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Milli Şefimiz lnönü endüstrileşen Türkiyemizin 
bilgin kadrosunu haznlayan müesseseleri tetkikte 

lnıilizlerin yeni İnfa ettikleri büyük harp ıemilerinden biriai 

MESLEKİ VE TEKNiK TEDRİSAT MÜSTEŞARLl~INDA 

Milli ŞEF DÜN GECE 
ANKARADAN AYRILDI 

Ankara : 16 ( a. a. ) - Milli Şef bu altıam aaat 20 de 
huıuıi trenlerile /ıtanbala harelıet bayarmaılardır. 

Anhra : 16 (Türktözü Muha· 
birinden)- CumhurreiAimiz, Milli 
Şef ismet loöoü dün ıaat 16.20 de 
Maarif Vekilliği Meılcki ve Teknik 
Öğretim Müstcıarlığını şereflen
dirmişlerdir . Milli Şef Müstcıar · 
lıkta Başvekilimiz B. Şükrü Sarac· 
oA'lu. Maarif Vekilimi7. B. Hasan 
Ati Yücel, Teknik Öğretim Müs· 
teıarı B. Rüştü Uzel ve Müıte ·. 
farlık müdürleri tarafından kar
tılanmaşlard11. Mtlli Sef, T~kuik 

Ö!retim tarafından yapılacak iş· 
ler hakkındı izahat almıılar, eski 
byyare alanında yapılacak Yük · 
ıek Teknik Okulu ve yapılmakta 
olan Ankara Bölge Sanet Okulu 

plin ve maketlerini görmüşler ve 
\'erilen izahata dinliyerek bu okul· 
!ar hakkında sualler sormuşlardır. 

Türkiye'nin kalkınma diva
ıında cndüıtrile~miye verilen ehem
miyet büyüktür. Türk çocukla· 
nnı, bu divanın hizmetine haur· 
lamak için Maarif Vekilliğimizin 

her yıl 9 milyon lira sarfiyle 9 
yılda bitirilecek olan 80 milyon 
liralık progr.ıtmı tatbika konu im uş 
bulunuyor. Bu tahsisatla şimdi 

yurdun muhtelif bölgelerinde ens· 
titüler, alcıam kız tanat olı.ulları, 

ticaret ok111lan gıbi meslek okul
ları açılması kararıa,tırılmış, l-u 
sanat ve kültür ocaklarının bina-

!arının kurulmasına başlanmıfhr. 

Binaların projeleri için prototip· 
ler hazırlanmış, bunlardan biri 
dün lnönü tarafından tetkik bu-

}'Urulmuştur. 

Millt Şefimiz, Türkiye endüı· 

trisinin airifim pro.ırımı hakkın

daki rapora alınan cevaplar ile 
de alakadar olmuşlar ve kurul . 
masa düşünülen iş makineleri fab· 
rihsa üzerinde bilhassa durarak 
direktifler vermişlerdir. Cumhur· 
reisimiz yapılacak ve yapılmakta 
olan inşaat uıta ve akşam sanat 
okulları etrafında verilen izahattan 
mütehassis olduklarını beyan ba· 
yurmuıtardır . 

Cumhurreisimiz. Müsteşarlıkta 
bir müddet istirahatten sonra 
Gazi Terbiye Enstitüsü arkasında 
yapılmakta olan tayyare motörü 
usta okulu ıie Ankara sanat oku· 
lu tesviye atölyesini gez mitler, 
meılek öğretmen okulu hakkında 
verilen izahatı dinlemiflerdir. 

Milli Şef tam 3.5 saat _şüren 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, bu ~tkikterinde öğretmenler ve 
talebeler ile görüşerek iltifatta 

D 1 1 
e • bnlunmuşlar ve saat 19.30 da ÖQ'· 

ev et memur arı için retmen ve talebeye veda ederek 
talebenin alkıfları ve ıevsri ten· 

ucuz gıda maddeleri hürleri~;~n::i:::~~:::·r. 
Anlıara : 16 ( Türlı•özü muhabirinJ•n ) - Devlet çift· 

li/clerinde iatihıal olanan faaulye, nohat, pirinç ueaaire wi
bi belli baılı wıda maddelerinin maliyet fiyatları üzerinden 
büyült fehirlerde oturap devlet memurlarına ucuzca ueri
lebilmeai imlıanı ara,tırılmalıtaJır. 

