
~........,--~ ~--~--------------, 
-Çcı{şamba.·· 

,, . 
6 

MAYIS 

TAN E V 1 
ISTANBULı ~nkara oadde1I No, 102 

D 

TELGRAF: TAN, l STANRUL 
TELEFON: 24310, 24318. 24319 

r ===·--- =-= ' 
Çocu9unuzu Mektebe Gönderi rken Bi r de 

ÇOCUK ANSIKLOPEDIS i 
A lınız. ÇUnkil bu Anılklopedl onı mektep kltıbı kıdar ve belkl 

ond.an dılı:a zlyıde llzımdır, 
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GONL:UK SiYASi HA(K GAZETESi 

'tAN müeaseaea n:le "e klt~rçıııu;;!a bulunur. 

iKi ÇİÇEK 
BiR BÖCEK 

Eğer Laval Fransasr, Almanya 
!'le gerçekten işbirliği yaparsa, 
;yaptığı i3birliği nisbetinde, ken
ldini Almanyaya doğru kurtar ... 
mıı, demokrasiler grupuna doğ
ra da batırm13 olacaktır. İtalya 
iııe. tenine işbirllği yapan Frım 
Hnın Almanyamn gözüne gir
mesi nisbetinde gözden düııtüğli
ne hükmederek, diğer tarafa 
tioğru olan manevra kabiliyeti
nin arttığım hissedecektir, 

............................................... 

Günlük Ekmek 
Tayını Kısıldı 

Bugünden itibaren Şehrimizde Herkes, 
Elindeki Karneye Göre, Günlük Ekmek 

istihkakının Yarısını Alacak 
Vilayetten tebliğ edilmiştir: I zmirde de ekmek 
Bu sabahtan itibaren her -

1 
kes, ekmek istihkakının, elle. miktarı azaltıldı 

falyanın iaşe durumu telRş rindeki karnelere göre, nısfını İzmir, 5 (TAN)_ Yarından 
verici bir ölçüde bozulmuş - alacaktır. Bu vaziyet muvak-

fur. Bu sebeple, Mussolinı, bütün k . itibaren şehrimizde günlük ek 

rJlurhan BELGE 

1·1 · R v k nl attır. mek istihkakı bir miktar indi-
va ı erı om.aya çagırara ' 0 ar Yukariki tebliğe göre ağır ·ı · · 
la, alınmas~ g~r~ken tedbirler 1 işçiler 750 gram yerine' 375 rı mıştır. 
hakkında, bır goru§!lle toplantısı gram, büyükler 300 gram ye- Y~_ni vaziyete göre şehrimiz 1 
faTpmıştbır. "--d ttal rine 150 gram, çocuklar da de buyükler günde 200, küçük 

am u sıralill a, yan mat· 150 g · 75 k ı 100 k k ak b t al .. h. tli v 
1 

v· ram yerıne gram e • er gram e me alac _ 
~~ ının s a ıye agzı o an ır mek alacaklardır. lardır. 

gınıo Gayda, Almanyanın, İtalya \. ı 
sız, bu harbi kazanamıyacağını • • • • • •-• • • • •• • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •' 
J>eyana, kendini izinli saymıştır. 

Bu sözler duyulmazdan az ön
ce de, Alman Başvekili ve Füh 
reri, Almanyanm bu harbi kazan 
ınak için daha ne gibi fedakarlık 
lara katlanması lazımgeldiğini 
bildiren nutkunda, müttefiki İtal 
yadan pek sitayişkarane bahset· 
ıniş bulunuyordu. Binaenaleyh, 
Gayda'nm böyle bir mukabelesi· 
rıe asla lüzum yoktu. 

(ellik Ziraaline 
Ait Bir LBııha 

iNGiLiZ 
KITALARI 

--ıl<-

Mada9askar 
Adasında Dün 
Karaya Çıktı 

Lon'clra , Fransızlarm 
Zayif Bir Mukavemet 
Gösterdiğini Söylüyor 

-*-
Amerika Bu Hareketi 

Tasvip Etti 

Harpten Sonra Ada 
Tekrar Fransaya İade 

Olunacaktır 
Londra, 5 (A.A.) - Amirahk 

.iairesiyle Harbiye Nazırhğının 
pazartesi sabahı neşrettiği bir teb 
liğde deniliyor ki: 

.. 

Şu var ki: 
' ötede, yani Fransada, Lava] 
Başvekil olmuştur. Bu hadiseden 
az önce ve az sonra, İtalyan mat 
buatından gene bir ses yükselmiş 
ve bu sesin iddialarından, İta1ya
nın Nis ve Savoyadan asla vaz 

Ziraat Vekili Çeltik Ekiminin Sıhhat Üzerindeki 
Kötü Tesirlerini Önlemek Maksadile 

"Müttefik milletler Madagas -
kar'daki Diego-Suarez Fransız de 
niz üssüne karşı bir Japon h'lre • 
keti ya'ı,)ılmasını önlem.iye karar 
verdiklerinden bu salıah ada açı. 
ğına bir deniz ve kara kuvveti Bu fotoğraf, Amerikan deniz ve hava kuvvetleri tarafından cenup batı Pasüikte Marshall adala-
gelmiştir. Müttefik milletlerin. rına karşı yapılan ilk baskın taarruzunu tesbit ediyor. Bu hücum neticesinde adadaki Japon ü~le. 

T db
. 1 Al v p . G d s·ıd · d' Fransız statüsüne müdahale etıni ri ağır hasarlara uğratılmı~tır. 

e ırer ınacagını arh rupun a 1 ır 1 ~nfye~rio~a~ğıwuari~-~------------------------------~-

geçmiyeceği öğrenilmişti. .. 

.. Fransız olarak, Fransız imparator 
(Yazısı Gece Gelen Haberler sutunundadır.) j luğuna dahil kalacağı Mada.~as - K t'A 

1tJir Devamı: Sa. 2, Su. 3 a 1 Karar 
Veriliyor 

r········ Milli $el -······, ! Şimdi; İtalyada, insan başına 
günde 150 gram ekmek o da haf
tada altı gün verilebildiği halde, 
Laval, Fransızlara, ekmek mik -
tarının azaltılmıyacağını bildir • 
ıniştir. Laval, iktidar mevkiine 
beraberinde getirdiği çantadan, 
ilk hediye olarak, ekmeğe dair O· 

lan bu teminatı çıkarmıştır. 
Laval, Almanya ile iş birliği 

Yapmak istediğine göre, çantada, 
daha başka, acaba neler vardır? 

