 1 k' Mı 1§1 mı hız an ırı aca r 

l~j11 Zaten kararlaımıt bir ittir. 
ad/jnlar harekete ıeçmioler. ilk 
laı tl\ arı atmışlar ve çölü arka
rııa'na almıılardır. Bundan son· 
har1b~~nio ölçüde bir hareket 
Sre ının hazırlığıdır ki, bir 
ter nner mülakatına ihtiyaç ıöı-

llıe -
Üç~~ .. b. 'h . 1 ı >'o) cu ır ı tıma : spanya 

ııa ?la Afrikaya geçmektir. Bu· 
t1.ıy) olay ve verimli bir it gÖ• 
aç c bakmak süçtür. ispanya 
Rii~ ~a:ap bir memlekettir. Bu· 
çık Çın bir kuvvet olmaktan 
ic ~lftır. Almanya bunu yede
•ı 1~ lcak olursa İngiliz blu~a
•ıl .'. 

1
detlenecek ve Almanya a· 

ua · d da h crın en çok uzak bir nha-
1,ıı cm kendi ordu•unu, hem de 
ili ''?'ayı beslemek mes'uliyeti
~ol~ !caktır. Buna mukabil bu 
ııcr an hareketten ıeri ve kat'i 
D·~le~. beklenemez. 

tirı ~.rduncü ihtimal, Sovyetle-
1,r itonlünü hoı ederek Balkan
bira. larkmaktır. Sovyetler tam 
•ırf traJc. ve anlayııla vaziyefi 
td· endi bakımlarından idare 
iııı.f ~rlar. Gözlerini bağlamak 
~ol;ns~z:dır. Bundan baıka bu 
~l 'bkı engeller yalnı:z onlardan 
ııltı! arct değildir. Mesela Yu
Rİ)i:İtana el sürülür sürülmez İn
tin ere Pek mühim Yunan ütle
oluc el koymak hnatı verilmiı 
lar:k ngiliz donanması unutu
lı1 1 Yapılacak her hesap yan-

Çtıı:ar. 
Cö .. 1.. . . 

lec k ru .. uyor kı. hatıra gelebı-
tıc: b~tün ihtimallerden bekle
lcr netıcelerle ödenecek bedel
dır, arasında nisbetsizlikler var-

tul~Cfinci ihtimal diye aca~.a 
itli) 1Cfcbbüsü hatıra ıclebılır 
Ve 1 Gelemez, çünkü Almanya 
dcb'~lya, İngilterenin kabul e
ltrı 1 eccğj bir sulhü göze almak· 
tnin Ve bunun icap ettirdiği te
tadıa~ı Verebilmekten çok uzak
fır \~r·~ Bu yolda kredileri sı
lckild u~u içi!! teminatı müsbet 
d. h e odemck lazımdır. Buna ... e .. 
~hazır bulunmuyorlar. 

elden geçerı;e &'eı;ain perakendeciye satıf fiyatları li•tedeki rakamlan hiçbir veçhile tecavüz edemez. 
• 
IPLIOI BOYALI ~ ~ 2 Sofra bezi Napaj beyaz 

c = ekstra 
Gümrük Tarife No. 379/2 

M2 

=.11 2 Sofra bezi Napaj beyaz 
1 

.! ~ ~ ekstra 

adT:ı, i 'i ı;: 2 Sofra bezi Napaj beyaz 
Malın Ofntl GenltUil aık1etl ~ <:! ekatra 

- ----- ---- 2 Sofra bezi Napaj renkli 
Florida ve karell Arjantin 58/ 60 155/170 30 ekstra 
Çizgili Arjantin > > 28 2 Sofra bezi Napaj 
Arjantin kazalina 68/ 70 > 33 2 DUz elvan fanila I el 
Dok mesudiye 70 210/ 250 45 2 Çamaşırlık krep Japon 
Dok mesudlye ll el > 190 205 40 2 Elvan sa.ten 
KaroJlna 58/70 165 32 2 Elvan saten 
Zefirler 70 lHi/ 130 3:5 2 Brokat çizgili çar?fiık 
Adi poplin çlzrııt > 110/ 125 34 2 İpekli kadife 
Adi poplin çizgili 80 1101120 as 2 PelUş kadife ipekli adi 
Malt& z.etir 63/ 6:5 lM/ 160 31 2 Pe!Uş kadife ipekli adi 
Kreplin I ci > > 35 2 Dllz fasone kumlu fanila 
Kreplin II el > H0/ 150 33 2 lnce adi saten Rus 
Ceyltın I ci > 170/ 180 38 2 Dimi Rus No. 6 
CeylA.n ll cı > 160/ 165 35 2 Adriyantin haki dimi Rlltl 
Reps > > 34 2 Ağır elvan saten Rus 
Panama 58160 180/ HO 33 2 Elvs.n patis astarlık adi 
Panama. 63 / 65 11'>5/ 160 ~ Saten elvan 
Zefir I cı • > 165/ 170 38 > > 
Zefir lI cı > > 36 > > I el 
Zefir orta 60/ 62 H0/155 33 > > n el 
Cakar I Cİ 63/ 65 165/ 185 43 > > 1 el 
Cakar Il ci > 160/ 175 40 > > Il el 
Cakar tn cü > 1551165 36 Japon saten siyah 
Cakar Adi > 150/152 32 Japon saten eıvan 
Kuttl orta 115 lM/ 165 60 Saten 
Kutil ort& 125 > 62 > 
Kutil orta 185 > ı\ 66 > 
Kutil 1 el 115 160/ 170 65 > 
Kutll 1 ci 125 > 68 > ı ci 
Kutıı I el 135 > 75 > Ekstra 
Kutil ekstra ekstra 115 205/ 215 78 > Sıy&h kalın 
KuUI ekstra ekstra 125 > 82 > > > I el 
Kutu ekstra ekstra 135 > 88 > > 
Kutil ekstra ekatr& 1.'SJS > 100 > 
Çiçekli Kutll ek!tr& 115 165/ 180 83 > 
Çi~ekli kutil ekstra 125 > 88 • > 
Çiçekli kutil ekstra 135 > 95 > 
Çiçekli kutil ekstra lM > 108 Saten lastikotin 
Grizet adl 58160 150/ 155 28 Elvan hMse 
Grizet n cf 65 lM/ 160 35 Elvan hasse 
Grlzet I ci 70 170/ 190 .CO > > Ekstra 
Hareli 1 el •5 165/ 175 37 > > > 
Hareli ll ci > 160/ 170 35 > > 
Hareli m CÜ > 155/ 160 33 Merinos çu:gıli 
Fantezi fists.nlık eponj > dUz 
ve e.maali 80 lM/ 165 72 > > 
Fantezi fistanlık eponj > Ekstra 
ve emsali 90 170/ 185 85 > > 

Damasko I el carda 110 88 K~mir 
2 Damasko II el 108 78 
Döşemelik ağır &'Oblen 138 112 

