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2l M A R T - 1942 

SON lt:!~~~~a 1Küçük nanıar 
hakkı larık US Bu sUtunlardB ollayu~ ~ 1 numaralı 

lla11ııııtı yer: VakJt Matltaam zctcmtzln b!ı k ;pamd&ld po .. 
ABo birlikte ı&nı!c celdcr1 

NE ŞARTLAJU EVLE1'"ME TEJ[ID'LEBI. tŞ ARA. h " hk 
~ "1.rklye Ecnebt MA ı,, \-ı;BllB. A.LD1, SATIM ususı ma eme 
8 ifil H.00 Ki. 1'7.00 Ki. lbl' t1eaıt mablyetl haiz o:ımı,an kU. B bi /r 

"11111 'ıM ı• oe g ugün n tene e ycığ a -..... • ... • ,.Uk U&alar .-. ...... neıtrolunar. _,_ &.oo &tO " ---- Nklanıa Java.mı 
1 

•YWr uo • • Iı arıyanlaT neticelendirecek ..., ıcaar. r.ıeı ı.oo • ı;ı Hc.rhan&i bir terzi yanında 1.§çlllk 

...____ 1 
08111 

IU'10 ve ustab:ı§ıhk yapacak kabiliyette bl· lata.ııbul adliye blnaamdakl 1 nu. 
• rtncl mut b!r Tilrk tcrz!Al 1§ aramak. maralı hususi mahkeme bugUn ilk ola. 

~ lii n d p n - ~~;, (H.N.T.) "'mzlne mektupla mü· rnk mühim bU lhtlkAr davaama baka. 
..... ~ caktır. 

111 • 6' Ü ..,,n • 17 yaşında orta tahafllnl blt.irmf:, Maamafih bu muhakeme yeni deg-ıı. 
a.#1 .., • • fil c- bl.raz daklllo bilen genç bir kız. mu· dir, fakat huau.st mahkemenin sala.hl • 

'111o esseselerde, bUrolarJn mnnııslp bir I§ yeti dahilinde bulunan ve hali hazırda 
ter dolu tJJtınaımn uerdiöı habe,.. aramaktadır. (Ayla) remzine mUra· nıyetu olan lhUklr hld!aelerinden bir 

c ı:ore dünva va:ivetıne bak~ caat. tanesidir. 

M • Orta mektep 8 1.ncl smı!a kadar Bu bldlaenln suçluları Yapr ile 

iha·ıı A t esko okumuş csk! harllcri ve birnz daktilo Yorgi adında iki tacirdir. Bunlar ıooo n on • bilen bir bayruı l§iylc ve tab.sillyle mU· ktlsur teneke yağı Beyoğlwıdnk! ar • 

b 
nıı:ılp re.srııt vcyrı husuıd bir mllesscse. diyelerinde ııaklamqılıırdil'. Mahkeme nun eyanatı de açlışmal{ ıstemektedtr. 1ııtıycnlerlo bugün haklarındakı karan bildirecek. 
lBn' Can) r'cmztnc mUrncaauarı. Ut. 

llGk • 17 yn:ftnda orta tahstlll bir genı; B n• ·n bı.Jo ti ~ 
Mih ·ırtıte bir toplantıda Ba~vekil -·" ı .. ,. bürolarda ve buııa ben.Ur e .. ı nu pa auı 

aı A t k • . yauuıa er.-.. Be§iktn&ıtu Yıldız caddesinde oturan 
'f~eı hankkoneds un~nahatumumdı 'ğ~ı: mUesaesclc:-Jc her l&i yapmnlt ~ ve lt"tndıldıda bir fabrika.dn çalıııan ifçı 
"crt ın a ız ver ı ını t di CM• "ibik) remzine ı::;.uracaat. 
re ~ııtık. Gelon yeni haberlere gc• 1 e r. Toros benzin bidonlarmı yıknrken bun 
b ırçolc yerlori hararetle alkıılanan Aldırın ıardan bir tanesi patlaml§tır. 

11 '"'"·'- 1 •· ğ ,, , mtz.lerl yc:ı:ılı olan °· •- 1
1 ' sonun'"· To- aol -"-d ı, • "•wrJa baJvekil muavini ezc:ünı• """:ı ,,.... len .uu 1-K ...,. ..... .,, ... en 

'il ıoyıe clcmiıtir: Biz: bu harbi ara• lroyuculıı ·• ı •n nııml:nınıı ge ye.ralıuımış, tedavi altına alınmıştır. 
Qdık 1940 h • d S t sal· mekt:ıplnrı ldııre-'ıonemlulcn (par.ar. Bir rocuk mangala Jii•er-'-

Oıı... • az:ıranın a ovye ... n" b bton liğleye. 3' ~ CH 
ııı ı:arı~Üının kurbanı olduk. liududır 1 lan hnrlt) hcrı.-· sa 3 

• yandı 
B~a 800 bin ki_şi tah;it edilmi1ti. knd:ır ,.e at l"I den senrn aldırm:ı .Fenerde Abduliizız caddesinde 
h ~ııa:orın büıün bir Avrupa itin ları. ı;: 275 d t S t I 
sıl:t>ır!cıncıı zincirin an:a~ bir haiY.•- ı Sc'tllr:ım ) (DcnlzlS) _<C fi) ı.~e:er> nUıı-nnrG a o uran a. ı mı.;m 
r.:ıarı 'b c:ı (C l) ıFerhJnd ) n: ~) \ll 1' .. A i 6 yaşındaki oğlu Mehmet, c·.·d~ 

liıı· 1 arct oldui)urıu \'O ... ev s • ' fi T fl (Arı'o .. n· oı.11arken mangalın üzerine l.a 
il A..,. b • • · · ı • le H ) ır.cıarJ c • . ı · ; 

>'et ••Upan•n ma cı.crı:ı:, r .. a "'' 1 · ' . u ı CM) pıklanımş, muhtelif yerlerin.fon 
leh Pre:15'plcrinl vo aile yuva~ı:u lım) N,C,N.1 {I:l) CA> (l~ n.ı\'.» ağır surette yaralanarak bayt;m 
Yı~ıt ettiğini görür:cc Bolşcıiki'öi (A,L,) (?.1.Z,I:,) (.A.Z.X~ •. ' bir halJ.} Ş~li Etfal hııstahnnooi. 
rıı1 ak va:'feıini üzerine aaln adcr (26 f:wzen) (M.Z,N.~ ı .. o re · :uı) 
"n "• onun temsil elliği clcvlcrn (Em:ııuıı (S.S.) ( .. :5 E.) (C.M.) ne kal_d_ınlmı __ şt_ır_•o-----
s lln'ndo yer a!~ık. C': ıorkta b:r (Ad) (İ, t >.;ıı.n) (D,t, Kaya) (Hollvut.) • • 

b~dırıı harbi yapmı)'o•uz:. Biz b;;)iik • -·-o---- Esrarlı hır cınayet 
~cı devıot değiliz. Folcat Avrupanın ~':Q1I ft.rfDr ~! r !d 
Darade ,;ze kadar bu çovresindo yer B r 1 id > 1 Sarıyer mOddeiumumiliğı esraren-

tok b' 'f • d 19 u ( ~oıı tara ı 11" e . . ld - k d d llıır b' ır vaıı cmız: var ır. unc: p d AVU!t"Al ·nnın ~h:ı. fa:::la qız, esrarengız: o U!JU a ar a gc• 
~eıı .'r nıilliyet ve Avrupa mcmk• ~ ~ -nrc~n: t"yyn:-c ltnrfI ltoy rıp bir cinayet vakasının tahkikatına 
ıo 0 '

