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Yeni ııl Bütcemiz Dii.n Geceki Yangın 
384,035.1011.ira Üniversite Fen Fakülte 
~u YekUn 1941 Bütçesinden 
74,294,705 Lira ·Fazladır Bi ası Tamamen Yandı 

• 

Maliye Vekili Fuat Ağralı, Dün Bu Hususta 
Anadolu Afansına Beyanatta Bulunarak 

Masraf Fazlalığının Sebeplerini izah Effi 

Yiizb1nle ce Lira Sarffyle Vücude Getirilen Kütüphane, Tedr 
Levcm ı, Do ya ve Malzemeden Hiçbir Şey Kurtarılamadt 

Aabn, il (AA.) - lılalbe VeldU Fuat 
Alnh HU ........... 1t1r JU1U111UU 
ıa tlemetd• 1tahmmaıtar: 

1142 mall ııh ·~ .__. :rek6aa 
(IU,035,ltl) Ura olanık tlült .. llmlpir, l çla-
tle •aJaadaimnm .... •flfrlae llU8l'llll 
1»11 )'llkta (74,191,TIS) .. fuhm. 

Bu f•zl•Jıiııa Wr ..... ..... taamd 

Verilen Bir 
Habere Göre 

k ıs • 

IMtnoluı olmak tbere, milli mldafunm leva 
IAde lhtl:rarlan için 71lPıhmt 'ftJa hulara 
brphk t11talm.111 muhtelif latikruJar mlnt
te .. tına bıphk olarak d8:rwa11 umum.iye 
btitpline konulan m.iktulanlan ileri plmek. 
tedir. Fabt en mUhim fulaJatı, 8çttnel ... 
Mline sirmlt olan Avrupa harltlnla lktlliıMll 

l:il8 &omı; s.: ı: aar ı 

. Japon Basvekili 
Söylüyor: 

SARK CEPHESi 

ovyetl 
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Hafta Konuıması 
Yerine 

( ... tara• a 8nolklet 

Io•,v tutturmu'8Uftuz... Her 
.man papas piliv yemez!. 

İmj,arator bıraz daldı sonra: 
dıeriD, içli, hüzünlü bir ~ede-
di ki: , 

.. _ Bununla beraber, malrat 
döllÜfÜ hatırladıkça §U cennet 
gibi yerde, ılık ahret havasında 
bile tüylerim diten diken olu_ 
:,yor; hAlA sırtımda ürpermeler 
duyuyorum; iliklerim donuyor. 
Benim yaptığım, o umanld v.:sı 
talarla işlenir hata değildı. Fa
kat §İmdi tanklar ... ,. 

*** 

TAN ı. 3-942 

• 
-~ 

Napoleon sözünü tamamlı-
yamadı, perde şiddetle 

sarsddı, içerıye bır gözunun ü
zerine siyah bag sarmış. yarı 
çıplak, elinde kalkan, belin-ie 
yalın kılıç, iri yan, kara yağız, 
korkunç bır adam gırdi ve hay-

BAŞ • DIŞ • GRiP • NEZLE • KIRIKLIK • SOGUK ALGINLIGI- ROMATiZMA • NEVRAUI 
Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat. GRIPIN Yerine Başka 

kırdı: • 
M_ Tankfann, zırhlı otomo -

bitlerin ilk mucidi benim! Harp 
!erin üstadı benım! Hfila dünya 
yuzünde benim planlarım yu.ru I 
yor; benım askerlik dehamın u.i 
uzerınde yu: wıiıyor! 4itmıyor 
musunuz? Işte Roma orduları, 
cenge girmeden once, tehlıkeyı 
belirtmek ıçın haykırıyorlar: 
Annıbal ad portas! Annıbal ka.. 
pılarımızdadır!,, 

Anl:ıdım ki bu yeni gelen zat 
Afrikalı serdar Annibal'd1r; Kar 
taca ordular.ı kumandanı ve as
kerlik tarihlııde unutulmaz bır 
tib ·ye hareketinin mısilsiz usta 
dı buyuk Annıbal! Fakat aklı -
mın e:med:ği nokta, onun İsa do 
ğumwıdan .Ju yuz şu kıtdar y J 
once tankları ve zırhlı otomu -
b11Jeri icadetmiş olması kcy!ı.ye. 
yetiydi Şaşkın şaşkın ytizune 
b3ka kaldığımı gorunce bana 
dondu: / 

··- Behey çocuk, dedi, filleri 
'"Ik defa harp sahalarına S<>kan, 
ıt..tnk yerine kullanan, kalın deı·ı 
ler ııden çelik ve uzerlerme bir 
suru asker bindırerek koca cüs
s0lerinden zırhlı otomobil gibi 
ıst1fade eden ben değil mıyım"! 

