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ESTETiK 
Fiyat.lan 100 lmnlf olıla ba iki ID)'me&ll eeer, 

1 
, lmpon pUrecek olluyueonıaza yalmz 158 kunqa 
nırtlecıekUr. Ba kuponları .-klum.yı onutmaynuz. 

Ankaradaki bomba h8disesi
n in içyüzü anlaşıldı 
Suikasıçi UskU.olU bir konıU.nistıic 

Iktısadi başıbozukluk 
iktısadl alanda ihtisası muayyL n bir usule 

Ömer Halidoviç isiç adh bu Yugoslavyab 
muhacirler hakkındaki hükümlerden 

istifade ederek vatandaşhğımıza ______ .. r-. ____ ..__, 

bağlamak teşebbüsü ele almmalıdır ARKADAŞLARIYAKALANtN 

Kay.eri labrikcuını kuran Şevket Turgut, Erefli bez CAV A 
lahrikaım karan Celal Ediğe, Bakırköy ve Nazilli ba. 
ma labrikannı kuran Fazlı, cam labrikaını kuran ve HAR e·ı 

Kendilerini idare eden bazı ecnebitler 
hakkında tahkikat yapılı!JGr 

iJtll'e eden Hüsameddin Yahya, nihayet lzmit JıGiul 
ltılnilttmm kuran kafıd mühendiai Mehmet Ali K&jıd~ı ş·dd ti 
ba müeaaelerden uzaklaıtırılmıılardır. Sebeb. ikmadi 1 1 e e 
lflfeklıüllerle kurdukları müa•ueler arasındaki müna. d 
•betlerin düzenlenmemİf olma..dır. evamediyor 

Yazan : AsUH Us _Japonlar 
Allbra ~ Etibuık ve Stı- il ile aahpırnemlJ, 90Dr& lmnlup ı· ı er ı ı· yor 1 a r 

merbuık gllıl lltaMU devlet te- mllesseaenln ba§nMlan abnm•ı, Bat. 
telillllerl De lnm.lum karduldan Vekileot.e ballı mlralrüe heyeUne 
möem•eler UMIJMlekl mttwe- geUrllmltfb. Erejll bes fabrikua-

betleri •• ba m•··· ese1er1a ali- • ınu... Oel&l Edlle 1i8e ba .... Tokyoda 
.... devlet teıe'dılllerl tuafm- eaeeaeden ~ ı.u.ctu --
ma JD1INlıabelerl beldqpda laükü- ra AdMada ın..1 ........... ._. 

Şark cephesinde 

Orelde 
Ruslar iki Alman 
tümenini kuşatblar 

Kuronştad 
Alman ağır toplan 
tarafından ıiddetle 

bombalandı ~)lir ....... 9MM'Jlulrlaamlık. -- .................... , Hava tehlike-
.. ol41limaa llUııUıiror. Niaum '* tabriluıılı ile N..UU ...._ Londrada.n blldhildliğine göre: 

loliDde JllrllrJQe gm,cek olu nl. fabrikumı lmu. Fuh ayni '*ı- sı• ı•şaretı• Oreıl bölgeeinde Rmla.r iki Alman 
..-une ba meltdut mesaliyetli 1 bet.e uiraınıf1n'. Bu da tlmcD A- tümenini kuşa.t.mağa muvaffak. ol-
m1 ... eee1er1 ballı bahllldaldan te- cla8da Nah N .. ili ~ 
ı HWı Mı..... _.. .... .cııı.tt? p v·~-:1...1: m~ır. AlrnanlarlO'tinienf-. 
rHrbHI ..._ it ,............ 19 eııl• tt 19& 9l"llUI 'la &Ml •• 'Cı cMr. a. • 1• 
--- --' ı--1a-u- bal-· ~- ıı...!- ....__le •J-4= -. m Almantaa temlla rtr ' mt lıll--.:J .....,_. -v....... -~· _.-... -- ..- JAPON KUVVBTLERI 0ST0ND0R .a.ı..-ı f'-:1..-t A,____ ----'---bu ....... mlkellef tufuelnn'I. ..__..._ tlGU'a lr;=-U-! .. • ..._ nu"UUŞ, ...... ....... ,.. .............. 

-...._, _..... - Bandoeng, 5 (A.A.) - B··-nkil bı:J.abi ~~: .. 
.. ı.Meri büyük bir memnanl-. lin tazminat velflmitf;lr. NlhaJ'et Felemenk tebliii: ueu .... ..~_ .. uWyo ~ -

,.tle kaJdedlyoruz. Dl'& gerek E- (~Sa. ! Bil. 6 da) (DetNJMt Ba. B Sü. t •J (Dt'Wmt Sa. B Bit. 3 de) 

~gerekStimerlMY*'mne- ------------------------------------------------------------mret Ye mtlrakabmi altmda Jm. 
......., ol.- malatellf fabrikalarda 
tarltl flll&yetlere 701 .. imll
lerdea ........ M80 ........ ka. 
DDU 48 aaca maddeılt macibinc 

TiCARET VEKALETiNiN MOHiM KARARLARI 
-- yapdıp Jtlrlrlllp glnnl~ 
.,..........., tc.p eden bu nlgunna. 

...... ort.da bahmnMmuldlr. Ba 
•lwnnwne yapmna Udaadl dev
let t1!11P HDeri ile banlama kur
d111dan =femeaeler arumdald 
naMnubMler tıeknlk ihtiyaçlara 
~ ...._k •it olacakta. Mahfe. 
8f il lll&e911 ele-taia verimli 911· 
rette~ engel olan ma
- Dyıtlılr, ltlmJDsuz ve zan.ıh 
.... hale'• olmayacaktır. Sadece 
teftlt Ye ........_ vulfeııılle mil
lrellel oı. -.bmlana mMM"Z ve 
W'Utl mMahle!erle mıeaaı vasi. 
Jete Kelmeleıtnln, banan netieesl 
eluü ml•ıe.elerin fadyetiacle 
fili ...ıtyetleıtn lılıl"-Dm ö

Bütün ithalat eşyası bir Marttan itibaren 
Vekalet bürolarından tevzi edilecek 

1 marttan itibaren gelen ve ı 
gelecek olan bil<Dum itiıalat ee. 
yası, Ticaret Veldletinin emrin· 
de müracaat büroları tarafmdan 
bütün viliyetlere tevzi edilecek
tir. 

Bunun için, 1 marttan itAıaıren 
~ ve geleceık olan idba)At et
yasının yüzde yüzünün mOraca
at bü.roewıa aynlmasma karar 
verilmiştir. Bu miktar, fimdiye 

ithalatçı, peraken 
deci ve toptancıla
rın kar hadleri 

tesbH edild 

KAPUT BEZi HARiÇ PA.. 
MUKLU MENSUCAT 

Akreditifli yüzıie 25, akreditif
siz: yıü7.de 20, Toptancı: yüa:1e 1 
perakendeci; yüme 15. 
ERKEK VE KADIN YÜNLÜ-

LER, PAMUK 1PL1KLERt 
KAPUT BEZİ 

Akreditifli yüale 20, akreditif
siz: yü2de 15, Tpotana: yiDde 
10, perakendecci; yüzde 20. 

kadar yüme 25 idi. .._ __ APUTBF.Zt 
Toptancı: yüzde•. Ptu'akende

ci: yüzde 15, Pamuk iplikleri 
toptancı yüzde 3, perakendeci 
yiizde 15, yün iplikleri toptancı 
yüzQe 10, perakendeci yüsle 20. 

atlne ~ir. 
KaJfeli .,_ ,......... kana 

ffe•ket Taqut ~ idare-

tık defa olarak yukanki karar, 
şehrimizde manifatura eşyuma 
t:Jetmil ediJmi§tir. Bu ef)'adan 

Maliqe Vekaletinin· tebliii 

2 inci tertip tahviller 
Yarın satışa çıkarıhyor 

•etn= 6 (AA_) - Malqe yekAWlpdea Wlllt e'O=dtf'r: 
&8JNl .,.. ftl '911 •mmnlı kanun macıllıace Uaw ~ ftl. 

ıtlm w llMııWı ........_ Dlyaıtlalar "" 1But ı.tuy«ılllarmdlaa l.ralt '" L 
................ kMar ~ demir)'olUllll ................. edlleo* .. 
7n.1e 7 pllrll lNl demlrJ'ola llıtlknanm H .-ede l&flım llllJllU 11 mllJGn 
11ra11k ildDal tıertalne alı t.ltvllledn -*'ti 7.S.lNI.............. u.LIMI 
.....,._ kadar' yapdamldlr. 

TalaYl9eır •amHtne Jllllllarrer olap ~ IO,IOO ftl 1111 Bra -.t llV
...... lılrtlr, Jirmlllelllk " elllllkUr. 

'l'almDel'lla 111nO ftJa&ı yüzde 96 olank tmıplı .............. Y..a 11 Bıa-
1* lıılrlllr talrtB bedeli 11, - Urabk ...... lleıılell ,,. .. • ......... iallYll 
lledell de ICIO llndır. 

.. tıMYUJer amaml w miUlıak blHıı; illerle ldal'9 olmuıa daire ,. ..... 
ı ı • cıe. Yll&yeıt b.....r ldarelerl ve beledQ'elene ~ ..._,ede, iDiL 
..-.. ftl makaftlelerde teadut olanık ftl lwslreee ....... .,. .......... 

.. mDll tmlAk lııeclellerlnlD t.ıedlye91Dcle ......................... " .... 

......... IMıdellerl " falzlert tabvlllerln ........... .,._ lıMlıır ... ter. 

........... ılı!ll __, ~. 

ll-.ll6r Wn1Uer 'ftrtd7e mmlulrt1'* meram. ~e ~ 
..... ftdd)e lt, ICmllk w E7fam, 09maDlı, Balll. ftık 'l'lcuel, •ılıllş~ 
.. hnbhn ile 88mer" stllNınk .....,...... .......................... . 

• 

İstanbul vilAyeti hudutları dahi
line yüme yedibuçuk n:iktarmda 
manifatura iılabet P.t:r.ektedir 

KAR HADLERi . 
Ticaret Vckiieti, idbalAtçı, top 

toptancı ve perakendec ki.r had
lerini yeniden IU suretle teft>it 
et:mifltir: 

MAKARALAR: Toptancı: 
ylbde 3, perakıendeci; yünle ıs. 