2 Kutll S lH 115 185/ 190 5Pi 78 
2 Kutil S 114 125 > 55 84 
2 Kutu S lH 135 > > 90 
2 Kutil S 11'l 155 > > 102 
2 Beyazlı ekstra zefır 58/60 180/ 190 50 38 
2 Beyazlı ekstra zefir 60/ &Z 200/ 220 51/ 60 42 
2 Freııko spor gömleklik 80 H0/ 150 30 58 
2 Kumlu fistıı.nhk 80/ 85 lM/ 160 > 60 
2 Kumlu ve damalı fa.ımne 
fistanlık > 
2 Kadın ms.ntoluk pamuklu 130 
2 Kadın mantoluk pamuklu > 

> 2 Kadın mantoluk pamuklu 
2 Kadın montoluk pamuklu 

135/ 150 
190/ 200 
225/ 255 
170/ 195 

89 
170 
HO 
130 

koting HO 210/ 225 90/95 175 
2 Döşemelik damuko 130 300 1810 35 HO 
2 ~emellk goblen 180 400 30 / 34' 11'>0 
2 Çiçekli kuUl tan tezi l ı 5 206/ 220 eııM 115 
2 Çiçekli kut.ti fantezi 125 > > 123 
2 Çıçekli kUtll fantezi 135 > > 130 
2 Çiçeklı kutil fant~i 155 > > 140 
2 Çiçekli kutll fantezi 115 230/ 250 M / 60 125 
2 Çiçekli kutil fantezi 125 > > 130 
2 Çiçekli kutil fa.ntezi 135 > > HO 
2 Çiçekli kutll fantezi 155 > > 150 
2 Panama 70 H0/ 160 4!5/ 50 37 
2" Hareli Kemka 41 / 4'3 1851195 62/ 65 40 
2 Zefir Galiçya 75 135/ HO 68/ 70 46 
2 Pamuklu kaşe fantezi 80 H50/ 160 45/ 50 65 
2 Kutil ekstra ekstra 115 310/320 72/75 110 
2 Kutil ekstra ekstra 135 > > 125 
2 Kutil ekstra ekatra 151'; > > HO 
2 Malta bezı 75 325/ 335 55/56 7.( 
2 Damalı !Uıtanlık ca.karlı 60162 154'/ 160 48/50 39 
2 Damalı fl8tanlık cak&rlı 70 160/170 38/ 45 42 
2 Damalı fistanlık cakarlı 80 156/170 > 50 
2 Ağır fasone filltanlık 90 180/ 190 38145 125 
2 Ağır tüylU lido zefir 70 180 48 42 
2 Hoianda dokumuı 103/ 113 1551160 •8150 60 
2 Pamuklu !reııko 90 280 37 95 
2 Grizet I el Amerikan 65167 170/ 175 39/ 40 39 
2 Ağır ze!lr merserize 80 85/ 95 ~/60 ı::2 

TOPU BOY ALI j J 
CümrUk Tarife No. 379/1 f, l ~ 

Maim Cinai ~ti M2 Tel ı İ b 
sıkleti adedi ıııı ! ... 

----------
2 Tutumluk pamuklu kumaş 
2 Su geçmez elbiselik 

dUvetin 
2 Su geçmez elbiselik 

düvetın 
2 Perdelik ve elbiselik koUe 

kadife ekstra ekatra 

78/ 80 320/ 350 54/ 60 90 

HO 

> 

70 

4'80/ 550 100 /110 310 

420/ .(70 i0/ 100 280 

650/ 700 125114'0 310 

> 
Moleskin 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

K'adlfelı Moleııkin 
> Moleskin 

Llcıvert dok 
Haki dok 

> 
> 

> 
> 

> > 
Beyaz dok 
Elvan pazen 

> > 
Düvetin düz ekatra 
DUvetln dUz I ci 
DUvf'tln dUz orta 
Fukara çuhası 

> > 
Elvan düz fanıla 

> 
> 

> 
> 

> > 
DUz gofre 

> 
> 
> I cı 

YUn taklidı fistanlık 
> > > l<'İ 

Kanape ortUsU bez 
> 
> 
> 

> 
> 
> 

> 
> 
:ı. 

> > > Ekstra 
> > > Ekstra 
> > > Ekstra 
> > > Ekııtra 

DUz elvan keten t&klidi 
Dliz elvan keten taklidi 
B<ıftfor Rus 
FLstanlık adi 
Fistanlık ipekli taklidi 
Fistanlık ipekli taklidi 
Karamandol ağır 
Karamandol aj'ır 
Karamandol ağır 
Albez Rus 
Albez Ruıı 
Albez Rus 

Albe:ı İngiliz 24 > 
Albez Japon 
Albez Japon 
Renkli h&88e 
Alman pant&lonluk ka
dlf4? ekstra 

120 170/ 195 60/70 110 

HO > 

170 > 

120 150/ 170 
120 190/ 205 

70 155/16!'i 
75/ 80 130/ HO 
63/ 65 110 1115 

60 110/ 120 
100 170/ 180 

45 180/ 195 
90 

120 225 
65 170/ 200 
c\l 110 
61 115 
61 1801190 
61 1251130 
80 90 

70175 95/ 115 
95/ 100 > 
100 130/ 145 

> > 
> :!. 60/ 180 
> 150 /160 

70 H0/ 165 
> > 

120 110/ 115 
> 100/ 105 

130 125/135 
> 125/ 145 
> 150/ 160 
> ~30 /180 
> 190/ 220 
> 205/ 230 

140 120/ 130 
> 130/ 140 
> 150/ 160 
> 160/ 180 
> 175/ 195 

140 210/ 230 
70 102110~ 

70/ 75 105/110 
73175 > 

80 > 
> 

90 
85 
90 

> 
130/140 
125/ 130 

> 
> 160/170 

95 > 
85 H0/ 1155 
90 1MJ170 

62 / 65 180/190 
> 210/ 220 
> 230 / 250 
> 250/ 270 
> 3001320 
> 320/ 3M 
> 370/ 400 

125/ 130 240/ 260 
l> 270/2~0 

63/ 65 U0/ 4l'i0 
70 > 

> 

> 

65170 
52/ :55 

36 
55/ 60 

52 
66160 

67 

.(6/ 50 
52 
M 
56 
73 
4• 

120 

135 

80 
80 
43 

50 
30 
32 
60 

235 
250 
240 
52 
25 
26 
35 
34 
28 
86 
52 
M 
50 
61 
59 
37 
36 
45 
.C6 
68 
73 
8'l 
90 
96 

103 
95 
96 

103 
110 
122 
190 

28 
80 
33 
35 
33 
M 
4.C 
43 
?il 

46 
50 
40 
H 
50 
S6 
70 
76 
85 

126 
125 
ıoo 
108 

,. 220/ 21}0 84 
> 240 12~0 M 
> 250/2~0 70 
> 310 3~0 78 

H-0 300 320 140 
70 260 70 

> 155/ 160 40 
> 175/ 180 4r; 
> 320 350 8.''i 
> 310 320 72 
> 240 260 65 

65 350/ 400 73 
> 250 300 60 

100 18~/190 58 
70 n; 120/13~ 40 
~8/80 135/ H50 42 

> 165 180 48 
68170 lO:'i / 110 38 

90 16~/19ô 95 
> 190 210 110 

100 160/ 170 63 
120 > 75 
HO > 84 
160 > 95 
100 18~ /210 80 
120 18.~/210 93 
140 > 100 
160 > 112 

80 160/170 ~2 

90 > 57 
73175 105/ 110 38 

60 120/ 130 30 
60 62 130/ 140 3r; 

65 150/ 160 35 
63/ 65 200 / 230 37 

60 > 37 
70 > 38 
60 155 29 
70 > 33 
78 160 36 

62/ 65 110• 2:'1 
60 155 24 
70 > 29 

73175 31 

70 195 

(Devamı Dördtincii Sayfamı:ıdadrr.) 

