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SiY ASI HALK GAZETESi 

Salomon 
Adalarında 

Harekat 
Amerikalılar Bir Kısım 

Adaların işgalini 
Tamamladılar 

Dieppe Akını Gen· 
Akisler Eıraktı 

lngillzler ihraç · Denemesinin Muvaffak Olduğunu Söyl" 
Af,,.,anfar ise istila Teşebbüsünün Akim Kaldığanda lsrar Ed j . Segahatin.e Çıktı 1 

: Anlrnra, 20 ( A.) - Rcisicünıhur "-J'ı). ı -. t '' komutanı tarafından teşyi edilmi~lerdir. lir Avustralya Kruvazörü 
, li Şt'f J ıııeı lnonii Anadolu dahilinde ıct- Ankara, 20 (A.A..) - Afganistan hi.ikinne- B tt U t J,ildcrd~ hulunımık. ii1cre hu. ak am sa- ti taraCından hükumet Hukuk Mü1ia'•irliiiine a I• sanKaleler Japon 

LONDRADA 
ŞU KANAAl 
HAKiMDiR: 

nt 1 n .. rn rla . şehrıml:ıden mufa~ekat hu. ta,· in edilen ffarici~e Vekaleti Hukuk Miişn• Gemilerini Bombaladı ! '.\mmm:lnrcfır. lsı~s)~nda Ra~\'l!kıl, G,.rıel• \'iri Ethem Mene-menciotlu bua:iin Reisidim• ı Melbo l lrnrmav hnşknna. \ ekıll.er. Partı genel 'it>krt'I' hur ismet lnönü tarafından kabul bu,·rulmuş- tef'k urne, 20 .A.) - Müta 

mclı U'ilar \ c \ cka~clter ~_ııksek memurları, (esine iltihak etmek üzere Kabil'e hareket e· t daıı neşrl'düen t~l>li~. muttef.ik ! 
teri , l'9rti irla~e ~e)Ctı a_~aları, ı:enernllcr, tur. Ethem Menemencioğlu yarın y~ni vazi• ı umum kanp-gahı taraiın-

Ar.kara ,-ati i. emnı~N dırektörü ve merkez decektir. l ağır bomba UQakl2'Tl?l Salomon a• 

ı dalarında .Ja}-mı etmilerine ta&P "Alman Müdafa~~ının 
Y arılmazlığı Artık 

Bir Efsanedir .. 

........................... ~ .............. __ . __ •••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •• ruz ettiklerini bildirmektedir. 

Müttefiklerin 
Dieppe'e 
r aptıkları Akının 

Ehemmiyeti 

!Kabineye Giren 
Veni Vekiller 

Bu drhki D ppe akmı, Almıınlıı
rtn ıdd ,.ıtıAı it bl, akim kıılmıs 
bir ıstlt'i h~ıl~ bıle olcıa, İn· 
~ıJl7.I<' 1 ı· AV"tlJlllYD sker çı-
k:ırmıyA l.ir:ır \ eı-dlklcrlnl ve I· 
k ncı "P rrı :ı ııcr•ması Tıımıınının 
yııkla 'ı· rıı pöc:t<>rlr AylardanbcrJ 
h r in h •b hal r.dl' devam eden 
lkım·ı ':> e nh rı:ıkaşııları, nlha -
yrt h ı f • h, •Tııa 'konmnk Qzc
re bul ı•ıuyor, dl'mrktlr. Ru fse, 
l\l'Tlıınl rm M cephe<ıiııl de ar
tık b I"n" drrer,.dr. t>hemmlveti 
"1ııı:r. •Jır 'HT ".ıhrcı olarak tel~k· 
!<t etmr.:"r • C' 'c l:u mmlokııya da 
'"ıı ı:ö " h. \•etler ııyırmalarmıı 
(Cbcp c:':ıc:ı':lır. 

~1. -Zeker.iJJJ) SER.'1-EL 

l ngilızlerin D"eppe'e yaptık. 
ları büyük akın giinün en 

ouhim mevzuu oldu. 
Bu akın aklın kalmış bir isti. 

ti teşcbbiısu mudür? Yoksa Av. 
rupada açılacak ikınci cephe ıçın 
)tr başlangıç mıdır? AhnnnJar 
)irinci şıkı iddia ediyorlar. On. 
~nn verdigı izahata gôre, lngı. 
özler bu defa kulliyetli kuvvet.. 
terle gelı;ı_ışlerdir. Karaya yalnız 
Uikcr degıl tank kuvvetleri de 
•ıkarmışlardır. Arkııda da ge
'l\ilerlc bırçok ihtivat kuvvetleri 
oekletmışlcrdir. Fakat on ikı 
ıaat içinde karaya çıkan askerler 
o~skürtulmriş, doksan tayyare, 
o:rkaç destroyer ve kruvazor tah 
rlp edilm"ş ve 1ngUız kuvvetleri 
çekilmeğe mecbur olmuşlar.:fır. 

!ngilizler ise bu teşebbüse hü. 
y(ık istila teşebbüsünun hır ba~ 
~.ngıcı olarak bakıyorlar. Fil
vaki bu de!aki akm, şimdiye ka• 
dar yapılan tecrübelerin hepsın.. 
den kuvvetli ve mühim olmuş • 
tur. Bu akma bınlerce tayyare 
iştirak etmiştır. Karaya mi.ihım 
kttvvetler de çıkarılmıştır. Daha 
karaya asker çıkar çıkmaz, bu. 
nun bır istila teşebüsü olmadığı 
ilim edilmiş. ve Fransız milletine 
ba. iccriıbcve ehemmiyet vemıi. 
yerele sukunetlerini muhafaza 
etmeleri tavsiye olunmuştur. 
İngiliz radyosu, bu akın sayesin. 
de Avrupayı istilaya hazırlanan 
müttef1k kuvvetlerinin çok kıy. 
metli tecrübeler elde ettiklerini 
~y1'3ıµektedir. 

. * 'li 

Haİıgi iddia doğru olursa 
olsun, bu akının ortaya 

;ıkardığı bir takml hakikatler 
"a'rdrr ki, bunların üzerinde du.. 
rulabilir: 

ı - !ki sene evvel Almanya 
fngiltereye akınlar yapıyor, ve 
lngiJ.iz milletıne rahat uyku u.. 
yutmuyordu. lki .. sene içi_nde. 
bu iş aksine donmuştur. Şnndı 
lngilizler Avrupaya akın yap. 
makta, ve Alma'n ınilletini sı • 
nirli bır bava içinde yaşatmak -
tadır. }ler gün bombardıman 
ve istill tehdidi altında yaşayan 
Almanlann siılirlenmediklerini 
iddia etm .. değildir. 
Daha b" ı tı<w:µpaya as. 

Menemencioğlunun Hariciye, Recep Peker'in 
Dahiliye Vekilliklerine Tayini Dolayısiyle 
Hariste Dostane Tefsirler Devam Ediyor 

Londra, 20 (A.A.) - Recep Pe malik olduğundaıf dolayı mem• 
k~r'in Dahiliye Vekillğine layi• nuniyet duymakta haklıdır." 
nı, Londra siyasi mahfıllerinde, Macar gazetelerinde 
Menemcncioglunun Hariciye Ve 
kaletine getiııilınesi derecesinde Budapeşte, 20 (A.A.J - Yarı 
memnuniyet uyandrımıştır. Blr ıesmi Pester Lloyd gazetesi, Nu• 
kaç gün evvel Mencmencioğlu man Menemencioğlunun Har;cı 
Hariciye Vekaletıne geldigi :.ı:a ye Vekilliğine tavini münasebe • 
man Londranın ne kadar mem• tiyle yazdığı bir ·yazıda czci.ımle 
nuniyet göstcrdiğı düşimillürse şöyle diyor: 
bu mukayesenın ehemiyetı ken• "Bütün Avrupa u~umi efkarı 
dilığinden meydana çıkar. Bu ve bilhassa Macar milleti bu ta• 
mahfiller Recep Peker'w ~ vini bü~ük bir ~ınnııoi...a.DP. 
.metti ..adaJm Ye awunı. .t>a ~nljUr ~Jeil- tms.i -1la 
İngiliz dostu olduğunu belırt. Batvelulin tam itımadnıa maz 
mekte ve şöyle demektedirler: har olan Menemencioğlu'nun ye 

"Türk milleti Recep Peker a ni vazıfesinde de vatanına büyük 
yarında bir Dahniye Vekilıne l:1iJ Devamı Sa. 2, Sti. 2 

Gide" İngiltereye 
Gazetecilerimiz 

Dün Akşam Şehrimizden Hareket Eden Heyet, 
lngiltereden Sonra Birleşik Amerikaya 

da Geçerek Tetkiklerde Bulunacak 

Heyet azası Ha ydarpaşa istasyo!'unda 

lngiltere hüktim~ti tarafından tngil~~rede tetkikler yapncak 
Londraya davet edılen ;.,~zeıt>ci olan Turk gazetecileri, Birleşik 
ler dün aksamki ekspresle An. hükumetlerın vfılı:i daveti iızcrl • 
karaya hareket etmışlerdir. He- ne Londradan Amerikaya gideıo 
yet Yeni Sabah gazetesi başmu• ceklerdir. • 
harrirı Hüseyin Cahid Yalçın'ın Başmuharrirlerimize iyi yolcu• 
reisliğinde, başmuharrırimız Ze- luk temenni ederiz. 
keriya Sertel. Vatan gazetesı baş 
muharriri Ahmet Emin Yalman, 
ve İkdam gazetesi başmuharrıri B 1 • f d 
Abidin Daverden mürekkeptir. U garıs an G 
Kendilerine Ankarada Ulus ga• 
1etesi sıvasi muharriri Ahmet 
Şiıkrı.i Esmer de iltihak edecek• 
tır. 