Napoleon: - Neye yaradı, di. 
ye söylendi, sonunda kendi elın 
le kendı aziz canına kıymnk zo
ruilda kalmadın mı? 

Bu söze karşı Annibal, İmpa. 
ratora acımsıyarak baktı: 

TUYUNDEN F ' 

7~~~Xüii!~At~J.~~ ~.~~~~ır 1 
8andalyaoıtar eokak Omer aaı. oll• Kuı TDyO P'abrlk .. . ~ 

• TAKSIM I,kili Çalgılı HALK GAZiNOSUNDA' 
Ternlz ve nezih geceler ıeçirmek lstiyen say!n M~mlze mtljde: 
Bayan ve Baylardan Müteşekkil 18 kişilik SAZ Heyetinin lştirakl,.ıe 
Okuyucu Bayanlardan AYDA, FAHiRE, KLERA. MELAHAT. ADVi-

YE ve NADiRE 

ve 
Pfyanl.t: YORGI, Kemani DEM 1 R ALI: KIAmet fEREF, COmbDt: E· 
DiP, Hanende HAFIZ NUMAN. 8eanalanna devam edlyorl•r. 

, Muntazam Servis ve ehven fiyatlar 

' NOT: Aynca her Pazar 14 den 118,30 a kadltl' çalgrlr metin._, 

Devlet Deniz Yolları lıletme idaresi llSnları 
~ 

Denizyollan umumJ y(lk naıml tarffemlzde bul tad11ti yapdmıştır. 
Muaddel tarife 1 Mart 942 tarihinden itibaren İstanbuldan kalka

cak olan vapurlarla :rapllacalı: nakli,yata tatbik olunacaktır Acentala-
mızdan izahat almabnır. • (2877) 

lstanbul Hava Mmtaka Depo Amlr&ğinden 
Hava birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve mlktan yazdı beş kalem 

yiyecek malzemesi pazarllkla satm alınacaktır. İstekliler kati teminatı o
lan (617) lirayı Bakırköy MalmfidQrlüğüne yatırarak makbuzlanyle bir
likte 5.3.942 Per embe ~Qü saat 15 de Yeni Postahane karfısmda Bü
yük Kmacryan han ikinci kat No. 9/10 Hava Satmalnıa komisyonunda 
bulunmalaı1. (27~ 

C 1 N 8 f MlkUırt ... ~ 

-Evet amme, dedi, düşmanı Zeytinyağı 600 Kl1ı 
ma kendim• teslim ederek bir Sadeyai 500 ,. 
kaya parçası ustünde, hem esir, Sabun 1300 • 
hem hasta, hem bakımsız, içler Beyaz peynir 500 • 

ı.cısı bir halde sönup gitmedim -'"""."~~N'.::oh~ut~~~~~ı::ı;oo~~·~.;...----...;.-~...;..;,:;..:;,;._ 
,.a•" 

lk1 serda...-uı da, nice parlak 
zaferlerden sonra dünyada uğ
radıklan ikibet o derece ıbret 
ve keder vcncı ıdı kı, duşün<.'e
sı ahrette bile, hali, zihinlerıni 
~gul ediyor ve yüku belleri -
nl büküyordu. Ozüldum ve 
• başka meşhurlarla görüşmek 
mere - usulcacık dışarı stizül. 
düm.. , SATILIK 

Dökme, pirinç, çelik de
mir, ild demır plak paraleli 
(Playt) 65 X 95 boyunda 
muhtelif dişlik, volant, to~ 
na edilmiş miller, kilo ile 
satılacaktır. Öğleye kadar 
TAN matbaasında makinist 
Yaniye muracaat. 