ÇAY; lttıaıitçı; :aıen',einden 
(Deva•t Sa. 1 Bil. 6 tü) 

Yavuz· Abadanın cevabı 
btanbul Oniveraitesi doçentle

rinden Emin&ıil Haltevi Reisi Dr. 
YaTQZ Abedan kendisiyle görü~n 
ıwbd8fımna anketimiz için şunla. 

n ıı67lemittlr : 
''F-Acr evlenme müessesesinin blı 

ne?! durgwılulUJıdan bahsediliyor 
~ bunu iki sebepte aramak lbım_ 
dır: 

Birinci sebep 4.amamen iktl611dl · 
dlr. ltinclıi ahla telAkkilerindeki 
delişı.tllk 'Ye serbest hayatın ba
zılan için hem daha ltArh ve daha 
menfaatli olması; hem de evliliğin 
doturacatı k6Hetlerden kaçınma

udll'. (Devamı Sa. 2 Sü. 4 de) . 

Vişi 

Gazetemiz 

& Sarfa 
••• 

Son sayfammla 
renkti Pasifik 

haritası 

Daimi V dıt olruyuculannın yiUJe elli tenzilatlı lıitablan 

RASiN; 3 
Mı8ll klılıllk möellU &A8bf'la lrW'frhz ıllın ~ dldl .. .... 

gön Dlllftl ...-...,_ lmpımlula wqoraa. Ba alldde lkt fılela w lılr 
kcımedl .......... _ .. 

Birinci laı:ia: Olidde if ijeni 
su facknm luıbralllUllan Arp. ve ...... kralı Ar• 1 ' kral 

hle He ._ 'hıdlllll otlu nıethur kahraman A.tD, JDe§hur 1t1ı1r kra!r 

O.. .&s-..w11• mm 1canm, km bl,lenl " diler tarihi efbU. 

llıinci ıot:ia: frED ER 
Ba lmımdek1 phıalar: EJm11a otla Atin& kralı 're.e. kans l.lllılr, 

or-'tn .... Amuonıar ~ Aall)opw ottu ıpo11t ..... diler ....,. 
erkim. 

Komedi: Dava meraklıları 
~. Normandl'de blr hAldm. otıu. blJt tehirli ff <ıD\Ul km. bir 

KAIDt.eıl, kapıcı w k&tlb &l'&llDda pçen bu komedi, cidden .........._ 
bulrlamDll ve bOJOk ..srtJı gOzıel n &ılQ 1Udr ve nQktelen,te ııe.a_ 

'DllfUr. ' 
n,atı TG kurut olllil Rulll'bı Oçtlnc11 clldi Ue beraber fiptı • k:u. 

nt olan 8llaı1 llWI YeUdn'!n, Jlesel'clen diHmlze çe;IJ'dlll W&IU 
adlı ... rı. T kupon pttren okuyucumuza yalım l50 kuruta ftl'lllollıllr • 

llapoalan, baıttncleB ....._ bllb ..........,.. ........,_., 

==============================~~ 
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Bir ls\·cç gazetesinde çdmn mabAc Cava harbi 
(Baş tarafı ı incı sav/ada) Almanyanın . cevabı 

Makaledeki fikirler: 
ı - Finlandiya mllnferit sulh 

;apmalı. 
2 - Almanya Non•eçi tahlll"C 

<>tmeli. 
S - Şlmaklc bir İngiliz - A· 

nel'ikan seferi hanıket saha<ıı te
min e<lllmeli. 

Berlin, 5 (A.A.) - Yen reeınl 
;r !kaynaktan tebliğe diliyor: 
Götenberg iHandcls ulld Şlff&rt.s 

iaytun, eski lir topçu subaymm 
'lir kamalesjni neşretmcattedir. 
Maltn.lc ı>ahibi Finlandayı mUnfe -
• t sulh ya.pmağe. teşvik ve Ahnan 
)ayı Norvcçin tahliyesine mecbur 
etme'k Uzere lsveÇ tnrnfmdan blr 
t esebbUs yapılması tavsiyesinde 

Cavıının lıer :tarafında Japon ili. 
liltı. tcrt'nların.'\ !karşı mUhnrc.be :şfd
\ktlc dc,"nm clmektcoir. Munnzam 
l>ir ~he 1csisini ıımamiylc irnkdn
sız IHrakan hu sızma harbinin ga_ 
ııip olan mahiycll doloyısile vazi· 
yet hakkında sarih Jıir şey söyle
mek müm'kün dct;ildir. Hülnsa o_ 
larn'k Japonların adet iıstünlüğğüne 
mıılik oldukları Ye nıfilemadiyen 

Hcrlcdikleri söylenebilir. Dıı suret· 
le ıkıt'tı.larıınızın kahrnmıınca mu
kavemetine :rnğınen Jnponlar bir 
knç yeri i~gııle muvaffak olnıu§lıır· 
dır. Düşm:ınm kari olan hnYn ha· 
kimiyctl rnuva!fokıycllerinc yaı·_ 

dım clmck-tedlr. . 

Burhaneddin Tepsinin belediyeye 
milyonlar kazandıracak teklifi 

Şehrin semtlerine evlenme yer-
leri ve bedestanlar açmak 
Burhanettin Tepsinin belediy,e

Ye bir teklif yaptlğmx ve ~ed.Lye 
vnr.ida.tınx bir knç milyon artırma:k 
Uzere yeni kaynaklar buldu
ğunu yazml§tlk. Burlıan.eıtUn. T.ep
sf, şehr.in bir çok yerlerine evlen
me 'b!irola.rı kurulmnsım teklif et
m1ş ve bu suretle belediyenin va-

ilkbahar 
Taarruzunda 
ingiliz tayyareleri 
Almanyayı bombardımana 

başlayacak 

Londra 5 (A.A.) - Ha.va. na-, , 
zırr Almanyn.ya hava akmlarmın 
a.."'1mlacağmı eöyliye-rek demiştir 
ki: 

Evveki senenin ısonldinun ve 
§ubat ayl:ırma. nisbcUe atılan 
bombaln.nn atrrlığı yüule elli faz.. 
.lııdır. Uz.ak şarka Rusya.ya i!etme
lcr ırrtm.ışt.ır. Yeni av uçaklan:miz 
Alnuı.nb.rmkindcn üstUndür.. A
mcri!ınlıl::ı.r da ayni evsafta tayya
re gönderiyorlar. Hava. kuvvelli?
:rbnlz ı.iUtün snvnşlarmdo. Alman -
ları yenmiştir. Ve ordu ile işbirli
ği yapr.raık lbunda.n sonra da. yene· 
cektir. Hava Jrurma.yları Almrı,n -
yaya nava taarruzunun harbi !ka
ranmak iç!n elzem olan vasıtalar
dr,.;n biri olduğurıa !kanidirler. Hlt· 
ler Rusya.ya ikıı.rşt ilkbahar taanıı
zuna başladığı zaman Alman harp 
f'allnyiinln hayati m.crltezlerine a
ğır darbeler indirmeliyiz. 

Almanyada 
Bir kimya fabrikasmda 

infilak oldu 
4() ltalyan İffÜİ kur§una 

d!~I • , 
&Mumlf. 

Mosko\-a, 5 (11. A.) - Sovyet 
:gece tebliği ekiİic göre Almanya. 
da Düsoldorf civarında bir kimya 
fııbrikasmda dün g~e bir Uıfilak 
olmuştur. Şlmdiy-c kadar enkaz 
n.:..'tmda:n 192 ceset çıkarılıruştır. 
Bu fahiikada. ecnobi işçi çalışmak· 
Ul. idi lnfilMctan sonra civardaki 
ctiğ.er bir kimya fab'rikası işçileri 
~ dC'Wmldaıı istinlif Gtmi"
ler ve bu greve önayn'k olan 40 
İtalyan .Aimanlar ta.rafından kur -
tıumı.. dirdlmi§ılerdir. 

nnm::ıktndır. Aynca lsvoç, :Nor
' eç ve Finl:ı.ndiyo. a.msında ıl.aarru
"i ve tedafüi bir ittifak yaprlmruıl 
• C'klif ediliyor. 
Alınan hariciye na.zırlığında. bu 

arip mUnfcrtt rulh tekfüine ikar
r Fhılandiye.dan bir a5tjs işltilecc
•i sanılmaJcta.dlr. Bununla beraber 
uıa.kale mulıarrirl, ortaya &rf. strn 
ı cjik mahiyette Jxw noktalar da 
.Ic.ri sUrmüş ve !bunlar yalnrz Sov
~ etlerin ib:ı.tı §imal cenahını scr
hest blralmıağr değil, !Jimalde bir 
lngillz - .Amerikan seferi kıt.ası 
ır;i.n hnreıket sahası temini 51ıtlma
lini de göz önilne getirmiş bulun
duğundan bu sözlerin yakmdan 
mUtalca edJ:mesi lilzumu ha.riaiye 
nnzırlığmda da bel.i:rt.iMiğino göre, 
AmıantYnda g&ıı)nUne getirilnrlş 
bulu:nmalttafür. 

Bu 1evcç gazetesinin İngiltere 
tesirl nltm.dnld a urumu kafi de
recede ma.lfmıdur. 

Ve kolayca nnlaşıla.cağı ilure 
1 u m:ıkaledeld siyasi ''e cskcrl 
mahiyette tcldüler lngiliz haber-
10r ruızn'lığmm Ur tecrübe hılo -
nudur. 

lsvcc'in kabule bilhassa amade 
1ld'ir,;tt ve netice i:tibwile İsveçi 
l ır harp s:ı!ta.SI iha.linc getirmeyi 
edef tuta.n bir teşeb'bUsün gaye-

• L ve şümulü lbu nevi neşriyatın ts
'00 bitara.f".ık dur.um.ile ~ kn.bUl 

dip etmiyeccği meselesi Uzerln
de lsvcç ealfilüyeUi ma.hffiletinl 
Uşünd ümıesi iktiza ederdi. Ka.1-

11 k! bU gibi ~t lbu.tlin bir 
ı cmleketin mcnfaalcıiııi tehliltc
·r> ltoyo.bgir. Son znnıan:Je.rda Pıı-
iki ya.el durumu hcıse.:ba Ata.tma -

··::1. basını ta.ra.fmda.n ciddi surette 
ayret edilen :tsvcçin 1nglliz: para
'e iböyle bir engelleme ma.nevre.
•nn neden dolayı mfuıf.uı.de ctüği 
u!Lll Almıı.nyada sorulmaktadır. 