Üç Muhtekir idama 
Mahkum Edildi 

k.er itr l)ir hayal oL 
d en Alınanlar, şım• 
di ir :liıı tahakkuk ede-

Heyet şehrimizden itibaren, 
lngıltere hüktımetinin misafiri 
olarak seyahat etmektedir. He
yet İngiliz gazetecilerinden M. 
Smith Loyn basmuharrirlerimt • 
ze mihmandar tavin edilmiştir. 

Gazeteciler heyetine Ankarada 
İngiltere sefaretı tarafından bir 
ziyafet venlecektir. Basmuharrır 
ler, Adanadan itibaren seyahatle
rine tayyare ile devam edecek • 
lerdir 

Sofya, 20 (A.A.) - Tımova 
mahkemesı ihtikar yapan 3 kişi• 
yi idama mahldlrn etmiştir. Ka• 
raborsaya karşı mücadele etmek 
üzere hükumetin ittihaz eyledi 
ği yeni kararlardan sonra ilk ola• 
rak idam hükmü verlmış bulun 
maktadır. 

Uc5'tduğunu kabul 

Diğer taraftan bu sabah 4 ko. 
münist idall' edilmiştir. 

Bu har1.?ketın nc!t cesi henüz ma 
!Um değıldır. 

1'i:nor adas!l"da müttefık: kuv
vetlP.rt: nıensup orta bomba u
ça~larr ~üşman tarafından 4gal 
edılen bı.r ~chrP. kısa irtıfadan ta
arruzlar y:ıpmıo:lı.ıdır • 

* Loudra, 20 ıHadyo. 19 45) -
Salomon ,,dalarına vapılan hava 
taarruzuna, uçan kale tipinde A• 
merıkan bomoa t:ıyyareJeri lfti 
rak etrrıiı;tir Avustralyadan ha
reket eden hu tay'\"n-eler, hedef• 
!erme varmak için 110. kilomet
relik bir uçuş yııı.r.ıışlardır . 
~ Devamı Sa. 2., Sü. 7 

ALMAN TEBLiGi 

Stalingrad 
Cenubunda 
Müstahkem Bir 

Mevki Daha 
Zapt edildi 

Burada 3301 Esir ve 
Bir Miktar Malzeme 

Ele Geçirildi 
Berlin, 2l: fA.A) - Alman oP 

dulan başkumandanlığlnın tebli 
ği: KafkRsyada t.u.rruz hareket
lerim!z toprak l>Manmakta de
\"am etnııştir H<4va kuvvetleri 
mi.t Karadl!1liZ sahillerinde 3 
nakliye gemisi bımrmışlardır. 

Berlin, Bu Teıebbüs 
Stalin'in Emri ile 
Y apılmııtır, Diyor 
Londra, 20 fA.A.) - Müşterek 

hareketler umumi karargahı tae 
ra_fından neşredilen bir tebliğde, 
Dıeppe'e yapılan son baskın ha• 
reketi hakkında tafsilat verile • 
rek deniliyor ki~ 

"Alman propagandası, bu bas• 
lcmın, Almanlar tarafından önü• 
ne geçilen bir istila teşebbusıi 
olduğunıı iddia eylemektedir. 
Halbuki, harekata iştirak eden 
kuvvetlerin külli ktsmını geriye 
alma işi evvelce tesblt olunan 
saatten 6 dakika sonra başlamış
tır. Ve yine evvelce tesbit olun• 
:!uğu r 'M. bu a · cA .. ilk çıkarma 
hareketinden 9 saat sonra nıha
yete ermiştir. 
Alınan raporlar muharebenin 
~ §iddetli cereyan ettiğini ve 

Diftriif sa. ı, "Sil 5 
Yukarıda: Ilfcppe ba!klnmda kara kuV\'~lerfn" yardım ettıli blldlı 
JWnllb Cffa,:ı b rı lefltı"Clen 'bb'f. Aşaıtds. lnC(tten lttrırıda haelı 

bulunan bir Alman denlzalttsmın J.clnde t:ıallyet .... 

' -' 
( Adrerf Vaziyet 

•neooe'de ilk 
istila Provası 

Krasnoda 
Şehri 

Boşaltıld 
Bu ihraç Denemesi için Sahilin En Elverissiz ' -
Yeri Seçildiği Halde, Netice, Müttefikler StalingradaDoğru t 
Hesabına Çok Ümit Verici Görünüyor N_e~rini. Aşan Aln 

--Yazan: Emekli Deniz Subayı Bırhklerı imha Ed 

•· ( NECATI YASMUT · 1 
Volga ile l>on arasında Stalln

gradın cenııhundı> yapılan şiddet 
li muharebeluce düşmanın uzun 
zamandanbE'ri rthkim ettiği -;ok 
kuvvetli mevzi şebekesi hucum 
la zaptt:.dı!r,m: ti.!'. Düşman bu 
muharebelerde 18 ve 19 ağustos. Müttefikler Aiustoıuı:ı 19 uncu ciinii 1 
ta 3301 esir. 52 f&nk, 56 top, 90 ~arış ııahlllerinde Dieppe çevresine 1 M . N • 

Bu Kesimde Almanlc 
Bir Çok Hücumla 

Geri Püskürtülmüı 
mitraJyÖz ve mayin.atar Ve 66 8 hır çıkartma baskını yaptılar. ~Q b~L 1 a car a 1 p 
l
e k 1 kavt-et . 1 di Al kının, bundan evvel M:uış aahıllerıne Moskovaı 20 (A.A.) _ C!. 

\' ma ·ıne!I · .. l ~ış er . r. • yapılan baakınlardan b.ıpa huıuıi'Je ~ 
man h~\·a k~v~et en demıryo~u ti, ba harekete daha fazla hava, deni% Yek •ı ı •ı · gece yansı tebliği: 19 aiua 
tesı:;lcrıne ve l ll~manın gerı ıa• ve kara kun'etlcrinden maada ayrıc;;ı kuvvetlerimiz Kletskaya c 
ıje yolhırına taarruzlarda bulun tankların da iştirak etmiı olmasıdır. doğusu ile Kotelnikovo ffnu 
m~lardır. Ba baskının mahiyet ve sayesi bak.. ğusunda ve Piatigorok çevrı 

~Devamı Sa. 2, Sü.. kmda cerek Mihver ve cerde müttefik Etienne Horty Şark de düşmanla çarpışmalar 

Brezilya 
da Harbe 
Girecek 

teblltleri ba,b b::ışka ~flirlerde ba.. mışlardır. Anudane muban 
ıundular. tnclliz tebliileri. bunan 1a1. Cephesinde Öldü den ve düşmana insan ven 
nU! bir tecrübe Te lteşif taarruzu o!.. mece ağır kayıplar verdirild 
dutanu ıöylüyorlar. Almanlar ııe, ba Budnpe .. te, 20 (A.A.) - 1'e.sml sonra kuvvetlerimiz Krasn 
baskını Franuyı iıtillya matuf bllyük bir tebliğ. s:ıit.anat naibi Amiral şehrini tahliye etmişlerdir. 
ihraç hareketinin ilk kademesi sayı. Horty'nın oğlu ve saltanat naip benin diğer kesimlerinde k 
vor ve dütmanrn kanlı .zayiatla pü• \ eY.ılı Et!enne ıiorty'nın §ark değer bir değişiklik olmam 
kürtülmüt bulunduinnu blldlriyor. ~ephes1ndc telef olduğunu bildir- N ___ ,,_ı. tehll·L-..J 