öGRETMEN ARANIYOR 
(UŞAK) ÜLKÜ LiSESi DIREKTDRLUGUNOEN: 
Lisemize, 11&.ve olarak bir e<tebiyat ve bir Matematik öğretmeni daha alınacağından lise öğretmenliği eh· 
llyetine ııahip olanlardan bu vazifelerde çalı9Jn&k ıateyenterin lstanbUl'da (YUCA ÜLKÜ) ve Uşak'ta (Ül· 

'ı KÜ) liseleri direktörlUklerine ya bizzat veya mektuple. müracaa.Uarı. •••••••' 

Devlet Limanları İşletn1e Un1un1 Müdürlüğilnden : FIKRl T. KARDEŞ 
Ot•obD ye 

MaJdntit OJnala 
lakf!Ienln 

lsını 

ta~ 
0~nu 

<lllıı.=sUN 

<lOn~I.Jı: 

~"?ıt 

<Ak· 

Tamiratın 
mahiyeti 

Sıva ve korkuluk 

·~ Ahşap işleri 

Beton işleri 

Ahşap işleri 

> 

> > 

Muhammen 
bedeli 

Llra Kr. 

9624 79 

1617 94 

9985 15 

543 65 

4519 03 

1700 84 

Muvkkat 
teminatı 

Lira ıtr. 

721 86 

121 35 

us 88 

•o 11 

338 93 

127 56 

lbalenin fekli 

-------.. 
:u.10.40 pazarteai Kapalı zart 

Saat 15 te 
24.10.40 per~mbe Açık eksiltme 

Saat 15 te 
24.10.40 per~embe Kapalı zarf 

Pazarlık 

Açık eksiltme 

> > 

Taksimden nakletttj1 
Bomontl Tram,·ay DIU'ağı kar· 
şrsında Şişli palas altındaki 

~·enl adresinde 
11 Bırin~it8'rinde açılacak ye
ni devre için talebe kaydına 
başlanmıştır. Ders programı 
ve kabul ııartıarında. değişiklik 
yoktur. Ta!slltı.t için istediğiniz 
program adresinize gönderilir. 
Amatörler her zaman kabul o· 
lunur. Telefon: 80259. 

YARINKi TORKIYE: 
Yer Yüzünün Cenneti 

CıFIElllK 

Vedat Nedim Tör "Dinimiz,, 
Adlı Bir Kitapla 

Bizi Buna imana Davet Ediyor 

Nefes Meselesi 
Yazan: B. FELEK s por müsabakalarında iki 

çeşit adama tesadüf edilir : 
Birisi çabuk, sert ve nefessiz. 
Öteki yavaş, ağır ve nefesli. 
Her müsabık bu iki vasıftan 

hangisine malik ise müsabakayı 
öyle idare etmek İster. Lakin 
her zaman adamın hasmı ken· 
di a rzusuna uygun bir mücadele 
sistemi kabul etmez. İşte böyle 
hesaplı kitaplı müsabakalarda 
kazanç kendi müsabaka sistemi
ni has;nına kabul ettirende ka· 
lır. 

Mesela bir çabuk ve nefessiz 

Vedat Nedim Törün Yedi 
Gün neıriyatı arasında bir eseri 
çıkmıştır. Altmıı sayfayı geçmi
yen küçücük bir kitap.. . Fakat 
Vedat Nedim, bu kadarcık sayfa 
içinde birçok içtimai dertlere 
neşter vurmanın yolunu bulmuş• 
tur. Eline aldığı umumi memleket 
davasını sade, canlı, meraklı bir 
tekilde ortaya koymu§tur. 

Vedat Nedim, yarının Türkiye
sinin yer yüzünün cenneti olaca
ğına inanıyor ve okuyanları bu 
imana dini bir kanaat derccesin· 
de İftİrake davet ediyor. Kitabı· 
nm batında diyor ki: 

adam ister ki, bir boks veya gü
reş müsabakasını ilk dakikalar· 

daki kesif kuvvet ve enerjisile 
bitinin. 

Bunun için olanca kuvvetini 

cBu yann kaç yirmi dört saat 
sonra doğacak, onu bilmem, fa. 
kat eğer dünya bu harp sonunda 
devamlı ve emniyetli bir ba ....... . ~ ed Nedım' Tör kavuıuraa ve benim ömrüm daha V at 
yirmi bet senecik sürerse çok u- leri, birkaç bin dolar yüzünden 
muyon.wn ki, bugün açık sözle- bozarsak memleketin şeref ve iti
rimle ıördü~ o rüya ülkesinin ı barı sarsılacak ve manen mesul 
hür ve bahtiyar vatandaılan a- olacaktı. Vedat Nedim, hiç unu
rasında ıon nefesimi almak bana 

1 

tamıyacağım bir kahramanlık yap 
da nuip olacak. tı: «Memleketin ıercf ve itibarı 

... Yannın Türkiyesi, yalnız ve kurtulsun da varsın beni usulsüz 
yalnız bu imanla harekete gelen bir muamele diye mesul tutsun· 
ve yan yolda duraklamıyan ken· lar. Bu fedakarlığa razıyım.> cli
di kafalanmızın, kendi kollanmı- ye karar verdi. Elden geldiği ka· 
zın, kendi enerjimizin eıeri ola- dar teminat alarak açıklan öde
caktır. Ben, bu siizel e&ere .'tim- di ve ~erefim izi sarsacak bir kö
diden hayranım.» tülüğün önüne geçti. Böyle bir 

Kitabın ilk yazısı bir r.üyanın vaziyette kendini feda ederek bu 
hikayesidir. Vedat, 78 mılyarl~k yolda bir mesuliyeti kabul ede
bir ahır zaman Karunu olan ~~~- ceklerin çok olduğunu sanmıyo· 
yarder Morganı rüyasında goru- rum. 
yor. Morga'!_ diyor ki: cBiz yeni Dört numaralı hastalık. dediko
iı yaratamıyoruz ve milli geliri du, içki ve kumarın hadden aş
iyi taksim edemiyoruz. Onun için kın ıekilleridir, beş numaralısı 
milyarlarımıza rağmen ipizleri- ahretsiliktir. 6 numaralı~ı güzel 
miz var. Siz büyük bir inkiıafa olan her şeye düşmanlık duygu
gidiyorsunuz, siz imkan umma- sudur. 7 numaralısı iş ve gönül 
nında boğulan insanlarsınız. Pa· kaynaomazlığıdır. 8 numaralısı 
ra insanın esiri olmalı. Ayakları· maymun iştahlılıktır. 9 numara
nızı yorganınıza göre değil. yor- !ısı Vedadın (medhomani) dediği 
~anınızı ayaklarınıza göre uzatın, methedilmek iştihaeı ve sözde var 
göreceksiniz ki, aldanmıyacaksı- d enilen tenkidin fiile çevrilmesine 
nız.> karşı duyulan hoşnutsuzluktur. 