1
• araiında muvazene asrı oldu. bom topun~\'c aıcıomum techlZata lhtl el koymuf bulunmaktadır. Hôdise 

ıa,, ncı ~sır bir ırklar ve Avrupa k.: ma oldu u ıtöyle:nl§Ur. Bütün ma.1. ıudur; 
~~t °;•:•~de muvazene a_srıdır. ~s =:e bir~ Amerlkaaıuı gelectlct.lr. • ~~ı~ganda oturan Kerim odındc: 
llö tun :ın kanını ve yetımlerln:ızln ~ rt•~- ""tU bırısırın 15 • 16 yaılarındaki oğlu 

lYaıı d • • k 11 nmı· Zira BUyUk B ...... ya, uu n mpara.. Al' b. _ ro... nı propagan a ıcın u a , ,.... mil t ~..rıı.. m -·•ı t ı, ırkac gun evvel birdenbire or-
1 'lll G in% Rumen- tor.u6 .. oa gaye uu.r-- e ..... ye • 1 d Layb 1 
k d • ~en sene • ya ı ıert dolayı.sile, iyi talim gtsnntl§ ve lyt a an " o ntUJ, aranmıı. taranmıı. 

der I> uygulorımrz de~ıl, ayni z:amar:- dl 1• j td U. bulunamamıı ve poRse haber veril· 
ı"' Vrupalılık gururumuzu da yare· techlz e m'li' apon ° usunu P • miıtir. 
·roıı t h. ,; t - ı re k!lrtmek fçtn e~m olan bUtUn yardı. . 
lığ a rıkJere ve aı:ıır ecavux e . Polıs yaptığı orama sonunda co-
;i~adık. Atalarımızın befği olan mı Avustralynya tek baama gönder- cuğu bulamamıı ve nihayet evvelki 
llarcrli Transilvanya bir zulüm ~;ha- mck lmkAnma malik deltlldl. gün, ı.;ocuk Emirgônda boı bir evde 
nı I~ rejimine tôbi tutuldu. Kılıseler rabcncayla başından aldığı bir kur• 
flıldı ı, halka vahı~ce. m~ame~eı7r/~ le Yoktu. flln yarasile alü olarak buiunmuıtur. 
~ÖYliJy'te Rumen ıctıma 0

11 
°: ~nın General Lengland da dinlenmiJ, Vakaya müddelumumilik elkoymu1 

ltılırıd al ~e·diği topraklar e ~r~n Gen askerin ı.ıaneviyatının iyi olduğunu cocu<iun c:esedi muayeneyi müteakip 
a•rız'· ı;ınde biiyük Rumen ~?ırı '?°' scyledikten sonrcı c!omiııir ki: morga ka!drrılm17tır. 

'lıQı• .il l'l'lC1.arı bulunan malıkônenın Cephanemlz eksikti. Çünkü müır• (ocuğun ölü olarak bulunduğu 
9cı:ı:~Yet .hakkı iptal edil~i... M~ca_r kün olduğu kadar az: ateı otmek ev de kendilerine ait olup boJ o!a-
1>\a 1clcrı. mirascılar malıkancyı bır ı ..:mrini almıJtık. r•k durmaktadır. 
:!, ~er kt: umuna hibe ettikleri tol· ı Tas ajansının bildirdiğine göre De!ikenlının buraya bir genç lcıı• 
?cı·r 0bid<hadan vaz:gec!leblleceğin~ Rus gazeteleri ''Hitler kııkırtıcıları I~, .~~hut herhangi başka ıahıslarla 

ref 'trfakım teklifler bıl~ neı~ett ~ safında il!.bahar kaynaıması,, ba$1 • ~~ttı~ı sanılmakta, fakat nicin ardü
f ~Q Cdje adalet. ycl~ız so~lc mudcı. !J• altında bir makcıle neıretmiıle.. rulduğG kalın bir esrar perdesi aftır.
hı~. F lcrncz. Eır bır muddo~ su). ı dir. Bunlar fafist propagandac:ıların da bulunmaktadır. 
~"'nı ~~at ıunu söylemek isterım kı ı ırandald hayali hadiseler hakkında T::!hkikata ehemmiyetle devam o• 
ayl.lll~ la birkaç taraflı bir siyaset uydvrulmuJ her ccıit mevzuları seç• lunmaktadır. 
<:ar 0Yrıamadık. Gecen yaz MO: 1 mişlordir. Bunlardan biri diyor ki: K h l 

a 

HAHEDLER Jltısralardan 
Buya 118 .ıapoaya 2 

iki küçük kasa '!fla#I 
arasındaki h Kocakarı scıuıa ... 

Dalyan mukavelesi müddeti ırsızı mnhkOm o.du T 
uzatıldı AKV/.4AIMIZ/ dünya takvimine 

lrya adında 16 ve Ya1ar adında uydurduğumuz gündanberi 
Londra, 21 ( A,A.) - MO!kova 

radyosuna göre Sovyet Rusya i!e 
Japonya araaında mevcut Dalyan 
nıuka velesiııi uza tan protokol dOn 
Kuybi§ef te imzalanmııtbr. 

Kripa Kahirede 
Kahır~, 21 ( A.A.) - Sir Staf· 

ford Kı.,ps, tayyare ile gell1l1§tir 
K~ndi.si .el.çilik binasında. İngil~ 
mUrnessıllık erkaniyle milzakerc 
halindedir. 

1000 kiş.lik 
talebe yurdu 
Şebzatıeba~ı a 
derhal ıa aata 

ba .. ıanaca 

da 18 ya,ında iki delikanlı gördük• Kocakarı Fırtınasını da, Nevruzu da, 
feri gangster filmlerirıin tesiri alımda Kozkavuranı da, öküz fırtınasını da, 
kalarak, g~çenlerde Kalyoncu Kul • H.clrol/ezi de, 1 Mayısı da, Kasımı 
luğundaki bir nalbur dükklınını soy- / da yerindon oynaıt;!:I Eılci meıhur 
":'ağı karadaitırmıılar ve bir gec:e , sıin/orin, bugiinkü takvime göre, han
cı~kk.ôna zemin kallaki pencereden !Jİ güne, ayın lra~ına ıasladığ.nı ~le 
gırmıılcrdir. bildiğimiz yok. Fahat, öyle zann ... • 

Küçük hırsızlar çekmecede bulu· diycrum ki eskilerin B~rdefôcvz de• 
nan beş orı lirayı ceplerine indirdık• dikleri Kocakarı Fırtınasının hü'Jcüm 
tt n sonra köşedeki kasa ·dikkatleri· s!irdüğiJ günfcrin içinde,.,z. 
nl çeknıiJ ve bunu da kırıp içindeki Mart girdiği günclcnberi güzer 
d~ste - dest~ liraları ajırmak hevesine r siJ"n~üfi, gÜnq1i giin!or görmcdilc: 
duşmuşlerdır. gonıı/ afma:ı küıayiıforine roslama• 

llya ile Yaşar ele gecirdiklcri bir dık değil. lJununla beraber. arada 
demır parçası ile bir hayli uğraJa- oyun bozantık do eH1. llık bir tcbe~ 
rok kasanın kapağını kırmışlor, fer rilm/,, yüz !]ÖstercJiği giin!erdcn son
kat paralarla karııla~accıkları yerele 1 ra, birdenbire titrcmeğe baıladık. 
i~inci bir celik kapakla yüz: yüze gel· Polto1orımrzı atıp pa·dösülcrimizi 
mi~lerdir. Küçük kasa hırsız.farı bu r,ı1vm1rkcm, tekrar palto1arımıza sa• 
kapağı kıramomıJlar ve dükkôndcın :-ındık. Sunu yaptıran da BerdoMcuz 
c;ıkıp gftm' .(erdir. c-ldu. 