AVUSTRALYA 

Hem sonra, "mağlup düşman,, 
Fransanın Almanya ile işbirliği 
Yapmıya hazırlanması, Fransada
ki ekmek miktarını olduğu gibi 
ınuhafaza edebiliyor da, neden, 
"Almanyanın müttefiki,, olan İtal 
yanın Almanya ile şu kadar ay. 
danberi fiilen mukadderat birli· 
iU yapması, İtalyan insanına güıı
de 150 gram ekmeği olsun temin 
edemiyor? 

--ı* Madııgaakar, Afrlkanın cenup * 'ı 

A 
• k d doğu ı;alılli karşısındadır ve dün· : m er 1 a a l yanın en büyük adalarından dör- ı 

dUncüsüdür, 620 bin kilometre ge- t Vi'chy'nin 
Emri: 

Ekmek hesabı böyle olduğuna 
göre, Nis ve Savoya ve bahsi ar. 
tık hiç geçmiyen Korsikanın he· 
sapları. acaba nicedir? , 
İnsan bu noktaları karşılaştı -

'l'ınca, Gaydanın ne demek işte -
di~ı;i daha iyi anlıyor. -' 

Y •• •• t •• ı nl§llğindedlr. Fransadan 15 mu· ı uru u en rabba mll daha bliyUktür, Adayı 
işgal eden Fransizlar burasını 

T h 
e 1 müstemleke olarak kullanmıtlar• a m 1 n er dır. Daha önce eo ıene kadar _bu 

ada hem Fransn:ların, hem de 1 n-

-*-
~ada9askar 

Sonuna Kadar 
Dayanacak 

* * Bir zamanlar, mesela İtalya 
Yunanistana taarruz eder· 

ken, ortada, bu hususta, Alman-

-*-
Kafkasya, Malta 
Ve Kıbrıs'a Karşı 

~a ile İtalya arasında dehşetli -*-
bir ihtilat mevcut olduğundan M.h • u· · K ld 
bahsedilirdi. Hem bunu saçlı sa. 1 verin Ç 0 an 
kanı, kerli feru adamlardan du- Birden Taarruza 
)'ardmız. 

Biz bu iddiaya o sıralarda inan Geıf!mesi Bekleniyor 
tnamıştık. Nitekim bu ihtilafın 3' . 
heticesinde, bir gün, Giridin ha- Nevyork, 5 (A.A:) ---: Vaşın_ş; -
\'adan zaptedilerek arkasından, tonun askeri mahfıllerınde hu -
derhal Alman _ Sovyetler harbi- küm süren kanaate göre, mihver 
tıin baŞladığmı gördük. üç t?rafta birden t~a:ru~~ geçe -

Bugün ise, Almanya ile İtalya cektır. Bunlard~n bı!ı~cı~ı. Kırım 
arasında bi= ihtilafın mevcut ol· dan Kafkasa dogru, ıkınclSl Kıbrı 
duğunda

1

n, hiç bahseden yoktur. sa doğru, üçüncüsü de . Malta~a 
Yoktur amma şöyle belirtiler var doğru yapılacaktır. Aynı mahfil
dır: ' lerde mihverin mutat askeri ha -

1. Macaristan ile Bulgaristan, zırh~ları~ın şimdi tamamla~ış 
'Romanyayı1 karşı ayni hissi taşır oldugu soylenmekte, fakat Bırle· 
lar. Üstelik, bu iki devlet, ordula şile mille~lerin bunlardan haber -
l"lnın büyük bir kısmını milli hu- dar olduvgu. ':e onl~rın da _hazır 
dutların içinde tutmayı tercih e. bulundugu ılave. edılmekte~ır. pr 
derler. Üstelik bu iki devlet, İ· ta şarkta Amerıkan faahyetıne 
lalya ile, hem harpten önce hem ödünç ve k~r~ kanu~unun Ira~ ve 
de şimdi, gayet iyi münasebetler trana te~mılı~e daır neşredılen 
idame ettirmişlerdir. Ve Alman- haberlerın man~~a.~?dur ... Nev. 
Ya ile olan münasebetleri İtal • yorktan zannedıldıg~ne gore Al • 
~a ile olanların yanında, hep ikin man fabrikalarının Ingiliz tayya 
ti planda kalmıştır. ' releri tarafından tahribi işi ı;nu -

2 İtalya Rus harbine ancak vaffakıyetle başarılmıştır. Bılhas 
bir clsbet cİ.ahilinde iştirak etmek s~ birleştir~e atölyelerinden. Y~
tedir. Belki Afrikadaki kayıpları nı mode~. bır bomba tvayaresının 
ıu ileri sürerek 0 da, mevcut or- ç"°?ak .uzere buh~ndugu Rostok~ 
dusunun en ·mühim kısmını, mil- takı Heınkel fabrıkaları muvaf • 
li hudutları dahilinde tutmakta. fakıye~l~ .bo~b.alanmışt~r. Av~
dır padakı ıkıncı hır cephe ıhdası ım 

i. Tuna boyunda ve Balkanlar kanları hala mevc~ttur. .. 
da, i~tet' jandarmalık vazifesi gör ~ Devamı Sa 2. Şu. 7 
tnek. ister sadece, silah elde bek .......,_......~ 
lemek için, toplu bir halde bulu imtihan Günleri 
ilan kuvvetler, 1tAlyan; M~ve 13u1gar ordularIÔ\.I' ~ • Ma1rlf Veklletlnln bu huauıta neı-

. D.... - • s·i -;as.: rettıııı tebliğ dördOnciJ &ayfııımızdadtl', 
'l:fir evam1: a. ~~ u. ~~ 

~ • ~ 1 
':ı;. 

gilb:lerln nüfu:r.u altında bulunu· 
yordu. 3,5 milyon nüfusu vardır, 

HükOmet merkezi Tananarlvodur. 
En büyük deniz üssü Dlego • Su· 
arez'dlr. Burauı gayet iyi tahkim 

edilmiş ve geniş bir limandı r. BU· 
yük donanmaların lltlca edebil e- . 
ceği bir yerdir. Hlndistana, Rus· 
yaya, orta şarka giden yolların U· 
zerindedir, Amerika ve lngtltere· 

ı 
nln bu memleketi ere yapacakları 
yardım için yollar2 lı~klm olmak 
bakamından adanın büyük ıtrate- • 
jlk ehemmiyeti vardır. • 

\. ...................... .-/ 

Ücretliler 
İçin Yeni 

Bir Formül 
Bu Gibi Memurların 
Peyderpey Maaşa 

Geçirilmesi Muhtemel 

-*-
Adadaki Deniz Üssü 
Bombalandı Çarpışma 

Devam Ediyor 
-*-

1 Fransız Denizaltısı 
ve 1 Topçeker Battı 

Vichy, 5 (A.A.) - Vichy'nin 
salahiyetli mahfilleri Madagas • 
gara karşı yapılan İngiliz taarru 
zu hakındaki haberleri teyit et -
mektedir. Ada umumi valisine ge 
len haberlere göre, mütaarrızlar 
7 :ıaatlik bir ültimatom vermişler 
ve adadaki .l"ransız makamları bu 
na cevaben bütün mukavemet va 
sıtaları tükeninciye kadar Mada· 
gasgar müdafaasına devam edile· 
ceğini bildirmişlerdir. 