--
Alman kuvvetleri 
Volgaya vardılar 

askeri manevralar 
Cebelitarık ; 16 (Royter)

Cebelitarık 'ta İngiliz ve Amerikan 
kuvvetleri bir manevra yapmış· 
!ardır. 

Ticaret Vekili dün 
Burdura gitti 

Afyon : 16 ( a. a. )- Ticaret 
Vekili Behcet Uz Sarayönü • Ka
dınhan ve Çayda Ofis depolarını 
tetkik etmif ve buraya gelmiştir. 

Akşam Belediye salonunda tüc· 
car ve esnafla bir konuıma ya
pılmıştır . Vekil Burdura har«-ket 

Stallagrad mabarabalerl son salbada etmi~tir. 
Anlcara : 16 ( a. a. )- Ti· 

bDIDDDJOr 9 ••bir IJllJI 8Jrlldi caret Vekili Burdurdan Antalyaya 

l 
Ankara: 16 (Radyo Oazeteal- haıelcet etmiftir. 

ı ........................ ı Stalingrad meydan muharebesi Uzakşarktaki 
ı ı son safhasına girmif bulunuyor . 

ı Madagaskar ı Almanlar Volgaya varmııtardır . Japon harekatı 
ı ı Bütün di~er cephelerde teşebbüs 
ı ı Sovyetlerın elindedir. Melburn : 16 ( Radyo )- Ja· 
ı •d 1 d 11 ı Berlin : 16 ( D. N. B. ) - ponların Port Moriziyc karşı gi-
ı 1 aresı un ı Alman lutaları Stalingrad şehri riştiQ-i hareketlerde bir terakki 
ı ı <Gulal ı net lll7fMla) görillmemiftir i "Ateş kes,, ı -----~--____....,-........ --=.---· --~-. . ,,.--

! emrini verdi ! ı :·: · -~" · 
ı ı 
ı : 
ı İngiliz - Fransız ı 
i görüşmeleri i 
ı : 

Londra : 16 ( Ro} ter ) -
Madagaıker valisi .. Ateş kes • 
emrini vermiştir. Ada valisile in 
gilizler arasında milıakerelere baş 
!anacaktır . 

Londra : 16 ( Royter ) -
Madagaakarda lngilizler Antsiyada 
bulunmaktadır . Moraııdava işgal 
.edilmiştir. M üttrfilı lıomutanlar ( biP harp alelini tecrübede 

1 MISIR CEPHESi 

Rommelin 
Haznhğı 

KEŞİF F AALIYETİ 
Londra : 16 ( Royter )- Mı· 

sır cephesinde hava ve kara ke
şif faaliyeti devam ediyor. Rom
mel kuvvetlerinin:yeni bir taarru· 
za hazırlanmakta olduğu bildiri!· 
mektedir. 

Kahire : 16 (a. a.) - Orta· 
şark tebliği · 

Dün kara harekatı topçu dü
ellolanna _inhisar etmiştir. Bu top· 
çu faaliyeti bilhassa , düıman 

mevtileriylc ta§lt toplulu1dannın 
bombalandağt Cenup kesiminde 
görülmüştür. 

13 - 14 Eylül geceıi mütte
fik hava kuvvetlerine batlı ağır , 
orta ve hafif bomba uçakhtn üç 
kuvvetli hücumda bulunmUf(ardır. 

Bingazi'de ticaret gemileriyle li· 
man tesisleri , Sidi - He~yş'te 

hava-meydanı ve Tobruk'ta ev· 
velce tesbit edilen yerler hedef 
tutulmuştur. infilak ve yangınlar 
çıkarılmış , uçaksavar bataryala· 
riyle projektörler kullanılamaz ha· 
le getirilmiş ve kamplara hücum 
edilmiştir. 

Dün Tobruk'tan dönen gemi
lerimizi himaye eden uzak mesa· 

fe avcılarımız büyük düşman bom
ba uçak teşkillerine hücum ede· 
rek bunları bombalarını atmak 
zorunda bırakmış ve kayıplara 

uğratmıştır. 

Muharebe bölgesi üzerindeki 
hava faaliyeti küçük ölçüde ol· 
muftur. Bir Mes!enchmitt 109 dü
şürülmüştür. Biz hiç kayba uğra-

madık. 