Vedat, yarının gen iş ufuklarını On numaralısı da cinsi müvaze· 
gösterdikten sonra yolumuzu ke· nesizliktir. 
sen engelleri birer birer sayıyor. Vedat Nedim. bu hastalıklar
Bunlar Osmanlılık günlerinden dan bahsettikten ı90nra psikolo
kalan on tane içtimai hastalıktır. jik mirasımız, namus meselesi, 

1 Bir nu?T1aralııı aşağılık duygusu, ahlak inkılabı. terbiyr. sistemi
yani nesillerce müddet ecnehi be. miz, yeni insan, yeni mektep diye 
şinci kollarının bize telkine çalı§· bir takım tezler ortaya atıyor ve 
tıklan ve kısmen de telkin ede- yarının Türkiyesine bir son söz.-
bildikleri şu duyızu: cSiz bizden le bahıııi bitiriyor. Ek olarak da 
aıağıeınız, siz adam olmazııınız.> Amerikada bazı yeni usul mek· 

İki numaralı hastalığı Vedat 
Nedim, cİç bade güzel sev, vu- tcplerin programlarından nümu· 

• neler gösteriyor. 
sa aklü ~uurun, dünya var ımıı 
ya ki yok olmuş ne umurun}> Vedat Nedim Törün ortaya at-
beyti ile ifade ediyor. tığı bütün fikirlerde isabet var 

korkusu- mı} Dertler iyi teşhis edilmiş mi-
Üçüncüsü mesuliyet dir, gösterilen devalar yerinde 

dur : c lhmali mesuliyet yoktur, mD Bunlar münakaşa mevzuu 
icrai mesuliyet var_?ıu düsturu- olacak şeylerdir. Zaten kitabın 
nun dayandığı bir boşluk . .. Ben aıııl kıymet i ortaya böyle müna· 
yakında!! biliyorum, Vedat Ne- kaşa ınevzuları atma!!ıdır. Öyle 
dim, bu mevzu hakkında söz söy- mevzular ki. bunlar hakkında 
lemek için tam salahiyet sahibi- birbirimize girmiye, birbirimizi 
dir. Nevyork sergi heyetimizin incitmiye sebep yok. Hepsi hak
reisi sıfatile bu hususta çok çetin kında serin bir kafa ile, münaka-
bir imtihan geçirdi. Serginin_ bir şa tt>rbiyesinin icaplarından hiç 
müteahhide ihale edilen lokantası 

toplar ve hasmını ezmiye başlar. 
Eğer bu hasım, kar ısındakinin 
bu hususiyetini bilmeden hazır
lanmış ise hapı yutar. Hemen 
mağlup olur. 

Lakin hesap böyle çıkmaz da 
adamın hasmı tahminden faua 
dayanırsa o zaman avantaj ona 
geçer. Çünkü kuvvetli, sea-i fa
kat nefessiz olan müsabık mu
ayyen zamandan sonra sarfettİ· 
ği çok kesif cehdin neticesi o
larak yorulmıya başlar ve o an· 
dan itibaren müsabakanın ida· 
resini nefesli ve dayanıklı has· 
mına terke mecbur olur. 
İti öbür cepheden mütalaa e· 

dersek dayanıklı fakat kuvvet· 
ıiz bir müsabık da evvela, kar
şıııındaki haıımın şedit hücum· 
)arına göğü; ger:miye ve onu 
kendi enerji ııarfiyatile yıprat
tıktan sonra mağlup etmiye ça· 
lı§ır. 

(Encaisseur) yani tahsildar 
denen boksörler vardır. Bu is· 
min onlara verilmesi vurduğun 
kadar kaldırır. Dayanıklıdır. Bu 
adamlar dayak yer, yer, yer. 
Karıısındaki vurmaktan yoru· 
lur. Ondan sonra öteki faaliye
te geçer. 
Koşuda da böyledir. 
Bazı koşucuların sonu yok

tur. Onlar haSJmlarını bidayette 
geçerler ve aralarında o kadar 
mesafe bırakırlar ki; öteki bir 
daha yetişemez. 

Bir kısmı da finiş denilen ko
şunun sonunu iyi çıkarır. Bu a
damlardan korkmalıdır. Çünku 
insan onu geçtim diye ihmal e
der. Ve hamlesini keser. Yarı· 
şın sonuna az bir mesafe kala
rak öteki bir fırlar, hasmını ge· 
çer. Varış hattı yakın olduğu 
için öteki kendini toplayıp ge
çeni yakalayıncıya kadar ko§U 
biter. 

Bu iki cins müsabık. yalnız 
spor miıcadelelerinde değil mu· 
harebelerde de ayni şekilde 
mevcuttur. Milletler de bu iki 
kategoriden birine mensuptur
lar. Aralarındaki mücadele bu 
iki vasfın birbirile mücadelesi 
şeklinde tezahür eder. 

Avrupa harbini mütalaa e· 
derken bu izahatı hatırlamak 
tahminlerimizde bize haylı yar
dım edebilir. 

açık verdi, çünkü ezberden la- uzaklaşmıyarak pekala konuşmak 
k l ve görüşmek pekala mümkündür RAŞIT RIZA TIYA TROSU 

tanbula yapılan bir mu ave e mu ve lazımdır. Çünkü Vedat Nedim lş 1 
·b· · r· h. 1 t üz HALİDE P K N BERABER 

cı ınce gayrı sa 1 ası a ın Y - Törün üzerine parmak bastıgw ı 
d N k · he eti 7/ 10/ 940 Pazartesi 8 Salı günü 

e onunu evyor serıı Y • dertler, bunİara kar•ı gözümüzü ·· d d Tu··rk aeroi "' ak,.amı Beyogwlunda H A L K 
ne, yuz e onunu a • yummakla ortadan kaldırabilece. " 
heyetine ödiyecekti. Gayri safi Sınemaaında 