Ankara 5, (A.A.) - Ücretli Ayni haberlere göre, önemli fn 
memurları maaşa geçirmek için giliz hava kuvvetleri Diego • Su. 
Başvekalet müsteşarı Cemal Ye- arez büyük limanına taarruz et
şil'in reisliğinde çalışan komisyon mişlerclir. Madagasgar önüne ge • 
toplantılarına devam etmektedir. len İngiliz deniz kuvvetlerinin 

Şimdiye kadar tesbit edilen e- tam sayısı hakkında henüz hiçbir 
saslara göre, meleketmizde çalış. malCı.mat yoktur. 
makta olan ve mukavelelerle dev İlk t p t i ak 
1 d 

. 1 . b vl b ı aarruz azt.r es ~amı geç 
et aıre erme ag anmış u u • vakit yapılmıctır Sal ..nı .. u, .. wl ak 

b
. ··t h 1 .. . ı 6>.All og e v 

nan ecne ı mu e assıs arm maa- tı salfilıiyetli Fransız makamları çar-
şa geçirilmeleri bahis mevzuu de p;şmaların hararetle devam ettiğini 
ğildir. Ayrıca Türk tebaasından \"e İngilizlerin asker çıkarma hare
olup devlet daireleri ihtisas kad. ketlerinde muva!fak olup olmadıkla
rolarında çalıştırılan ücretli mü- rtnı söyliyebilmek mümkün olamıya
tehassısları, .mensup oldukları cağını teyit etmekteydi. 

ftJi!j"' Devamı: Sa. 2, Sü. 7 'l:llr Devamı: Sa. 2, Sü. 6 

-*-

Almanyaya Bu 
Yır Taarruz 

Edilecek 
-*

ln9ilizler Stutt9art'ı 
Atamanlar da Gawcs 

Deniz Üssünü Bombaladı 

Dün Yunan Büyük Elçisi M. J 
Rafael'i Kabul Buyur~ular i 

Ankara, 5 (A.A.) - Reisi. Reisimizlc İmparator arasında ı 
cümhur İsmet İnönü Çankaya tebrik ve teşekür telgrafları ı 
daki köşklerinde Yunan bü- teati edilmiştir. ı 
yük elçisi M. Raiael'i kabul 
buyurmuşlardır. Bu mülakat- * ! 
ta Hariciye Vekili Şükri.i Sa- 1 
raçoğlu da hazır bulunmuştur. Ankara 5 (A.A.) - Alman- l 

ların 1 mayıs milli bayramı • 
Teati edilen telgraflar münasebetiyle Reisicümhur i 
Ankara: 5 (A.A.) _ Japon İsmet İnönü ile Adolf Hitler • 

f İmparatorunun doğum yıldö- arasında tebrik ve teşekkür : 
t nümü münasebetiyle Cümhur telgrafları teati edilmiştir. ! 
\.. ................................................. ,./ 

Amerikan yardunı islen .le ınt-şgul 1 
olmak üzere Ru!.yada bulunan l 

Amir;:l Stanley 

Vaşington. 5 (A.A.) - Amiral 
Yateo Stribling, I:.ondra ile Va. 
şingtonun, İngiliz • Amerikan 
külli kuvvetlerini bu yıl Aim:ın
yaya karşı harekete • ger,irmiye 
karar verdiklerinin tahmin edi
lebileceğini söylemi:itir. 

ıt'.?,i" Sonu Sa 4 Sü. 1 ____ * ___ _ 

Japonlar 
Birden 

Çine Döndü 
-*-

Şimali Birmanyadaki 
Japon Kıtaları Çin 

Hududunu Geçti 
Çunking, 5 'A.A.) - Çin as -

keri sözcüsü, Japon öncülerinin 
Birmanya ile Çin arasındaki hu
dudu aştıklarını ve Wanting ya -
kinlarına ulaştıklarını bildirmiş
tir. 

Amerikada endişe 
Vaşington, 5 (A.A.) - "Ofi., 

J aponlarm Birmanyanın şimalin. 
de ilerlediklerini bildiren bazı ha 
berlere göre, bu vaziyet Ameri • 
kada biiyük bir endişeyi mucip 
~ Devamı: Sa. 2, Sü. 4 

1 
11Hıdırellez11 Hakkında Sözler 

REFi K 
HALiD 
KARAY 

Bugün Hıdırellez ... Eski lügatçilerimiz, ınana 
. vermek kabil olmıya!l o sözün aslını "Hı<l,r 

ve Ilyas,, olarak gösterdikten sonra derler ki: 
"Yevmi maruf_e (ruzi Hıdır) itlakı beyne:Lmas Haz. 
reti Hıdır ile Ilyas'ın ayni ıründc birleşip görüş -
melerinden sanılırsa da do~rusu arzın ihdlrar ede· 

. rek, yani yeşillenerek kemale gelmesine müstenit 
o~mak makuldür,. Hıdır'ın dahi İlyas gibi ebedi hayata erişmiş 
bır peygamber olduğunu söyliyen liigatler neden dolayı ilmihal 
kitaplarında ve Cevdet paşanın (Kısası Enbiya) sında bu ismin 
geçmediğini anlatmazlar. Bizde bir yılın (ruzi Kasım) ve (mzi 
Hıdır) olarak ikiye bölünmesi hakkında da mallımat vermezler. 
Kısacası insana hi,çbir şey öğretmezler. Bildirdik1erl hep eksik, 
şüpheli ve kusurludur. 