--------------
•••••••••••••• • • ı Japonlarm ı 
i yeni akım i • • ı Guvadalkanal ı 
f taarruzlarını f 
: Amerika askeri : 
t dün püskürttü f • • .Ankara : 16 (Radyo Gazete•ll-
Japonların Salomon takım ada

larından Guvadalkınal'a yeni hü
cumlarından sonra harekat çok 
şiddetlenmiıtir. Japon hava ve 
deniL kuvuetlerinin iştirakiyle ya· 
pılan taarruı püskürtülmüştür. 

Vişi : 16 ( Rarlyo ) - Boı· 

ton sanayi şehri ve limanı bom· 
bardıman edilmiştir. Bir çok yan
gınlar çıkarılmııhr. Hücumlar fa. 
ııtalarla devam ediyor. 

•••••••••••••••••••• ••••• • • • • • • • d 
\ . • • • • • • 

İki Büyük Adam : 
•• 

ATATURK 
• •• •• 

VEINONU 

• • • • • • • • f 

ı BUGÜNKÜ BAHTIY AR TÜRKİYE 

• • • • • • • • • Yazan : Percy Lauren 

Londra : 16 ( Royteı ) -
1933 senesinden 1939 senesi
ne kadar , Britınya'yı Alıkara'da 

temsil eden Sir Percy Louren , 
Türk basın hey'etinin Londra'da 
bulunmuı münasebetiyle "Türkiye 
ve~Kcmalizm. mevzulu bir maka
le neşretmiştir. Sabık \ Elçinin bu 
makalesi Britanya'da büyük alaka 
uyaaöırmışhr. 

Sir Percy Lourcn makalesin-
. de Türkiye'nin tamamiyet ve bir

lik prensiplerine sadık bulunduğu · 
nu yazdıktan sonra şöyle devam 
etmektedir : 

"Milli hakimiyet , Milli şeref 

ve Milli karakterin hadimi olan 
Türkler , bütün kaynaklariyle mil
letin bütünlüğünü daima muhafaza 

IGerial Z DCI sayfada) 

• • •••••••••••• 
YEN! BiR KARAR 

Pirince -------elkondu -------Ofis Çeltiği 27 
Pirinci de 65 
kuruşa alacak 

Ankara: 1' (Radyo Oazeteal]
Hükiimet bir kısım Pirinç mahsu
lüne el koymuştur. Bu Pirinçleri 

(Gerisi 2 ncl sayfada) 

Amerikaga gidecek 
Türk gazetecileri 

------------~·---------~~ 
Gazetecilerimiz Londradan hareket etmek Üzere 

londra : 16 ( a. o. ) - Haliha%ırda lngiltereyi ziyaret etmekte 
olan Türk fazetecileri Abidin Daver, Hüseyin Cahid Yalçın, Zekeriııa 
Sertel , Ahmed Emin Yalman ve Şükrü Esmer , yakında tayyare ile 
Amerika.11a tideceklerdir. Amerikaga vardıklarından biraz sonra Reisi· 
cumhur M.1RooJevelt ile Hariciye Nazırı M. Hull tarafından kabul 
edileceklerdir. Türk gazetecileri müteakiben iiç ay müddet bütün mem · 
le keti gezecekler , harb fabrikalarını , ask•rz kapmları ve balıri tez · 
gahları ~igaret edeceklerdir. 
, ---- -

Türk - Bulgar iyi 
münaseballna dair 

Eski Sofya Elçimizin Bulgaristandan 
ayrılması münasebetiyle yapılan neşriyat 
Sofya : 16 ( Radyo ) - Ha

riciye Umumi katipliğine tayin e
dilen Türkiyenin Sofya elçiıi Sof· 
yadan aynlmış ve Bulgar gazete· 
cilerine Türk - Bulgar dostluğu· 
nu tebarüz ettiren beyanatta bu
lunmuıtur. 

Sofya : 16 ( Radyo ) - Bir 
Bula-ar gazetesi , Türkiye ile 
Bulg-aristanın buıünkü güçlükleri 
yenmek için çalııtıktarmı yazıyor. ı 

Utro gazetesi: •Komşumuz Türk· 
ler tam bir tarafsızlık politikası 

takip ediyorlar. Ve Türkler bu 
politikadan ayrılmak niyetinde de· 

~ildir. 

Türk · - Bulgar ıyı münase
betleri derinl~mektedir.1, Diyor. 

Üzüm, incir piyasası 
Ankara: 16 ( a. a. )- Üıüm 

ve kuru incir piyasaları 18 E\. 

hilde açılacaktır . 