öimiz §eyler değildir. y takl y lar K tr l" ·· hasılattan 8 ergi gibi her §eyi pa- 0 « a ı agon on o oruıo 
halıya mal olan bir yerde böyle =========A.==E=·=Y=. ====V=o=d='=·i=l =(=3=)==p=e=rd=e=== 
vergiler ötl_emiye imkan olmadı
ğı çarçabuk anlaşıldı. Müteahhit. 
kuaba ,bakkala, sebzeciye taah· 
hütlerini tutamamıya baıladı . 
Nerede ise kıyamet kopacak, 
«Türk pavyonu borçlarını öde1:1İ· 
yor> djye Amerika gazetelerın
de neşriyat görülecekti. Vedat 
günlerce uykuıuz kaldı. Yeme~
ten, içmektell kesildi. Müte~hhı: 
din ıı.c;ığını ödemiye salahıyetı 
yoktu~ bundan maddi surette 
meıul olurdu; diğer taraftan ya
;im milyon dolar sarfile Ameri
kada temin edeceğimiz iyi teıir-

POKER 
Traş Bıçakları Dünyanın 

En iyi Traş Bıçaklarıdır. 

> > .(109 55 308 22 

Saat ıs te 
25.10.40 cuma 

Saat 15 te 
25.10.40 cuma 

Saat 15 te 
25.ıo.•o cuma 

Saat 15 te 
25.10.40 cuma 

Saat 15 te 
> • Istanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 

> 2655 99 199 20 25.10.40 cuma 
• Saat 15 te 

> > 

rnuh İçletmemlr.ce Karadeniz kıyılarındaki muhtelif l!kelelerde yapılacak tamiratın mahallerlle bunların 
ı:ınıncn bedel, muve.kkat teminat ve ihale tarihi \'e tekilleri yukarda yazılıdır. 

Baat lek~llerln bUdlrtlen vaktttc cya!ııız kapalı zarflar!&. olanlann teklif mektuplarını bildirilen vakitten bir 
nasın~\"\ el komisyon releliğlne tevdilerl llzımdır.,tata.nbulda Galata. Rıhtım hanmdaki umum mUdUrlUk bl· 
~nca ~ .. tophı.nacal< satın nl..'1la komisyonuııa mütacuuan. Bu baptaki keşif ve f&l'tn&me sözU ceten kumis-

male bedelinin yüz bi:ıde befi niabetinde bir bedelle verilir. <9S8b 

22 numa.ralt illn - 7/10/ 940 tarihinden itibaren tatbık edilmek üze
re tam yatlı beyaz peynirin toptan tenekesi ile azamı fiyatı kilo başında 
42,50 kurtıf ve peraKende fiyatı da kilosu tı.zamı 50 kurvş olarak tesbit 
edildlli llln olunur. (9:549} 

S&hibl ve Neşriyat M:UdürU: Ahmet Emin YA.LMA."'li 
~dıtı yer: VATAN KATBAASI 

bulunur, markasına c11.kkat edlalz. 

Dr.to••: .Jü D911alo wı flr. latubal Talatakale •o .il 



• --------------------------------VAT A·N ---------------------------·--------1-10. 940 
lstanbul Fiat Murakabe Komisyonundan: > 36 

2 c 130 s/m 
85 

85/90 
715 

95/100 
80/85 

58 
150/52 

50 
47/48 

55 

35 
46 
39 
35 
39 

YONLO ERKEK KUMAŞLARI 

Oümrük Tarife No. 106 - 107 

111 
BAŞ TARAFI 3 0NC0 SAYFADA 

Alman pantalonluk ka· 
dile I el > 
İtalyan pantalonluk kadüe > 
Felba kadlfe Alman 50 
Felba kadl!e İtalyan 
Zımbalı kadlfc 
DUz > I el Llndener 
> > II el Lindener 
> > I ci Lindener 

>" 
J> 

70 
70 
90 

> > II el Lindencr > 
Pelüş kadife 65 
Lakell kadife 70 
Sıyah saten 60 
l<'ukara çuhası 65 

2 Japon elvan patis 70 
1 Japon elvan patis mantoluk 75 
:ı: Atlas ipek taklidi (sunl 

400/ 450 
80)90 
90/ 105 

50 
> 

165 
160 

90 
90 
98 

170 
1~5 
220 
210 
280 
170 

33 
95 
29 
32 

ıpekle karışık) 60 79 57 84 
2 Pamı u çuha 140 370/ 390 90 285 
2 Pamuklu çuha HO 360/380 110/ 120 3go 
2 Dok 80 220 62 65 70 
2 Muflon )'Ünle karışık 120 135/ 150 450 
2 Sıyah kalın saten I el 130 245 260 65 125 
.: Ağır düz kadife 90 285/ 310 450 
' DUz dllvetln kaskctllk 80 210 33/38 54 
2 Lastikotin saten II et HO 165/ 175 71/ 85 .125 
2 La.'!ti1'otın saten IlI el " 130/ lM 70/75 113 
$ Elvan hasse 75/80 90 9:; 48/52 33 
2 Sofra bezi Napaj renkli 140 130/ 150 60/70 90 
2 Japon krepon 58160 84/ 92 37/39 23 

MERSERiZE ~· a& .. 
Gümrük Tarife No. 379/3 ~.1 ! 

Malın Cinsi 
M2 

Genil)llğl addetl 
Tel Jj& 

adedi ;ııı ... 
------ -- ---

Ponje patis 
Mesalln orta 
Meııalın orta 
Mesalln orta I el 
lf eaalin orta l ei 
1,.üks ııaten 1 el 
Lüks sa ten II el 
LUktı saten 
Lükıı ııaten ekstra 
\,em brik 

Ekstra 
> 
> 
> 

70 55/60 
~ 85 

100 85 
70 90/ 105 

100 105 
95/ 100130/ 185 

> 120/ 155 
140 150/ 160 

> 155/ 170 
73/75 78/ 85 
78/80 ll5/90 
73/75 83/ 90 
100 95/ 100 

90 85190 
90 96/100 
80 > 

poplin elvan 75 105/110 
> > 80 115/125 
> Beyaz ve kre.m orta > 105/110 
> Beyaz ve krem I ei > > 
> Beyaz ve krem 

ekııtra > 110/ 120 
90 > 
> 105/ 110 
> > 

,. 