"Hıdır,, kelimesinin arapça yeşillik demek olmasına göre, 
en doğrusu bugün bir bahar bayramıdır ve Hazreti ·Hıdırla r.ek 
ilişiği yoktur. Şu cihet de var ki, Hıdırellez'e İstanbulda eski hah. 
çivanlar çok önem verirlerdi; giyinir kuşanır, şenliğe karışırlar· 
dı. Bunun bir sebebi de vaktiyle bahçivanlarm arazi sahiplerin -
den Kasım ve Hızır olarak yılda iki kere para almaları, bu he. 
sapla çalıştırılmalarıdır. Hıdırellez bahçivan bakımından cebine 
para girdiği bir yarım sene başıdır ve ziraat takvimi ile de soğuk 
ve sıcak olarak iki kısma ayrılan bir xılın sıcak devresi başlan
gıcıdır. Çadır altında ömür süren çinganelerde ılık günlere kavus
tuklaıından o gün bayram ederler. 

Böyle olmakla beraber ortada bir Hıdır da vardır. Frenkler 
ona· Sen Jorj adını verirler. Bizde rumi takvimle 23 nisanda ha. 
tırlanan bu dini şahsiyet yeni takvimle Avnıpada, hele İngilte
rede ayni günde kutlanır. Zira Sen Jorj İngilterenin kurtarıcısı 
ve Koruyucusu sayılır. Memlekete musallat olan bir ejderhayı 
at üzerinde kargısiyle öldürerek müthiş bir belayı önlemiştir. 
Din tarihleri Sen Jorj'un IV. asırda Anadoluda doğup imanına 
sadık kaldığından dolayı kurban edildiğini, yalnız İs~anbulda 
onun adına altı kilise kurulduğunu ve ortodokslarca "megalo -
martir,, diye anılan bu hristiyanlık azizine VI. asırda ffarpte da. 
hi kıymet verilmiye başlandığını yazarlar. Bizde Hıdır, darda 
kalmış iyi adamların yardımcısıdır; istedi~i zaman göze görü -
nür. Vaktiyle, zamane vurguncularından şikayet için söylenmiş 
olan: 

Hıdrı bulsak rehi zulmette külahın kaparız 

mısraına bakılırsa başında sihirli bir külah taşıdığını sanarlarmış: 
fakat bütün bunların bir tek aslı vardır ki, o da Yunan efsanesin
deki Andtomede'i kanatlı atına bindirip kurtaran Persee masa. 
lıdır. 
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Şehirden Röportai r--------

rBaı tarafı 3 üncüde> Ders Kesimi 
vazife de yUklelilmlı bulunmaktadır. 

sıhhat merk!ı. '!rurna vuifeSJni ve lmtahan 
evlerde ziyaretçi hemıireler va-

ırtasiyle hasta aramak. veremle, sair Gu··nıer·ı 
ıari hastalıklarla mücadele etmek, iç
timai hastalıkları önlemek, aıı tatbi
katı, yapmak, dczenfeksiyon, hasta 

_._ 
oımıyan anneleri ve bebekleri kont- Vekilligv in T ebligv ini 
rol etmek, hasta olmıyan mektep Yel· 

ıına kadar çocukları sıhhi nezaret aı- Necrediyoruz 
tında bulundurmak, hasta olmıyan 3' 
mektep çocuklarını kontrol etmek. ie Ankara, 5 (A.A.) - Maarif Ve 
belik muayenesi yapmak ve evleıt'de kiliğinden tebliğ edilmiştir: 
halkın 11hhi terbiyesi ile meıiUl ol- Liselerle orta okullarda, öğret. 
mak suretiyle başarmaktadır. men okullarında, kız enstitülerin 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. TEDAVİ VA~l.FESt de, hasta b-- de ve akşam kız sanat okulların
beklerle annelennm muayene ve teda- da ticaret lise ve orta okulların
viai, mektebe ıitmiyen ve mektebe fi- da

1 

ve akşam ticaret okullarında 1 
den hasta çocukların muayne ve te- b'"l k l ' 
davlsi, bıitün bulaflcı hi~talıklann ° ge san!! o ~ ~rında 19.41.1~42 ~·-••••••••••••••••••••• 
tedavısi devamlı surette ıoz kulak ders yılı ogretımıne hangı tanh - A L~ bubz, burun, atız, d ı,;, vere~ har.a~ lerde son ~eril~eği ve imtihan • 
hklarırun muayene ve tedavısi, dotum ların hangı tarıhlerde yapılacağı 
dan sonraki tedavıler. kadın haı.ta- kararlaştırlrnıştır. Bu programa 
lılrlan tedavlleri, rontıen, ültraviyole nazaran, bölge sanat okulları müs 
ve laboratuvar faaliyeti, yapılan te- tesna olmak üzere, bütün okullar 
davil~rin evlerde kon~rolü ve evlerde da derslere 27 mayıs 1942 çarşam 
tedavı yapmak suretiyle baıarılmak- ba günü son verilecektir. 

tadPıRr.OPAGANDA H lkı ıhhi ·r- Ortaokulları~ birinci ve iklııcl sınıf 
. • a n 1 t.. larrnda 1 hazıranda karneler daiıtr-

bıyesl, mekte~ çocuklarr~rn ve ho- lacak, ayni ıünde lise bitirme imt!
cala~run .•ıhhı terbl~esı, ı~belerın hanlarına baılanacaktır. Bu lmtiha:t
sıhhı terbıyesl, annelerın s.ıhhı tcıbl- !ara 16 haziran sah ak,amı ıon veri
yesı, alkol ve keyif verkı .. zehirlere lecek ve ertesi cün neticeler talebı:ye 
k~ıı terbiye, parasız ~r~şurler. tev- teblli edilecektir, Ortaokul eletT.e 
zıı, iebeler ve anneler 'çın ameh c;o- imtihanlarına 2 haziranda ba,lanacak
cuk bakımı dersleri verilmek suretiyle tır. Eleme fmtıhanlarının ıimleri ıo·,._ 
yapılmakta, ayrıca mekteplerde. umu- le tesblt edllmlıtir· 
mi toplantı yeterinde ve sıhhat mcr- 2 haziran sah· Türkre 3 h ir 
k d • k . 1 k f nl • .. • az an 
ezın e proJe. sıyon u on eras :tr çarıamba: Tabiat bllcısl, 4 haziran 

da verilmektedir, perşembe: Matematik. 
İSTATİSTİK VE GRAFİKLER. Ortaokul eleme imtihanlarının neti-