IAa:ımafih, ne de o!so artık le .. 
de1dc0z son giinlc·ini yaşıyor. 

~ 

Ancak herhar:gi bir $Üpheyi defe~ 
mek ü .. ere, düHôna, bir gün evval 
bir foıo~rafı;ıda fotoğ•af çektirirler-

Parti Genel • ., • kcn buldu ları bir resmi bırakmı,!ar• . Halk diline Ko:akorı sofju ·ı1 ıek· 
1 Sekrcterı Fıim Tuzeı, dır Fakat b . k d'I • • 1 ndet !fren BerdclôciJz uydurma bir 

vapı rnası t:fü;" GI b. k' • • 1 • u resım en ı erını ııya- • • • 
be yurdu ha~~~nd~n ın. ıjılık ta e- net edece!jı yerde el~ geçır:clerine rabırdır. K-::l'menin adı Berdcracz .. 
iwlunm r yenı beyanatta ip ucu olmuş ve küı;üıc kasa hırsızl<P" dır. Arobın matı o'an bu Jabir1, es• 

uı ur. kil r b:U.a ''D' H" "'- •• Genci Sek t • ·~· • n ycl:ayı ele vcrr.ıiıtir. · . , sro ıvanı umô}'un 
ta göre M"ll'reş c;~n verdıgı maluma- 1 /.ul'ye sckHnci C"ZO mahkem •ı 1 hSt f riyle, Cab ô'i miin~·Tcri dilim;. 
kın ilgi '-z ı .' e ın gôsterdıkieri y\r l a ~şma soı.mda Y~·arın 7 ay lı· z~ so~muılar, kelirr. yi Lla!: bir fah· 

• v erıne vurdun yeri tc•bit 1 
' r'fl ku •c ' ki rl s; 

ed'lmiifir. Yurt Şchzad " yanın da 5 oy müclc~lle hapis yal- a ~ . ~o: zcv c no !J ... o. tasar-
Mort ;eh 'tlc • h cbaıında l 6 ~asına l:arcr vermiJtir. ruf ""•"'' 1 r ve pek ıccvlc bır ıelcil 

1 rı sa osının yanında ko • vermiılcrdir 
servatuvor i,·n ayrıla d -- · 
loc:ak ve 700 b" r n yer 0 yap· C JUbUl'rGislmlz Acz aropçacla lcudrctsi;!/ik tnellll:-
tır. y d d ~n ;aya mal olaca~~ muno oelcliği gibi, so:'I mônôsrna da 
caktırur un er 01 ın~a.~a bcı)lona- (Il~ tarafı J ncidc) ku11anılır. Güzol cl'limizi berbat et• 

· 1 korgeneral Sob:t Noyan, Rektör Cc.• mek icin ne yaprr."k !azımsa yapan, 

B b k 
mil Bils?lle belediye e.' anı moförl., 1 B~hı~'i.ııin ~u .kcrlifcr'i cahilleri, san• e iman11nın )'Ola gıderek kar~ılamı~lar, tozimfe-

1 

kı buyuk bır lf yapıyarfarmı§ 9'1bj 
rini arz:etmişlerdir. Gezi acOz ~eklinde okuyarak, son so-

ba 9 1 Reisicumhur bir mOddet kendisini 9u/c mdn~s·no gelen Borclel'acz tc-
Şlna geıen er karıılıyanlarla görüştUl..ten sonra kc.• lı,rindeıı Kocakarı soğuğunu ~kar· 

raya çıkmışlar, ve Dolmabahcedeki 

1 

mı~lorclır. 
Bir münaka,a sonunda dairelerine çekilmişlerdir. Eskilere göre, Kocakarı soğuğu 
haıına is-kemle vurdular Milli Şefimiz: karaya cıkarlarken, çon soğulc sa)'llırclı. Bundan tonra 

D'' Bebekte . . !cendisini aralarında gören ha'k ta- 1 havanın iyi gidecoijino inanırlardı. 
un . = ~ır hac.lu,e rafındcın harcrotli tezahüratla selôm- 1 Fakat, hokikaHe son soğuk bu değil. 

cereyan etm'IŞ, • ımam.ı ba· lanmı)lardır. SiHei scvr denilen öküz soğıığudu:. 
şınd.\n sandalya ıle ya.rnlanmııı· ı M'ıı· ıı:. • • Ve b - k K k - - d Ur ındise - 1 • lll' '1 1 vefıınız ismet lnönü bu ıcı- u sogu ı oca .arı sogu,;un on 
tir: ~y c cereyan et.mi§.1 bah saat 10.30 a kadar O~lmabah· daha müthi; olur. Ecdadımız, Ôlcüz 

' .. • c;e sarayında istirahat buyurduktan Sl)ğu{junu, dondurucu, üşütücü bir 
Dun Bebe]ite ~ kahv~e her sonra, otomobilleriJe Beyazıda gel• ~oğuk sayma~ar, üşütücü bir f1rtına ~an oldugu gi.bı Bebek ımwnı mi~lerdir. olarak telôkkı ederlordi. 

başta olduğu halde bir grup to_p Reisicumhur.., Üniversitenin merkez 
lanmı{i, öteden bet'iden musahabe· uinaıına girmemiıl•r. Astronomi " 
ye girişnı;şlerd.ir Giyoloji Enstitülerini gezmişlerdir. 
. ~i~ !-I"alık, Şe.rÜ Şeker ndmda Kendilerine Üniversite Re!<törO Ce

~ırısı_. !ffi'1l1Un bir sözil ilzt.rine mil Bilse! izahatta bulunmuştur. 
ttcndisıyle münakaşa.ya ~lamıf· -
hr .. MUnaka.şa gittikçe kıZJ§llll§ ,~ Milli Şefimiz Üniversiteye geldik-
Şerif Seker oturduğu ea.ndalyayı feri zaman gencliğin coskun heyeca• 
kaptığı gibi imam Yakup Kurtı:J· r.ı ve alkıılarile karJılanmı~lar ve 
muşun başına indirmİ§lir. uğurlanmı,ıcırdır. 

Kıpn 1iddetli, donduran bir gt:
nünde manga/ başında titriven bir 
icarı koca, lconuıurken, erkek, yaJlı 
Karısına takılmak isfcr: 

- Buoün, deı, sizin soğuk baılo• 
dı. 

. imam tedavi altına ıılmıru§, Şe. 
rif yakalanarak Beyoğlu cürmü· 
meşhut mahkemesine veri~ür. 

ihtiyarlığı yüzüne vurulan kadri", 
is1ilini bozmaz, hemen şu cevabı ve
rir: 

Berlla elçimiz - Sizinkinin d<ı eli kulağında. 
. ( R:ı.ş tcırafı 1 nclde) Yarın, öbür gün boşlar. 