28 
37 
52 
40 
60 
83 
72 

150 
180 
40 
50 
-lO 
56 
46 
56 
60 
3:; 
•2 
58 
66 

> Beyaz ve kre.m 
J>Uz jorjet elvan ve beyaz 
DUz jorjet ekstra 
DUz markizet 
DUz markizet 

90/ 100 50 
110/115 > 

85 
96 

108 
125 

45 
53 
55 
58 

Orpntin 
Organ tın 
~Un çizgili pu\·ante eka
.,_ ekatra 
Poplin çizgili puvante ekstra 
~Un çizgili puvante I ci 
f'oplln çizgili puva.nte II ei 
f'oplin çizgili puvante orta 
ftoplin pijamalık ekstra 
llkııtra 
PoJ>lln plJamalık ekstra 
Poplin pljamalık l el 
'oplin pljamalık il ci 
ıtoplın pijamalık orta 
ptoman İtalyan 
Otoman ltalyan 
C>toman İngiliz 

oman 1nrt1lz 
tıropıın beyaz Am~ri.kın 
.Utra 
Le ... anun 

Filli 

Lembrlk Kantoni ekatra 
jkstra 
't Poplin Mako 

Poplin dflz ekııtra ekstra 
1 Bovalı kanape örtllsU begin 

merftt'rlae fuone 
Beyaz kanape örtüsü Be· 
&'in fa.'lone 
Korııelik dok 
Korııelık dok 
Korııellk dok 
Korııellk dok faııone 
Elvan poplin 
Gahçya zefir nıerıerize 
faııone 
Beyaz opal orta 
Saten lllks adi 
Poplin zerır menıenu 
!Janjan I ci 
Şanjan ıı el 

100 50/ 65 
110 > 

80 115/126 
> > 
> 110/120 

75/80 105/115 
80 110/120 

> 
> 
> 
> 
> 

90 
100 

> 

90 
100 

> 
> 

120/130 
110/120 

> 
105/ 115 
105/110 
155/ 180 
180/190 

l:IO 
180 

105)110 
> • 

120/130 

90 
75 
90 

85/100 75180 
150/ 185 ~ 
165/ liO 80/90 

120 180/190 ö9 

97 
88 
72 
60 
46 
75 
s• 
85 

1'4 

62 
50 
60 
70 

1-15 

80 
85 

140 
80 

140 
80 

160/ 170 > g;, 
250/260 80/32 90 
25012i0 105 115 230 
2201230 80) 6.) 80 
220/230 90 9~ 240 
105/ 110 69 44 

> 135/HO 
100 40 

92 108 
80J85 160/170 
140 1'51160 

70 
> 

72 
49/ 55 
M/75 
51/82 

5!1 
50 

48 
44 

115 
105 

:ı Sabahlık velur 
2 Rus Tobralko 
:? Tisor basma 

70 160 
75 105 

2 Fular basma 
~ Çiçekli kasketlik dlvetin 
2 Çiçekli kaıketllk ekstra 
2 Pijamalık fanlll 

73/'i5 115/120 
75 110/lU) 

85170 200/ 210 
76177 400/430 
80 150/170 

2 Çamaşırlık çiçekli fanlll 
Z Çamaşırlık çiçekli fanlll 
2 Çamaşırlrk çıçekli fanllA. 
2 Zımbalı velur 

iO 120/130 
90 120/ 130 
70 157/165 

Hareli Rus 
Pazen Rus 
2 Pazen Rus 
Pazen İtalyan 
Pazen ltalyan 
:ı Alman 
Pazen Alman 

68170 210/ 220 
60 150/ 180 
60 

Pazen Alman pljamalık 
Pazen Alman 
Pazen Alman "ofreli 
Pazen Alman fasinell ve 
krepli 
Pazen Alman fasinell ve 
J>repli 
Pazen Alma11 fasınelı ve 
krepli 
Dllvetin ltal~an I el 
Dllvetin İtalyan n el 
::>Uvetin İtal;an satenH 
Dllvetin İtl\lyun Çel' ekst:a 
DUvetin Alman ekstra 
Düvetin Alman I ci 
DUvettn Alman orta 
Dtivetin Alman ehven 
Dllvetin Alman orta 
Dtivetfn Alman gofreti 
Düvetin Alman diyagonal 
ve fasoneli 
DUveUn Japon 
Velur kırmızı İtalyan 
Velur kırmızılı İtalyan 
Velur kırmızılı İtalyan 
Velur kırmızılı İtalyan 
Velur Lastikotin 
Siyahlı velur 
Siyahlı velur 
Siyahlı velur kıbar 
Alman lastikotın 
Alman kenarlı velur 
~melik Rus I ci No. 5 
D&ıemellk Rus il C'i No. 1 
0ö'4!mf'lik Rus I el No. 9 
Döşemelik Rmı JI el No. 28 
D*melik Rus ağır 
~melik Japon 
Döfemeıık· Japon 

iO 
60 

85/iO 
60 
70 
70 
80 
80 

70 

80 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
;o 
70 
80 
70 

70 
75 
50 
58 
82 
70 
70 
6.'5 
70 
80 
70 
65 
60 
60 
70 
70 
75 
70 
76 
80 
80 
80 
80 

Dö~mt>lik İtalyan ekstra 
Döfemelık Fransız ağır 
D~elik Alman 
D~emf'lik ııatenll Alman 
Gofre fantezi buma 
Gofre fantezi baıma I ci 
Gofre fantezi İngiliz 
Gofre fa.ntezl lngılız 
Go!re Ruıı 
Alman kloke ı cı 
Alman Pres krep I ci 
Alman Pres krep II el 
Alman krep J ei 
Alman krep !ima ve emaah 
Alman Çek diyqonal ve 
fa,.onell agır krepler 

68170 
66170 
86/ 70 

85 
80 
70 
70 
75 
70 
70 

Alman Kleıder krep 
Alman Kleider krep 
Alman çiçekli keten taklidi 
Japon beyaz ve rttnkll 
basmalar 
Japon beyaz ve renkli 
baamalar 
Japon buma grafton taklidı 
Japon fular buma II ci 
Japon fular basma ll el 
Japon fular baama il d 
İtalyan !ular ba.cıma n cJ 
İtalyan fular basma n ci 
tngfüz fular basma attr 
tngıliz fular basma atır 
İtalyan ve envaı gömleklil .. 
bum al ar 
Alman turlng romlekllk 
Ruı ve İtalyan aatenll pır· 

70175 
70 
80 
80 

70 
70 
60 
70 
ao 
$0 
70 
65 
75 

75 
80 

lanta bas. 80 
Alman ve İtalyan tobrakô adi 68170 
Alman ve İtalyan tobrııko 77/ 80 
İngiliz ve emsali tobrako 80 

2-i > ) 
28 > ) 
32 > ) 

Afır İngiliz tobrakoları 90 
İtalyan ve Alman teletorta 70 125/ UO 
Ondina forta ve emsali 70 151'i/176 
Japon lenet 70 
Alman !enet 70 
A~an lenet 76 
Atır fantezi tt>nga lenet 70 
Ruıı lenet l <'i 76 
Rus lenet il et 75 
Rus buma beya.zlı 65 
Rus basma poter taklidi 80 
Ru.!ı geni• dnl I el 73 
Rus geni• dril n ci 73 
Rus zig zag 73 
Ça.ma,ırhk çiçekli lembrik 