Muhammen bedeli (7302) Ura olan bir adet ~ Disel MotörlQ 
hava kompresörQ (4.3,1942) Çarşamba gün(l saat (15) on beite Haydar
paıada Gar bin.ası dahilindek.l komisyon tarafından pazarlık usulfyle sa
tm alınacaktır. 

Bu işe girmek istfyenlerln (1095) ıtra (30) Jı:urus1uk kaU teminat ve 
kanunun tayın ettitı vesaikle birlikte pazarlık lfinü saatine kadar ko
misyona müraeaatıarı lAzundtr 

Bu işe alt ,artııameler k~dan pa:rum olarak dalıbbnaktadlr. 
(2772) 

lktısat Fakültesi Dekanlığından 
Fakültem.iz kaleminle 50 lira ücretli bir daktiloluk açıktır Taliple

rin lmtihanlan 5/3/942 Perfeınbe gilnil saat 10 da :yapılacağından 4/3/ 
942 Carlamb& ıunü akfamına kadar Fak.illte kalemine müracaatları. 

(2884) 

Üniversite A.. E. P. Komisyonundan 
411 CerrahPftl& hastahanesi ıoz kllnitfnde yaptırılacak 1197 14 Ura tettf-
li tamırat 12.3.942 Per,embe ıünO saat 15 te rekilh"lOkte açık ekailtme ile 
ihale edilecektir. Bu işe alt evrak rek'tib'lilkte g6r01Qr. (2108) 

D.r~ ~~~AA~ .~~ı lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
Tifo ve paratifo butalıklanna İlAn No, 147 ı 
tatulmama.k lçlıı tesiri kat'1. mu- İstanbul şehir dalıillnde yerli fnangal k6rrıtırilnihı kDosuna toptan 
db'eti pek emin ta:ııe aşıdır .. Ber '1,5 perakende 9 kuruş, keza Bulyarya kömürQnün kilosuna münhasıran 
'"'V0 ede bulunur. Kutum ~ perakende satdmak üzere 9 kurus azami aatl§ma fiyat teabit edıldliti ilAn 

~ ...... kurultur ...... .-'!·--~-un_u_r~·._._._._._._._._._._._._._._._._.___:<~29~3:2)~-

KAYIP: İnebolu nQtus memurhı
ndan aldrlmı hüviyet cüı.danunı 
~ı. Yenisini lacaPndan eski

in biJkmü yoktur. lııeboluhı Meh· 
et otla Abdullah ErtUrk 1313 do-

P vt: 1323 senesınde •Mihrimah 
tmı,, ilkokulundan aldıtmı aaha

~bmınaıni zayi ettim. Yenisini a1a
eskisinin hukmu yoktur. 

Bedi• Bekir ldkl 

TAN Gmetesi 

ilan Fiyatlan -
!!! 

Btlflıi llldlll olard 1MJ 
l mci .,,,, • ...ıünl MJ(J 

' • • 100 
• • 160 

ÜnİVersİfe Rektörlüğünden: 
Yardan dıleil ile müracaat etmiş olan talebenin her ıün saat ıı 

den 13 e kadar Rektarlilğe başvurmalan. (2802) 

Eakltehlr Aallye Hukuk Hlklmll· 
tinden: Eskışehır Cunudıye mahalle
SJnden Ahmet oflu Murat tara.ıtndan 
karısı Eskışehlr GUllilk mahallesı Av
pr sokak 11 numarada iken ıkamet
gAhı meçhul kalan Maksut kızı Emi
ne Avcıollu aleyhine açılan ihtar 
davasmm yapılan muhakemesi so
nunda: 
Davalı EmJnenfn sevci,.et vul1e

lerini yapmak üzere bir ay zartmda 
koc:ast Muradm evine dörunesi husu
sunun mahkemece ihtarına 28/11/941 
tarihinde 063 sayı ne karar verilmiş 
oldutunlan davalı Eminenin işbu ı
linm ertesi günunderı ıtfbaren bır 
ay çınde koc ı davacınm evıne dön
mesi, yine ılAnm ertesı gününden 
başlamak ııuretıyle on bet ıun içın
de de kanun Yollarma muracaat et
mesi. aksi takdirde hükmü medttl -
nm kesbi katiyet ebniş addedUeceti 
i1Am sureti makamına kahn ohnak a-