P rllnde şu cihet de dlişünillmek-
tcdir ki. yu'ka.rıda iSini geçen ga
.:rtenin ııxı.c;muha.rrir muavininin 
lsvcç gazeteciler klfibünc rC:S ta-

in edfidlğine göre, bundan bu ne
vi rnelodlar Met hükmüne gire
( kti'r 

Gönüllü hasta 
bakıcılar 

Bugün ser ifikalannı 
alacaklar 

Yardım sevenler cemiyeti :tstanbul 
merkezi ycti§Urdl~ g6nfillQ hasta ba.. 
kıcılarma 'bugUn EmlnönU h&lkevlnde 
merasimle sertınknıar dağıtacaktır. 

Merasimden 11onra. "Dcğifen Adam,. 
piyesi temsil edlleccltUr. 

------ıo~~-----

İ c r a Vekilleri Heyeti 
toplandı 

lrıkara, 5 (A.A.) - lcra \'ekille. 
ri Heye!i, bugün B:ışvekilliklc saat 
15.30 da Daşvcliil Dr. Refik Sayda· 
ının bnşkanlıöınd:ı rnutııcl toplantı· 

!iını yapmıştır. 

Deniz yolları tarifesine 
yüzde 1 O zam yapılıyor 

\nknm, 5 (Vokıt muhabirinden} 
- Devlet denizyolları idnresi yol
u tarlfelcrlııdc yaprlac:ık zamma 

<ı::ı.ir tetkikler neUcclenmisUr. Ve
aen karora göre yapilııcak 7.am 

ı · beti yilzde ondı.a. 
lstruıbulda Ha.yd:ı.rpo.şa, Ka.dı

n.ÔY, Adalar Yalova., Haliç, Van 
,ö~ işletmesi, İzmir körfez !kıta
ı ::ı.rı mm.mm <lışınckı. bmıltılmışttr, 

Yeni tarifelerin tntıbildne >"Bkm· 
•la lba..Jh>..ruı.caktır. lstanbulda sahil 
•• "1.U:ı.rma yapılacak zam i;ıi bele
oıyeee varidat mevzuu olaralt etüt 
cdlmektcdlr. 

Tuna vapur şirketleri 
'konferansı 

Solo ile şnrkı CaHının diijer Bod 
jonesoro gibi lnızı yerleri düşmn· 
ııın eline düşmüştür. Ciorhi r.m·nıi:ı 
düşman kıl'nlarımız larnfındnn lalı 
!iye adilen J{ra\lınEf, Poct\'a'kıı rfn 
Te Tansernns'ı işgal etmiştir. 

CAVAYı\ l'RN/nEN ASKEU 
ÇIKATU /,Dl 

/latıdoong, .; ( A.A.) - Snlô.lıiycl-

11 iblr kaynııktnn hııber verlldiJUnc 
güre, Japonlar, C:a,·ıının hııtısın:ı 

yeniden nsker cıknrmışlıırdır. Ve 
buradıı siddclli hlr muhnrcbe ecre_ 
yan eln~cktılir. Hollandalılar şid· 
dotle mulmhil tıınrruzrı seı:nıclı.te i
seler ek .Japonlar, ayı bnkımınclaıı 
kıı, kat üstnndiirlt>r. 

Londra, 5 (A.A.) - B.8.C: 
Burndakl Felemenk hUkQmcU tam. 

tmdan verilen malOmatn göre, garbi 
Pıı.s1!ikte Japonınr her zamandan zL 
yadc denizlere h!ıklm bulunuyorlar. 
Bu mm takada. bir karşı t.ıı.arruza ı~ 
mek utmdlllk rnQmkUn değildir. cava. 
da savaıı tımltsiz bir çarpqımadan lt>4-
rctUr. 

Japonlar ,diğer yerlerde olduğu gibi 
Cnvada da balta girmemi§ ormanlar. 
dan geçerek cıtrat& yrı.yıUyorlar. 

Londra, G (A.A.) - B.B.0: 
Ce.va adasında Japonıar blllıa.aşa ha

vadaki adet UatUnlUklerlndcn :l.ltltade 
ederek bir miktar da.ha ilertemlflerdlr. 
:LcJmlrada bulunan Fclemenlt hQkfime_ 
tl kıtalata sonuna kadar çarpışmaları. 
ru emretmlşUr. Felemenk denl.z kuv_ 
veUerl kumandanı amiral Hefrlh hu· 
8Ul1 b1r vazl!e aldığından, deniz kuv_ 
vet.ıerlne şmiral Van Staper kuman -
da edecektıt. 

Oa.va ad&lmda Japonların istifade 
cd&blleCekleri ııman tcı!Ata, deniz Ua. 
ıori, k~pr\ller tabr1ı> idil~. Ru• 
mt olmıyan haberlere göre, Japonlar 
lndtanıajoe koywıdan 1 erl"1doği'u ller. 
Uyerck cavanın yeni ....,t'tkezl Bando. 
e:ngtn 60 kilometre nde Subanga. 
kadar gelml§lerdlr. Fn mt buı'ad& dur. 
dunılmu§lardır. Şimdi Sub&ngm yan· 
eı .Japonlan'la, yıırm Felemenk kuvvet 
leliDdcdlr. 
aooo tonluk bir Japon g<'.mlııl 

hatmldı 

\la.şln~ton, 5 (A. A.) - Hllli>i• 
yo nezaretinin ~ba Rk§Ml 
tebllği: 

Fillplnlerde, SUbik k6rfczinde 

rlıiatmı artıra.cağını, ayni zaman
da memleketin nüfusu işinde de 
mühim bir ro1 oymyacağmt illive 
"<."İmiştir. 

Ayııl zamanda •repı;i ikinci bir 
teklifinde de Sımd!ll bcdcstnnının 
!;ichrin muhtelif yelinde ~ubeleri 
bulunmasını istooıektedir. 

Te'klifll!rln tetıkiBtine de\•am e
dilmektedir. 

Şark cephesinde 
( BatJ tarafı ı incı Mtıtotla 

M0&ko\1', 5 (A.A.) - Sovyct teb. 
llğl ekinde Ru!I kuvvetlerinin Lenin _ 
gradıı doğru ileri hareketlerinde da.ha 
Uc kasaba geri aldıkları bllcUrnmckte· 
dir. Buraları Alman karşılık taarruz. 
lan pUskUrtWdUktcn sonra. l§gal edil 
miaUr. Almanlnrclan zaptcdilcn toplnr 
muharebe meydanında. ıoo den fazla 
ölü brrnkıuı vo geri çckllcn dUıtman 

kuvvetlerine karşı harckcto geçfrllıni§ 
tir. Almanlar zaylatlanna rağmen 
Staraya. - Rusıısa. cenubunda çevrilmiş 
l:rulunan 16 ncı ordularına ha.vnda.n 
malzeme ve gıda. maddeleri ı;öndermek 
tcşebbUsüno d<ıvam ebnektcdlrler. 

Beyaz Rusyada Sovyct ileri hare _ 
keti sonunda çete :fa llycllcri ziyade. 
leşmiştir. Alman geri hatları nrkCBtn. 
da hergiln vagonlar, k6prUler ve tn§ıt 
kollan devamlı surette tahrlp edil -
mektcdlr. Çetelerden biri SoV)"et ku -
ma.nuanlığı ile muhabere teminl lçln 
.Alm3.11lardan zaptcttıkıeri bir radyo 
merkezlnl kullruıma.ktadır. 

lAndrn, 6 (A. A.) - Dün gece 
Berlin radyosu Kmmd.n. Sovyctle-
-r,iJı ıiaoc;ıW hUcuınlardıı bulun
dııklanru '1tlrı\f etmiştir. 

SivruıtoiJöJ cIV8.hhdik1 nlma.n 
mevtilerine Rusliı.r 26 hücumda 
bulunmus1ar ve bir yeri ele geçir
mişlerdir. Karadenlz Rus filosu 
efradı süngülerle hUcumlama bu
l unmuş ve ü~ Alınan alayına nğır 
zayiat verdirerek geriye af;ml§ • 
tır. 

Smolcnsl.ı.e ağır çarpışmalar vu 
ha gelmoktedir. 

Leningra.dda Alman hatları iki 
noktada delinmiştir. Açılnn gedik 
1er genişletilmektedir. Bi:r Alman 
parnsiltçü tümeni imh~ edilmistlr. 

S:ıruı.tkAr Bllrbanct1ln Tepsi 

30 milyon 
Otomobil 18.stiksizlik 

yüzünden işlemeyecek 
Vnsington, 5 (A.A.) - Şayet 

lfı.st:iğhı. yerini tutacak başka bir 
madde bulun:ma,yacak o1ursa lılsük 
leri kullanılmaz hale ge 1 on 30 mil
;\ on sivil otomobil Blıı1eşik Ameti
~cada belld seyrUseferdcın ~Ikn.rıla.
o.."'.lrtn'.. FJya.tla.r milrngibi Hender
ron, bugUn mildo!aa tahkikat ko
misyonunda. şöyle demiştir: 

"Yeni otomobil lft.sUklcri yap
:rrı..ak yahut cSkilerl tamir etmek 
için bir kilo iaıuçuk bile verile-
:::nez.,, 

Almanyada 
Fransız mümessillikleri 

kuruluyor 
l'nrls, 5 .A.A) - Fransız hllkfime. 

tinin i§gnl altmdn.kl topraklar umum 
mQtncssllUğlndcn bUdlrlldlğllıo göre 
Alman hUkCımctlyl~ yapılan mUzaı<e. 
tclcr n(lllccsindo Alm.twyıı.da; Fransız 

mUmcssilllklert kunilınasııuı. kıırn.r ~·t\-
rilml§t.lr. 