33 
56 
5( 

61/6( 
48/ 63 
3-l/ 40 
35/ 45 
45/52 
45/52 
35/40 

411 
3• 
40 
37 
50 

100 
65 
42 
Si 
42 
5• 
27 
34 
37 
36 
n 
36 
42 
42 
50 
53 

46 

50 

62 
48 
43 
•7 
85 
72 
54 
52 
42 
55 
50 

58 
50 
25 
30 
36 
42 
46 
83 
37 
48 
46 
58 
26 
22 
33 
34 
35 
34 
36 
~ 
72 
60 
60 
38 
43 
38 
50 
28 
40 
38 
35 
43 
40 

62 
46 
43 
53 

28 

30 
30 
28 
33 
M 
31 
35 
M 
50 

24 
48 
50 
M 
68 
34 
43 
30 
38 
40 
43 
35 
29 
28 
34 
34 
34 
34 

2 c 4• 
2 > 92 s/m 
2 > 100 > 
2 Viktorya tarlatan (beher 

M. Tul 
GenlfUfl 

-~ _..,,, topu) (8,60 metre) 100 > 
2 Ttllbent malhint geniş kenar 30 

600 
40 

28 285 topuı---------
27 20,5 KoatUmlUk Kamgarn düz 

ı UT • a topu boyalı 
HAM ASTAR, KAPUT, PERDEL K KAP ~ :1 .. KostUmlUk Kamgarn 

I 145/150 430/ 630 

Oümrük Tarife No. 377 ~ l! ! topu boyalı E =: • KostUmlUk Ka.mgarn 
Top M2 Tel E j .?;> topu boyalı 

Malın cinsi Metretıl Genlşllfl •lkletl adedl 0 .:s "'" KostUmlUk Kamgarn 
--- ______ 1111 __ topu boyalı 

Astar 27.45 28 inç 70172 39 535 KostUmlflk Kamgarn 
> 34. 75 33 > 775 ipliği boyalı 
> > 36/37 > > KostUmlUk Kamgarıı 

> > > 8l5 ipliği boyalı 
> > 44 > > > 915 KostUmlUk Kamgarn 
: : :~ : 95/105 50/56 g:g ipilti boyalı 
> > 50 > > > 60 Kostümlük Ka.mgarn 
> Geyik baş 42/50 44 > 9! 55; 56 ~·~00 ipliği boyalı 
> Geyik baş 34175 33 > 58/ 65 39 sSo Fantezi topu boyalı 
> > 37 > 730 Fantezi topu boyalı 
> > 44 > > > Fantezi topu boyalı 

Perdelik kaput 90 > > 850 Fantezi topu boyalı 
> > 100 

8~· 200/ 220 48 Fantezi ipliği boyalı 
> > 110 > > ~ Fantezi ipliği boyalı 
> > 120 > : 68 Fantezi ipliği boyalı 
> > 130 > > ~3 1-'antezi ipliği boyalı 
> > HO > > ~8 KostilmlUk Steiehgarn 

PANTALONLUK OANDI. ACEM SAKALI ~J i:>!;t~Uk stetchrarn 

Oümrük Tarife No. 379 °1.! top. boy. 
~ .. ~ KoatümlUk Steichgarn 

Malın Cinai 

Pantalonluk 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

118/ 120 210/ 220 
> 225/ 270 

128/ 130 210 1230 
> 235/ 250 
> 2M>/ 300 

138/140 200 /215 
> 220/ 250 
> 251/ 270 
> 270/300 

Satenli kuma,. deııenli fantezi 
Belçika malı 

> > 
> 215 /23:'\ 

Pantalonluk Belçika malı 
SEJU 

> 
> 
> fıu;oneli 

Gabardin ,. 
Beyaz ve krem gandi pan
tolonluk 

> 2401260 
128(130 2201240 
1381HO 250/ 270 

> 270 /300 
> 250/270 
> 
> 

> 

> 
3001330 

2:?0/2!10 

i :! ~ ipliği boy. 
adedi ~ J"" Kostümlük Steiehgarn 

ipliği boy. 
--- - Kostümlük Steichgarn 

73 fantezi topu boy. 
85 Kostümlük Steıehgarn 

100 fantezi topu boy. 
110 Kostümlük Steiehgarn 
118 fantezi lplitl boyalı 
108 Kostümlük Stelchgarn 
11:; fantezi ipliği boyalı 
140 PardUııülük Stelchgarn 
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Gümrük Tarife No. 106/107 
Komtsyoacıe Wbtt ,,ı1fl 

2 > > Çuha kPnar ve 
emsali 

2 > > 
2 Pantalnnluk dulbdra 

taklidi 
2 Otomaıı elbi11elik 
2 Treçknt merserize ek&· 

tra gabardın 
2 Ekstra gabardin 
2 Elbiııelık Kolomba Ruıı 
2 Haki drıl E'lhiııelik . 
2 Amerikan pantalonluk 
2 Pantalonluk Belçika İtal· 

yan ve emsali fantezi 
mallar 

2 > 
2 > 
2 > 
z ~ 
t Acem ll&ktlı ekatra 
Z Serj ekstra 
2 Acem ııakah ekstra 
2 Serj 
2 Ağır gandl 
~ Ekstra gabardin 

125 130 350 380 
138/ 140 300 350 
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140/ 145 310 325 220 
140 24012~ 85 95 215 
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HO 
66 
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150/ 160 
210 230 
180 ıPO 
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190 214 
215/ 234 
235/240 
260 300 
301 335 
28Q/ 290 
230 250 
2751290 

90/ 100 290 
172 240 

.')6 40 
70/ 7:') 204 

46 40 
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43/ H 
50/ 53 
57/ 58 
34/~ 
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42/44 

120 
130 
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Maim Cinai Oenlşlltl fiyat __....-:: 
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TERZi LEVAZIMI J 
YONLO PAMUKLU SOFveSERJve TELAl.AR ''t 

Qümrük Tarife No. 379 ~381J Tel iJ 
Malın Cinai Oen .. Ufl •ddetl ededl ~ 

Jüt teli Yürek marka 

Adı tell 
JUt teli. 
;Jüt tel! 
Krl telA ekstra 
Kıl te1A I el 

70 260 -- -;;c;ı1 
paınıiW" 

22 55/60' 200/ 220 
75 280 40 
7(1 , 

16 246 
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> 

220 
275/ 290 
280/290 
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70/80 
198 Kıl tel& ll ci 
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140 210 3of serj 

KETEN ve ENVAI ~ a Sof serj I el 
~ & Kıl çıkmaz n el 
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150/190 
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1101140 Qümrük Tarife No. 417 ~ i ~ Kıl çıkmaz I ci 

M2 Tel i Z ~ J aket eepliğl I el 
Genltllli aıldtıtl adedi ~ J J aket cepliti lI ci 
----- --- - ___ Dril lııpinato I ci 