Askerlik lılerl 1 
...,,.,.. YerH A-. Ş. a.ıkanlıfıaclaıo: Ata· 

......... ,, ... retı... ,.. ... .-N,,.. -·· -
iM" ..ur-..u llh oıu.-. Yel. To._ Aatfm. 
Mueuıfa otı. lbralalıa (....,_) (384'4) 

1 LAN 
OakOdar Aakerllk tubeal11de~ 

•••••••••••lııll zere llln olunur. -·· 

(313 - 333) dahil ihtiyat sllAh al
bnda olmı,.an tecilli tecilsiz ihtiyat 
erlerin senelik yoklamalan 18 Şubat 
942 gunünde baflamıştır. 942 Martı
nın dordUnde sona erecektır. Bu er
lerden yoklama zamanmı ıeçlrenler 

kanunen para cezasına tAbı olacak -
ıartndan Cumartesi, Pazar ıtlnünden 
başka her gün sabah saat 9 dan ak
IBm ~ kadar devam etmekte olan 
ihtiyat yoklamumı 7aptırmak üzere 
pıbey eplmeleri Dln olunur. 

19 lubllt 111 - 114 

Dr. Hafiz Cemal 
CLOKMAN BEKiM) 

19 tıamhklars mOtatı._. 
htanbul, Div r.yolu No. 10t 

Tel. 22398 

Bta GENCE iş VARDIB 
Matbaa işlerinde çalşmak üze

re okur yazar, becerikli, kefilli 
bir gence ihtiyaç vardır. AylıiJ 
yirmi liradır. lstiyenlerin 406 
posta kutusuna kısa yazılmış tah 
sil derecesı ve hal tercumesıyle 
muracaatları. 

20 • 115 - ıus 
21 • 117 - 111 
24 • 119 - 320 
25 • 121 - 122 
28 .. 121 - 824 
27 4 125 - 121 

2 Mart 127 - S21 
3 .. 329 - 330-331 
4 .. 332 - 333 

(2329 - 2821) 

ŞOSE iNŞAATI 
Nafıa Vekaletinden 

ı - Silrt vlUıyeti dahilindeki Kurtalan Sıirt - HaydaT k~prilsil J"D
lunun tesviyeı tur bıye sınai ımalat ve makadam ;,ose uçüncil kısım in
şaatı 845,000 lira keşıf bedeli üzerınd~'l kapal1 zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkanlmıştır. 

2 - Eksiltme 20/3/942 tarihine mbsadıf Cuma gilnü saat 15 de Na
fia VekUetı şose ve köpruler reisliği eksiltme ve arttırma komisyonunda 
yapllacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna bağh diğer evrak Nafia VekAleU 
aose ve köpruler reislığınde görülebileceği gibi, 43 llia mukabilinde liose 
ve köprüler reısligınden almabılecektlt", 

4 - Eksıtmeye gırebılmek için, isteklilerin eksiltme tarihinden en 
az üç gün evvel bır i tida ile Nafıa Vekaletine müracaat ed~rek bu gıbi 
işlerl yapabileceklerıne dair ehliyet vesikası almalan lhımdır. 

5 - İsteklilerin Tıcaret Odası vesikasiyle 37 /550 liralık muvakkat te
minatlarını havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde haztrlıya
cakları kapalı zarflan ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline ka
lar komisyon reisligine makbuz muknbilinde vermeleri muktazi olup, 
posta Jle gonderildigi takdırde postada olacak gecikmeler ve muhürsüz 
zartlar kabul elihnez. (2853) (1447) 

ı~-------------------, 1 lSTANBUL, BEYOGLU ve YENlKÖY. 
\ DA1RELER1 TÜRK ANONİM 

GAZ ŞiRKETi 
t Mart 1942 tan1ıinden itibaren havagazl sarfiyatı 

konulan tahdidatın kaldırıldığı ılan olunur. 
üzerine 

TenzilCith Tramvay Karneleri 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

lıletmeleri Umum Müdürlüğünden 
Sayın yolculara bır kolaylık olmak Ozere 1 Mart 942 tarihinden :iti

baren 26 bileti muhtevi tenz.ıltıUı trnmvay karneleri sat~ çıkarılmı~ır. 
Birinci mevki 200 kuruı 
ikinci mevki 125 kuruı 