mıntakanın sıhhi durumunu, doiıım, celeri talebeye 9 haziran sah ıabahı 
olilm, veremli ve bulaşıcı hastalıklar teblii edılecektir. 
muaaplarını bir bakııta rakamla ve Ortaokulların ıozlii imtihanlamıa 
niıbetle iÖsterecek, yorulmadan ıs- 10 ha:zıran çarpmba ıünii baılanacak, 
tenilm malQmatı verecek surette ha- bu imtihanlara 29 haz1ran pazart.:si 
zırlanmaktadır, akşamı ıon verilecektir. 
İÇTİMAİ YARDIM, daha ziyade Lise devlet olcunluk lmUhanlannın 

maddi olmakta, zaten sıhhat merkezi pro~ramı ıöyle tesblt edılmiıtir: 
tarafından içtimai durumu en hurtb 23 haziran sah: Edebiyat ve f,.n 
teferrüatına kadar bilinmekte olan kollarında türkçe lı:omPozİsyon, 25 
7oksul hastaya bedava illç, film, tükü haziran perşembe: Edebiyat kolundo'l 
rük hokkası, termometre, kundak ve edebiyat, fen kolunda matematik ıını

CEMiYETi 
lstanbul Deposu Direktörlüğünden: 

l stanbulda perakende olarak 

OYUN KAGIDLARI 
yalnız 1. üncü Vakıf hanında Milli piyango giıelerinde 

53 lük Oyun Kağıdının Destesi 230 Kuruşa, 
37 lik ,, ,, ,, 210 Kuruşa 

satılmaktadır. ------1 ,._. ............................................ ~ 
Büromuza Muzaaf Muhasebe Usulüne Vakıf Bir 

Muhasip Ahnacaktır 
Taliplerin 1 - Türk olması 2 - Orta mektep veya lise 

mezunu bulunması, 3 - 20.ı 30 yaş arasında ve askerlikle bir 
ilişiği olmamas• şarttır. 

İsteklilerin icabeden vesaikle her gün saat 12-13 arasında 
dördüncü Vakıf Han 1 inci kat 15 l'fo. ya müracaatları. 

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği İstanbul Bürosu , ............................ __ 

lzmlr mamulltındın olın Çı· 

oa mırkalı "KAL" pirina ubunu 
9AŞTAKİ KEPEKLERiN A· 

MANSIZ DÜŞMANIDIR, Baıınızı 
blrkıç defa bu sabunla yıkadık· 
tın ıonra kepek kalmaz. ıaçınız 
ipek gibi parlar ve yumupr, Ar· 
tık batkı sabun kullınamazaını:z. 
Perakende, bilyük bıkkıllye mı· 
öızalannda ve toptın, lıtmnbul 

Deposunda ııı~ıhr. ( H11ır lıke· 
leal, Fırın ıokak 24 No.) ' _, 

1 LAN 
lktısat Vekaletinden 

aaıre gıpi lıizumlu sıhhi eıya veril- PU. 

IJ)ektedır. Bunlardan pek yoksul 0
- 27 Haziran cumartesi: Edeb!ynt l!l••••••Çift Bıçaklı Komple Bir••••••lllllııl 

J~lara da hayır cemıyetlerinin yar- kolunda felsefe grupu eya tarih. Fen 1 

Sivas vilayetinin DiHiği kazasına 

tabi Karakeban nahiyesi dahilinde Hi
nora ve Ömerli köyünde şimalen; 

Kızılgiıney tepesine dikilen beton sü· 
tun noktasından Nergis tepesine diki

len beton sütun noktasına hattı mils
takim, şarkan; Nergis tepesindeki be
ton sütun noktasından Kale tepesine 
dikilen beton siltur.. noktasına hattı 

milstaklm, cenuben; Kale tepesindeki 
beton siıtun noktasından Ömerli kö
yundeki Ömerli Baba türbesine hattı 
milstakim, garben; Oml'rli köyündeki 
Ömerli Baba ttirbesinden, Ktzılkaya 

tepesindeki beton sütun noktasına 

hattı müstakim, garben ve şlmalen 
Kızılkaya tepesindeki beton sutun 
noktasından hudut başlangıcı olan 
Kızılgüney tepeslndtki beton sütun 
noktasına hattı milstakim ile mahdut 
ve mesaha! sathiyesi 955,53 hektardan 
ıbaret arazide Nuri Demirağ tarafın
dan 2-1-940 tarihi• ve 1/1 numaralt 
ruhsatnameye mU•ten!den blttaharrl 

meydana çıkarılan krom madeni 60 
yıl müddetle mumnileyr.. Nuri Demirağ 
uhdesine ihale olunacı:ğından Maadin 

nizamnamesinin (~6. 37) ncJ madde-

dımları temin cdılmektedır. kolunda tabhye ırupu veya fizik. YUMURTA TALAŞ MAKINASI 
Sıhhat merkezinin en miıh m iş- 29 haziran pazartesi: Eeblyat ko-

lerınden biri de ziyaretçi hemıire- ı bil 1 una ta ye ınıpu ve7a matematıil 
liii taammümıidür. Ziyaretçi hemş;rc grupu, fen koluna felsefe grupu veya 
ler, evlerde hasta arayan, her eve ,;;. tarih. 
nül rızası ile ıirmmln yolunu bula:l, Tıcari öiretim okullarında: 
sirdikleri evlerde muayene, tedavi ve Bu okulların bitirme imtihanlarına 
bakım iıleri ile uiraıan hastabalncılar haziran pazartesi aabJhı batlanacak, 
dır. Bu hastabakıcıt:ın İıtanbulda ticaret liseleri son sınıf bitirme iın
Kızıla)'Jn hastabakıcı mektebi yetiş- tıhanlan 30 haziran salı akıamı, orta 
tinnektedir, Sıhhat merkezi de me:C- ticaret ve akşam tlcarct okulları ıon 
tebin yetlştirdifi hastabaktcılara sc· sınıflarının bitırme imtihanları 24 h.a· 
nenın muayyen aylarında ıosyJl ziran ~arıamba akıamı nihayete e=e 
hıfzıssıhha staji ve zJyaretçl hemşıre- cektir. 
hk yaptırmakta, bunlan ileride kul'u- Kız teknik öireUm okullarının im
lacalıc sıhhat merkezlerinde çalıımıya tlhan proıramına gelince, kız enıtıtü 
haıırlamaktadır. Bu :;uretle ziyaretçi leriııin son 11nıflannd1 unıumi d:r& 
hemıirelıli taammum etmektedir. imtihanlarına l haziranda ba$1anacak, * * 13 haziranda son verilecektir. Aym 