Türk coğrafya kurumu 
kuruldu 

Reısicült"Jıurumuza. tazimlerimı Kadın bu sözüyle Öküz Fırtınasını 

~ltig~' So:ı:eteferi ordumuzu tahkır 16 Mart tarihinde Alr.ıan Harici/il urtun ır•u: arı mahkunt 
ı~ ı Zam L d k b'I !: b- edüJi 
"il d' an ı.ıun on cı a ı ece • u- nezaretinde toplanan basın konft. • G~n yaz Anknrada İ-Oplanan 
ırı0tt,;.~lonıatik neticeleri ele alarak rcınsında gazetecilere ''lran Azerbay· BDaeylıı adında yaman bir hırsız, birinci co~rafya kon..<fu.esince teş 

arz.ettikten sonra pazar günu An. ışarct ederek, onı.1 öküze benzt1tmis, 
karaya gideocğim ve birkaç giiıı ?nun yaptığı şa_kaya güZ"el, yerincio 
kaldıktan sonra tekrar vazifemin r cevap vermış oluyordu. 

baş1~ma dönece#im. 
1 Eı'arı bayle söyler, üstad s~yfeyince! 

:i lerinı memleketlerin b:ısın mümes· c:anının Savyet topraklarına yakında muhtelif zamanlarda meencvthıuıe ve kili karar!a.s-an ''Türk coı'!Ta!ya 
1 nde e oı;ıkc;a bildirdik ki harp he· yapılacak ilhckı Türkiye ic;in büyük Fethiye car.ıllerı ile Fethiye mektebi- kurum~u~ t~kiline ait hazır _ 
~a b·,~·~ rnü;tcrek mücadele uğ_run· bir ders r:ıahiyetindedir, denildiği nln kubhf>lerlnde Jru"9un kaplamalan lıklar b:itfniş ve kununun çnlış-
ç Q P ', te doğü~ürken ve Berlındc h::ıtıra gefrilirse neııolunan uydu.- ıtül<Up •tmıt. nihayet ;rakayı ele ver • rn~~a b~laması icin Ankara 

btı: il aj(!a katıldıktan sonra yapılan malarla ta' 'p olunan gayelerin ne mtetir. \•alıJıg-ı_nc~ ıcap eden llllisaade 
13Q~ete~ut.,rekesinc rağmen Macar olduğu kolayca tahmin olunabilir. HlDeytn bu kur"fOlllan, lftle Btıee • verılmıştır 

•on Papeıı'ın lstanbulda bulun 
duğunu ş·mdi bura.da öğrenelim 
Bu fırsattan istifade ederek kt·n· 
diSJyle, bu akşam, bir me.slekta§ 
sifa:tiyle göriişeocğim,,, 

tlliler. erı. Rumen ordusuna hOc:um fon Papen'e karıı tertip edilmiı olan ytn admda blrbl'ne eattıtını itiraf et- Mi!!i Şef, "Türk coğrafya ku. 
11 ordu , Bıı sustuk. Fakat millet ıan· şüpheli suikastten sonra Hitlcrciler mlıJ, HUaeyta de yakalanamk beraber. rumu nun koruyucu ba&kanl•·" oo~yamn. "e ba.~1<n yer ve be· 
llıtı• Q i~•ıııun tahkir edilmesini müsa- ı Jürkiyenin dış siyaseti Ozerlne tesir cc asliye Rklzlınct ceu mahkemealne nı kabul buyurmuşlardı:- x;1

• ~.er ~ı~lennin geli~sine ve 
!latcıtff e 

1 
karıılıyamaz. Eğer Macar icra etmek ic;oı yeni vasıtalar orc.· ''crihniştlr, mun yMasına. göre fahrt • bıH•.k~ !~cr!cvışın: çalı!'mak, Türkiyenin 

c~~ 0111e~ hOcumları.ıa devam ede• makta ve bu sinir harbi ile Yakın Mahkeme hırsız lliiM'ylnJ 9 ay ıo Başvekilimiz Dr. Refik S -.i' 1 ıımı meto .. Iarla roğrafrasını in
'•~. Bi; 0:·a b:z: de cevap verece- Şarkta tecavüzkar maceralara doğru elin hapse, çalmıt mnlı, alan HU8eylnl ve fiili başkanı da Maarif ~d~· celemek, cihan coğrafva hareket 
·~rille le lını:ıli Transilvanya !?umer.- J-:endilerine bir yol acmaya calı~mak· de G gttn lıaptJe, 6 Ura para eeza.aıaa I H::ı.s:uı Ali Yüceldir t'.ı\'.l 1 ve ilerleyişlerini takip eylrnıek-
llıı:ı: o!/~dl acılarının bizim de acı· tc.ıdırlar. ç:ırpm..,tır. Kurumun amacı, 'l'ürki'-'"de tir. İkinci kongreye kadar muvak-

A.rıı ~ı:nu söylüyoruz. ·::~:.mı---.-::.---::------:--------------------~;~";;~k~a~t~b:f~r~d:e:n~iz~h~e~y:e:ti~s,,~··;··il~m:i~.e~tir~~ b Orıcs·· ..ıDLiiiD ~ -
1 .Clsınına lı~u bundan sı>nra Mcıc:ar f(aı aoı• k ,11 1

llin l •tap ederek Macar mille- AJGA'TOA 14.A"f~IT•sil ıelJ' 1<'' ıa-rıı varacağmu bi1miyorum. Bağ· geÇWiği eşya!arı hep aynı • etıııek ~'ta hcıvxası d;!ayl~ırını idare h bulunduğum aile rezaletten li.r !:Oraılım içine tiaklardı B~ cr:ıe· 
"trrııtler~ ı~daki yazılarına nihayet c k!l.t'iyycn h~:a.ıunaz ve benim ko benim vazifemi kolayla.gb-1y:ro a 
t iliz .,1' 

15!iyerek dcmlJtir ki: eli tıımlyetlmc sureti kat'ircde e • Fakat vapurda oluşunıuz iıJl ~· 
t' tdilın ~ • bır millet değ'.liz: ve ide- ı rnindir .. Fakat bu eeraJt dahilinde u.ı.ha güç':eşt"nil. Geceleri dal z 
tar Arı~ · de kabul rniyoruz:. Ma· i 10 ~..,j..,... bir terclh ynpmn.k mecburiyetin • Ecldn durur, bir 3ey YaPDıaz ~ 
,~olunoonesku tara. ndan harbe ıQ ~A <1e kaldım, Siz e.-'mdi kamaralarda biraz uzundur, ya.kınında kı~u~ 
rı%r Ye b "I ,Rurnen krallığı tarih ya· 1 bir ~ey bul:unnymca berkesin U • Lir §ey görllrse muha!-.kae alir 1 

.,~ i'allnı OJ;cafarının kendisi icin bu· .22• zerini arzyacaksnırz, İnci gerdan- bllhaı3a inc!:le:re hiç c'inY&na.nıaz.ve 
'fı~1rıın, A.a::...~ 1 kabul edemez:. Roman- En ,,.n, .. ··k Jık hcn:lm üzerimde bu!ununca va Mi.~ Bover sustu ve Raa ken•'' 
b· Qlldırıf ""Panın ist'kbaldeki t~k·- Mis Bo\'er soklncli. ..-ııu zlyet Çok kötU olacak, Ve o za - sine ~u su.ali sordu: U.P 

~~ rolü ., nıasında oynayacak müh;n tJ.ir beyeca.n göstcımiyordu. m1Ul hakikati meydana koymak da _ Bu hır6tzlığı nasıl Dleyda.tı 
tı~ı "eya a~~r ve bu ıot modası ge,· - Affedersiniz mös;~ Ras, ı:; ha mUŞküJ bir ~ekli alacak. Ç'lka.rclıruz?.. a 
~ değil 

1 
utokratik unvanlar esası· r.i ... Sizi rnhatmz etmebe :nec . - Hakikaten dediğin.iz nedir! sı:.ba.h • 

•. ~rı:_ıınuıt'urktı8s.adi gcrcckler üzerine oldum. Ort.edn. dönen hA.di:.c;clcrec. Sız bu incileri nıclttul madam - Bu ınc:l ECrde.nlrk 
• ... 