Bulgaristan'da 1924 lü
ler silah altına alınıyor 

Sofya : 16 ( a. n. ) - 1922 

doğumlularla orta tahı::ilini bıtir · 

miş olan 1924 lüler silah altına 

alınacaktır. 

Lavalin kabulleri 
Viıi : 16 ( Padyo ) - Laval 

Alman Başkonsolosunu ve bau 
Frensıı: ricalini kabul etmiştir. 



Sayfa 2 

Duyduklarımız 

Pariste taksiler 

B 
enzin yokluğu yüzünden Pa · 
rlste Velotaksi denilen bisik· 
letli taksiler meydana çılcmış · 

tı . Bunlar son zamanlarda çoğal· 
mış, miktarları 2200 ü bulmuş 
tur . Velotaksiler açık veya ka
palıdır. 

Bunlar 1-'..:! kiıi almaktadır. 
Bir kişilikleri bir bisikletçi, 2 ki· 
şilikleri 2 kişi çekiyor. Yük taşı· 

yan Velotaksi ter de vardır. 

V elotaksiler çok rıığbel gör
mekte günde 1000 · 1500 frank 
kazanç temin etmektedir. Harp 
devem ederse velo talcsilerin mile· 
tımnın çok artacağı tahmin edi · 
liyor. 

Çorap örmekte fGmpiyon 

Cenubi Afrikanın şehitlerinden 
birinde Stitburg adında ihtiyar 
bir kadın yaşamaktadır. Bu kadın 
dünyada çorap örme şampiyonu
dur. Bundan bir kaç hafta evvel 
ihtiyar şampiyon, 92 nci doğum 
yılını kutlamıştır. Ondüle bembe· 
ya:ı saçları ile gazetecileri kabul 
eden ihtiyar kadın, 81 torununu 
ve torunlarının torunlarını takdim 
etmiştir. 

Prezante merasimi bittikten 
sonra ihtiyar kadın torunlarıudan 
birHn torununa hediye vereceği 

çoraptan örmeğe başlamıştır. Bu
nu gören gazeteciler. bayan Stit· 
burga çorap örmek merakının 
kendisine nereden geldiğini sor· 
muşlar{lır. O da şu cevabı ver· 
miştir. 

- Şunu bilmelisiniz ki, şimdi 
örmeğe baıladığım · çoraplarla be

raber, bu güne kadar 20,618 çift 
çorap örmüş bulunuyorum. Bütün 
aile efradı benim ördüğüm çorap-

ları giyiyorlar. Çocuklarımdan, 

torunlarımdan ve torunlarımın to· 
runlarından hiç birinin ayaklarında 
hariçten ahnmış çorap göremer.· 

siniz. 
Bu çalışma sayesinde bayan 

Stitburg dünya çorap örme şam · 
piyonu unvanını hakkiyle taşı· 

maktadır. 

ltLl.:I~~~~ 
TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Perıem9e - 17.9.1942 

7.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7 .32 Vücudumuzu çalışhralım. 

7.40 Ajana Haberleri. 

7.55-
8 30 Müzik : Karışık program. 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Karışık proğram. 

12.45 Ajana Haberleri. 

13.00-
13 30 Müzik : Nihavent ve Hi· 

caz makamından şarlcılar. 
18.00 Program ve Memleket saat 

Ayarı. 

18.03 Müzik : Fasıl heyeti • 
18.4S Müzik : Sar. eserleri. 

19.00 Konuşma (Ziraat saati). 
19.15 Müzik : Dans ır1üziği (Pi.) 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri. 

19.45 Serbest 10 dakika . 
t 9.55 Müz.ik : Karışık makam· 

!ardan ıarkılar. 
20.15 Radyo Gaz.eteıi . 

20.45 Müzik : film müzi~i (Pi.) 
1.00 Konuşma (Evin saati.) 
1.15 Müzik : Mü:ıik solıb~tleri. 

1.45 Müzik : Radyo senfoni 
orkestrası. (Şef: FeridAlnar) 

Memleket Saat Ayarı, Ajana 
haberleri ve Borsalar 

Yannki Program ve Ka· 
panı~. 