Görülüyor kı sıhhat merkczlerin;n smıflrın mesleki ve ameli ders lmti-
vazif elerf, diıp nserlerde oldu· hanları 15 haziran pazartesi ıuııü 

iu ıibi sadece ıelen hastayı muaye- başlıyacak, 30 haziran sah akıamı bı
ne ederek eline bir reçete vermekten tecektir. 
lbart kalmıyor, bilakis hasta, aran:- Akı,;am lnz saant okullarının ıon 51 
hp bulunuyor ve ele ıeçti mi onun nıflarında bitirme lmt:hanları 1 hazi
bUtUn ıoyu ıopu ayrı ayrı tetkik e· randa baılıyacak 13 haziranda nihayet 
clılerek marazının mensel aranıyor ve bulacaktır. 

hutalıfının kökünden tedavisine ai:- Bölge sanat okullarmın son sınıf. 
rııılıyor. Bir yandan bu yapılırken, larında dersler 20 Nısan Pazartesi ak
bir yandan da yeni h11tahkların DJş- şarnı kesilecektir 27 Nisan Pazartesi 
soıtermcmesi için tedbirler alınıyor, günü bu okullarda mezuniyet imti
ıokaJı: sokak, ev ev dolatılarak mub- hanlarına başlanacak, 15 Maytsta fm
temel hastalıkların ve ıalıınlann ôn- tlhanlar nihayet bulacaktır. Merunl· 
lenmcsine çahıılıyor, yet imtihanlarmıtı neticesi 16 Mayıs 

* Cumartesi ıünU ilAn edilecektir. Kati Karar Verildi Bölge sanat okullarının ı. 2, 3 ve 

~ Baştaraf: 1 ıncıde 
Haı'a taarruzları 

Londra 5 (A.A.) - Resmen 
bildiriliyor: İngiliz hava kuvvet
lerine mensup kuvetli bir tayya
re teşekülü, dün gece cenubi Al
manyada ve Stuttgrat'daki hedef 
ler taarruz etmişlerdir. 

Dün gece İngilterenin cenup 
.sahili bölgelerinden ikisi üzerin
de düşman şiddetli bir hava hü
cumu yapmıştır. Yangın ve yük· 
ııek infilak bombalan atılmış. ba
u hasarlara sebebiyet vermiştir. 
Bir miktar ölü olmasından endişe 
ediliyor. 

Skodo'ya taarruz 
Londra, 5 (A.A.) - Hava nazırlı

lınln bildırdiğıne gere, İngıliz hava 
kuvvetleri dun gece Skoda - Mılson 

fabrikalarına taarruz etmişlerdir. 

* 

4 üncü sınıflarında dersler 80 Mayıs 
Cumartesi günü ke!llecek, 2 Hnz.lran
da talebenin sıntf geçme vaziyeti ı!Jn 
edilecek, ayni gürı birinci ve ikinci 
smıfiarın tadili başlıyacaktır. 

3 Haz.Iran Çar~ .. mbı. gUnü bölge sa
nat okulları üçilncü ve dördllncti sı
nıflarmda "atölye pratiği., başlıyacak 
ve 15 Temmuz Car~tmba günü buna 
son verilecektir. 

Bolge sanat okullarıntn son sınıf
larında atelye pratığine 18 Mayıs Pa
zartesi günü başlaımcak ve 15 Tem
muz Çarşamba gün~ nihayet verile
cektir. 

Okul kitapları için 

• satılıktır, İsteyenler her giln saat ondan on sekize kadar 44376 numa 
raya telefon edebiliı !er. 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
Tıp fakattesl kJiniklel'.i için kumaşı Üniversiteden \'eritmek il.zere be

her adedi 150 kuru~tan 577 adet hasta abası diktirilıne.!i 14-V-1942 Per
şembe günü saat 15 te Rektörlükte açık eksiltme ile ih<ıll' edilecektir. İs
tekliler şartnameyi rf'ktörlükte görebilirler. (5021) 

1 LAN i LAN 
lktısat Vekaletinden lktısat Vekaletinden 

Sivas vilAyeUnln Dlvrlli kazasına 

tabi Karakeban nnhiyeslnln Zımara 
köyilnde ~!malen, Mılıç tepesine di

kilen beton sütun noktasından Ağa

teri mucibınce bu ihıılt:ye itirazı olan
Si vas vllAyetlnin Divriği kazasına !arın 20-4-942 taı ihinden itibaren iki 

tabi Karakeban nahiyesinin Ömerli ve ay içinde Ankar:.da İktısat Veklle
Hinora köylerinde ı;imalen ve şarken, tine ve mahallinde vilayet makamına 

nosun çukuru tepesindeki beton sü· Sarıkaya tepesine dikilen beton sntun bir istida ile müracaat eylemeleri i-
tun noktasına hattı müstakim, şlmalen noktasından, Nergis tepeye dikilen be- lan olunur. 

ve şarken; Ağanosun çukuru tepesine ton sütun noktasına hattı müstakim, -------------
dikilen beton ı!itun noktasından Ver- cenuben, Nergis tepeye dikilen beton 
vank tepesine dlkilen beton siltuna sUtun noktasından başlayıp Kızılgilney 
hattı müstakim, C"enuben: vervank te- tepesine dikilen beton sütun noktasm
pesine dikilen b"tOn sutun noktasın· l dan geçerek Ktzılkaya tepesine diki

dan zımara koyiı cıımli mineresine len beton sütun noktasına hattı mün
hattı milstakim, cer.uben ve garben; kesir, garben ve 51malen; Kızılkaya 
Zunara köyü camii minaresinden Tıp- tepesindeki beton sütun noktasından 
tıp tepesine dikilen beton sütun nok- hudut başlangtcı olan Sarıkaya tepe· 
tasına hattt müstakih, garben; Tıptıp sindeki beton sütun noktasına hattı 

tepesine dikilen beton sütun nokta- mustakim ile mahdut 151,49 hektar· 
sından hudut buılangıcı olan Mılıç dan ibaret arazide Nuri Demirağ tara. 
tepesindeki beton sütun noktasına fmdan 2-1-940 tarıhli ve 1/3 numaralı 

hattı müsaldm ile mahdut 678,88 hek· ruhsatnameye müsteniden bittaharri 
!ardan ibaret arazide Nuri Demirağ ta meydana çıkarılan kl'om madeni 60 

rafından 2-1-940 tarihli ve 1-2 nu yıl müddetle mumaileyh Nuri Demir
maralı ruhsatnameyf' müsteniden bit-
taharri meydana çıkarılan krom ma
deni 60 ytl müddetle mumaıleyh Nuri 
Demirağ uhdesine ihale olunacağın
dan Maadln Nizamnamesinin (36, 37) 
nci maddeleri mucibince bu ihaleye 
itirazı olanların 20-4- l 942 tarihinden 
itibaren iki ay lçlııdt Ankarada İk· 
tısat Vekaletine ve mahallinde vi1Ayct 

makamına bir islld<ı ile müracaat ey
lemeleri ilAn olunur. 