Biz bu yazımu:da ihra;; yapılan mev. rnekW ir . OVOT~ ~ 
l~ın vaziyetini ve ihracın mahiyetini Bu haber. M.ıc3ristanda büyük Londra, 20 (A.A.) - Rw 
inteliyerek bu huıuıta okuyuc:alann bir heyeı!an uyandırm•...+ır. Çi.ın•' Krasnodar §ehr. inden çeklln 
bir kanaat edinmesine yardıma · ça!ıp.. ~· ıl d zd N i c:atıı. kü ker.dısl hr.lk t:.rafında.n çok' ~ Kaf!l en1 e _ ovo~s 

Amerikan Donanması seviımekteyat • çın tehlike baş goste.rmı§ttr 
Dieppe çevresi, Manı sahillerinde. • d •uA Stalingrad şehri önlerine 

Atrant·ıkte B·ır Den·ızaltı bir ihraç hareketi için en cıyri mü- Alacarutan a mı ı matem rilen '"eni panzer t.ec:killeri 1 
r.ait yerdi';.. Evveli, Bonloıne limanly. J ıı 

K fil A 
le Le Havre bliyük limanı a.rasrndı Budapeşte, 20 (A.A.) - Macar kin tehlikeyi arttırmaktadır 

a 1 esini raştırıyor butnnduin v~ her iki limanın emniye. b~~eti:. ~ip muavini Hortv,• - Büyük Don diruğim 
Londra. 2(• !Raciyo, 19,45} - tlrri temin ettlti için bu aahll lcıımının n;n ol~u~ub~aber 1 alır almaz, Moskova 20 (AA) Scı 

Beş Brezılya r.emıst batırmış 0 Almanlar tarafıntfan her yerden ziya. 0 agan_,ustu ll1{ top antı yapDU§ ·g~le tebliğine yap. l~ -;k 
lan b?~ de:ıi7.alt\ kaf:Jesi bulmak ae tahkim edilmlt o!ınaaı icap eder. ve 8 &<An mi ı matem tutulma• 

0 1 
• 

Sonra, ihraç hareketini hlmıye edecdr ~m:ı karar vermiştir. skaya çevresinde Rus ka~ 
\çın, Amerikan ~ı:ırµ gemileri ve ~eniı bir!lklerl arkadan Boutoıne ıı. * ruzlanndan bahsetmektedır 
tayyarele:-ı. Cen ıbi Amerika sa• manı nııtaıiyle tehdit edileceti albi (TAN! EUenne Horty. geçen SU· Kletskaya'nın cenup doğ 
hilleri boyunca araştırmalarına ihracın muvasala yolu ve taşıt cemı- batla ParlAmento tarabndan Naip da Alman birlikleri Don nE 
devam etmt>k1 P11~r ',.ri yine bu limandaki Alman deniz muavinliğine tayin t'dilmlıti. MesleJI ge~ler, fakat sonradan 

Harp ildnı bekleniyor birliklerinin pek yakından Te pek ıeb tayyareclllk olan yeni naip muavini. edilmişlerdir. 
Be!'n 20 ıA./U - Natlonal 1 keli tehdidi altında bulunur. Apıl ayni zamanda, blr Macar hava filosu· Kotelnikovo'nllft tim•l dolt 

Zeitun~ J?B~~ete!lınin Londra mu- 1.1manda sahile çrbrı?&n kuvvetler de nun başında, sark çepheşlndekl haı-e· ı!ddetli bir muharebe 4evam , 
habirine göre. Brezilyanın harp •erek Le Hane mmtabırn.c!an, cerelr klıta iıtirııtıc etmekteydi.) led!r Bura.da Ruılar tank •e ı 
Han etım:sini muhuıkak addet • Roaloene'dan hemen IC!"kedllecek Al. lr:uvv~Uer1yle brp taamarlara ' 
mektcdir- M 1 unl ıı:. man ura kuvvetlerinin hem cephed"• Cevat Açıkahn Moskovada tt>rdir Bir çe>k defılır elden el 

. u Wto?ı ş an l c1Vt' hı>m iki yanibn UılilD taarrur 'ltf'tl . mi~ ~lan ılmendlfer &'an de>laı 
ediyor; .ıltında kalırlar. Bu sebeplerden ni. MGl!kova, 20 (AA.) - Tilrklyerun ih bü,.Uk bir rm1harcbe olmaktı 

"Son olaylar 1-u karann veril r.ppe çevre$İ Pran11ıc sahillerinde, lh:ıc.. I ~eni büylik clçııl B Cevat Açıka~n. Voronej ec•r~inde iDii (in!c 
ınesine sebep olaca~tır. Arjanti• cin akla ıelen en ıon mevkidir. Buna itlmatnameslnl vermek üıere bu sabah 

12.f} Devamı Sa. 2, Sil 1 ft:?.? Devamı Sa. 2, Sü. 3 Kutbloef'ten Moako..aya gclmir;dr. 1tiJ9 Devamı Sa. 2, S 
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Kıymetli Bir Hal 

r T A N 'Harp Sonras~ A 8 O fll • 8 E D I! L 
TOrklyo Ecnebi 

1400 K•. 1 Bene 2800 K•. 
160 H a Ay 1500 .. 
400 .. , .. 800. 
150 ~ 1 • 800 • 

Adrefi de~fştlrmek (25) kuruştur 

1 :ll{r:}IJ$1 
ikinci Cephe için 

lJmumi Prova 
• 

Yazan: M. ANTEN 

Church:ll'in Kahire ve Moskova 
•eyahatl bütün düııya efki.rı a.. 

"Umiyesınin hi.li me,gul oldu~ en 
'lilhim mesele olmakta devam ediyor, 

Amerika siyasi mahfillerine göre: 
ı\oskovadaki müzakerelerin ba$1ıCa 
ıevzuunu ikinci cephe me!'lelesi, daha 
mmni ıöylemt'k icap ederse, SovyeL 
•re kartı Alman basktsını hafiflete-
ek ve Kızılorduya taarruz imkinını 
•erecek tedbirlerin çabuk alınması 
neseleıi teıkil etmiştir. ~merikan I~ 
~teleri de umumiyetle ayni mütalcada 
ıulnnmakta ve Churchill'in Moskova 
a kuru vaadleri tekrar etmek içfn de. 
, :, be!ld müsterek bir taarraz pllnı 
azırlamak maksad:yle gitmiş olduiu
·ı ve Sovyetlere hakiki yardımın an. 
lt ikinci cephenin açt1ması ile J'L 

JJ"abileccğini yazmaktadırlar, 
ı,ondra radJOllU ise Farıça neşrlya. 

.,d:ı ikinci cephenin pek yakında aÇI

.;a~nı ve Harekit pllnımn en ufak 
e-ferrüatına Jddar bazırlanmrı o?daiu. 
ıu aöylemiıtir. 

Mihver aiyaıt mahfilleri, radyo ve 
natbuatr ise: Churclıill'ln Moıkovayı. 
yhreini tamamiyle ba5ka türlü tef .. 

lr emektedirler, Onltııra göre Chur .. 
:aıll bu sefer de, d!icr ıeicrler gibi 
ngt!ttrenin çok fena bir vaziyette bu. 

1,nduiu bir sırada seyahate çıkmııtır. 
~1üttefikler bir çıkmaza cirmişlerdir. 
11tHizler geçen harpte Kerensky'yi 
ıasıl tutmuşlarsa bu sefer de Stalin'i 
iyle tutuyorlar. Cburch~ll, ikinci cep. 
tl"nin açtlamıy:.cağına Sta!in· inandır
n1ya ve Sov1etlerin mane~atını yUk. 
ıt•ltmiyc çalısmıştır. 

)ieppe Baskını 
Mihverciler bu izah ve tefsirlerle 

,uttefilderin ikinci cepheyi açamıya... 

aklarına Alman milletini inandımnya 
'1~ırken, İngiliz, Kanadalı, Ameri. 

ta:ı ve savaşan Fransalı askerlerden 
:nirekkep kuvvetler Fra.nsanın ıimal 
ımanlanndan biri olan Dicppe'in muh.. 
elif noktalarına bir çıkarma hareketi 
'~'pmı~Iardır. 
Bıı hareketin, geçenlorde Saint -
a~aire .,.,, Bouloup' lrarıt ya lan 

hareketlere benzer mahdut biC' K~ 
cnando baskını mı, yoksa. hakikaten 
1-: nci cephenin bir başlangıcı mı o~ 
uğu hakkında şimdiden bir hüküm 
ıeri!emez. Ancak bazı idareler bu se.. 
erki te:sebbilsiln geçen ıeferkilerinden 
~&ha geni, ve dJ.lta esa!\h bir hareket 
1.:.duğu hissini vermektedir. 