TORKSOZO 

Pamukların güzde 1 

ellisi toplandı 
Yeni yllm 
tohumluk 
ihtiyaCI Pamuk hasadı hararetle devam ediyor 

Dün alakadarlardan aldığımız 

metumata göre , Çukurovada pa
muk hasadına hararetle devam 
olunmaktadır . Ziraat müdürlüğün
den vilayete verilen rapora naza
ran mahsulün yiizde ellisi tarladan 
toplanmış bul~nuyor. Şu hele gv- 1 

re, şimdilik depo ~dilen mahsul 
doksan hin balya kadardır . 

Tahmin büroMınun nrşrettiği 

son kati tahmin raporunda 942-
943 pamuk rekoltemiz 186895 
balya olarak gösterilmişti. 

Osmaniye 
kaymakamlığı 

Akif lşcandan açılan Osma
!liye kaymakamlığına yeni bir 
kaymakamın tay in ine kadar lçel 
Vilayeti maiyet memurlarından 

Namrun nahiye müdürü Nazım 

U:ıunhekim vekaleten tayin edtl · 
miştir. 

İstanbul postası 
lzmitteki seylap dolayısile ev· 

velki ğün vaktında şehrimize ge
lemiyen Toros Ekspresi ve İstan
bul postası dün sabaha karşı gel· 
miştir. 

Cenuptan gelen dünkü Toros 
Ekspresi de şehrimize yedi saat 
rötarla gelmiştir . 

Çeltik kooperatifi 
Verilen malümata göre, Kırık

handa bir çt:ltik kooperatifi te
şekkül etmiştir . Bu kooperatif 
çeltik alım satımı ile meşgul ola 
cak ve çeltik müstahsiline yar
dımlarda bulunacaktır. 

Pirince elkoada 
(Başı 1 inci sayfada) 

satın almaya Toprak Mahsulleri 
Ofisi memur edilmi.ştir. Çeltiğ'in 

beher kilosu 27 ve Pirincin beher 
kilosu 65 kuruş olarak tayin edil
miştir. On beş tona kadar Pirinci 
olanlar yüzde yirmisini ve bu mik
tardan fazlası bulunanlar yüzde 
onunu alım merkezine getirmeğe 

mecburdurlar. 

İtalya İngiltere'yi 
protesto . etti 

R'.:tma : 16 (a. a.) - Selahi 
yetti kaynaktan bildirildiğine göre, 
ltalyan hükumeti, dünkü resmi 
tebliğde batırıldığı bildirilen "Ar
no,, adındaki İtalyan hastahane ge· 
misinin batırılması münasebetiyle 
lngiliz hükumeti nezdinde çok şid
detli bir protestoda bulunmuştur. 

1939 tarihli Cenevre Kııılhaç mu
kavelesinin kat'i surette ihlfıl edil· 
diğini tesbit eden bu protesto İn· 
giliz hükumetine lsviçre hükumeti 
vasıtasiyle gönderilmiştir. İtalyan 
hükumeti münasip göreceği bütün 
karşı tedbirleri almak hakkını 

muhafaza etmektedir. 

Mançukonun 
yıldönümü 

Tokyo : 16 ( a . a. )- Japon 
gazeteleri Mançuko devletinin ku
ruluşunun onuncu yıldönümü mü
nasebetiyle hararetli wakaleler }a· 
zıyorlar. 

Nişi Niti gazetesi bu eserin 
büyük Doğu Aa}·adaki diğer mem 
leketlere bir örnek teşkil ~debi· 

leceğioi belirtmektedir . 

KAYIP- Erbeşlıkla aldığım 

terhis tezkeremi zayi ettim . Ye· 
nisini alacağımdan eskisinin hük· 
mü olmadı~ını ilan ederim. 14625 

Ceyhanın Çarhıpare kö· 
yünden Ali o~lu 322 
doğumlu çavuş Battal 
Mehmet Yüksel 

Çabşan kadınlardan 

yol vergisi 
Ankaradan gelen haberlere 

göre , çalışan kadınlardan yol 
vergisi almak için yapılan tetkik· 
Jer sona ermek üzeredir. Şimdiye 
kadar yapılan hazırlıklar sonunda 
Devlet dairelerinde, resmi ve hu
susi fabrika ve imalathanelerde 
çalışan kadınların miktarı tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. Tahmin 
edildi~ine göre, bu verginin alın· 

masına önümüzdeki Mali yıl ba· 
şmda başlanacak ve bunun için 
hazırlanan bir kanun projesi önü
müzdeki toplantısında görüşülmek 

üzere Meclise sevkedilecektir. 