•Yazlığa Gidenlere ~ 
HASİR KOLTUK VI<. 
MOBİLYALARINIZI 

Her yerden ucuz 
lstanbulda Rızapaşa yoku 

şunda 66 No. 
A H M E T F E V Z İ'ni1t 

SRİ MOBiLYA 
ağ uhdesine ihale olunacağından Ma

adin Nizamnamesinin (36, 37 ncl) mad &,,.. \fağazasrndan alınız al 
deleri mucibince bu ihaleye itirazı o

lanların 20-4-942 tarihınden itibaren 

iki ay içinde Ankarada İkttsat Vckli
letine ve mahallinde vllAyet makamı

na bir istida ile miıracaat eylemeleri 
llAn olunur. 

İstanbul Asliye Uçııncü Hukuk HA
kimliğinden: İstanbul C. Mliddeiumu
mılıginde odacı Şükrü Oğudencı tara
fından Kasımpaşa '.l'abakhane Meyda
nı Değırmen arkası ı;okak No. 4 te 
mukim ıken hali hazır ikametgahının 
meçhul olduğu taı;yyiln eden Seher 
Öğiıdenci aleyhine mahkemcnın 942/ 
94 No. lu dosyasiylc açılan boşanma 
davasmm 30-4-942 Pt>rşembe günkü 

J 

6 - 5 - 942 

Bayanlarımızın Gizli Tuvaletlerin<İe kullanacağı 
Gayet Sıhhi, Ufak, Yumuşak Adet Bezleridir. 

1 Her eczane ve itriyat mağazalarında 

' 1 

'- FEMIL ve BAGLARINI Arayıniz • 

SATILIK ÇAM TOMRUGU 
Devlet Orman İşletmesi Bolu - Selen Revir Amirliğinden 

lıtlf Adet 
No, 

MS D3 
Beher M3 binin 

Clnıl Muhammen bedeli 
Lira Kuruı 

% 7,5 Mu• 
vakkıt tem " t 

LI. K rf. 

I 1422 657 191 Çam 20 00 985 79 
1 - Revirinlizln Çaydurt deposunda yukarıda her birinin hı ın· 

ıa miktar, cins, adet, muhammen bedel ve muvakkat teminatı yazılı 
·am tomrukları açtk arttırma ile satılacaktll', 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme payları mevcut olup hacim ka .. 
uksuz orta kutur üzerinden hesaplanmıstır. 

3 - Satış 14/5/942 tarihine müsadif Perşembe gUnü saat 15 de 
ıaşlar ve her istifin sat~mı milteakıp diğer istiflerin nwnara sırasiyle 
atışma geçilir. 

4 - Tomruklarıı alt satış şartnamesi Ankara Orman Umum Mü
.ürlOğil ile Bolu, İııhınbul, Ankara, İzmir, Orman çevlrgc müdürlilkle-
i \ e Adapazarı Orman Bölge Şefliğinde görulebilir. !lf 

5 - İsteklilerin 14/5/942 Perıembe günü saat 15 de Boludakl Re-
ır Amirliğine mür .. caaUan. (5041) , ............................................ .... 

TÜRKiYE iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 ikramiye Planı 

Kesideler 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Atustos, 2 İkincitesrin 
tarihlerinde yapılır. 

1942 ikramiyeleri 
1 adet 2000 liralık-2000,- Lira 140 adet 100 Jlralık-4000.- Lira 
3 .. 1000 .. -3000.- • 50 • so • -2500.- • 
2 • 750 • -1500,- .. 
8 .. 500 • -1500.- .. 200 .. 25 • -5000.- .. 

10 2!l0 -2MO - " 200 10 -2000.-,, ........................... __ , 
MEMUR ARANIYOR 

Yalova Kapllcaları lıletme Müdürlüğünder. 
Yalova kaplıcalar!nda m h 

lııttrdmak üzere 40 illı 120 1 
vardır. 

e, Levazım t h kkuk işlerinde ça-
Ucretli erkek, k dın memurlara ihtiyaç 

Askerlik vazifesini yapmış ve memurin kanunu hüki:mlerlne uyıun 
evsafta bulunanların yazı ile veya bizzat İşletme MQdurlOğilne müra-
caatları. (5132) 

Belediye Sular idaresinden 
Açık Eksiltme ile Ot Satışı İlanı 

İdaremizin Bnkrr öyünde Çörekçi çayırı namiyle m<ırul araz.isi dahl-
1 ınde mevcut biçilmemiş otlar açık arttırma ile satılacaktır, 

1 - Satış şartnamesi idaremiz levazmı dalresindeo parasız olarak a-
1 mabilir. 

2 - Muvakkat temin t 50 liradır. 

3 - Açık artırma 18 Mayts 942 Pazartesi günü sa&t 10 da araz.! da• 
ailinde yapılacaktır. (5190) 

Berlln, 5 (A.A.) - "Tebliğ": Mal-
ta deniz uçak llmıır.lı:rlyle Valetta li
manı muvaffakıyetle bombalanmıştlr, 
Manş denizi ağzmd::ı maym tarayıcılar 
1-4 Mayıs gecesi, bır Alman kafilesi
ne karşı torpil ve topçu yardımlyle 
taarruza geçirtml'k te ebbüsünde bu
lunan İngılız t.ızlı hücumbot! rını 
hasara uğratmışla dır. 