Dieppe Parisin takriben 120 lı:llo. 
~etre 5imalinde, Le Havre'ın SO kilo. 
11an. kıymet!! bir istinat noktasıdır. 
nanş lı:ıyl'hetli bir istinat noktasıdır, 
~u Umanm ti ka1'1ıaınd3. bulunan İn
~ ]terenin Newhaven limam ile ara.
'rdakt ınesa.fe de takriben 120 kilo.. 
etredir. Bu demektir kl, bu me ... Jle 

~· ._,1 yapılan deniı:, hava Ye kara ha
r,.kitı av tayyatrelerinin himayC'SJn
... n istifade etmektedir. Müttefik kuv. 
11•tleri burada tutunarak blr köprü
ı.şı tesisine muvaffak oldukları tak.. 
:ı~·de müh:m bir stratejik ehemmiyC'ti 
'::ı.n Le Havre limanınr arkadan cc... 
rerck zaptcdebilir!er ve bu suret-

i' asd kütle halinde aska çıkarma a
ntliyesi bu liman vas.ıt-ısiyle yapılabi.. 

T Fransanın ıimal a:ahillerinde bir 
•aC" noktaya yüz binlerı.:e aıker tıka
ı'ma!ı müttefiklere kısa bir zamanda 

.. utfin Man~ sahillerine hikim ol:nak 
~klnını verebilir ve bu keyfiyet bu 
"enlzdekl Alman denizaltılarmın faa,. 
ıyetlerine büyük: ölçüde engel olab:Ur. 

Ayni zamanda bu sahil!erdeld Alman 
ıava meydanlarının müttefiklerin e-IL 
ne geçmesi Alman hava kuvvetlerinin 
bu meydanl.ırdan istifadelerine mani 
olacak ve bu suretle kafilelere karşı 
tapılan Alman hava taarruz!arı da şid. 
dolinl kaybedecektir. 

Baskının Mahiyeti 
Son haberler bn tqebbüıün, bir !s

tili hareketi değil belki evvelkilerden 
d.Jıa ııenlı öl,üde ve b<ru da bJP:a 
mahiyette bir akın hareketi olduğun'?. 
ıöstermektedir. lngillz tebliilne cöre: 
Karaya çıkan kuvvetler, Alman!arın iL 
ti11 edilemez diye iddia ettikleri yerJer-
6e g saat kaldıktan sonra ceri dönmilı
lerdir Bu baskın, çok mikdarda kıtala. 
rın v~ afır harp vasıtalarının nakli ve 
karaya çıkarılmaları hakkında kıymet. 
li tecrübeler ve Alman tatihki.mlarrnın 
vaziyeti v• aailamlıiı hakkında maıa. 
mat kazandırmııtır: Şiddetli bava tar
pıım.alannda 91 Alman tayyaresine 
mukabil 98 müttefik tayvaresinlıı kay. 
bolroası da bir movafblnyettir Çün. 
kü 1940 ta Almanlar İngiltereye karşı 
yaptıktan ı!ddet!.I hava blicum1~ında 
ı:•re ka.rşı dört tayyare kaybetnıışler. 
dir. 

Londra gazetelerine göre: Bu te1eb.. 
büı, Sovyetlerin vaziyetlerini düıelt .. 
mek maksadiyle aleIScele yaprlmı' blr 
btill hareketi dei\ldir, Belki, mütte
fik!erin taarruz pllnlarmda btr adtm 
t"kil etmektedir ve asıl temsilin bir 
p;ovası mahiyetindedir. 

Bertin ılyasi mahfillerine cöre tş: 
Sta1lnl ~kinci cephenin eçtlamıyacağ-ına 
tkna edcmiyen Chorchill, l!'kert şef. 
ı ... rin muhalefetine rağmm. istili em~ 
~ vcrmtştir. Fakat Alman!ar btt ls-
1ilS71 akim bıraktırmışlardır. 

1 ürkiyeyi ' Yapalım! 
Evvela, Her Türkün Şahsan Yükselmesi ve Yükseltnmesi 

Lazımdır. 

Memleket 

Sonra, Nüfusumuzu 

Ekseriyetinin İstediği 

• 
Çoğaltmalıyız. Mutlaka 

Kendisine Mahsus Milll 

San'atkarı 

Fitri kabiliyeti çok yüksek 

olan ve iki saatte bir sabun 

HukukveAhlak Kanunlarını Biran Önce Vücude Getirmeliyiz üzerine mükemmel 
eürnn cihanı kökünden sarsan bu ya.n eden fakir köylünün ıesini halk işliyebilen bu köy ÇOCUğu• 

bir büst 

. ıkınci umumi harbin siyasi, iç. r- yaz t!!I n. -"'\ ıcırlerimızde~ hep işitm<dik mi? nun san'at vadisinde inkişa-
bmat ve iktısadi tcıirlerl pek derin ' • Dının tevekkülüne kar41 köylünü:ı is. 
ve genit olacaktır, • • 1 1 I yan zarureti hasıl olmuştu, İslamiyet fım istidatlara kıymet ver-

Muhorip veya bitaraf olsun her mem Suphı Nuri LER 1'adıru şehirde Atıl ve köyde faal yap 
leket bu harpten bamh.•şka çıkacak. mııtı. İslamiyet dört karı a'mayı za. mesini bilen Bürhan Top-
Dünya dciişıyor, ma.ıiye veda edil~· •er. iktısadi sebeplerden dolayı kabul 
yor, her yerde binbir türtü yenilikler Bundan başka um•m nalkımızm ao tmemiş miydi? raktan bekliyoruz. 
l~aııl oluyor. Muhaiazakirlık ifliı et. ğum bakım ve ı:ıfhk işlerini az1 mi Çnn~u kadrn tam bir müstahsildir. 
tJ, Bu harbin ve iktısadi buhranın za.. ı...ır· s'urette eı~er dü:ıel~"k olursak her Tarla ıle, inek. koyun ve tavuklar ile 

• 

Bizi Nasıl Tanıyorlar 
Yazan: ULUNAY 

Bir tarihte Avrupoda bir eıYll ır.n. 
ı:ayedesinde bulundum S:ırka ait 

~~!emeli çevre, uçkur, dest.mal, peşkir, 
lüle, çubuk cibi bazı eşya sall~dıktan 
•onra ortaya. içi klfıt kr roak lı;I 
bölmelerle ayrtlmıı. birçok min! m!r.1 

sözlü bir •,..., çelan.,.,t1I" ı;etlrlıl,I. 
Cekmecenln ortasında iki bilyiık. blr 
k:t~ük hokka: bir rıhdan, bir s!nger 
lik, bir de mini mini ibrlkt.n ibaret 
gömme bir yazı takımı bulunuyordu • 
Ufak oyma bir rafta aynca dôrt kılmı 
~raıJa ikt tane kamıt kalem düzeltmek 
i("in fildiıi •tmakta' .. vardı. 

Tellal, çekmecenin kapağını lı:-~ır. 
dı; baktı, evirdi, çevirdi. ne oldutunu 
::ı.nhy;;.mdı; ıatı$ koınisertne ıorda~ o 
da bilemedi, Hususi bir masada oturup 
catılacak eşyaya kıymet tahmin etlnelc. 
!I!' meşgul olan mfihim bir .cEksper- e 
ba$ vurdu. Muhammin, gayet bilgic 
L-ir edi ile tellô!a çekmecenin ne ol. 
C:utunu ıöyledl · o d1 edindiiı ma!O.. 
mat ile ahaliye yazı cckmecesini ef)yle 
anlattı: tı ,. htp o u"-' K k d k b .......................... ___..... rure eri o kadar çok ve kuvvetlıdir ı.ene kendiliiındcn sayımız artacaktır. . . . .. iil-a,~r. ocasr as. er e i en er San'atkar Mehmet lnci 

- Mıdamlar ve Mö•yölerl Simdi 
A tatürk'ün mermer. çok dikkatl celbeden bir parça satı. 

k' onlardan müteeısir olmamak, on.. Böylece her YJI pek kolaylıkla iki ış1 görur, Bın.ıcnateyh b•r karıdan faz
Jara kapılmamak kabil deiildir. milyon kadar nüfusumuz çolalab:~r .. ı~ almak ~su'ü. ldetl, zarureti dini -"Bütüne. 

melim Akade
miye girmek, 
hak vergisi o. 
lan istidadımı 
inkişaf ettire. 

r-YAZAN :-"\ 
Bu harbin fel~ketlerinden timdlye di olmaktan .zıyade iktısadidlr. 