Alman kuvvetlen 
V olgaya vardılar 

(Baştarah Birincide) 

ortasında Volgaya varmışlardır 

Sovyet kıtaları birer birer sukut 
etmektedir . 

Londra: 16 ( Radyo )- Bu· 
günkü gazeteler Stalingradın dü· 
şüp düşmiyeceği hakkında mü
talealarda bulunmaktadır . 

Moskova : 16 ( Radyo ) -
Kıtalarımıı Stalingrad batısında 
ve cenup batısında düşmanla mu
herebey~ devam ediyor . Diğer 
cephelerde değişildik yoktur. 

Moskove : 16 ( Radyo ) -
Bükreşe Sovyet uçakları büyük 
hücumlar }'aptı. Şehirde } angın . 

lar çıktı . 
Londra :' 16 ( Royter ) -

Almanlar Stalingradı za1ttetmek 
için yeni ihtiyötlar getirmiştir . 
Rusların mukavemeti devam edi
yor. 

Londra: 16 - ( France Libre ) 
gaz.etesinin askeri yazarı , Rusya . 
daki Alman savaş hakkındaki bir 
yazısında , Sovyet müdafaasının , 
illt Alman muvaffakıyetlerinin te
siri altında şaşırmıyarak • Alman 
kuvvetlerinin muhtelif sahalarda 
itiraz götürmez üstünlüklerine rağ'

men Alman taarruzunu şuurlu ve 
teıkılatlı bir surette istediği isti· 
kamete çekmiye nasıl muvaffak 
olduğunu tahlil etmektedir. 

KAYIP- Yedimde mevcut 
terhis te:ıkiremi :ıayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hük · 
mü olmadığını ilan ederim. 14626 

Ce) hanın Türk Şükrüye 
köyünden Mahmut oğlu 
326 doğumlu lbrahim 
Gözübol (onbaşı) 

Ziraat Vekaleti bir müddet 
evvel Vilayet tohumluk ihtiyacı 
hakkında malümat istemişt i . Dün 
öğrendiğimize göre , Vilayet O· 
fisleı indeki tohumluk mevcutları 

önümüzdeki yıl ekimine kafi gel
miyecektir. Bunun: için Veldiletteıı 
tohumluk için yardım talebinde 
bulunulmuştur . Karaisalı , Saim· 
beyli gi9i .dağ' kazalarının tohum· 
lukları ise köy anberlarından te
min edilecektir . 

İki büyük adam 
(Baştarafı Birincide) 

etmesini bilmişlerdir. Türkler an· 
cak Milli ülküleri uğrunda çarpı
şacaklardır. 

Osmanlı lmparatorluğundan , 
1 ürk olmıyan bir çok unsurları ve 
toprakları , Milli bünyelerinden 
tasfiye eden Türkler, bugün dün
yada Türk nüfuzunu hakim kılmış 
tardır. 

Türkiye kısa bir zamanda , 
birlik sayesinde çok büyük işler 

başarmıştır. Tabii kaynakları çok 
zengindir. Memleket halkı ağır 
vergilere büyük bir ferağatla kat
lanmaktadır. Çünkü elindeki sila
hı ancak düşmana karşı kullana· 
cağını bilmektedir . .11 

Sir Percy Louren Kemalist 
Türkiye'nin komşularına samimi 
bağlarla bağlanmış olduğunu işa· 

ret ettikten sonra şöyle demekte
dir : 

"Türkler Atatürk ve lnönü gi· 
bi , aralarında , bütün hayatını 

memleketinin yükselmesine vakfet
miş iki büyük adam buldukların· 
dan dolayı bahtiyar olmuşlardır ... 

Seyhan Kadastro Ha
kimliğinden : 

Davacılar Kamil Yazıcıoğlu 

ve karısı ve kı:ıı ile davalılar Er
zincanlı Sıtkı ve Niya:ıi araların9a 
ya,ılan açık duruşmalar sonunda: 
Seyhan Kadastro mahkemesinden 
sadır olan 3 - 7 - 942 tarihli 
ve 66/120 No: lu ilam mucibince: 
Kar asolcu mahallesinde kain 157 
ada 46 parsel No: lu gayrimen· 
kulden haritada ( A ) harfıle işa· 

retli mahallin davacılara ait 45 
parsele ilhakına karar verildiği 

cihetle ikametgahı meçhul olma
sından dolayı davacılardan Er
zincanlı Sıtkıya ilanen tebliğat 

icrasına mecburiyeti kanuniye ha· 
sıl olduğundan gazete ile neşri 

tarihinden itibaren mumaileyh 
tarafından miiddeti içinde hula
sası yukarıda yazılı hüküm aley
hine temyiz edilmediği takdirde 
ilamın kat'iyet kesbedeceği tebliğ 
olunur. 