Bu mUmessllllklcr Almıınyada çalı. 
8An Fnınsız işçllerlylo bir taraftan 
Fransız hUkfuneti ve dlğ r taraftan 
bu f§çl nUclerl arasında devamlı tc.. 
mas kunılacaktır. Bu mUnasobctıerl 
da.ha s:Jyade mkla§tırmak için ı~ran • 
sız hUldllnoUnl Frall.!iıdakl Alman tıı
çl olıBi :ı:ıczdlne de mümessiller tayJn 
edecektir. Bu mUmessillcr, bir Fran _ 
sız S§çl.61 kaydedildi mı, ona faydalı 

tavsiyelerde bulunııcaktardtr. 

p~sj Hdekl rraasız 
toprakları 

( BaJ tarafı 1 inci sauf.ailııi) 
Ayni mahfiller bu ha!>erlerl."l 

~aynağuır Bilyü'k Bri'rt.nnyanm ds
tif:ı.de cdcbilec~ğl lbu Hindistan 
yoluna i ~de o.nyorlnr. 

Bu müıuı.seıbeUe şurası ihatırla.
t.ılımakt.ndır iki. Fransız hükfmıeti 
imparatorluğun her yerini nıuh
t emel bir saldrrgana ka.rşI müdıaı
f2aya nzmctmi§ olduğunu müte
addit defolar bildirm..~r. 

Tokyo, 5 (A.A.) - D.N.B.: 
Asabi Ş.iınbun gazetesi Pasifiik

t.e:ki l<'tanSIZ topraldar:r mcscicsi 
halkkmda. diyor iki: 

"Yaıi Knledonyo. gibi PMifikte
kl diğer Fran.sız ndalnn dn lngi· 
liz ve Avustura.cya ıa.skerleri U>.:rs
fmda.n i.:!gel edi lcckür. Billd:lçbü 
v~lisi Döku'nun Pui.f"Ude'ki bütün 
lı'nı.n.s:z topraklan umum valiliği
ne tayini \'işinin sözde kaaclak 
bir hn.rckct.iııdcn baŞlm bi:r DCY 
deoğlltiir. 

i&llt& l".MiftJI ·....-z~a.-. 
r<rının m\ldS.1'8.MI lilli\l.Sunda d11 091 
ile ıB;rlcç±k dO'\'lO~t" m'llSilldakt 
an~aşmaya gelinc.e, ~"nlnslz a.<lala .. 
rm 6tnı.tejik cllcmmiyeti pek 
'büyllftttUr. Bu odalar Amerlıka, A
wstrolyn vo YCili Zoln.nda. nrasm
,Jrud muvasalanm idruncsi içın e
h<'mmiyctii birer zincil'<lirler. i
leride bu adaları Vi ye ait ola
rnk tanımak Japonya. için çok gUç 
olac:ı.ktır. Çünkü bu adalıı.r Japon
:,~~n. dUşman memcltotlerln isgall 
ıı.ltındadır. Jn.pony:ın:n vazifesi bü
"..ün vnsıtelarlyle dö Oo1'ün icro
rtmı önlemektir.,, 

ingiliz ordusunda 
cezri tasfiye 

Looc1ıa, 6 (A.4.) - Yeni, harbiye 
-nazırı: Sir .Jamcs Grlgg 1ngWz ordusu 
.ka4rolalmda derhal oczıt bir tasfiye 
yapılacapı eöykımt§Ur. Bir modem 
ordu fo.fi !cin elzem olan bedeni ka. 
ibill..}'Ctıe, phai pıuUjl ve fikir canlı. 
lığmd::m malınım olan bütUn §Cflcr u. 
za~. YCl§lan en çok 45 
olım yn.r.bny rlltbcsine kadar bUtUn 
subnyhu" muayeneye tabi tutulacak -
tır. İcab edene bu aubaylar sıhbl mu. 
ayeneye de BO'Vkedllecc.kli!rdlr. Aksi 
tnkdirdc bu subaylarm nklbctı ğetıe. 
r1 tarafından vcrllecek raporlarla tA

e.yyUn edecektir. 
Subaylar Uç amıfa aynlacaktır: 
ı - Şl.mi!iki mevldlcrln! muhafaza 

cdcbflecck olanlar, 
2 - Daha az faal bir blzmolc nak. 

ledilmelcrt icab ct1enıcr, 
3 - Sivil hayata .lado edilecek olan. 

Jar. 

iktısadi 
başıbozukluk 

(Baş tarafl 1. inci sayfada) 

İlff11it Jtiğıt fabrika.Sim kuran ka
ğıt m\ihcn~i Mehmet Ali ın~ı 
bu ınUCS8eSCden ın:akl:ıştırtlmıştır. 

mıtUn bu ileği!:ifkllklerin ba!.Iıoa 
~bebl Hrtısadi teıfek,küllerle buıı
'la'fm Jomhıldarı mileelleSelcr ara-

mdah.i müruısebctıerln bir nizam
name ile dilzenfonmcmiş o1m ıdır. 
Pnbrlkalımn idaresi m ullyetlnl 
tizcrlcrine nlmı olan mUdUrlerln 
hak vo tıalihlyetJcrl, \"8.Zlfelcrl ne
rede bqlar, ncrc<le blter! Ilugiln 
belli del;;rilclir. Dundan dolayı aa 
tcfti1' "e mUrnkabc malawılım ile 
idare mokıuuwıınlan o.rasmda lılr 
anlaşnıazlık t~nca haklı ile haksı
zı ayırma.k lnıkanslıdır. ırnım.t ne
ticede bundan :r.a.mr gören fa.bri
kalarclır. Devlet scrmayrsidlr. Mem 
lelcetin iktısadi lmyna.Jdandrr. 

Axnerika ha.va kuvvetleri tarnfın
tlan yapılau b1r hava baakmı. l!sne .. 
sm.do. 12 bin tonUAto1uk bir Ja • Alman tebliği 

. o~--~~ 

1 \1vlenm~ anketimiz 'ifczret VekAletlaln 
Dc\'lct sermayesi ile lrurulnıus 

külleri ile bunlnnn kurduktan mU
<lilr elbette o ınücsscscnln mUsta
kil alılbi deme"*' de~-tldlr. llcr hD.l 
'e hareketinin hesabını vcrmeğr 
mecburüur. Nihayet böyle bir mU
diir sıı<leec telmlk lrusurlal'<lıın do
layı dcj;,oil, idari sebcplcrocn dola
yı da yerinden knhlırılahlllr. Falın! 
bliyle blr de{;rlşikllk halinde lmlllı
nlo.n mticlliı· yerine htt olııia.ısn 
yine aynl c\'s:ı.fta, ayni ihtisasta 
başka blri getirilmek lüznn gellr. 

pon gemlSi ba.tnılınıştır. Burulan Hcrlln, 5 (A. A.) - Alinnn or-
cvvcl de bildlıildiği gibi batırılan c'iuları 'bo.§kumruıdnnJığ rta.ro.fından 
iki Japon gcmiei Mac Arthur kuv neşredilen tebliğde bilhass:ı knl· 
vetlerl tarafmdnn dfi3%Ilalln Yer~ dedildlğine göre Donet.z kesimin• 
dirilen gemi zayiatı yekünunu 30 de ccrevnn eden mddetli muha· 
ibm tonillitoya yükselmektedi'r. rsbeler • neticesinde dUşmanın 
Diğer çevrelerde kayda değer l>ir tankların ya.rdmıı ile yaptığı yeni 

(Ba~ tarafı 1 incı saufadaJ kararı 
Birinciye knrşı tedbir iklısııdi 

~ıırllonn islühı meselesidir ki <'il 
esaslı ve ayni zaınnnda en f:ıydıılı 

lıa.disc yoktur. tn:ı.rruz.lar geri püskUrttilmlişt.ür. 
Yeni Ginc1c taarru~ edildi Şark cephOslnin diğer ke&imlc-

Kanberra (A.A.) - !Bu sabah yeni rln~e düşınan yapf.ıi::'l birçok netJ 
Ginede Port Moresly'nln. hafif CiU§lnaD cesiz taa.truzlAr es.nasında ağır ve 
hava :ıruvvcUerı tata!ından ik1 dda k:ınlı k&yl!>lıi.ta uğnı.mıştır. 
taarruza uğradığı öğrenllml§tlr, Tele. Leningre.d ımıhasam cephesin -
fa.t oımanıt§tır. lle nğtr topçu kuvvcterimiz Kronş 

MINDANOO ADASINA ASKEU t.adt'ın askeri tesislerini müessir 
CIKAR!l.nl b"UJ"ettc bombardnnnn etmişlerdir. 

Tokyo, 5 ( A.A) - Japon umu_ Aı.tnan hava. kuvvetlerine mensup 
mi knrargııhının biltlirdiAine sürt>, 1t1Uhim t~killer kara muharebele
Fj}jplnler yılklnindc hnrc'kcllerdc rine yardım ve Sovvet demi'ryolu 
bulunan Japon dcnLı.: birllklcri 2 t~ı.kliya.t.Jnm tnhri:blnc aevam et • 
m:>rtın ~lindanao adasının lı:ılısın· mişlerdir. 
dıı clıemnıiyclli bir trate}lk no~tn 2! Rus tıı.yynresi dil. lirüJdü 
ol:ın Bnmbongoya muvartakıyctlc Berlln, 5 (A.A.) - D.N.B.' nin 
asker çıknrınışlardır. Bu üs tnm:ı- aekcrl kay.ııa.ktan ho.ber nldığrna. 
ınlylc işgal edilmiştir. göre, Sovyetıcr 4 matta topye. 

bir işleme snhnsı olac:ı.klır. 
lkinciyc tedbir ise bir Jctlnıal 

atıllık cln\•asını h:ıllclnı.e~c hnğlıdır; 

,.c bu dnvn ynlnız mua~·yen şehir 

lerdP.kl muayyen muhill' ıııensııp 
şahıslar hakkında -meseli\ lsıan · 
bıılda :;Ör.de crıtellektüel olan kısını 

1ıak1'ındn- meyzuııbahl tlr. 
Bumda bilhassa propaganda ve 

telkin, evllllsi mukaddes blr mü· 
csscsc, evlenıncğl mlll1 vo lçtiınnt 

bir vnzırc tclfll{ki etılrecck bir zih
niyet hasıl cdcc~Ur. 

Bu işin faydalı neticeler doğuro. 
cağı kannntfndeyim. 

1kll nat şıırllarm isltıhı bakımın· 
dan kadının i5 hnyntında yer nlınn. 
sı hıısUn için ynlmz mal! değil, n} .. 
nl zıımnnda sosyal ve milli hir z.ı
rureıtlr. 