Bu kamelerın plantonluklardan \'e TUnel gişelerinden tedan"'k: ediJe-
bfleceği sayın halka illin olunur. (288~ 

· stanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

l'•ym~ 

Lira 
• Pey akçeal 

Lira CIM1 

--. --
50 4 Enkn 

Gedlkpaşada Kaliçed Hasan esir Kemal cam!\ ittisalinde bulunan Mr 
odalı ahşap hanenin cami avlu parmaklığı seviyesine kadar olan cephe 
duvarlan hariç olmak üzere mevcut enkaz 6/2/942 Cuma günil sHt 11 
de mahallınde paz rlıkl s tılacağından ısteklılerın me%kür saatte mahal-
linde bulunacak memura mUracaatlan. (2898) 

Devlet Limanlan lıletme 
Umum Müdürlüğünden 

7/21942 tarıhlndenberı Arıza dolayısıle çalışamıyan Karadeniz Boğazı 
Rıımeli feneri cıvarında bulun n radyofarm 1/3/942 tarihlnlen itibaren 
tekrar faalıyete ger;tı ı. alakadarlara ilAn olunur. (2899} 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden 
1 - Taşra Gümrüklerinde açık olan 10 lira aylıklı kolculuklara or

tamektep mezunları. orasından müsabaka ile memur almacaktır. 
2 - Müsabaka imtihanı 10,3.1942 günil saat 14 de Ankara, İskende

run, Mersin. Trabzon, Kars ve Van gllmrüklerlnde yapılacakt!r. 
3 - Tayinler milsabakadald muvaffakıyet sırasına göre bulundukla

- n yer ile harclrah vaziyeti itibara alınarak yapıltr. Milsabakalann sayın 
boe yerden fazla oldutu takdirde idare bunları daha sonralan açılacak 
yerlere tayin ile mukayyet olmtyacaktır, 

4 - lllilsabakaya gireceklerin askerliğini YBPDUI bulunmalan, me
murin kanununun 4 ilncil maddesinde yazılı vasdlan babı olmalan ve yu
kandakl şartlan haiz olanların milaabakaya lirebilmek için adı yazıl! 
gümriiklerden birine 9.3.1942 Pazartesi günQ akşamma kadar dilek~ ile 
müracaat ve şahadetname, nüfus, hilsnühal ve sıhhat vesikaJarmı verme
leri, kolculuk vaz.ıfeslni görebilecek sağlıkta olduklarmı resm1 bir dok
torun raponı ile lsbat etmeleri Ulzrmdır. 

5 - İdare tnilsabakada k:azananlarm sıhhi dunımlartnı lüzum 16-
rürse sıhhi heyeUere sevkedeblllr. (1295) (2616) 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Bursa Su İşleri birinci 8\lbe müdürlüğü mmtakası dahlllndeld 

ltocaça7 .azertnde bir regillAUh' ile Koc:açay sat sahil sulama kanallan 
hafriyat ve inşaatı ve Mürüvvetler deresi ıslah işleri muhammen keşif 
bedeli vahidi fiyat esast ilzerlnden (474.100) ijra (36) kuruştur. 

2 - Eksiltme 13 3.942 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 te An
karada Su işleri reisliği binası içinde toplanan Su eksiltme koınlsyonu o
dasında kapalı zart usullyle yapılacakhr, 

3 - istekliler ek iltme eartname i, mukavele projesi, Baymdn-lık is
leri Genel liQrtnamesi, umumt r;u ı leri fenni şartnamesiyle husus! ve 
fenni şartnameleri ve projeleri (23) lıra (70) kuruş mukabilinde su il
leri reısliİlnden alabılirler, 

4 - Eksiltmeye girebilmek 1çln isteklilerin (22714) lira (01) kunıı
Juk muvakkat teminat vermesi ve eksıltmenln yapılacalt l(lnden en u 
Qç ıQn evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilek~ ile N•
fia VekAletine müracaat ederek bu ise mahsus olmak Ozere vesika alma
lan ve bu vesikayı ibraz etmeleri ıarttD'. 