11 1 g m D 1 bnhsettiğ:m çors.b:n iç.inde i"1i 
tı.... oflarırn' ız Balkanların ıacıy z den sonra bunu s ze veıme c eoy un kama.rnsuıdan almadınız Ta.bii bunların nereden &l•n~.;:..nı' 
"<, •zı lôtın lto•yaya uz.alı)·c· 1 bunun. mt? -"'"61 

11ı.. 1 Ve kUçillt siyn.b ça.ntn.snıı n.çtı, - Oh hayır nılralay n-- B•n derhe.I anladım. C&b&hleyiıı de in 
"•roM ,;.. bi . · rdsr mı dmı A..._., "' c::Jeri Madam Doylun ka:ma.raana 
()~ OAKI MUHJ\KE'AE jı::inden çı:luı:rdı,,. r ı:ıcı ı;e • a ı.a. , Mis Van Ş:ıy!e-r aldı. götilrmeği dii§UndUm. Genç '---' ... 

~oı unko cer, " ' : lığı mnsanın Uzcrıno koydu, - lfia Va.n Şuyler mi? AGU-. 
Ordu eye tumcn ve so:ı c . . kalkmadan inci'erlnJ Yerine koy • 

~l!tıtraı kunıandanlığında buluncıı Gt~ıuını~ nm HASTA ıımsız - Evet. Siz onun böyle bir mtı.k ve böylece bir reı.alete nıA· 
;:"ıııesife ~clard'ırı ıehadelin:n din· VAR ~<!y yapmasına belki ihtimal ver• n.i olmak istiyorum. Fakat baktım 
~ ~ illan aılanmııtır. General ti:- Miralay P..as, incll~ri, masanın me:.s niz. Fakat çalmak onda bir ki ro.a.dam Doyl'un knpısnıda bir 
1 ot lıcr,0 ~1Yatırıın iyi o!duğ:.ınu, fc• üzerinden alırken yllzlinde ha)' " h:ıst_alıktır. Bu imkAru bulduğu da t:ıyfa duruyor ve itte o za.mBll 
bı.I\~ s .... rlarıı kayma malz"mesi ile ret ifndeleri okunuyordu. ltikada kendine kat'lyyen hiı.kim ondıı.n madam Doylun kntl,.dilmı'§ 

CL ~ya arı ... . •--•Ad b. . t . H 1 1--~L " 
~· 11'o:ı ld ~ n ehommiyetli surelle - Bu fevıu=ı. c ır \W.ıyc OlfimRZ. e e ça~ eşya mU • o'duğunu öğrendim. O andaki va. 
"tbir z o ugunu. hava kuvvetlerinin Mis Bovcr, dl'di. Lütfen bu husurı cevher olursa. Benim yannıda bu- ziyet.bni dUşlinUn .üzerinde neza. 
aıııcıdığ~:an .. t~sirll yardımda bulll" ta. biz~ iz:ı t vermek liıtfunda lurnnama sebep de yalnI7. bu .. Ben retlm olan bir kadm. bfr hasta ka 

"I ~0)-ı; 10:0Ylıy~rek demiilir iti: bulunur musu.ı:ıuz? _ schh3ıtiD:l değil, fa.kat böyle kü • dm yine bir h'nttlı:k Y8I>D'Uf!.ı 
1:1cırcsil rruzunu yalnız altı Poez Genç l:&dm bir koltug::ı oturdu: çük mallİlerlni kontrol et.mele için F'a.kat ben ümidimi tamamen ~ 

~ ~ 1.1 lcu: ra~tım. 15 Hazirana - Hayhn.y mösyö, dedi. Een • daima ynnmd:ı bulunuyorum. Çok m'ld m ve bi'ahrre hı~hk daha 
·eı:ı, lllukt=~~r min \iz.erinde uc;abH· r-cn b<'n de bunun iç•n sizi rahat- ~il!ciir ~imdiye kadar h"çbir felA • meydana çıkmadan incııeri Yerine 

ır bir Jek tayyarem bi· , GiZ ediyOfWJJ • .Evve!A na.mı .bir lta• ket .olına.dı, O aldığı. yaıı.i eline koyabilmek OmidıYc onı.da.n ~ 

Iaştnn, Sabaht.anbeıi de b'..r ba§
ka hal Ç&re!'ii dtlşünilp duruyorum. 
Takdir ediyorsunuz değil mt? 
Va.n ~uyle"r aie&i bilhassa iS'.imle
riyle ütihar eder :er. Bu mesele • 
nin gazetelere aksine asla tahtım• 
n:uı cdemiyeceklcr'.ni biliyorum.. 
Sizden de rica edeceğim. Mesele 
bu kadar bilyiimlyecek de>ğil mi? 

Mis &verin sakin o ·madığı a -
çı:k~ görülüyordu. Miralay Ras 
llÖYle cevap verdi: 

- Vallahi ma.tmnzel, dedi, bU• 
flbı bunlar şGralte bıı.ğlı, Sizin U • 
.ttrlnizde şüphe topia.nmam::ı.sı iç'n 
~ her Şeyi yapaca.ksmız. Paıko.t 
~cU bize Mia Van Şuyler ne ce
vap verecek?., 

. - Mutadı olduğu Uzere hiç 
lhphcaiz vaziyeti ink!r cdeccLc ve 
hatt.l belki de tammıı.en masum oi: bazı kdrıselcri itham edecek-

• Bu gibi kUçU.k i~lere varan 
hastaıı~ • g-ru da.ima inklir eder. l§ • 
~ bu Eebcple kcndi.~inj tnm vn.ı~· 
tinde Yake.ladıir.n z:ımnnlar kuzu 
giz.i yatnuığa gider ve mesc~ 
mehtap ıı.eyrctm~.k için dı~ 
çı:km.ak gib' bazı sudan behane • 
ler lıcaıt eder. 

- Matmazel Robeon, ebevey • 
n!nfn bu zaafı lıalrkmda ~ümata 
lldıip midir! (Devamı var) 

LAEDRi 

Şanghay batakhaneleri 
ve 

Londra §eytanı 
Tetrikalarımı:zı koyamadık, Okuyucu. 
lanmızdan azUr dileriz. 

ZAYİ - 1639 No. lr SUmerbanl~ 
Yerli Mallar pazarlarmdan aldığım 

cUzdanımı zayi ettim. Yenlainl alaca • 
ğımdan zayiln hUkmU yoktur. 

Ali \'eklll Uıtfl 

18,33 Beraber ~rkılar 13,4:5 ajan.a 
H,00-H,SO RlyaseticUmhur bandosu 
1:5,SO MUzlk. 18,00 program, ıaat aya. 
n 18,03 Radyo Çocuk JrulUbU 18,4:5 zı 
raat takv'::nl 18,Cill Radyo dana orkea• 
trasmm her telden programı 19,30 
S!lB.t ayan ve r.jnıu 19,4:5 SerI>e..t 10 
dakika 19,F5 F~ıl heyeti 20,lll Ract. 
yo gazetesi 20,4:5 Şe.rkr ve tUrkWer 
21,00 Konuııma (BllyUk adamlar) 21, 
lll Dlnieyte1 istekler[ 21,4:5 KonUf!DA 
(Posta kutusu) 22,00 Radyo aalon 
orkestram 22,30 Saat ayan, ajare ve 
borııalıır 22,45-22,30 kapantf, 

s•Em .... a:+•ı• .... _.. 
BULUNMUŞ PARA 

SOMER BANK 
Yerli Mallar Pa%tlrlan 

Müessesesi MUdUrlyetiDdm: 

tstanbul mağn.zalannnzııı Mrlnde 
bir miktar pıra IJalunmıı,tur. Sa
hlblalm l"eaJ poetNle luuı:Nıada 

KUçllk ~Y•• banmdakl ı...... 