ŞOplıcslz ki aile bütçesine <le nz 
çok yardımı dokunm:ıklndır. 

Tokyo, 5 (AA.) - lmparatorluk u- kun 24: ta.yya.rc kaybetmi lerdir. 
mum1 ıtarnrı;tuıı, bu sabah Tokyoda. ve Bu 24 tayyareden 20 si hava mu-
dlğer §ehlrlerdc hava. tehlike ipreU h:ı.rebelerinde ve ikisi kı:ı.rerkoyma Bütün cmcj:!lni evine tahsis ed<.'n 
verllcUğlnl bhdlrmektedlr. topları tnrruından dUşUrUimUş ve kadınların evlerine temin <-ilikle. 

Biraz sonra Japonya doğusunda de. geri knla.IÜ da yerde tahrip olun- ri fayda bt>lki i1oli5ıı61 bakımd 11' 

nlz Uzerlnde milliyetleri meçbQl oldu. muştur. mnhzurlnrı bir derece ·e kııdnr tc· 
ğu haber verilen tayyarelerin Japon liıfi cdebillr. 
hava kuvvetlerine mensup bulundukln. I Du mvzudn her aileyi kendi lııı. 

rı görUlmUştUr. Ne dememeli ? 1 ~:.~.yeline hırtıkmnk en çıknr yol-

Hamdullah Suphi ___________ _._ Kadının ~Iısıp çalışmamru ı ai• 

d son Telgırar arkrı.dn.Dıınız dUn 6 ya. 1ecle iki tornrın lslclderi ile holle. 
şehrimiz e §Ula wtı. Ktııdlstnı kutıularu:. AD- r•cceklerl bir meseledir. 

E~dime lS (Vakıt muha.blrimlen> rnk yıldönUmll dolayl.llylo yazdığı fık. Tfolkcvlcri Parti teşklliıhnın lı:ı 
- BUkrcŞ sefiri Hamdul'kıh Suphl rada kendl.Sinin (millici) olarak va. lıu5ustnld yordımlnrı nncak snlon· 
Tanrıüver bugün sa.at dörtte Bul- 8ıtıandm1mnsına da ilişmek tslerız. l:ırını mcrn!lime lnh"ls eımek sure. 
garlstı:ı.n yolu ile şehrimize gel- (Milllcl) mUtarcke devrinde l§gal lh le clii~On mnsrnrıannıı yıırdıınıcı 
m!ş ve fsta!lbuln haroltct et.mi.~Ur. kuvvetlerinin mili! mUeade1e teşkWL olmıy:ı inhisar elmek'cdir. D:ılın 

<Bas tarafı l inc.1 ~auf ada) 
~·ıizde 20, nra memleketlerde: 
yüzde 15, tptancı; yüzde 6, pc. 
rakendeci; yüzda 15. 

KAHVE mcn'şcinden yüzde 4, 
nra mcnılcl<ctlerde yUzde 4, top· 
tancı yUzde 5. perakendeci; yüz
de; 8. 
ÇUVAL, KANA \i.t~E ve JÜT 

EŞYA 
Mcn'şcinden; yüzde 25. ara mem 
leketlerde; yüzde 20, toptancı; 
yilzde 5, pern.kcndeci; yUzde 15. 

DERl VE KÖSELE 
Akteditlfll yüzde 20, akreditif 

siz: yütde 15, 
1ŞLENMm DERl VE KÖSELE 
ı\ krcdıtifli yüzde 30, akl\."<litif 

siz; yii?.de 20. 
U'.AQIT VE TATBlliATI 

B-ilfımum sargılıl• kfiğıtlar, gri. 
Earı mukavvalar ve gazete ka
ğıdı idhaliıtçı kurları yUzıdc 20, 
toptancı yüzde 5, perak-cndccı 
yiizdc 20. 
DlCER BİLÜMUl\1 KAGIT

LARDA 
tdhalil.tçı yüzde 25, toptancı; 

yüzde 10, pcıakendeci yil1iie 30. 

VEFAT 
(Ulua) yazı ailesinden muharrir ar. 

kndıı.şımız Necmi Erkmen ile BAlft. as. 
!terlik §ubCal ınuamcle memuru Ke. 
m:ı.1 Erkmen ve lnegöl belediye muhL 
ccbecisl Salllhnddln Erltmen'ln baba. 
ları C!l!ki müderrislerden 

Onnn i~in ilrt• ndi eetlet tetck
küUerl ile humum lrunlnkan mU
<:ı'$sesclcr anısm<l:ıld müıın.s~betlc
ri düzenlemek için b:r nizamna
me ynpılırke iktıs:ıdi n.lıınaa lhtl
~ mnddeslni bir kruinnla. muay
yen bir wıulo bn!;:rlnmak t.C"cbbtls\l 
nU de ele almabdır. 

Umnmi hlfııssıhha kanonu taba
b tt~ ihtJsu meselesini luıllctmi!
tir. Sanayi için <le buna. benzer 
bir ltanun Jiizmıdır. Bugün blr khn
yn~cr Ct"zn. deposu ~·or. F..cza 
tlcposu ~.ıruık irin mutlaka ecza.cı 
dlplonwıı aranıyor. Trp fakülte-
inden çıkan her doktor kulak "~ 

yıı göz mürohassı ı oltını.k ortaya 
etlcamryor. tktıs:ı<'lt a.13.nda. da bü '• 
Icdlr: böyle olmak tnmncltr. tn
şnnt mUhcntllsJ, ltimya mUhendisi, 
maden mUhcndlsl, ltl~t mUhen
t'lisi ..• Vesaire btrblrlerlnln yerle
rine gcçrneme.lldir; geçJrilmemell
dir. ile-le mUhendlsllkle hiç ilgisi 
o1mnyıın blr ndrun ldarecl diye tek
ni'k ihtis:ıs fstiyen bir fnbı1ka.nm 
\'eya maden ,<la!'e'inht ~ma ge
Urllmomelfdir. 

ASIM US 

ESREF'den seçmeler: 

\'iynna, 5 (A.A) -Tuna vapur Şir. Malta 1700 defa 
bombalandı 

tına verdlklerl blr Unvandı. {Milliyet. geniş mikyasla yardım hugürtkii 
el) dlyemeyorlnr, (milllcl) kellmcslyle şartııır tçinde pek mümkün olmu· 
sanki onlan hor g6ıılermek istiyorlar. ~·or. füt Jınkımdnn m<'v:z.u!ar lıu~mı 
dı. ('Mllllcl) ne mnıcteı, ne mllllyetcl şhkilde nlfıkndar hlr teşekkülün vli· 
demektir. Neteklm (mlllctcl) do cut bulmn!ı yahut mcvcltl teşekkül. 
(mlltıyetel) demek değildir. lel'dcn birinin bu mes<'1eyi doi!nl" 

J\lillDIET ALI ERKMEN 
Ankaranın BAJA kazaamda mQptell 
olduğu h:uıtal.ıktan kurtuıamıyarak 

4.S.9•2 carşamba. gilnU saba.ha karp 
nnııt 4 do vefat etmiş ve evvelki gün 
bUtUn ıuwı. halkının ~lan ara.em.. 
dn BAltı.'dald kabristana defnedilmiş. 
tlr. Merhum yurda çok hizmet et.mı,, 
memlekete bir ~ok talebe yetl§Urm.lş l 
ıuymelll 'blr ilim adamıydı. ÖlQmU her 
tarafta derin tce.saUr uyandırmıştır. 

Biri Do ayda doğM otıuaa nAm 
ctU taleb, 

- "'J'atM-,, olıAmt de41m; ettikte 
taaooub ızbar 

Ben dedim ki: - Dokuz aylık yolu 
ne ayda geııen. 

keUeritıln mUmessllleri Py11tlan'da. top 
ıanmıılaraır. Tuna vapur §lrketlerlnln 
nayonaıı-. edllmesi hakkmdaki bU. 
tttn teklltler kabul cdllmı,tır. 

Konferansa Almanya, Macaristan, 
Romanya. Bulgaristan \•e Slovakya 
m Qm!'J!ISllkorl i§tira.lt. etmitlerdlr. 

\'aletta, 6 ( A.A.) - Dün '.\lnllacl ı 
oltı defo hnvn lclılike işareti veril_ 
mlştir. l\fnltadn şimdiye karlarJH leh 
ilke lşnrcllcrlnln snyısı 1 iOO U bul· 
muştur. 

(Yil11yetct) demeli, (ırtllllci) de. rlnn doıtruyn çnlışmn pltını kine nl, 
memeli. m~ıc;ı temenniye değer. 

• 

Çocıujwı ilmi acebm1 koauluna 
••taıar?,. 



--
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1-iiKAYE 

Hayf ada bir buçuk ay 
( Dflnk.:1 nlis1uul.an ruvam) 

Doktor inat etti. ilen daynn· 
dım. Niha)·~t iblrada mutobık kal_ 
dık. 

Kalktık. JJemberce Alman bira • 
h:ınesine gittik. 

Filfstinln rengini koynloştırdıitı 

s:ırışın Alman kızının getirdlAi hl_ 
nıyı ç:ıvdnr ekmeAl sra'"en peyniri 
ile ~edik, lelik. Ben hem hnslcılı· 

sın şiddctlcneceftlnden korkuyor, 
hem de karnımın doydttltund:ın 
ı.eviniyordum. 

Doktor, ayrılırken bana dedi ki: 
Sımdi git. Bir (Orbtl iç., üç tane 

. cıtl>ız köfte bir d~ elma kompoı;_ 
ıosu ye Te ynt, yarına bir şeyd • 
~in kalmaz. 

Doktorun ded~I gibi J'1lptım. 
Hn)Tct ! Eri esi sabnh tıapasntu:ım 
kalktım. Ne midemde sancı, ne 
karnımda a{trı var. HattA bu ar.o. 
hırım arıul:ırı yapılmış oldt$ın· 

dan bit memnunluk b\le gösteri_ 
:rorlar slbl geldi bana. 

Dundan onrn 6thhatim hep iyi· 
liğe doAru gidiyordu. Daima bes_ 
lc·yicl yemekler yiyordum. Fnkat 
ıııhhntim ·oluna glrdikce ve kov· 
''eltın arttıkça Zotıı da o nisbette 
ı:ıo1üme ve kalbime giri~ ordu. 