Bu mildlet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye t,Urak 
edemezler 

ı; - isteklilerin teklif mektuplarını lkfncl maddede ,.azıb saatten bir 
saat evveline kadar su işleri relslillne makbuz mukabilinde vermeleri 
IAmnchr. Postada olan ıecikmeler kabul edilmez. (lOH-2215) 

Üniversite Rektörlüğünden 
Edebiyat Fakültesi, Dolmabahçe sarayı yantndald Resim Galerisine 

ta&ınmı~tır. Yu .somestırı dersi~ 2 Martta bu binada b31Uyacaktır. 
(2881) 

Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 

BEL FAM..., 
Besleyici Bir Eksirdir, Bedialar Yaratır .. 
Ebedi Olarak Gençliği Muhafaza Eder._ .... 
Letafet ve Körpelik Verir. 
Faydası Müsbettir. ( 45) Dakika Sonra Kendi Gü

zellik ve Zarafetiniz Karşısında Hayran Kahrsmız. 
Acil Bir Devadır. Yüzünüzdeki Çizgileri Jlerh.al 

İzale Eder. 
Müessir Bir Tarzda Kam Celbederek tilmni7,0 

Hayat, Sıhhat, Gıda ve Zarafet Verir. -
MARK.6,YA DiKKAT: . 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekAlett. lllerkes HrfztssDla Eııslftad 
nün 17-11-941 tarih ve 791 numaralı Kimya ve 13-11-941 nwnarah 
Farmakodinami şubelerinin raporlarını haı.zdir ve her hakkı mabfmdur. ' , 

Deniz Lc\'azım S;.ıtınalma K<;ımisyonu İl[mlan 

1 - Tahmin olunan bedeli 9a5 ~ olan 2500 adet J'Üll fanlltınm 1 
MART 942 Pazartesi güntl saat lG de puartnda eksiltmesi ,.apdacaktır,, 

2 - Katt teminatı 1"3 lira '1S kuruş olup prtnames1 hıer p ko
tnkyondan almabilir. 

3 - İsteklile!'in belli cO:n ~ saatte Easunpailda lPdunan ~ 
1'CJl)Cla buır tı.•hınmalan,. P'llDM 

MıllW 

Saftyet1 ~ 19.4 olarak tarafmm.dan -.em~ "' fmı &m o.ae -
kahnlıtmda 45 santim eninde levha ballne ıetirilecektir. 

Bu 1,se talip olacaklarm en ıeç Z Mart 942 Puarlesl saat H ae Jıa.t • 
dar Kasımpa§ada bu1wıan komisyona milracaüa tıeklltte l>ulunmelım. 

NiM ) •. _!~ , 
'!'IJ i\def DefnJr 'vMa ~ m.111 blnmda 
20 Kilo u. demiri 

3 .. Perçin çiviat 
3 • Civata w somwıı 
6 Ade& Demir t.estereq 
2 Tüp Oksijen 

J6 Kilo Karpit •. 
0,3 Kilogram Demir" &ynafC MI ---

Yukarıda cins ve miktarlan yaztit (8)kaleni ii1alze!lllntll ,1lıllt-.. 
Carlamba gfinO •at 14 de puarbiı 7apdacajmdan. iateldilerin be8l ... 
ve saatte Kasım paşada Deniz Levazun Satmalma kamls.1omma trtftı aca. 
atlan ilin olun111. '1ft8a. 

MM. } 

40 adet ateş tuııa91, 20 adet Raptiye pin!, 211 aiJet 1lm'6a ...... • 
Jd)o Talk, 221 adet çift tırnaklı Buji, 100 adet Güverte ~ 3 ilde* Pi
rimils lAmbast, 25 adet helezon makkap, 25 adet delikli zunba olmalı: ._. 
zere ceman 29 aklem malzeme ile komisyonda numunesi mevcut (1000) 
metre Ravundokiuk bezın 4/3/942 Çarşamba gunü saat 14 de pazarlığı 
yapılacağından, isteklilerin belli giln ve saatte Kasnnpaşada bulunan ~ 
JllZ LeVazun Satmalma komisyonuna müracaatları nan olunur. (2885). 