Ankara, 5 (TAN> - Maarıf Veka
leti bugunku şartlar dahilinde önu
mitzdeki ders yılma:ı okul kitapları 
!ıyaUarını bir mikdar arttırmak luzu
munu hissetmiştir. Vekillet kAğıt, ter
tip, baskı ve dij!t>: masrafların çok 
artmtş olduğunu göz önünde tutarak 
elde mevcut kitaplardan da istifade 
etmek lmkAnlarını ara~ırmış ve bu 
hususta bulduğu formülit, bir tamlmle 

KA y ı p - Beyoğlu Taksim nahiye 
nüfus memurluğundar. aldığım hüvi
yet cüzdanımı kaybettlm, Yenisini a-

KAVIP - 1941 - 1942 ders yılına 
ait şebeke pasomu kaybettim. Yeni
sini alacağnndan eskisinin hükmil yok 
tur. Fen fakultesi K.mya lisansı 2.767 
Feriha Ölçer. 

celsesinde hazır bulunması hakkında----------------------------

Dün ingilız hava kuvvetleri, hava 
karşıkoyma topçu atcşıyle ve hava 
r;ua larında Mans kıyısı üzerinde 18 
uçak kaybetmlşlerdır. Dlın gece bü
yük Alman hava sa\ aş teşekkulleri 
Cawes İng lız deniz U!: üne yangın ve 
infıUik bombaları atmıclardtr, 

Rostock'da ölenler 
Nevyork, 5 (A.A,) - Stokholm ve 

Berlinde itlmad1 şı:yan membalardan 
Nevyork Taymise gelen bir habere 
ıöre İngiliz hava bombardımanlan 
esnasında Rostock:'ta 7 - 8 bin kiti öl
mils ve 30 bin kisi yersiz kıılml"!tır. 

/ngllterenin masrafları 
Londra, 5 (A.A l - Bugün neşre

d len rakamı ra göre Büyilk Britan-
1 nln geçen hnftı nırfmdaki adi mas
ran rı yckCınu 121.ıtsü.909 İngiliz li
ra ın y ı'c el t r. Bu mikdar bun· 

alakaldara bildirmiştir. 
Vekillik taınimıııd(: talebeye, elle

rinde mevcut kitnpfon iyi kullanma
ları ve bunları arkada5larına vermek 
üzere saklamalan llh:umunun devam
lı surette telkin ed!Jmeslnl, hali vakti 
~inde olan talebenin ellerındeki ki
taplaı ı arkadaşlarına armağan edebi
lecekJerlnl, yaşama şartları pek elve
rişli olmiyan talt>bı:nin bu kitapları 
kooperatıfiere satm·ı!!ınt ve kooperatif 
!erin de bunları ehven fıyatlarla hal 
ve vakti daha az musalt olanlara mil
sait fıyaUarla veı mı-sini, mildür ve 
baş oğretmenlerln şimdiden bu husus
ta çalışmıya başlamıılannı blldlrmlk· 
tedlr. 

da nevvelki hattaya nlsbetle tünde 18 
milyon ve haftalık umumt tutarı 38 
milyon İnılliz lirası bir fazlalık ıöa· 
termektedir. 

Ticaret gemüi İnftıah 
aVşington, 5 (AA.) - Nisan ayı i

çinde Amerıkan dl'niz tngahları 38 
tıcar!'t vapurunu'.'1 in asını bıtirmlper 
\ e te 1 m etmı lt•roir. Bu rakam bır 
rekor teşkil elmektc-dir, 

lacağtmdan hilkmi\ yoktur. 
Ahmet oğlu Şevkı Ferah, 

Pazarlı 

KAYIP - Balmumcu yatı mekte
binden aldığım ş&hadetnamemi kay
betilm. Yenisini çıkaracağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 200 numaralı 
Rai! oğlu Reşat 

KAYIP - 1927 yılında Bursa Altı 
parmak ilk okulundan aldığım şaha
detnamemi kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hilkmu yoktur. 
Mazhar Akçorl. 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır.111111111 ~ 

! Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 5 
- -- -= Dr. Gauon diyor ld: = 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 
etmek suretiyle bir iki ıene ıibi kısa bir zaman içinde 
müıterilerinin adedini bir misli arttırabilil'. Ben bu 1 

1 kitabımda size bu sanatı Öğretiyorum.,, § 
: Fiyat. 50 Kuruı : 
- -'nııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl 

ilAnen davetiye tebliğ edildiği halde 
gelmedigı cıhetle hakkında gıyap ka
rarı ittihaz olunarak muhakeme 3-6-
942 Perşembe günü saat 14,30 a talik 
edilmiş olduğundan mUddaaleyha Se
herin mezkılr giln ve saatte mahke
mede hadr bulunma ına veya bir ve
kil göndermesi aksi takdirde gıyabın-
da muhakeme icra edilece#ı b r d -
ha celseye kabul edUnuye IAn o 
lunur. 

BAHÇE 
MERAKLILARINA 

Modem villA bah~elerlniz lçiı 

nadide çok ç~lt süs fidanları 

salon yeşilliklt.rl ve salreyl Or
ta köy Ankara Bahçesinde bula

bilirsiniz. 

---·/ASIL ---•ll' 
Sahip ve Neşrtyat Müdürtı: Halil 
Lıltfl DördOncO. Gazeteclllk ve 
Ne:;riyat T. L. S. TAN matbaası 

lstanbul Vilayeti Bölge laıe Müdürlüğünden 
İstanbul Bölge İaşe Müdürlüliı kadrosunda milnhal bulunan 100, 140 

170 liralık memurluklara, 
Yüksek İktısat ve Ticaret Mektebi, Hukuk ve İktısat Fakülteleri v~ 
Sıyasal Bilgller Okulu mezunları arasından imtihanlr memur alına

ktır, 

Taliplerin tii!I askerlik hizmetlerini ifa elmiş olmaları şarttır, Lisan 
ılenler tercih edilecektir. 

Taliplerin Bölge ia5e MüdürlQjOne iki fotoğrafı ile beraber birer ta
pname doldurmalan için m~ar .MüdürlOğün bulunduğu Ata Atabek 

Hanının 3 üncü katındaki Zat islerı Bürosuna milr C&atları ilAn olunur. 
(5205) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
Huekt hastanesi tedavi paviyonunda yaptD'ılacak 8017,40 lira keıffil 

ı ntrat 11,5.942 Pazartesi l(lnQ nat 15 de Rektörlükte açık eksiltme 
P ihale edilecektir. 

lateklller prtoame, ketlf ve mukavele projelerini RektlSrUlkte ıftre-
·ilirler. (4884) 

Eyüp Bahariyede Askeri Lv. Anba r1 Md. den : 
250 kuru~ yevmiye ile ikı teni ustası hizmete alınacaktır. Taliplerin 

ııcele olarak adı geçen ambar Md. ne müracaatları. (3125-5193) 