Çok ciddi ve lıattu hirnr. vnhşl 

ltwırlı hu kız bin türlü bahaneler_ 
il· daima odaıucln bulunuyordu. 
Yemek yalak, TC çamaşır hf~ınet· 

lcrinde
0

n biri) le hep yanımda mcş 
wıl görürdfim. Donnı uııu söyle. 
ınck JAzım gelin;e Roza, anlmn >o· 
nınıd:ı hulunu)"Or, fakat bu işleri 
yaparken asla kokeUlk göstermiyor 
"re hfitfin nğır boşlılıRını muhııfa. 

za ediyordu. 
Amıı. benim llnzan tahammUtnm 

kalmıyor, sabnm tnşı)'Or, onun 
cıddfliSine uymıyan şaJtalar Ye 
nlaylar yapıyordum. Roza, hu u. 
f:ık taşkınlıklara l5nem Tennlyor, 
darılmıyer, •e sanıYonım li meıu_ 
nun bile olu)•ordu. Yan,, yanş 
o bu oyunlara alışmıştı. 

• Rozanm annesi 16zfyJe, kulaAlr 
le her nkll bldm ıırdımızdaydı. 
Zora, odamda bitaı: !adil kalsa he 
men anasının (Ro.ıa) çaiınıı iti : 
tilirdl Zora, anasına hafif sesle 
yahudlco bir linet savuJ:Ur Te çı _ 
kardı. 

Fnkat anasının Zorayı bu cııAı· 

n.şı öyle ıevk ve neşemlıln mn_ 
hlm ve tehlikeli bir yerinde olur· 
du ki kadının bu anı nasıl takdir 
ettiğine şaşardım. Onun icln kula 
sile de lJizi gözclledillnı- hükmet 
111işlim. 

Zoray1 göıeUeyeo 7aloıı anıısı 

da tleAildl. Oteldeki bQUin ıençler, 
\"C hallü arknd~lannı bahane e 
dcrc.k Zornyı aörmeie ııelen deni; 
sübaylanmız onun her dakikası
nın nerelerde geçtiğini gözden ka. 
cırmıyorlardı. 

Roza, bir IJiiD bana mnhlın hir 
sırnnı actı. Bunu kimse bilmez· 
tniş ve kimseye söyleme-zmiş. Ro. 
zanın nsıl adı Raşelmiş. Roz:ı, o • 
tel adıymış. O, bunu bana öyle 
Ciddiyetle Te fibemmiyeUe söyledi 
ki darılmıyıc&tlnı bilsem kahka 
halatla gülecektim. Bu ıırnru d; 
bana em:ınct etlikten ııonra ara· 
nııı daha sikı oldu. 

Yine :bir giln Rou odama ke
derll tavırla girdi. Yahudilerin ha· 
rnursuz ba)TaJlll geliJ'Ormut. Bu· 
nun tein benim otelde yemek ye_ 
nıcm kabil olamıyacakmıt. Sebebi· 
ni sordum. Dedi kJ: Bia b1110nler 
de ekmek yemeyiz. Hamursuz ye. 
tiz. Halbuki sb bunu lstemezslnls. 
13en ekmellttıl dışarıdan alının de· 
dfm. Bu, katlyen olamumlf. F.ler 
eve mayalı ekmek girene bOUln 
<.~ya turfa olurmuş. Hepsini del.it 
Urmck yahut kalaylatmak •e >'1. 
kaımııt llıun ıellrmlf. Ben ole· 
lin yemeklerlııe alışkındım. Zaten 
liayfada öyle lilzel lokantalar da 
Yoktu. Mutlaka otelin yemellnl b 
Uyordum. Buna çare dlltftnd6k°: 
lloıa, otele ekmek tokmamakta ıs· 
r-ar ediyordu. Nihayet ben de ha. 
nıursuı yemtle karar verdim. f.a· 
tell hamursus maya.su ekme.itten 
ha,ka bk' "'1 delildi. 

Benim bu fedaklrl.ılıma lı:arıı, 
l\oza da mayasız ekmeAi yumurta 
~e )'o.Ala cörek lWinde pişirerek 
hrını öyle• yedirdi. 

Dir hafta silren bu hamursuz 
81lnlerinde otelin içi, etraftan se_ 
len Yalr.ıdilerle dolmuştu. Yanım· 
dakJ odada bört kişi vardı. Bun 
!ar Tevrat mı Zebur mu bir şey 
())cuyorlardı. Mern'k ettim. K11pıla • 
t-ı aralıkken baktım. Dört k.fşiytlt. 
ler. Başlarının etrafına ne santim 
ienlşliAinde bir kayış sarılı ve 
8lıntarınm ortnsındn kayışa gcci • 
llhnit kibrit kutusu kadn bir ku 
tıı Tardı. Knyış baştan sonra kol: 
"lra aanlarak uçü;n sal ve sol eı. 

Yazan: ASI 
lcrde tutuhn·oNlu. Bu halde bJ .. 
kilrıbı hlzirn hafıElar gibi okuyor· 
)ardı. 

Ben küçükken çok görmüştüm. 
Dizim nınhullcnin yaroınaı ofacnn 
ları eskici Ynlıudiler geçcr'ken on: 
lıırn t:ıkılırlnr. kedinin knç ayaftı 

olduğunu sörnrlnrdı. Kfiçüklcrin 
kanaatine göre, ff{\yA Yahudi kedi_ 
nin ay:ı~ı dört rll'r~e knrısı boş o· 
turmuş. Onun f~fn ya Uç bucuk ya 
but kuYnıAiyle heraher be, tle;lc~ 
mlş, lloldknten lınzı eskiciler de 
snlibn ('OCuklnra hof sörilnmck j· 

çin öyle derlerdi. 
Yahudilere takıldıklan ıe} ler 

fı:lnıle bir Juı:n~ ıarı da gec,crdt. 
Onu hiç ımlamnmıştım. Bumda gö 
ı·crek kııyışın ne oldu~nn öğren, 
mlş oldum. Alınlnrındakl kutudn 
Mu!!anıp on emri yazılıymış. O· 
nun için en yüksekte tutuyorlar_ 
mış. Jlu lımhatı Rouıdan aldım. 
Hnmur uz. bayramı e~.ti, her şey 
t'Ski haline geldi. 

fhtb•ıularm bile nşk du:rgulnrı •

1 
nı kımıldatan ba'bttrdnydık. 

Hayranın ilsıündckl <tnAın dcnı 
lC doijru utıınnn kolunun uruncJı 

(Komıcl maıınstırı) \nrdır. Dıığııı 

c!cğiıırlc dcıılı: kcıınrın:ı .rokın ya_ 
mnçlnnl:ı dıı lıilııwııı han~ı oıh:le 
ı lrı knpunırı ı111ııııınış oldukl:ırı 

n•aE!nrnlnr \'Dr. JJırl~ll)•oıılık 61e. 
minin her lnrnhnlhın burıılıırı :ıi· 

l aretc \"npurlnr ilohısu otitomlıır 
gcJiyordtı. 

l>cnlz kı) ı~ınclnn gliıcl bir )'o\ 
sırllorclnn dolaşa dol:ışn manastıra 

çıkıyor. M:ınnstırn Ynrılıııcn etraf 
düzdUr. Akılenlzln oıııı F!Örfinnıl 
)'en 11111\'illlU ı;:üklc hlrlcşmlşllr~ 
Bu dilz yııyliidnkl ormo ılıır ıırnsın 
dnn ur.nıınn ;\Ol ınnnnslırla Gasl 
otelini birbirine haiilıl·or. 

JJu ıınrlıık günlerde Karmel or • 
mnnlar; nta!ıında lloın ile ıesme 
li can m çok istedi. Kendisin; 
söyledim. Anasından izin almık 
şartiyle razı oldu. nen bunu zor 
sanmıştım. Faknt kndıncaftıı be
;niın gıh"cnilir bir nd:ım oldul:umn 
innnı lmlunduğunu söyli)'eret bizi 
öğlc<len giln batıncnya kadar ser 
beııt hırakıı. • 
· Roza, giyindi, silslcndl, .parladı. 

Dlr ural.lıı !le l\nrmele çıktık. Or
nınnlan:ln dolaşltk. Ç~yırl:ırda otur 
duk. Gölgelerde S:ıklımdık. Otelin 
hılhccsinde akşam ııcrinlillnde bl 
rıı ictik. Uslu hlr cirt gibi bu tat~ 
lı ıezinlidcn döndük. 

Buıllnün tadı damıığımda kaldı. 

Daha wak bir ıe:zinti yapmak be 
HSine düştüm. Aka kalesi ve kasa: 
Ln.sı Hayfaya yakındı. Ben AUyı 
tok severim. AkA ile Hayrı ara.sın 
do.ki yol dcniı kcnnrından seçer: 
Birçok yerlerde ımı.bcl:ır denizin 
iclnden yürürler. Akaya vnrmadan 
enci (Habi) mezhebinin başların
dan (Dahnullah) ın lürbcsi nr. 
B:ı.h:ıull:ıh denilen (Hüseyin Bılha) 
ıle kardeşi (SubhJ Ezel) trand:ıl 
k:ıçarak D:ığd:ıdn gelmişler. Fakat 
orada da nıbııt dunnıyarak Ba. 
bilgi ynpmıya ulraştıklıı.rından hü· 
kOıııet bunlardan Hüseyin Bahayı 
Akaya ve kardeşini do KıJmsa sür. 
müş orada kare içinde oturmıya 
zorlamıştı. 

Hüseyin Baha adına bir Allahlık 
takarak (Bahaullah) adiyle yaşamış 
Te ölmü~ür. Buradaki kararımn 
yanında büyük bir tekkesi yahut 
köşkü var. 

Bahnullahın yerine geçen Abbas 
efendi de Akftda otunıyor. Fakat 
mutaısnrrıfın ıröz yummulyle gelip 
bu kl5şlc1e buı . dostlarlle günler 
ıcctriyor. 

(8abl) lerin beT l!lraftakt mfhid· 
lerl Abbas efendiye hesapsı.s bedi_ 
yeler, paralar :yolluyorlttdı. O <!a 
her tarafa paralar daııtarak, siya· 
fetler çekerek ömrOnii rah9t Ti 

serbest g~lnnlye çalışı70rtlııı. 