kadar kutrulup rahat bir bitııraf~ık 'sunun için bakım ve sağlık 1,teri1lc Fakat nıedeni kanunumuz bir ka-
t.ayan gcçird:iimiz halde biz de, her birlikte yine ba ıütunlarda evvelce :.~dan fazlayı k~bul etmedi." Yanl köy. 
~~ kadar d~ ol•?·. mütemadiyen de. ya:z:dıtı~ız gibi, nikah dışında doğan ·uy~ :epy~nJ b1~ a~li.k ve hukuk vt-r. 
g115mektc dea:il mıyız? tocukların meşru olmalarını temin et- ~e 1stedı. l':1e-tıcesı de on senede bJr 

Bütün Slem gibi biz de1 her bakım.. mck üzere m~tfeni kanunumuzu Türk. t.ır buçuk mılyon gayrı meşru çocuk 
dan, yenileşmekte olduğumuı halde lf'ttirmemiz liı.ımdır. pey?- olmıya başladı. Vazii kanu~ mc
farkına bile varamıyoruz. Her çocuk meşru olmalıdır. Gayr1 dem_ kanunu kaldırmadan bu netıceye 

Bu harpten sonuna kadar kurtulup me;;ru mirasa ıinniyecek demektir. FL maru olmtya daM doğrusu bu netJceyJ 
herkeı ribi sulh ve ıaadet devrlne kat artık bu zihniyetten vazgeçm~ı.i. maşru kıl_mıya mecbur oldu, 
girdiiimiz vakit maziye nisbetle bir yiz. Yeni doian çocuiu•t hiç bir suçu Fakat _ıkt~sadi zaruret ve dini an.
hayli değişmiş olduğumuzu cöreceğ"Jz yoktur ki onu böyle mahkOm edeUm. ane realitesı meydanda iken İsviçre. 
ve istikbalde de muvaffak o!mamız Bunun için bize de bütün ilemln gir- 41en ahnan nazari medt-rü kanun ne 
için öbür milletlere ayak uydurmamız mekte oldutu yeni devre göre yt-ni 7ap~~n? 
Ulzım celdiiiai daha ziyade anlıyaca- bir hukuk ve blr ahllik tlzımdır. Bu Turk neslini çoıt'altm:ık gayesi Jr:ar. 
ğız. ôa fertten, aileden ziyade milleti, nesli ş:snıda .~u .?1e~e.n[ kanunun tahdidatıı:a * * 1 dı · artı,k koylu lulıyatta pek de o kadar Koruma ı r fa ı h · 

ıık iş kuvvetli olmak ve kuvvetle Yalnız fe.rt değil, aile değil fakat z ~. e .. e~mıyet~ vermiyor. 
memleket ve milletimizin hukuk ve nesil ve mi!let dahJ .•. İşte içtimai g1- .• Ko.ylu ~kt~sadı v~ m!Ui faa1f.YMini 

hıtiklSlfni korumaktır, Manen ve mad.. yemiz bu olmalıdır. ~;kgk;y~e ınk.ı_ş1!f. ettırebı'mek içın da-
deten kuvvetli olmak. "Bunun için bir * * ·. . nış, mu ayım bir medeni kanunu 
y3ndan yeni bir mil!t caye

1 
hukuk ve ş· dl biraz da istatistikten b:ıh, ıstıyor. ~uJamayınca imam nikihına 1· 

ım tibar edıyor. 
ahlik sahibi olrr..alıyız ve öbür yan. d li 

_ se e m: . . Demek oluyor ki iktisadi ve nesli 
d:ın da maddeten çoğalmalı, kuvvet.. 18 milyonuz demıstık. Bunun 15. f zaruretlere uyan köylünıüz kendine 
len.meliyiz. köy!il, 2 si &f'hir ve kasabalı, 1 :nıı. mahsus yepyeni bir ahl.ik ve hukuk do. 

Evet, millf pyemiz altı umdemizdJr, yonq da Jşçf furmıya mecbur oldu 
!nkıl5.p ve Cümhuriyetfmlzdir. Bunda Sanayileşmek iıteyen bir memleket Artık buııu"nk'· k" 

1
'.. 

1
.
1 

.. 
.. h k 1 b ı L~ı• Cil h • . . . . u oy u rea ~ esını va.. 

den bir büstünü yoruz. Bu. Türklerin "Sünnet çekme. 
1 ; 

1 SAiD KESLER ! yapmıya azmetm.iı cesi" dir, Su ufak kapaklı va.ıo!ıarın 

bilmek imkaruru bulmaktır. 
Eski ve yeni harflerle m 
kcmmelen okur yazarım. Ba. 
bam Yenice Vardar muhacir. 
lerınden çiftçi Ahmetti. Bır 
köy çocuğuyum. Bu sebeple 
tahsilim köy çocuklarının tah
sil seviyesini geçmedi. Fakat 
ben okuyup yazmağa meraklı 
olduğum için hususi surette 
çalıstım, okuyabildiğim kadar 
okudum. Bu tahsilimin derece. 
si nedir bilmiyorum. Sanıya. 
rum ki Akademiye girebilmek• 
liğim için kafi değildir veya. 
hut oraya girebilmek bir ta. 
kını tahsil vesikaları göster. 
meğe bağlıdır. Halbuki ben 
bunlardan mahrumwn." 

* * 

bu!unuyordum:. 11- !~ine, iyi edici merhemler, kunıttıcu 
b . 1 1 ~07.lar konulur. Şu ufacık süngel"le a-

te uV az:~ e ça ış. meliyeden sonra ~esi!en yerirt kanı 
tım ' darı haftada 1 • 1 tr· ı·kı ıi k sa fakat 1 !arı . 1 1 . A t :ı.."· d temt7. en , çe ı e t 

~erme~ı 1 emı~, ta ur-. u resme e. uzun bıçaklar bu işe tahsis edilml~ 
b:1mlş.tım. Bu ılk muvaffakıyet beni k •d •• , d. V rlerlnde al. . . mu au CI a.ı?t!er lr.. ze 
11evındırdJ ve başladım mermer parça.. k k 1 1 h kk d 1 , ılar ~-.. tın a ma ar a a e ı en y ... z a.\U• 
ları arayıp buıtler, heykeller yapmı. d 1 b 'b d 1 it fi "'" -Pn an a ınmış u • e f' a y '""e ... 
ya, * * dir. $o ufacık ibriğe Mekke<len tıetrl. 

len 11zemzem suyu" konulur; ve ame.' 
liye esnasınd.J. ıünnet edilenin aizma 
damla damla' akıtıhrt.,. 

Mehmet İnci, Atatürk'ün tam ylr-
mi tane mermer büstünü yap 

mış. Bunlar gören!er tarafından o lra
dar beğenllmi$ ki hemen !atın ahnmı!J. 
Köyli! çocuğunun es"'rini kim görebi. 
t:r? Tab~i köylüler değil mi? Bunlan 
da köylüler gÖrmÜ!J ve köylerinin mey. 
ddn1arrnı ıüslıoomek için sipar:ş!er ver. 
miye başlamışlar. Böylece bu köylü 
çocufu Bursa köylerinden bir c;;oiunun 
meydanla"rındaki Atariirk büıtlerini 
yapmış. M. Kemalpa~a k::1zasına, Slva!'I 
Halkevine. Ad3pızar, Kari\mürsel lı:a. 
7.cıhırrna, İ!'lkenderuna, Çanakkale- be!~ 
~iyes.!ne ve Çanakkal~ ordu evine de 
birer mermer büst yapıntı. 

Bu uydurmı 'Silnnri takımı,, hild. 
vesi carbin şarkı. tanımısına pek glL 
ze! bir misaldir. 

Fransada çıkan, son gelen "Yr~ 
gün" adh bir mecmuada DÖYle bir 
hkra gördüm~ 

şup e yo . ı u nıu "-P .,.e m ur.ı.- ıçln bu ışçı azdır Fabrıkalar. ve ma.. zii kanun .. . 
15 

.
1 Yete herıün daha ziyade liyik oım3kta k d . h k umuzun gormesı ve mı . Konuşan, an1attıGrnda.n da anlaıı-denler ile ara, enıı ve :,va na . yonluk bi k , u· . t d'.. k d' \ 

ve bu mukaddes ... aye!eri d,ha kuvvet. il tık b! t' • L r e serıye n ıs e ıgı en ı lacaiı gibi, bir köy çocutu · 

Mthmet İnci Atatürk'ten sonra M:L. 
1i Sefimizjn büo;tünü işlemekte de btt
yük bir muvaffıkıyet göstermiş. Ya~ 
tığı tık büstü İstanbul belediyesi a:1.. 
tın almış. Simdi öğreniyoruz ki yakın 
vakte kadar Sehir Meclisi salonunu 
aüsliyen Mi!li Se-fimiıin bu güzel bü~ 
tü bu köy çocuğunun elinden, çekiç ve 
kaleminden çkmtı bir eaermf1. ltfrh.
met İnci, Milli Sefin ilr:'. büstünii de 
Çanakkalede yapmış balunuyormuş. 