Malın Cinsi 

2 Beyaz keten 
2 Empermeabl keten 
2 Keten ropluk 
2 > > ve çar4aflık 
2 > > ve çarıta!lık 
2 > > ve çartaflık 
2 > > ve ça~aflık 
2 > > ve ça~aflık 
2 > > ve çarfaflık 
2 > > ve çarf&flık 
2 > > ve çarf&flık 
2 > > ve çarf&flık 
2 > > ve çar,aflık 
2 > > ve çar~ık 
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360/390 
300/380 
165/190 
220/260 

45 330 Dril lapinato ll el 
58 200 Kol astarı l el basma veya 
28 9:; ipllli boyalı 
22 108 

22130 ll'IO Kol aııtarı ll el 
> 260 Kol utan m cU 

45)52 300 Kol ut.arı IV cü 
> 3•5 2 Palto ut.arı ııatrançlı 
> 370 2 Palto ut.arı satrançlı ,. 405 
16 150 2 Yaka telA.aı 
17 250 2 Kıl kol ut.arı 

2 Kıl teıA j11t pamuk 3•!38 U 5 2 Kıl teli jüt pamuk 
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Qümrük Tarife No. 378 
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2 Keten ceplik 2 Kanape örtüsü halis keten 
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IŞtfon çamafırlık huee 
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Huse lnrtıtz ekltra 
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lM 
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170/180 44/50 114 

100/110 73/75 50 
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> > tı 
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17/100 65/75 '8 

180/175 115/12:5 115 
200/210 42/M t:; 
180/170 65/75 65 
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90/110 60170 42.10 
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70 31)()/:JM 
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80 
90 
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70 S:S/95 
75 150/ 180 

63/65 110/ 115 
75 105/115 
80 160/195 
80 110/130 
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7.0/75 
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57 
85 
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2 > > > 
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) Çiçekli )tike II ci 
l Beher 5 sm Çiçekli pike I el 
) için 2.5 kf. Çiçekli pike ağır 
)fark Rus buma kutil 
) Beher 20 s. Rus buma kutil 
) için 12,6 kt Rua b~ma kutil 

106/110 
2 > > > 

130 
140 
160 > > 

2 Fantui pamuklu keten 80 165/175 25/ 28 

)fark Rus çıtarı 
Rus hareli 

2 Beyaz keten pamuklu 
kar1'Jk 90 220 

)20 s. 12,5 
}q. fark 

Ruıı altı parmak 
Rua kuketllk 
Rus garwı 
Ruıı basma kareli otam n 
Rus cakar bNma I el 
Rwı cakar buma n el 
Çift yüzlU Alman fevyot 
,·andelden 70 
Çift yüzlil Alman fevyot 70 
Çift yüzlü Alman tevyot orta 80 
TekyüzlU Alman fantesi tevyot 70 
Pres krep 715 
DUvetin ekstra 78/80 

TOLBENT,SALAŞPUR, MERMER 
Oümrük Tarife No. 378 

43 
41 
48 
43 
40 
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2 > > ,,. 100 > 

2 > > ,. 120 > 
1 > > > ı.e > 
2 Beyaz ballll ketell 100 185/175 
2 > > > 1%0 165/175 
2 > > > Hl lM/175 
ı Ket.en ~ apr mal 188 175/185 
2 o > > 200 > 
2 » > > HO > 
ı » » > %40 > 

YONLO KADIN KUMAŞLARI 

OümrUk Tarife No. 106 • 107 

Maim Clul Gea19Uii M. Tul 

130/140 l560/650 
> 450/560 

IU Tel =:::ı--------
l=~~Malm--:::--C-lıaal':":'"--~-~-=--llkWl-:~-~adeıll~-~-~..;;ft~ya~tlar~~Mantoluk velur ve frize 
TUlbent No. 18 31 22 20 13 10 p. inç farkı > ,. I 

)20 s. iç 
) 12.5 lef.far 

> No. 20 I cı > 27 ı. 115 > > > > > > n 
> No. JO l1 el > 32 21 11 > > > > > > m 
> Nime > '3 34 20 115 > > > > frize I 
> A marka 31 JO 31 16 10 > > > > > II 
> A marka ham 29 21 > 12 > > > > > > 1II 
> çifte kenar 27 30 > 16.l5 115 > > > Spor mantoluk ı 
> t.koç aıtmb&t > > > 16.l5 ,. > > > > > n 
> t.koç atır 33 22 •2 18 ,.. > ,. > > ,. m 
> Malhint dar kenar 30 40 37 20,6 20 > > » Şenkoton velur ı 
> :,aı~~~t pnl.f kenar 21 " > ~ > > II 
> dört kenar 10 u. > > > 366 > > m1 Salqpur 21 3t 21 17 20 p. tnç farkı > spor 
> > ta 30 18 > > > > > > ll 
> 33 " 33 21,15 > > > > Tayyörlük ve pardesWUk 
> 34 58 31 28 20 p. ine; farkı > > > 

40 inçe > > > 
30 p. inç farkı > > > 
40 tan yukarı > > "> 

Mermer 31 39 24 20 p. inç farkı > > > 
40 tnçe k&da Ropluk I 
30 p. tnç fa.r1cı > lI 
40 tan yukan > m 

> 76 U 2l5 p. tnç farkı > IV 
40 inçe kadar > l 

41 

30 p. inç far > ll 
40 tan yukarı > brode 

> 35 ao p. bç tar 2 Mantoluk Kid 
40 1JiıOe Mantıohık K1d 
41' """' f .. ,.._ • • • • ... . .. • .. -· • ,, .. 
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102,150 
110 
117,50 
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HO 
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em. 
1,25 > 
1.25 ı 

No. 

ctPLİ&» 

Vater ecnebi 4 
> > 6 
> > 8 
> > 12 
> > 14 

1.~ > > > Kaaarlı u 
1,25 , > ,. > 20 
1,62,51 > > Elvan q. 2.500 4114 
1,62,5> > > > 20 
1,62,5> &katı'& > > 4 

405 > > aı.ıo 
~ > > 14 
495 > > 15/11 
~ > > 20 it ! ! : 

il .. ! : ! : 
> > Kaıı&rlı u 
> > > 20 
> > > 21 
> > ,.. 2' 

1.400 > > > 21 
l.IOO > > > 30 
ı.ooo > > mıvan ıııo 

800 > > > 14 
1.200 > > > ki'· 2.200 6/10 
1.0')0 > > > q. 2.:IOO 12/14 

BOO Tire > ldlçUltlk 4/10 
1.200 > > 1•;3 1.000 > .... 

800 > > > 14/3 
™ > > > un 
650 ıcc. 1.800 lplitt be,u 4/H 
l500 > > > 11/U 
~ ,. > > 20/U 

> > > '4/12 
1.ooc ,. > &en 40;12 

800 
650 > > > 60/12 

1.100 > 11 > 80/U 
960 > > > 70/12 
... ~ > > > 80/12 = > 2.250 > > 90/12 
550 > > .. 100/12 
450 > > > 90/9 
250 > > > 100/9 
180 > > > 100/1 
800 Not: Eınery kalite al ipliklct lcln 
580 pakette ıoo kurut zam. 
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