Akldan Napoleonu uçıran ve 
hastalarını )'Oldı uıblrleterek Ması. 
ra döndllren kahraman Ti1rk erle
rinin mQdafaa e"iklerl fstlbkAm· 
lar pek muhteşemdir. Bu kalenin 
blrcok tarnnnr.ı yeni mimar elin. 
den çıkmış gibidir. Kalenin dışa· 
tısında ufak bir koruluğun ortasın_ 
da (adını unut.tulum bir) Peygam· 
berin türbesi vardır. 

Aki bu zamanda Abdülhnnıidin 
tt'vmediklerini ôlmeğe Yolladığı 
silrsfin yerJerindendi. HnHmki AkA 
çok gilzeldl. Ufak limanında ge
miler dolu idi. Balııtı bol, yaşamak 
ucuz, kolay ,.e zevkti idi. Kale top
cu sub:ıyl:ırı arn.sınd:l çok dostla
rım Tardı. Dn.zı tatil eünlerinü bu 
sevlmll subaylarla denls kıyıhınn
da seçimıiştim. 

(Devamı Yal') 
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TURKiVE iS BANKASI 
Kücük Tasnrruf 

Resaplan 
lfMt 'ıtRAMtYE Pf.ANI 

K!!;ŞtU~LEHı ıe Şubat, • 

•lıı nıa, ! Atuaıoa, ! lklıno 

l'.ltefrlıı tarlhlertadt 

npılır. 

1 flU llUtn.Ml tl'.a.EW 

1 adet 200G L\ralıll .., 2000.- Ura 

a .. ıooo - aooo- • 
ı 160 • - 1600.-
a • 500 • - uıoo.- • 

10 • 2~U • - 2300.- • 
40 . 100 • - 4000.- • 
l50 • l50 - 2300.- • 

200 • ~ • a ::SOOO.- • 
aoo • 10 - 2000- • 

8e.W Detnir)"Ollan ve li-.aMan &.J .... c 
U...- tdare~ ilinla.e 

._ -- - •. !. 
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Muhammen ~dcll 89.292,90 lira olan 7 kalem muhtelif bakır izole 
NGA:. tel \'e kablolan 20.4.19'2 pazartesi gUnU saat 15,SO da kapa.ıı tarf 
usuıu ile Anlte.rada ıaaro blnaamcla toplanan Merkez 9 uncu komisyonca 
aatm atmacakb:r. 

Bu i§C girmek isteyenlerin 2.9f.6,97 liralık muvakkat teminat ile kanu. 
nun tayin ctUgi \'CSlkalan ve tekllfierlnl ayni gün saat 14,SO za kadar adı 
geçen Komisyon Relsllğine vermeleri lAzımdır. 

Şart.aameler para.si% olo.rak Ankara'da Malzeme Da!resindeı'ı Hayd:ır. 
pa.p.'da Tesellüm ve Sevk Şenlğtnden tcı:nln olunur. (2846) 

.ıJ• * 
Muhammen bedeli 30,000 llra olan 300,000 adet telgraf makinası kft.ğıc! 

bandı 17.4.1942 cuma. gilnU saat 15.30 da kapalı zarf usuıu ile Ankara'da 
İdare b!n&lmda toplanan Merkez 9 uncu komlsyonca satm o.lınııcaktır. 

Bu işe girmek l.steyenıertn 2,2:SO liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin etll#l vesika.lan ve tokllflerlnl ayni gün saat 14,30 za kadar adı ge. 
çon Kom!syon Reisl!ğine vermeleri lbnndır. 

Şartr.ameler paraaız olarak Anko.ra'da Malzeme DalreSindcn, Hay. 
darpqa'da Tesellüm ve Sevk Şeflifindtn temin olunur. (279e) 

• • • 
Muhammen bedeli (5t600) lira olan 85000 kllo muhtelif eb'atta Katti.. 

c;e Çivlsl (26.3.1942) Perııembe gUnU saat (15.30) on beş buçukta Hayd:ır. 

pll§Sda Gar blnuı d&hlllndckJ komLsyon tarafından kapalı zarf usulUe ._ 
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (89S0) liralık muvakkat teminat kanunun 
tayin ettiği vesikalarla teklltlerinl muhtevi zarflann ayni gün s:ıat (14,80) 
on d!Jrt otuza kadar komlsyon ReWiğine vermeleri ıazımdır. 

Bu l§o ait !Jarbltımeler komisyondan parasız olarak c".::.ğıtünıaktadır. 
(3105) 
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c:anouı ı..evazım Amırhğincıen verılen aıkeri 1 
kıtaatı ilanları ------2000 ton buğday öCUttUrUlecckUr. Knpalı UU'fla ekalltmest 12.8,9'2 

Perşembe gtlnU saat lli de ~litıoludn LUkerl satınnlma komlsyonunda ya. 
pılacaktır. Tnlımln bedcll 3~,200 liradır. TııUplcrl.-ı kn.nu!ll vestka.larlle tek· 
Jlf mcktup\nrmı ihale sao.Unden bir 8Bat cvYcl komisyona vermeıerL 

(2218--2~) 

• ... w. 
150 adet komple nalbnnt beybcsllo lti adet komplo nalbant çantası alı. 

nacaktır. Knpalı zarfla eksiltmesi 12.3.042 Perşembe günll aaat ıo da .Mn· 
raş'dıı askcrl satınalme. konılsyıınunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni "
ılkalarlıe teklif mektuplarım ihale saatlnd n bir saat evv ı komi.tyona 
vermeleri. Tahmin bedeli 4680 llra tik teminatı 351 liradır. Evsal ve prt
namc:ıl tsL Lv. Amirli~ aaımalma komlaycnunda da gısrtııur. (2216-2M4) 

MEMUR ALINACAK 
latan&ul P. T. T. Müdürlüğünden: 

ı. - ldaremiZde mUnhlU me.ıt.§lı, UcrcUı veya muvakkat memuriyetlere 
llıre ve orta mektep mC%Ulllan mllaabakıı Ue nhnaeaklır. 

2. MUsalıakada cuvaffak olanlarm idarenin teklif edeceği yerde htz. 
met kabul etmeleri §llrttır, 

3. :Mllsabakadn muvaffak olan lise mezunlarına 20 llra aall m&&§ veya 
75 lire. Ucrct. orta mektep mczunlllrına 15 Um asil maaş veya 60 ltra. Ucret 
vcrllecekUr. 

4. - 1steklllc.rln 788 sayılı memurin kanununun d6i"dUneU maddeıltııdc.. 

kı prtıarl hnlz ve devlet memuriyetine tık defo. glreceklcrln SO yB.§llll geç.. 
memlıı otn.aları ldzımdır. 

Ci, - :MUsabakaya girmek isteyen Use mezunları 19.8.942 perpmbe 
UnU ve orla mektep mezunlarına 23.3.942 pazartesi gUnU alq~ınmma kad&J' 

(lile>kÇ<ı ve evrakı mUsbltclerlle birlikte mUdllrlOğtlmllze mUnıeaat etmeli. 
dirler. 

6. - MUaabo.ka ıtoo mezun).an için 20 'Mart 942 cuma. ve orta mektep 
mezuntan için do 24. Mart. 942 salı gUnU saat onda yapılacakln'. (3090) 

1 lstanbul Belediyesi alanları ] 
2 

l~arak6y ve Ga:ı:I klSprUBUndc çalışan 1.JÇI ve U8labaşlla.r lç\n yapt.mıa... 

cak 83 kat tulunı müteahhit nam ve hesabına acık eluılltmeyo konuıııaUf
tur. Mcemuwıun 1..1\hnıin bedeli 681 lira ve ilk teminatı 43 Ura !S8 kunı§tur. 
Şartname Zabıt ve MuamelM MlldUrlUğU kaleminde g6rUlebillr. lhale 23.S. 
042 Pazartesi güııU saat l4 de Dn!mt Enellmendo yapılacaktır. Tallblerln 
Uk kminal makbuz vcyn mektuplan ve 9U yılma ıııt tJcaret oda.sı vea!ka. 
tnrlle ihale gUnll muayyen ııanlte Dalınl Encllmende bulunmal&n. (8076) 

lc:tanbul Delterdarlığıntlan : 

Darphane ve damga matbaası blnMında YA,Pltnlacak (2701.10) Ura 
keşif bedelli Uımlr i§l ekallbneye çıkanlmtJtır. :lbaleat 23.S.9'2 PUartelll 
gUnU saat l!S de Defterdarlık Milli Emld.k MUdllrlUğtlnde mllte~kldl Ko. 
misyonda ynpılneaktır. Muvakkat lemlnat (203) llrjiiır. 

İsteklilerin en az bir teahhlltüı (l~) llralık bu ı,e :tıenser il ,aptık. 
tannn datr idıırclerinden almt!I ot~u!u veslkaya tatinaden lstanbul Vlll7e.. 
Unc mUracaatla lh:ı.le gtlı)tlnden (Tatil gUnlcti hanç) 3 gµıı evvel almDııf 
ehliyet ve 042 yılına alt Tlcaret adaşı veaika'l&rmı !braZ etmeler! muktasL 
aır. Şartname vesalr mUnakasa evrakı Mllll Eml&.k 1dUd11rlUğtıııde gllrGle. 
blllr. (80t8) 

Antalya Vilôyeti Orman Müdürlüğünden: 

1. - Antalya vllAyetlnbı Alanya kuası &hlllnde huı!utları ıartD&me.. 
do yazılı "Çatak,. dev1et ormanmdıuı 1166 metre kUp tam ağacı bir ııeae 
ıçerslndo çtkanlmalt Uzcre 24.2.942 tarthlnden itibaren 20 gUn müddetle ft 
lmp&lı zarf usuWe snt.şl konutmqtur. 

2. - Artllrma 16.3,942 tarlblne mtıaadif pazartesi günll aaa.t 15 de 
Antalya Orm&n mlldllrlU~ binasında. yapılacaktır. 