ı:..mafualan ıteftlğlne mliraaaat~' 



latanbul Belediye.inden: 

Şehir umumi meclistn.tıı 19.2.9-i2 ve 20.2.~2 taribll karartan ve D&hBL 
ye vekA.letl.ııiıı tasdiki ile ha.tt.a tatili ruhsatiye harcı, soğuk hava maJ:ııen.. 
lerl ve hallerde ta§mı& UcreUert tarifeleri qağtda. gösterild1#1 Uzere tezyit 
edllmJştlr. 

Bunlardan hatta taWi ruhsatiye ha.rcUe hallerde te.§ıma. tlCl'etlert tari
feleri sı mart 9'2 tarihinden ve soğuk bava mahzenleri ücreti tarifeai 1 ııt
aan 9f2 t.arihJnden itil:ıa.ren tatbik edilecektir, 

Keytiy.:t aym halka ıl&n olunur. 

ı - Hafta taWi kanununda mukarrer ist:ima!a.rdan istifade edecek o. 
J&nl&rdaıı (IS) liradan noksan ve (00) liradan !azla. olmamak ve lira küsura 
tı 26 kurup. kadar (25 dahil) t.ay ve fazlaaı (50) ye ibllğ olunmak üzere ta. 

tll gUnleri açık bulundurulacak mahallin ga.yrlaa.fi varidatmm yil.zde 10 u 
nwbeUneile harç aımır. 

2 - Birinci maddede yazılı harçtan eylUl, 1 nclteşrtn ve ik.inciteşri.n ay
larında verilecek nıhsatn.ameler için bir rübu, birinciklnun, iktnc\klnun 
ve tubat aylarında verileceıı: ruhsatnameler için nıslf ve n:ıart, nl.8an, may111 
a7larm.da vertlecek ruhatnameler içln 3 rübu tenzilat yapıtır. 

3 - 2 net maddenin tatbiki halinde kll.aura.t hakkında birinci maddede 
yazılı olan kayıt gayri safl varldatm yüzde 10 Dundan rubu, ~ nııııt veya 
Uç rQbu niabetlnde ten.zllA.t yapıldıktan sonra tatbik edilecektir, 

• 

.. .. . .. .. . .. .. 
Tulum peyn.i"" .. .. 

" .. .. .. 
Kapr peyniri 
Kqar peyniri 
Rokfor peyniri 
G:ravyar per . .. 

Soiuk hava mahuınlerl üerett 
Kabm nevi 

Teneke 1-23 kiloya kadaı .. 
•• .. .. .. .. 

Tulum 

" 
,, 

1/2 çuval 
BUtUn çuval 

Sandık 

1/2 a&ndık 

26-50 
ı-10 

11.25 
26.50 

ISl.711 
76.100 

" .. 
" " .. .. 
" .. .. .. .. .. 

1-26 tulumlard&n 
26.M 
51. 76 kablardan 
7c3-IOO 

1-4-5 sıra k~a.· 

45.90 çuvaldan 

kiloya kadar 
BUtüu ııaııdık 80. ,, ,, 

ll.ra kuru§ 
o 80 
1 60 
o 30 
o 150 
1 20 
1 60 
2 40 
o 60 
l 20 
1 80 
2 40 
1 50 
3 
s 
2 
3 

Tum.urta 
Yumurta 
Pastırma 

1/2 a&ndık Aktarma nı.881'a!ı tüccar& a.it 2 

" 

• .. 
Kuru ııeb7A .. 

' .. 
Kuru ve al&mur& 
Yoğurt 

Bal 
.. 

Bal 
Kavurma 
Kavurma 

Tu?JU 
Tu?'§\1 
sut toza 

.. 
Av etleri 
Domuz eti ve jambÖB 
B&kolarya 
Tuzlu balık 
Tuzlu balık' 

Tuzlu balık 
Tuzlu balık 
Tarama 
Tanma 
'l'a!'a.ma 

.. 
" o 

" .. 
Selç& 
Sal~ 
Teroı ve aa.deya~ar 
Tere ve 9&deyatlar 
Tere vesadeyağlar 
Tere ve ea.deyağlar 
Taııe ton babfı 
Pal&mut 
Ufak balıklar 

Llmon 
.. .. 

Porta.kal 

" .. 

bütlln sandık 
Çuv&l .. 

• 
• 

Ufak aandık 

" u 

80 
81.121 
80 
81-120 
40 
41-80 

ouvaı 100 

,, 
kiloya kadar .. .. ~ .. .. 

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

Na.kllyell keudiıerlne ait 
Nakliye.si mtleseeseye ait 
olm&k ti.zere 

andık M.100 kiloya ka( 

• 

Fıt,;ı 

Teceke 

• 
rtçı 

Sandtk 

.. 
kilosu 
kilosu 
Sandık 

50 
100 

6 
7..20 

2ıs. 

26.50 
!51-80 

26 
26·50 
80 

200 
150 
51.80 

• 

Küçük fıçı 50 
Orta fıçı 51.100 

BUyUk fıçı 101.2!50 

" n 

" .. .. .. 
• " .. " 
" .. .. .. " .. • • .. 
" .. .. .. 
,, 

.. 
•• 

,, " 300 ve fazlası için 
Teneke 40 kiloluk gaz tenekl'si 

Kllçük tıçı 5() kiloya kadar 
Orta. 51-711 

BUyUk 78-1!50 
Teneke 

Frçı 

Fıçı 

gaz teneke 
klloya kadar 

.. 
" .. 

llandılc 

1.60 
6UÖO 
50. 
51-100 
1-215 

klloya kadar 

" .. 
'l'eııeke .. .. 

26.50 
" .. 

Gaz teııekeşl 
kiloya kadar 

Fıçı 

T~ke 

Trabzon fıÇ'l ti() 

Orta fıçı 100 
BUyük tıçı 200 

Kilosu Bot yer old~~ ~kdirde 
Çift kilosu ,, ., 

Kilosu ,. 
Bandık 15 gl1n için 

Çift aandık .... 
" tt 

ı ay tçln 
Fazlası lç!n 

ll5 gt1n için 
l ay Jçio 

F'azl&s? Jçtrı 

" 

BAie Jrlıecek eşyanın tqıma UcretJ 

tarltesl 

s 
4. 
2 
s 
1 20 
2 
2 

l 60 
2 

s 
2 
7 
o 20 
o 40 
o 80 
1 60 
3 

o 60 
l 40 
o 60 

' o 80 
2 

2 
' 8 

o 60 
2 
4 

4 60 
o 80 
1 50 
2 
3 
l 

4 
2 
3 
o 80 
1 60 
o 60 
l 20 
o 60 
2 
4 

6 
o s 
o 6 
o 10 
o 16" 
o 2-i 
o 32 
o 20 
o 2-i 
o 32 

Kilolar ücret miktarı 

A - Pal!etler, kutular, sandıkla!': 
1 - Kutular 

En az en çok Kuruş 

2 - Tek portnkal paketleri 
8 - Şeker sandıkları ve ema&11 
4 - Orta sandıklar ' 
li - Büyük aandtklar 
6 -
7 - Yumurta ııandıklan (720) ilk 
8 - ,. ,, (lHO) lık 