"Yeni Türk pull:'lrıoın Ustünde Ata. 
ttirk'lin feıU bir reımi var Bu feı bfi. 
tün dünyanın aiyaıi müş:ıhitlcrin:n vo 
pul merakhlarnın dikk~tın! celbC'tmi• 
tir. Yeni Türkfyenin b5.rı:sı fetl ila:a 
etmişti: halbuki bugün eski Türkiye. 
yi temsil edı:n bu serpı:;un ;.mdi A. 
tatürk'ün hasır.da görünmü$ o~m sr 
siyasi bir propa~ında mahiyetindedir. 
Türkiye; İran, lrnk: ve Efganistanla 
bir ''Sa'di.bad paktı .• imzalamııtı. Bu 
çün Türkiye Ud mc.harıp blokun d.~ın 
Ca bir eitinat noktası arıyor, o luldeı 
Atatürk'e yine feı giydirmekle bu 
noktanın is13.m &lemi oldutunu kabul 
ediyor demektir Butü~ dünya maşa. 
ktlerl için bu pul, bah takdir elU. 
mez siya.si bir vesika l::.ütmUadedir .•• 

• llyatı yo an art ça ta a ıy.e :~ç ne mah ·ıı· · h k k 
le duymakta ve korumaktadır. · d .. ı lı: · d d sus mı 1 ve zarurı u u ve dı Matbaaya, koltuğu altında. itina. 

~~ k~ çoilııa alcllka ve aynı zamk ~n a a ah13.k kanun13nnı b:r saat evvel vlicu. ı'le. taşıd•~ı ve nu"vazişle ok•ayıp dur Bu iı,e her Tilrkiln ınhsen yüksel ışçı oy e 3 aıını kesecc tir: de g•tirm . . dl • " 
mest ile olur. Tam manaıiyle birer ş h' k al · '" esı ıcap e yor dugu" mermer bir heykelcikle girdi. A.. e ır ve asab ılarımtz gıt l'lde lı.fa1Qm old .. ·· k 1 ~ f 
yurttaş yani (Siloayn) olmamız ıe- Avrupa burjuvalanna benziyorlar. Bu v~ idetlerdenugdu ... uzereB ~~uk~. akr .. o

1
r .. yn.it ~akat olacDktı ki yürürken güc .. 

rek: buıünkünden fazla hamiyetli ot. b ·p İ i d d .. og3r. ugur. u oyu tük çekiyordu. Konu~uşu bir köy çocu~ 
malıyız, yani ihtikira, rüşvete, rlaL dlelı;z~yı _.:v çre edn ~lkıgımız ve ita..! te-amül ve ananesini açıkça görmek, ğundan zjyade, e!kt devnn bir lralem 

ı ıcap ÇU~n me enı anunumuz e <.n!amak, bilmek ve ona göre kanu~lar 
kavuklufa nihayet vermeliyiz. Amme her giin ve ıe-ce r;öıterilen sinema vazetmek lS~ımdır B'r k · k tfendisini andırıyordu. 
menfaatini anutup yalnız oahai men.. 1 1 d d ·· f" · · ı anun ne a~ Koltuğu a~tındak; heykelciği masa. 
f ı·· d f l d"' L·· _,_ f! m eri, urma an tercu~e et ıgımız dar halkın hlsslne ve 'htiyacına uye:un nın ü.ıerine koydu! 
aate ~uzum.un an aza u -.un .o&a13- naydut, %ltıa ... c •cfshat hık ye ve ro-- fre 0 kadar miJJf olur z tc h Jk 
r.ı~ıyız. Cesareti meder:.İycmfz olma~ manları, ticari hırır%hk ve ihtiklrJar, hissi ve ihtiyac da m·ıı· h"ı•k" ak ın - İ:;tc efendim, dı:di, bu benim e. 
hdır. Bana ne, neme lhım dememt- k d 1 1 i dal ·h · 1 1 1 a "' ını en- ı;erimrJir. Müsaade ederseniz: şuracık-
. B l k bi . f' L a ın tava et er• mo arı ı tiyaç ve diliğinden doğurur ta ve ·.·ki ıaat içinde sizın de bir büs-
Jıyiz. u meme ette r mıaa ır o rekabetleri tamamlamaktıdırl.ar. Hele Bu milli hukuk ~e sh!11.k 

1 1 
• 

madJğuruzı, burasının 1Jhibi ve efen.. k b ı k k d · ·· k "" a r aye eı... tün\izü yap:ı.nm. 

Merhum İzmir mebusu Dr, Mustafa 
Bcnclı;uya ait bir büstünü de Ödemiş 
l:cl~diyesl cUne ceçlrmiş. kasabanın 

meydanlarındı.n birine koyacakmıı. ... ... 

Beğendiniz '11.11 B km •• Neler oluyor. 
mu1 da haberimiz yok 

Hükümet son zamand;ı Alatti!'lt'e alt 
ııir "Seri" pu! neşretti A tJ:ıtUtk'!n dof .. 
duğu. evden itibaren talebelliine. za. .. 
bitUk hayatına, harplerine, ıiyasi mü .. Cisi olduiumuzu artık kafalarımıza ta. aı: tçocu 11.e:_lineroek 'p çoc:k ,u:l~dlCe~ mek ve onları en doğru yo!a sevk~Y- - 1ki saatte mermer bu kadar e:ü.. 

~ reı ve 1Uu u .anm ı e r n le-mek en büyük hfzmct ve siyaset de.. ı · ·? 
mamiyle yerle~ti~~eli~i:ı. _D~ ~~i- fazla masraf etmek, kanun ve nizaml~ iil midir? .:el xontu ab:lır mı 
rt!su ~mleketimızı, mılletımızı, Cum.. ra mutlaka aykırı hareket eylemek it;:ın - Mermer~ değil efendim, sabun 
huriyetimizi Vf! kendimizi daha tOk YC 1 bin bir türlü seytanlık)ar düşünmek, ' kalıbı Üzerine bir heykeliniı'. yapayım. 

BLr atöly~i olmıyan, bu tıi ıadece cadelelerine, velhas;.' bütün ömı11no 
bir amatör zevki ve hevesi lle .:it h.itıralar, resimler puUann Uzeria. 

yapan Mehme-t İncinin biricik ricası de mevcuttur. 

daha iyi _ısC'Vme!iyiz. s11.hteki.rlık. dalkavukluk, riyakar!ık ı !ki saatte tabii bir mC1mC1" heykel Y• 
Bunlar birer nasihat dciil. bir te1- fiIS.n hep şehir ve kasab..:.iıların bir ta. ~~~"!':"!~~~~-----· pılmaz , Faklt ı:ıbun kalıbı üzeri'le 

hlıtir. Hep yapmalıyız, etmeliyiz sı- kımının para kazanmak •:ursından ;?eri FATiH ŞUBESINDEN"r müktmmel ve bi- objektif s~dakatiyle 

Akademiye ~ireb'lmekti. Şimdi Frenkçe "Yed! glin" !in bt1 
- Beni, diyordu, Akademiye koyu. martavaJJııırtna kariha e:eniı!itl m.l, 

ı uz. Bende bir istidat var. Bu istida. yoksa cehalet mi diyelim? 

d it k b . Ap.fıd~ iııimleri yıualı kimıelerin tcele · l b"r gasını yazıyoruz, eme i U iıterı reld.iğtnde ahlikçılarımızın ittifak et. Şubeye milrac•atları. ıt ene 1 ır. 
dımın sönmesini istemiyorum. Siz ta.. Herh~lde ıark carbı, rarbm blzi ta .. 
\·astiut eders!niz belki bir ko!ayı ba.. tırmasından çok iyi tanıyor. Pek eski 
tunur. Tamanda bile meseli "Ylrmiseklz Çele. gereği kadar yapmıyoruz. :iklerj muhakkaktır H_tııe,.ın oflu Nuri _49449, Niyazi oflu 

t t 1 · t h talk M d 1 · Kadır 4417.ı,. Abdıllkadır otıu Kemal •96 79 ş e mese ~. ış e as t · e en ve * * F.min oQ\u Cafer 494:?2, Klmil 0,ıu Haliİr 
~ahsi ahlikımız bozuluyor, sırf husu.. .. .. . l 40l88 Enver oflu Samim 49603. Ahmet 
• f t' 1 · d'" ·Unüyoruz h k Koyluye ııelınce: Burada da ı:en.. ojhı. Nuııret 4977&, Mu1taf• cııih.ı Fanık 

sı men aa ım zı Uş • er t'S. . f k' i ki 17617, lımail otıu Şerif 333·176 Tt-vf,ik 
ten ve her 15eyden kork-.ıyoruz. P.ıkat gın ve a ır' topr~ •. ı ve top. oflu Fett•h 418&5. HaJrkı oflu TaİAt ,. 0590, 
artık yeter Yarm bu harpten sonra rak:srzı hattı sünni ve şuyı ayırmak Musıara otlu Ahmet. 46145, Ibrahim otlu 