i 1 an 
İskenderun askeri satınalma komisyonun· 

dan: 
1- Ekmeklik 100 ton buğday kırdınlacaktır. 
2- Muhammen bedeli 6437 lira 49 kuruş olup ilk temi

natı 482 lira 81 kuruştur. İhalesi 29/9/942 salı günü lsken

derunda askeri satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
3- Şartlan ve evsafı her gün komisyondan öğrenilebilir. 
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i 1 an 
OSMAHİY[ BEl(DIYf SİNO(N : 

Parke ile yaptırılacak 8373 lira 69 kuruş keşif tutarlı 
yola talip zuhur etmediğinden 7 /9/942 gününden itibaren 1 S 
müddetle uzatılmıştır. Taliplerin 2219/942 salı günü saat 1 t de 
belediye dairesine müracaatları ilan olunur. 

17-18-19-20 14624 

17 Eyltlt 1942 

O. OEMİRYOllARI MESLEK OKULUMA TALEBE lllHACAKTIR 
o. Demiryolları Umum 

Müdürlüğünden : 
Devlet Demiryollarınm muhtelif ihtisas şubeleri için memur yetiş

tirilm8k üzere Ankara'da bir (Demiryol meslek okulu) tesis edilmişti r. 

Mektep yatılı olup tedris müdderi üç ıenedir. Talebenin her tür
lü elbise; yiyecek; yatacak ve tedris malzemeııi idarece parasız temin 
edilir. 

işbu mektep mezunları Devlet Demiryollarında Lise mezunlaıına 
mahsus maa, ve haklara sahip olurlar; Askerlik mükellefiyetlerinde 
kısa . hizmete tabi tutulurlar. 

Demir yol meslek okulunu iyi derecelerde bitirenler arasmdan ve· 
yahut meslek hayatında yüksek ehliyet gösterenlerinden ecnebi mem
leketlerde idare hesabına yüksek tahsil ve ihtisas yaptırılmak üzere 
her sene ayrıca talebe ve memur seçilecektir. 

KAYIT VE KABUL ŞARTLAR.!_: 

- Türk olmak. 
2 - idaremiz hekimleri tarafından yapılacak ~ıhhat ve psikotek

nik muayenelerinde sıhhatlı olduğu anlaşılmak. 
3 - 14 yaşını doldurmuş ve 18 yaıını-' bitirmemiş olmak. 
4 - Açılacak müsabaka imtihanında kazanmak (lmtihanlar Tlirk· 

çe, Matematik ve tabiat bilgisinden yapılacaktır.) 

5 - En az orta okul mezunu olmak. (tahsil seviyesi ortadan ylik· 
sek olanlardan meslek okulunun birinci sınıfına kabul olu~ 
nurlar. ) 

MÜSABAKA iMTiHANLARI : Ankara, lstanbul ( Haydarpaşa 
ve Sirkecide ), Eskişehir, Balıkesir, Afyon, lzmir, Kayseri, Adana, Ma· 
latya, Erzurum şehirlerinde işletme müdürlüklerinde, 1. Birinci Teşrin. 

942 Perşembe günü yapılacaktır. 
Talipler nihayet 30. Eylul. 942 tarihine kadar imtih m olmak iııte 

dikleri şehirlerdeki Demiryolları işletme Müdürlüklerine birer dilekçe 
ile müracaat etmelidirler. 

Dilekçelere iliştirilecek vesikalar şunlardır: 
1 - isteklinin bu günkü haline uygun fotoğrafı taşıyan nüfus hü· 

viyet cüzdanı. 
2 - Mektep diploması veyahut tastiknamesi ( Bunlara yapıştırı-

lan fotoğraflarda talebenin bu günkü halini gösterecektir.) 
3 - Eyihuy kağıdı. 
4 - Aşı kağıdı. 

İşletme merkezlerinde bulunan istekliler yukarıda gösterilen dilek· 
çe ve vesikalarını bizzat işletme müdürlüklerine götürerek bir kayıt 
numarasJ alacaklardır. 