B - Sepetler küfeler: 

l 
11 
21 
41 
61 
81 
o 
o 

l - KüçUk r;Uek .ııepeUerl l 
2 - Karadeniz çilek sepetı ve benzen 4 

3 r Kelet, ebir, Adana ve ulak !zınir 1ıcpcUerl 16 
-4 - Topaç ve yarını arka 36 
5 - .Arka ve kapelye 61 

C - Torbalar ve çuvallar: 
ı - Kuru yemi§ torbaları 

2- " ' - . .. ·- . .. & - Ktlgtık çuvallar 
e - Büyük çuvallar 
7 - Hararl&r 

.. .. 
• 

1 
6 

11 
26 
~ 

66 
• 91 

10 
20 
40 

60 
80 

100 
o 
o 

3 
115 
:ıs 

60 
150 

8 
10 
25 
(() 

68 
90 

150 

2 
s 
15 
7 
9 

12 
8 

12 

2 
8 
ıs 

8 
10 

2 
8 
4 

15 
7 

10 
12 
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1 
DRAM laSMlNDA 
Akşam 20,30 da P A R A 

KOMEDİ lOSMilIDA 
GllncJOz H de Çocuk 

oyunu 
Akpm 20,SO da OKSE VE SlJKSE 

Beyo~lu Halk Sineması 
l - Lorel BardJ tklzler 
2 - Tamara 
8 - ~ çavuı Madf'IL Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
lCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABtLIR 

ifil 

,ffAiS§AWd SÜMER BANK 
1 YER i MAi AR 

--~ M eınur alınacak 
Süriıer Bank iplik ve Doku· 
ma Fabrikaları Müesse

sesi Müdürlüğünden 

1 PAZARLARI MüESSESESiNDEN: 
( 1 M~eEMURatıAi:t" ACiAK 

1-

2-

3-

4-

Müessesemize bağlı Bakırköy, Bünyan, Def ter. 
dar, Konya Ereğlisi, Hereke, Bursa, Merinos, Na
zilli Gemlik fabrikalarımız için 3659 sayılı ka. 
nun' hü:.:fünlerine g(;.te imtibaıılı ve imtihansız 
memur alınacaktır. 

Aranılan şardar: 
A- Lise veya ortamektep mezunu olmak, "yük

sek tahsil ve ticaret lisesi mezunları ile, li
san bilenler tercih edilir,, 

B-- Askerlik fiili hizmetini yapmıt bulunmak. 
C-- Herhangi bir hizmet taahhüdü altında hu
D- Halen yüksek tahsil müdavimi bulunmak 

lunmamak. 
E- Yapılacak tahkikat neticesinde sicil ve sevi. 

yesi itibarile memurluğa alınmasına mani 
:>ir hali bulunmadığı anlaşılmak. 

isteklilerin Ankarada müessese merke7.i Zatişleri 
tefüğine ve birinci maddede yazılı yerlerdki fab. 
rikalamnız müdürlüklrine 27.3.942 akşamına ka
dar müracaat ederek 28.3.942 cumartesi günü sn. 
at 14 te imtihana girmek üzere numara almaları 
lazımdır. 

latenilen veaikala.r: 

a- Dilekçe 
b- Mektep diplomaa~ 
c- Nüfus cüzdanı "1942 askerlik yoklamasını 

havi,, 
d- Doğruluk kağıdı "poJisten musaddak,, 
c- Evvelce resmi veya hususi müesseselerde ça

lışını! elanlarm iyi hizmet vesikaları. 
f- Askerlik terhis kağıdı 
g- Halen herhangi bir vazifede olanların bu • 

lundukları müessesenin muvaffakiyetini al. 
maları şarttır. 

h- Tayinlerden sonra istenecek fotoğraflardan 
başka müracaat edildiği zaman bir boy, bir 
vesika fo•ı.:cğı-afı verilmesi. (lP.35.3570) 

1
• 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
tı~n No. BI 153 
İstanbul şeiıri <.lahillnde karaman, dağlıç, kıvırcık ve k~ı;I et'eı'inln cıın

lı toptan ve perakende satışları için fiyat murakabe komisyonunca te.sbit 
erlilmlş bulu.nan narhın 21.3,9il tnrlhlnden itibaren kaldırılmış bulunduğu 
ilA.n olunur. (368-i) 

D - Tenekeler, fıçılar ve variller: 
1 - KUçUk yoğurt tenekeleri 
2 - Orta yoğurt tenekeleri 
3 - BllyUk yoğurt tenekeleri 
4 - Yarım gaz tenekderı 
5 - BUtUn gaz 
6 - Tenekeler 
7 - Fıçılar 

8 - Fıçılar 

9 - Variller 
10 - Variller 

E - Kavun, karpuz, balkahı:ğı ve helvacı kabağı: 

00 

" 9 
12 
aı 

151 
LOl 

151 
301 

1 

3 
8 

11 

30 
50 

100 
150 
300 
500 

1 

2 
3 
4 

5 
8 

JO 
12 
ıs 

30 

ı - ı tonu (küsuratın her yUz kilosu tahakkuka, ıoo 
eaaa tutulur) 

1 - Taşıma ücreti tarifede tesbit edıldi~ üzere e~yanın konulduğu ka
bın cins ve adedıne göre tahakkuk ettirilir ve ardiye resmi ile birlikte tab. 
sil edilir. Knbın cl.nsl tarifenin i:ıangı maddesindeki kap ismine uyaraa bu 
maddede gösterilen ücret tahakkuka esas tutulur. Kabın c'.nsi yukaı d1kı 

maddelerde yazılı isimlerden hiç birine uymadı~ı takdirde ağrı-lığı .·c tU. 
yüklü:n tarifed? ya4.Ilı kaplardan ha.ııg!sinln vas1ti ağırlık ve bllytlk.ugUııe 

uyarsa o madde Uzerindcn taşıma Ucretine tabi tutulur. 
2 - Meyve!er yliz kilodan, sebzeler yüz etli kilodan fazla kapiar ıçinde 

gc!d.iği ta.kdırde bu miktnrları tecavlız eden kısmın her elli kilosu i<;!n ayrı. 
ca beş kuruş taşıma Uereti alınır. (Küsurat 50 kilo addedilir.) 

3 - Deniz yoluyla gelen e~arun taşıma ücreti vinç, boı,ıaltma. ve ardi
yelere kadar t&§ıma bLzmeti mukabllldır. Kara yoluyıa gelen e_şyanrn taşıma 
llcretl ~altma. ve ardiyc:ere kadar ta.2:.::ı:ı tıizıneti kariiıltğıdır. 

4 - Hcilde satılıp lınrice gönderilecek eşyayı sabtb dilediği gıbl naklet
mek ve indirmekte serbesttir. 