MıllW 

91 Adet 30 hık irıOnbanl ~ 
10 ,. Sağ makas 

9 • Sol makas 
2 • Ray eğme Alet:! 

Yukarıda cins ve miktan gösterilen d&-t Jı:aleftl dekovil fiaftma !fi_;' 
ınımlu elY8 5 Mart 942 Perşembe günil saat 14 de pazarlıkla al!naeaktır. 

İsteklilerin belli gun ve saatte Kasnnpaşada bulunan komisyonda ba.-
nr bulunmaları, (Z818) 

iŞÇi ALI NACAK--• 
Demir ve Tahta Fabrikaları 

Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamız imalAthınelerinde çalıpmlmat ilııere 20 Döktbndl, 10 

Tomact, 10 Tesviyeci ve 3 Modele 7e n1arın dere-
celerine ıöre saatte 30 UA 50 kuru r yevmiye ecektir. Ta-
liplerin müstacelen Adapazarında Fab yeünl! milracaat-

' lAn 11An (llunur, 

lstanbul Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden 
Son gunlerde İstanbul Beledıyesi hududu dahilınleki Hav g zı t

lerinin bozukluğwıdan ve fazla yazdığmdan ıikAyet edildıği ıazetelerde 
gorülmü§iür. 

1782 sayıl! ölçüler kanunu ve 14826 sayılı ölçiller nizamnamesi m~ 
cıbince merlıleketimızde elektrık, su ve havagazi saaUerl 934 senesınde -
beri Devlet Ölçüler ve Ayar teşkilahnm tenıı ve murakabesi altmda o
olup, meı:ktir kanun ve niz ameye tevfik n bunlar her beş senede 
bir mecburi surette ve alAk dar müesse elerde tesıs edilıp Ölçfiler ve 
Ayar te,kilAtı nezaret ve milrakabesl altında bulunan Ayar lstaqonla-
rmda m6ayeneye tabi tutularak dam n aktadrr. 

Damgasız ve kanuni kullanma ddetini doldurmuı saatlerin isti-
mali kanunen memnu bulunduğu v her ne zaman olursa olsun şlkAyet 
vaki olduğu takdirde mezkür saatlerin yeniden muayene edilerek alınan 
neticeler eshabma ve alakadar müesseselere tebl.ii edılmekte bulunduju 
cihetle elektrik, su ve havagazi sayaçlartndan ılkAyeti olanların adres, 
abone ve saat numaralarını göstermek suretiyle pullu bir ihbarname ile 
dolrudan dolruya Yeni Postahane arkasmda Baker hanmda Mıntaka Ti
caret Müdürlilğil Ölçiller ve Ayar Baı kontrolörlüğüne milracaatlan ha
linde şikAyetli saaUerin usulü dairesinde derhal muayene edileceği llAn 
olunur. (2903) 

lstanbul Hava Mmtaka Depo Amirliğinden 
ı - 10 adet çift dlrekslyonlu skoda bin yüz Upl pselerin tıserine 
eri ,. pıl caktır. İsteklilerin kati teminat tutan olan 1125 llra)-ı Ba
y Ma m dilrlüğüne yatırarak makbw:lan ile birlikte 5,3.94! Per-

0 saat 14 de Yeni Postahane karşısında B°* KmaCJ1'811 han 
t No. 9/10 da bulunmalan. 

2 - Şartnamesi ve resimlerinJ görmek isti;renler tatil g(lnlerl hariç 
her l(ln mesai saatlerinde kombıyonumuza milracaatlan. (27e5) 

Devlet Limanlan lıletme Umum 
Müdürlüğünden 

'Ocret cetvellert t.Mil edlllp 15 Şubat 1942 tarihinden itibaren tatbik 
edl~ 't>aşlanan İskenderun liman ieletme tarifesinin işbu Ucret cetvel
lerine "'tıtedalr hilkümlerlnln de bu kere tAdlli hasebiyle, yeni lskende
nm liman leletme tarifeslnln 15 Mart 11H2 tarihinden itibaren tatbik 
oJunacalı tlAn olunux-. (2872) 

Sahip ve nepiyat mildtlrtl: Halil L6tti DördftncfL 
Gaıetecillk ve nefriJ'8$ T. L. Ş. TAN matbua 