· • . ' t. b.ld" Muh•rrem 504.5.1. Alı oflu Mukrım 50550 
sulh gelince daha 11yade hamıyetli ol- ı;I 1 V:. Hilmi oilu Nurullah 50740. · 
f"!ianın çaresine bakmalıyız. Çorbacılar, aialar p:ıra kazanmak, * * çllt!iklerini büyütmek isterler. YanaŞ

malar, uşaklar ise ekmek parasını le.. 
Maddeten kuvvet!i olmak bir ra~ darik için uğraşırlar. 

kam meseles'.dir. Şu 18 ml~von- Edebiyatımıza göre her vakit köylü 
lnk nüfusumuzu mutlaka ve rı!::. .. ':ak"ir:ak ısaf ve temiz vo ıehirlinin ahlikı ise 
arttırmak Hlzımdır. bozuktur. Fakat l>u doğru .dt>fil. Şc. 

Muhacir k:lpımızt açıp dışarda kıt .. hirli ne ise köylü de odur. Biri diierin.. 
lıtn Türkleri ana vatan'.3 süratlc, :ntL rlm yüksek değil. Tabıi zencin k:Oylf1 
zamla getirtip onlardan hemen iktısa- muhafazak!r, fakfrf ı~e terakkl ve in. 
t.len istifade etmeliyiz, k;şafa mütemayildir. 

İyi bir göçmen siyaseti ilC' dış:l:da Köylü ahlflkı blr toprJk me!'lele!!ıd:r. 
Jra1an ikl mi!yon kadar Türkö daha Eskiden Derebey~k ve mils1ümanh)t 
lllemleketimize cetirilebi!ir. Bu dıtar- .,~ngin köylü.\'ü tatmin edip tevC"kkülü. 
rlRki Türkler hudutlarımtzda bizim da.. r,ü ırttrrmıştı. 

_KAYI~ - l11tanbul F..mnlyet Müdı.irluf!.ı 
DorduncU Şubcıde.n •ldılım 31/:?7&.!17 ıa:;ılı 
ilı:•met tezkeramı Jraybettlm. Yenisini •la· 
eaftmdan hülr:m(I Jıalmamı1ur. 

Bcvotıu Tortom sokatı ~•kir Bey •r•r· 
tımanı 9/l dcı Alman tebea11ndan 
He!nrich Doylı:ef" 

KAYIP - Jl'enı·r nülu• rne:urlu(andan 
ıdl11'bm hnvır,u c.iladanınıl• Fatih Ao,lıcriilıı 
~ubeılnd.to • dıftm terhit tezkeremi ka~t· 
tlıh. Yenlleriot tltcalımdan eılrilerinin 
lıf!ltmfl vo tnr. 

J 330 doıl!tıınlu Go<1tivarh RaFail oflu 
Şueyip Ko,l•r 

vetimf:d bekliyorlar. Zorbalığa ve ah13.ksızhğa 4karşı 

KAYIP - 1334 ıeneıı.nde Mcnbat lrfatt 
tdadldnden birinci aınıft•n aldıfım t•ı1dik
nameyi kaybettim. Yenisini. ahu 11ılımdan e1-

ı )ı:iginin bük.mil yolı:tur. ı4 rıumaıada kayıtlı 
fg.. l Sallhaddin Oıerk. 

FRANÇIS DE CRGISSET ÇevırPn (// 1 \ 

HİND DİYAAI 

- Bu Mıklerden birinde oturmak 
isterdim! Dedim, 

Cevap olarak: 
- Bu ru-zunuzu, dedj, veı::iyetname~ 

nize ya1.m.antz icap eder. 
- Neden? 
- Bunlar mezardır da ondan ... Sa-

ğtnızda, solu"luzda gördüklerinizin he
men hepsi mizarhkttr, 

- Her halde ı;u garünen değil, Çün
kQ kapmın önünde adamlar iskambil 
oynuyorlar. 

- Evet .•• Mezarcılar! 

Dirilerin bnhçel<rinden farklı olmı
yan hu 61ührin bahçelerine şaşlrmış 
bir halde baktım. Artık hiç olanla ya
k!nda hiç olacak olan birbirlerine o 
kadar likaydane karımıışlar ki yeni 
bir ev yapma'.< için yıkılan mezar tas
ları kullanılıyor. 

Bizim Avrupa mezarltklarnnız du
varla çevriditı ictn hazindir Burada, 
ölüm mahbus değildir; bay~tı idame 
ediyor, onun s~yrine i~tirak ediyor. 

Hindistanrla öl~nle sa~ knlanın ara
sında o kadnr az fark var kil 

* * ÖnUmüıdeı, yolu kr~iyonnu3 gibi 
dnğlar var; Lıhçeıer gittik('e azalıyor 
\'C nihayet hiç kalmıyor, yük.sek bir 

.Ka,.UJ Karış .. 
Tefrika No. 68 

kayayı dönüyoruz: Anber'e geldik. 
Seyyahlnr i('in otokar vazifesini gö .. 

ren fil bizi bekliyor. strtmdaki hö
düc:, küçücük altın bir köşke, üstü 
örtülü iri h:\yvan da kumaştan yapıl
mış bir eve benziyor Filban, sanki 
Kartacalt Annibal'in ·babası Hamil
kar1ın ıuretlni örnek nlınQ. 

Otomobildeın iner inmeı:, "Mlstt"es 
Van den Basalt,. mantosunu çtkararak 
Filhan'ln reıraını aldı, Genç kadına 
at esvabı çok Yak~lş, Fakat !ile 
binmek için at külot'u ve çizme gly
miye ne lüzum var? Sonra son kalan 
fino köpeğini le~ gibi asit linlk ko • 
kan bir ke!e.n.e neye sarmt~! 

Bunu Hollicott•a aorduğum zaman, 
g5zlerinl semaya dotnı kaldırdı: 

- Hortuınlunun bitine I<ortı bir 
toc!bir,.. 

- Hortumlu biti de ne imi,? 
- Bilm•:n. Desdemon• bütün fil-

1Prin kendilerlnP mahsus b!r cins 
bil'le dol·ı cıldııklarını söylüyor Bu 
ınikrobun bliyitltülmfişünil bir Ncv
york sinrm:ısında görmUş. 

- KöpeJ,hı kefeni nedir? 
Bile kar,l finoyu muhafaza. 1-

t"in •• 
Sahiden b~vle bir bit var mı! 

DA 

- HindistandB 
gerek. 

her ne\·J bit olsa 

Madam Von den Easalt'ln dediği 
gibi, hortı.ıınlu diz çöktü. Desdemo -
na, Hollicolt, fir.o ve ben, ttrmandık. 
Doğrulan h<lvvan b!r asansör gibi 
yükselmiyc b:ı~ı~dı. 

Holllcott arkamızdaki "Quattrocen
to., nun tablolarmdn birbirini takip 
ed~ mavi ufııklAn hatll'latan kat kat 
mavi dağların evvelce ~ehrin kendisi 

oldufunu an1a~r. Şfnıdf yalnu kale 
duvarları kalmış, Yınlart birer ya -
maca benıiyon !il, dotı saç örgi\sU 
ıılbl bir yü:i\yüş takip ederek ttr -
manıyor. Ölçillmilş adnnlan, tA. te -
pede, duvarl~nnın srahklarm.dan a:ö
rQnen sanyı t!J'3klaşt1rıyor, bina aan
lti biz ilorledikte ııtrlllyor, 

Uçurumun kenarında •allarunak 
ba1ıml dö~dilrdü. 

Kayalarm üı;;tünde, ağaı;-larm teıpe
sindc maynaııılar bizl ~f'yrcdiyorlar. 
Rirçolu dn bize doğru ellerini u1Rta
rtık arkamıı.dnn geliyorlılr: Dilenci -
teri seyrf'<le ei'c onlar dn sadaka is
lf'mivP ;ı;}1~mıı;;tr.r: 

Devamı var) 

* * Masanın üzerine konulan heykel, 
Mi!li Stfimiz İ::'lönü'nün bir 

büstü idi. AJının Mehmet İnci oldu
ğunu ıöyliyen bu halk sanatkirı 28 
yaşında olmasına ra~men mermer il 
?erine büst ve heykel işlemck!e büvük 
hir muvaffakıyet göste:-diılini iddia e, 
diyor ve lifa baş!arken de söylediği 

gibi, Akademiye girerek istidadını in.. 
ki~af ettirmek istiyordu. 