8. - çamın gayri mamOI metre kUpU 490 kuruştur. 
4. - Muvo.kkat teminat 429 Uraı!ır. 
ıs. - şartıınme ve muka,·elename projeleri Ankarada orman umam 

mUdllrlUğU ve Antnıynda orman çcvlrge mlldllrllll!ünde göı1lleblllr, 
6. - Teklif ınektuplarmm 16.S.942 gUnU aaııt 14 e kadar komlaym 

reialll'lne verilmen llzımdır. 
T. - btek'!lerln teminat mektubu ve Ticaret oda:n vesl.kalarile birlik. 

te mua'~ gün •e aaatte 1hale komlşyonuna mUraca'ltıan. (2911) 

Bulunma§ çanta 
Uç gün evvel Kadıköyden Is_ 

ıanbula 12.35 de kalkan mev 
vapurunda lilks kamarada unu· 
tutmuş bir 'f)ara mntası bl'lun
muştur. Bu çanta Deniz Yol· 
1arı köprü iskeleb:ıı::ı mernurlu· 
ğuna teslim edilmiştir. 

Kiralık Ev Aranıyor 
Kadıköy içinde üç. dört odalı. 

elektriği, suyu, baıh~ olan 
mUst!kil kiralık bir ev aran· 
maktadır. Vakit Gazet~lnde 
Hftnllt ~endut":ı miirncant. 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 28-2-1942 v ziyeti 
AKTiF Llıa PAS1F. Ura 

Alt?n: eaıı ld.logram 72.605.866 
Banknot 
Ufaklık 

Dahlldııld Muhablrterı 

Tllrk L!.rUJ 

Barlçfeld llabablrlerı 

•• 
• 

• • 

Altın: 8aft Kilogram 16 001 742 
Altına tahY111 kabil serbest ·Dôv: 
Diğer do.tzıer ve Borçlu klllr1ııg 
baJd1elerl • , 

UaalAe TabvWert. 
Deruhte edilen •vrakı D&k41y9 
karplılı • • 
K.anUDUD 6--8 lDc1 maddelerine 
teTftbıı B.ul.De tarafmd&D Ta.kl 

tıedlJat • • 

'ncul RDetıer ı ~ 

J:lıdıam 1"e Tab'fll&t Clbc1anı: 

{ 

Deruhte edilen evrakı ııaL 
a dl19ftln karşıtıtı eıtıa.m ve 

tahvlllt (Uibart laymeUe) 
B Serbest eebam ve ta.hvlllt 

Avanalar: 
Altın ve döviz Oar'.ne avana • • 
TahTil&t Oarıne avana • • 
aazııaeye kısa vadell an.na • • 
H&Slneye ~ No. lu kanuna gON 
açılan aıtm k8rflllklı ava.na 
mııeedarl&r • • 

Mulaıellf • 

102.125.S59.59 
11.227.416.-

87v.169,26 

36 ,.,~ 74 

22,507 .729.74 

57129.710.65 

158,748,563.-

22.227.905.-

33166.'5 740.39 

-15 192,161,93 
s:996.4M,71 

4.906.19 
7,808.690.--• 

167 500 000.-

Sermaye: 
thUyat Akçed~ 

Ad! ve fevkauı.de • 1 

114.223.544.85 Hu.su.e! • • 

36.118.74 

89.637,440.39 

136.520.658.-

331,665.740.39 

l'edaTWclekl Banknotlar: 
Deruhte edilen evrak1 nakdiye • • 
Kanunun 6-8 mel maddelerine 
teVfikan Ba.Z1ne taratmdan vakl 
tedlyat 

Deruhte edlleıı evr&kı n&kdtye 
~~ye~ • • 
Karfl,l•ğı tamamen altın o1&1'Ü 

Ulveten teda.vtıle vazedilen 
Reeskont muka.blll nAveten teda.. 
vUle vazedUen • • 
Hazlııeyc yapılar. altm karşılıklı 
&Tamı mukablll 3902 No. u kanun 
mucıbine UAveten t.e4avtlle va-
zedilen •• 

MBVDUA.T: 

• • 
Aıtm: san Kilogram 877.150 
SMO N o. 1u Kıuawuı söre ba&lD.,,e 
açılan aftlll mnlr.aNU te9dJ oto.. 

54.188,716.64 nan alCllılar: 
Satı Kilogram 55.541.930 

Davla TaabhlldatJ: 
Altma tahvnl katil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
ring b&ld7eleri 

175.313.596,19 Mubıelll 
4.500.000,--
7.792.470.84 

913.878.281.04 

. . 

. . 
• • 

• .. / 

7.822,019.lt 
6 000.000-

158. 748.563.-

22.227.905 -

136,520.658,-

17.000.000.-

277.500,000.-

115.000.000.-

96,164.281.5~ 
11233.782,0~ 

78.124.1~7_9f 

-. 
24 90f} 4?.~ ::t 

ı~.000.000.-

546.020.658.-

97.398.063.62 

78, 124.167.90 

24:,906.422.32 
138.606.950.05 

eıa.s1s.28l,4R 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
, Nevral ii, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 

Peki amma;• çocuk'' ne vaT<it ·ok-usun? 
Onu bu zevkinden .. alıkoymamak ve ışığınıza dikkat etmek 
daha iyi olur. 

Nasıl? 

Eski ampullarınızı fUNGSRAIVı IAmbalarile degiŞtirerek, 
Bu IAmbaların iki faydası vardır: Güneş gibi beyaz ışıkları 
gözleri yorn:ıaz .. ve cereyanı da hissolunacak_kadar tasarruf 
ederler.~ 

İstanbul P. T . T. Müdürlüğünden: 

İdaremiz ihtiyacı için 160 metro 5 m/m llk dı:mlr gaz borwıu almması 
nçık eksiltmeye konmU§tur. 

Ekslltmc ll.S.9f2 çarşamba gUnU aaat 15 de bUyilk poet.ahane binas: 
birlncı kat idart muavinlik odaımıda toplanacak atım aatım kaml8yonunda 
yapılacaktır. 

Beher metresi muhammmı bedeli 7,5 lira hepsinin 1200 lira muvakkat 
teminat 90 llmdır. Taliplerin olbaptakl oartnamelerinl görmek \'e muvak. 

t-*uıım- ,.tırmall U.re çalqma gUnlerlnde büyük postahane bi. 
n- blıtnci katmda idarl kalem levazım kısmına eksiltme gün ve 118.Atinde 
942 senesi için muteber ticaret odası vesikası ve muvakkat teminat mak· 
huzu ile yukarda toplanacağı yazılı komlııyt>na mUracaatıarı. (2529) 

••--Fabrika • 
MUHASEBECtSI 
~ını lsllh ıı:ın Jl'rinl dl'ğ 

tlrmek l!lteftndedlr. (Fabrika l\lu 

ha'Oebedı.I) P. K. 176 adrl''llr. 

· SAHiBi . ASIM U5 
Basıldığı ver . V AKJ'I Mathaıı~ 

Umumi ne~mvat1 'daM" ~en 
Rtf ık ,<\hmet Seven~iı 

icabında Günde 3 Ka,e Alınabilir . Her Yerde Pullu Kutuları lırarla isteyiniz. 

f.stanbul Asliye 9 uncu Hu· 
kuk Hakimliğinden: 

40/1439 
Davacı: Remziye; Kasırnpaşa 

Tahta Köprü Hacı Hüsrev so· 
kak No. 30 da. 

Dav.ah: Mustafa; Ankaranın 
Saray köyünde ve halen ikamet 
gahı meçhul. 

Karar: Dava arzuhali ve da. 
\"etiye ve gıyap kararı usulen 
tebliğ edildiği halde cevap ver
miycn ve mahkeme dav~tine İ · 
cabet etmiyen M; aleyhin gıya_ 
bmda icra kılınan muhakeme 
neticesinde: Filhakika 'l\.1. aleyh 
Mustafa mü~erek hayatın tah· 
mil ettiği vazifeleri yapmamak 
maksadiylc muhik bir sebep ol
rnadı~t halde dokuz senedenberi 
aile birliğini terk ve iham eyle· 
diği dinlenen şahitlerin kanaat 
verici şehadetinden anlaşımış 
olmasma binaen Kanunu Me
deninin 132 nd maddf'si muci_ 
bince mezburun tebliğ tarihin· 
den itibaren bir av iqindc müş
t:erek hayata avdet evlemesinin 
ihtarı lüzumuna ve dört lira i
lam, iki lira suret ve on kuruş 
ıebliğ harda.rile :tniktnrı a.c;ağı · 
'.la yazdı 1024 kuruş muhakem" 
-nnsraflarının davacmm adli 
-ı üzaherete nailiye:ti hasebiyl~ 
\1 alevhden aJmmıuıına kabili 
tem~·i~ ·olmak üzere Hl. 2. 942 
tarihinde karar verilerek ilam 
tarihinden on be!'I gün sonra 
kesbi kat'ivet edece<iinden on 
bes ~ün zarfında temviz edil _ 
rr.ediği takdirde kat'ilec;ec<?ği i · 
lan m-ıhivetine kaim olmak 0-
zere ilan olunur. (:>9032) 

, 
Camlıarlyeti 

ZiRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: IMAA. - 84-nnayetılı 1000,000.000 rııraı u...._ 

Şube ve Ajans adedi: 265, 
Zirai ue ticari her nevi banka muameleleri. 

Parıı tılr1ktırenlere Vl.AOO Ura lkra:n!ye "eriyor, 

. .... 

c.ıraat l:Sa.ı:ıkıuıoda kumtıaralı ve Uıtıanıı2 taaarruı neaapıarmaa eı:ı u 
50 Uraaı ı:ıuıunonıara seı:ıede 4 dete c;ektıecek kur'a lle qagıcıaıa 

oıAne göre ikramiye d ıt~ıtııacııktrT . 

• • 50~ t..000 • ı~o 
,. 

• 4.80CI • • • ~OJI • ı.ooo • 1%0 MI • '.80C . 
• • tôO l,000 • llW . "CO • uoo • 

•o . ıoc • 4,000 • 
DIKK.M'; Hesaplarıı:ıdakl paralar bir sene ıc:lnde 50 ıtradan qa~ 

:ııışmlyenıere ikramiye ı;ıktığı takdlroıı % 20 razıasıyıe t"erilecektıı. 

Keşldeler : 1l Marı. ll Haziran, ıı Eyıoı lJ Blrlnclkllnuo tarlble 
rt.ı:ıcıe yapılır 

............................... ! ...... 