Diğer yerlerden gelecek istekliler, 20 den 28 Eylul'e kadar en ya· 
kın Demiryol istasyonuna gelerek işbu dilekçe ve veaikalurını istasyon 
Şefine gösterecek ve dilekçelerini kayıt ettirdikten ve istasyon mühür· 
teriyle mühürlettikten sonra seyahat edecekleri trenin tarih, numara ve 
saatini yazdıracaklar ve bu vesika ve dilekçe ile trende ikinci mevki· 
de parasız seyahat edeceklerdir. 

işbu istekliler müracaat ettikleri istasyona göre en yakın işletme. 
merkezine giderek orada imtihan olmağa mecburdurlar. 

Ancak ; müracaat tarihlerindeki tren vaziyetine görr. gidecekleri 
en yakın işletme merkezine 30. Eylı11 tarihinden evvel yetişemedikler 
taktirde bu tarihten evvel yetişebilecekleri diğer işletme merkezlerin 
den en yakınına giderek orada imtihana girebileceklerdir. işbu talebe 
yolda kontrol esnasında Üzerlerinde bulunduracakları işbu vesikaları 

katar memurlarına göstereceklerdir. 
istasyonlardan bu suretle işletme merkezlerin~ gelen t..ılebe derhal 

işletme Müdürlüklerine müracaat ederek yanlarındaki vesikaları yuka
rıda yazıldığı gibi bizzat alakadar işletmeye verecek ve kayıt numara· 
sı alacaklardır. 

istasyonlar müracaat edeceklerin, gerek trenleri beklemek üzere 
vakıt kayıp etmemek ve rahatıız olmamak ve gerek yukarıdaki tarih· 
)erde işletme merkezlerine yetişebilmek için tren vaziyetlerini evvelden 
tahkik etmeleri menfeaUeri icabındandır. 

isteklilerin işletme merkezlerine müracaat tarihlerine göre müsaba
kadan evvel veyahut müsabakadan sonra işletme Müdürlüklerince tes
bit edilecek tarih ve saatlerde sıhhat heyetlerince muayeneleri yapıla
caktır. 

Müsabaka imtihanından ve muayeneden sonra istekliler, neticeyi 
beklemeksizin işletme Müdürlüklerinden alacakları parasız seyahat mü
saadenameleriyle geldikleri istasyona dönebileceklerdir. Bunların ara· 
sında neticeyi, imtihan yapılan şehirlerde almak isteyenler bulunursa 
bu arzularını ve oradaki adreslerini dilekçelerinin altına yazdırmalı· 
!ardır. 

Ancak ; bunlar mektebe kabul edilmezlerse dönecekleri yerlere 
parasız seyahat hakkını gayıp ederler. 

Sıhhat muayenesinde ve müsabaka imtihanında kazananların ad
reslerine tebligat yapılır. Ve Ankaraya kadar parasız seyahatleri ayrı· 
:>a temin olunur. 

işbu meslek okulunda tahsil edenler beş senelik mecburi hizmet 
tabi tutulacaklarından mektebe girerken getirecekleri noterden mile 
saddak taahhüt senedinin nümunesini işletme müdürlüklerinden tedarik 
edeceklerdir. (7822) 15-17-21-25 14621 

ilan 
Seyhan Delterdarııtıadan : 

1 - Adana eski M.ı liye tahsil şubesinde yapılacak tamirat keşif 
tutarı ol.tn ( 2000 ) lira ile açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 23 - 9 - 942 tarihine müsadif Çarşanba gürü 
saat · ıo,, da Defterdarlık odasında yapılacaktır. 

3 - isteyenler bu işe ait keşif evrakını görmek için Defterdar
lı2'a müracaat 'cdebilırler. 

4 - isteklilerin 150 lira muvakkat temi ıı at vermeleri "e ehliyet 
vesikası almak için bu miktar iş yaptıklarını g sterir Bonservisleriyle 
bir adet elli kuruşluk , bir adet on beş kuruşluk maktu ve bir adet 
bir kuruşluk uçak pulunu dilekçelerine bağlamak ııuretiyle ihaleden 
üç gün evvel vilayete müracaat etmeleri lazımdır. 14583 
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Umumi Neşriyat Müdürü : Maoit Güçlü 

Basıltlığı yer : Türksözü Maatbası 