5 - HA.ide .satılması mecburi olmıyan eşyanm hEi.l rıhtımına çık,mldığ'! 
takdirde vinç boşa!tma ve kara nakil vasıtalarına yllklemc hizmeti karşılı. 
ğ'ı oıaraı. ton başına 100 kuru'u gcr.mcme!r üzere bir Ucret alınır. Bu rr.iktar 
a.zamıd!r, Eşyanın cinsine göre hal idaresi bu Ucretten yüzde elliye kadar 
tenzllAt yapal>Ulr. Tahakkuka blr tonluk ücretin her 100 kiloya isabet eden 
mıktan esaa tutulur. Ağırlığın 100 den !azla olan kC..'31rlcrı 100 kilo addcdl. 

1 
br. 6 - Ta.rl!e mucib!ncc r.akiı Ucretl alınmak suretlle taşman eşya hal 
içınde hiı ve!'der. baı;:ka bir yere taşındığı takdirde turifenin yarısı kadar 
üc•et alllllr. (3683} 

1 - Türk olmak. 
2 - Aııkel'llkle illşiği olmamak, 
3 - Tam sıhhat halinde bulunmak. 
4 - Yapılacak tahkikat neticesinde sicll ve seciyesi itibari:e hiı· 

mete alınmasına mani bir hali bulunmadığı anlaşılmak l!l 
zundrr. 

İsteklilerin 1 nisan 942 tarihine kadar Müessesemiz Zat.işleri servi 
ıılne mUracaatırr. 

Yuka.rdakJ. şartları haiz olup mağaza ide.resinde ve satış işl(;rincl• 

tecrübe sahibi bulunanlar tahsil derecelerine göre tercih edilir. MUra 

caat eclenler a.ro.sında. muvafık görUIUp de tayin cdiıeeeklcre 120 llrad""- ı 
170 liraya. kadar ayJık ücret verilecektir. 

r .... mıa ................................ . 
----- ---------------

· · Devlet 
~' 

DemiryoUan ve Limanları f~letme 
Umum idaresi ilanları ... 

Muha.muıen bedeli (112öl Ura olan 3000 adet pirinç gömme kapı kilidi• 
aynaaı (30.3.942) pa.zartesı günll saat (U.30) on dört otuzda Ba.yd&rpqad& 
gar binası dahillndekl kamlıryon tarafından İiçık eksiltm~ usuıue satın &IJ.
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenleriıı (84) lira (38) kuruşluk muva.kkat temJ,ıı.a' 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gllnU saa.Une ka.ds.r l<O• 
ml.ııyona müracııatlan 14.zmıdır., 

Bu i§e ait prtnameler komisyondan pare.sız olarak dağıtılmaktadır,(SZ7S) 
~4• 

EI'ZUl"UDl • Hudut demir yollarının 8 numaralı tatili edevat t.antesi!Jd8 

vagonlarm tahmil ve tahliye müddetleri değlşt1rilmi§tir. 20.4.942 tarih:Jndcıı 
i tib&ren idarece lUzum görlllen zamanlarda. ve istasyonlarda bu mUddetıcf 
' saatten az olmamak Uzere indirilecektir. 

Şimdlllk yaJ.mz Erzurum - Sarı.kamı§ kısmında dar hat va.gonıarmdııft 
sarnıçlı vagonların ta.hmil ve tahliye müddetleri 6 ve diğer vagonların ıaıı· 
mil müddetleri 15 ta.bllye mUddetıerl 4 saat olarak tenaip edilmiştir. 

1 

Fa.zla tatsilAt için istasyonlara. müracaat edllmelldir, (2{109-3669) 

Deniz Levazım Satınaıma 
Komisyonu ııanıar» 

1 - Tahmin edilen bedeli '' 16269" lira 47,5 kuru'} olan 136 kaleuı ııa.A 
ve malzemenin 26.3.942 perşenbe günü saat l 5 te Kasımpaşada bulunan de' 
~iz levazmı sa.tmaıma komisyonunda ayrı ayrı taliplere de ihalesi yapıt· 
ma.k üzere pazarlıg-I yapılacaktır. 

2 - İlk temlna.tı "1220" lira 21 kuruş olup şartnamesi her gün iş .saııtl 
dahilinde mezkür komtsyondıı.n bedc'siz almablllr. 

3 - İsteklilerin belli gün ve satte 2490 sayılı kanunun istediği ve.saiıcl~ 
birlll:tc adı geçen komisyona müracaatları. (3451) 

)/. ~ :(. 

.B çift lAstik c:izme aiımıC'ak U 
I{elçnya kadar uzu.n konçlu 3 çift la.stik çlzm~ 24. mart 042 ~alr g!lrl 

saat 15.30 da. pazarlıkla. alma.caktır 
İsteklilerin belli gün ve &aatte Kesımpaşada. burunan komısyona Dlo.ı1' 

caatıarı. (3648) 

•ıt-. 
24 çi!t lAatik çizme, (Uzım konçlu) 
3 adet fosfor bronzıu pirinç tabla. (komisyonda mevcut evsaf c1alıflftıd8) 

10 kalemde 69,755 metre mikA.bI çıralı çam (muhtelif ebadda) 
1 

Yukarda ya.zılı S kalem malzemenin 25 mart 942 çarşamba gUnU 888 
rl'· 14 te Kasmıpa.,,ada bulunan d:ınlıı: levaz;ım satmalm:ı komisyonunda paZ8 ,.s· 

ğl yapılaeatmdan ıstcltlllerin belll gl~n ve saatte mczkQr komlşyona ıııi.i 
caaUarr na.n olunur. (3649) 

D•tanbul Belediyesi il8nları: 
ı::~~ az•t meydanında lnkufı.p r:ıilzc.slni.n dahiU ve harici kısımlarınıu ıı:ı1; 

\ re. inşaatı açık eksll tmeye konulmuştur. Keşi! bedeli 1441 lira 99 ıturtJŞ U· 
ilk ter.ıln:ıtr ıos Hm 15 kuruştur. Keşif ve şartname zabıt ve muameı&.t ı:ı1 
dıirlliğii ı:alcmınde görUleblli r. İhale 2,4,942 perşembe günü sa:ı.t 14 te <Ji'· 
imi encümende yapılacaktır. Taıipltırln ilk teminat makhuz veya mcıctıı.»~: 
rile ihale tar1hlnden üç gün evvel beledlye ten Işlerı mUdürlUğUne murace-81~ 
la aıac:ı.i.!~ı fenni <.>hllyet ve 9-11 yılma alt ticaret odası V'.;'Slltalarile ııııı, 
günü 111uayyen saatte daimi encUnıende bulunmaları. (3507) 

izn1it Deniz Satrnalma l{omisyonundaP 
Beton işi ilanı 

ı.:e· 
l - Tıfümin olunan bedeli 16318 Ura 80 kuru~tnn ibaret olup g68ter eSı 

cek bir mahalde yaptmlacak beton işinin pazarlık usulUyıe eksiJt.111 s-
23 mart 942 pazartesi gUnü saatı6 da tzmıtte Teraa.ne kapısındald ı<oıtı• 
yon bınruı•nda yapılacaktır. trııı· 

2 - Teınina.tı 1223 lira 91 kuruştur. Bu işe alt fennt ve hu8Usl şar 
ıne ve projeler komisyonda görUlebil!r. Jııif 

3 - Pazarlığ.ı iştirak edecek taliplerin bu işlerle llgili oldukları.il~ t .;e 
ekailtmeden bir ho..fta. evvelki tarllıli Nafia müdürlüklerinden ebUYe ,e 
nıahalll emniyet mlldüı'lüklerinden ııın.caklan bUsnUlıal vesikıı.ıar•ıt\ .r 
yukarıda yazılı teıninatıarlyle birlikte belli gün ve ııa.attc konıisyvnıı 
melerl "3562." 