Kanunların, talimatnamelerin çerc;e. bl Mehmet Efendi,, anlamadığı: ekJr.. 
\."f'leyip kayıtlındırdığı biı nizamı be •dk izahatına ka,-5ı b&.tı.,.ab:ada: .. Bir 
ıılm deılil, d1ha kudretli inıanların f~ ~ey anlamadım ve ('l.iyreng .. t_ fren'k) 
teklerinin bile bozamyacağıru söyle- iledim ceçtim,. d:yor; kulp bkmt;J'il 
yip onun göisünde yanan s::ı.nat a~c. kalkmıyor. 
vinl söndürm~k istemedim. Hem ha. Halbckt gat'p!ller fc;ln ıark dlima 
k!katen Ak::t.deminin sanat sever ve :C~p;ıh bir kuia, htm de uydanna bir 

Bu iıe bir kıskanclı~l:ı ba~adrğınt 
1-nlatıyordu: 

- 935 sen~siııd~ Ataürk'iln muhte .. 
lif heyke~· ve büstleri ecnebi sanat~ 

f.5rlara ısmarlanıyordu. Ben köyde bu 
i~in neden Türkler tırahndan yapıl. 
marlıj:ını sordum, ban:ı: 

- Bi:r:de bu lı;i hrcerect>k sanatkir 
yokmuş dedilC't. 

Üzüldüm. Elime ko~Jman bir mer .. 
mtr rarc;a!'ı gt-ı;miştJ. AtatUrk'ürı !>fr 
resm!nl alarak bu merıneri işlemtye 

baı,Jadım. Ne taş i,c;·Iigi biliyordum, 
ne de heykelin veya büstün nesı! va
ı:Jldrf•n, d~ir hi ... fkr'rn v;:trdı Ama, 

Ketlf 
bedell 

flk 
te:nınaf 

istidata kıymet verir müı:lilrü Bürhan 
Toprak bu genç istidadı fşlcteb;Jnı'"k 

için belki de bir imk!n bulabilirdL Bu 
emniyetle telefona sanldım, Bürhan 
Toprak'ı ıradım. fakat ne ya.zık ki 
bulamadım. Tatil nırv!ll;mi id!, ihtL 
mal ki bu sebeple Ak:'ldemiye gelme~ 
miş, yahut da vakit gtc.iktiğf fçin git 
Mişti. 

Mehmet İnciye hiç bir tavassuta !ü . 
J'Um o1marlrğını sOyledlın, gidip Ak dt>
mi müdürünü görmesini, mümkün olan 
her şeyin yapılacağını, ei~r istidadı 
varsa onun htder tdilm;yeceğtni :rn
lattım. Sevin~rtk çık!t, gitti. Umarım 
ki arzusuna ula,ır ve lı..ımb!Jir, memle 
ket Mehmt>t İncinin ıahsında belkJ de 
ktvmetli bir 'l'nPtkiir bulur 

1501,39 112,60 U•kildar Kaymakamlı4ı ve Belediye şubesi ambar 
binasinm tamiri 

5177,92 JaB,34 İ&tlnye Deniz ttfaiye Jskel'Sinln lnıası, 

Keşif 1:ıf!::ir.lleri ile ilk teminat miktarlan yukarıda yaıUt iıler ayn 
ayrı açık ek.iiltmeye konulmuştur. Keşif ve ııırtnamelcri Zabıt ve ?ı.'fu
ame13t Müdüriil,:a kalEminde görtilcbilir. 

!haleleri 261 a;942 Cuma etınü sa•t 14 de Daimi Enclimende yapıla
cnktrr. Taliplerin llk teminat makbuı: veya rne-ktuplarr, ihale tarihinden 
(8) gün evvel Belediye Fen İşleri MJdürlilğüne müracaatla alacakları 
fenn! ehliyet ve kanunen ibreıı 167.ım gelen dii(e-r vesika]arlyle ihale 
ıünil muayyen saatte Daim! Encüıneade bulunmolan. (8693) -

Ha•ek~ CP?'t'ahpa$a, Beyoğlu ve zührevi hastalıklar bastanelerlyle 
Zeynep KAınil Doğumevi Edimckapt !ı:thhat meı·ke.ı! ve Usküdar eocuk 
bakım evinin yıllık ihtiyacı jçfn almacak 23000 kiltı ~yız karaman eli 
ve 2250 kilo st!U" eti kıpah zarf usuliyle eksHt:."tl!ye konulmuştur. Be

yaz karaman f't!nin beher kilosunun muhammen bcdetı 140 kuruı ve tı!ır 
etinin beher kilosunun muhammen bedell 105 kuruş olup mecmuunun 

ilk teminat! 251)~ Jira 19 kunı,tur. $Artnrı:me Zabıt ~ MuamelAt M6dilr
lüfü kalemind• görülebilir, İhale 24/8/942 Pazartesi gü~il oaat 15 de Dai
mi EncUmonde yapılacıkhr. Taliplerin ilk teminat makbuz voya mek

tupları ve kanun~n ibrazı IAzım gelen diter vesikalarlyle 2490 numaralı 
kenunun toribtı tevresinde hazır!Tyacaklan teklif ır.ektuplarınt ihale gü-
nü .. at 14 de kadu Daimi Enctimene ''ermeler! ı~11mdır. (8346) 

Boğaziçi Liseleri · Müdürlüğünden 
Smıf bQtnnleme imtlhanlarma 31 Ağustos Pazartesi günü, lise bitlr

nıC> imtilıan~~rtna 8 Eylô.1 Salı günii, Orta kısfm el~me irntİhanlarma 10 
EylOl Perşembe ve olr.unluk imtihanlarına d:t 24 E.vlOl Perfembe gilnü 
ba~lat'ıacaklır. ~tck+t"p Ter,iniev\·clin birinci günü ı:ıçılacaktır. 

''Sünnet çekmecesi,. glbJ esrare"lı·..ı bit 
kutu gibi kalmıştır! 

Milli 
Son 

Piyangonun 
Tali ı:!eri 

...... .,,,,..'=:-.-1 •Mili! PivanltOftU!i 
1 •ıhı tos ı;ekıftslı:ı~n 
bilYhk U ramiyeıd otan 
2a 000 Hrtyr htan• 
bulf!a Parıx•1ttb B. 
iahap Yddıı: kaz•n-. 
nıııtır. Nazinı.s. M•· 
llye V•rld•t ml!IDIU'll 
Mehmet Oı:alıRaa "'" 
S·ımrrbant memurlaı· 
nndan C•hit OOrlı:ay 
nat on bir lira U.&4n 
mıtltrdır. 

Ankar•da M"ffldi7e 
b•ll•nnd• nuım t•I 
me11 Mustafa, Am&•J'•· 

d• btJi Hlda:ret R"\l ba. Pott• mftlarl•· 
,. "· tfr-r E'lı:cn, Mut.•· 

zeı Hıtıa •• Antırada isminln nr:piııi b
temh·en bir ••t da bt'rer bin llr• k•&annu,.. 
l•rd.ıf". 

ıtA:;H LiU.I\ lll. AlliUl>U 
HALiDE PiŞKiN BERABt;R 

Rarb!yede, Belvü babçeslndo %1,30 da 
YUMURCAK 
VnAril - ~ • N"Trl~ 

BBYOGl..U UÇUNCU &ULH HUKUK l:!A
KlMLIGINDEN: 

1'42/1611. 
SeU.nik Bankası Vekili Awlcat Iıd: ıa .. 

l"tı• tar•fında.a Şlıli Oımanbey Nl&lb han 
ı Ho. da mukim BaJ"an Fatma Ozpastuuau 
aleyhine acı11ın alacak d;ııvaıınıa muba 
kem••lnde da•••ının mutıa.temeılndt- de 
ya edilene ı!Saderllen da1'etİJ'e ikamet 
ıı:lbı meçhul olduf:und•u bl11 tebHt laı!e edil· 
rniı ve talep vec;hUe ıs riıı. m6ddet· 
le illnea tebliı•t kr•ıına mahkemece karar 
•erilmiı 'fe mahkeme cQnO olan 9/1/ 
942 tarihine müsadif çarıamba ailnO saat 10 
d• mahkemede biizat ha.zır bultı:n-:n•n ftJ'• 
bit vekil ı~tıdcrmed aksi t•kdirdc 4avanrn 
11yabıııds ı&rOlecetl Ct1"•P lı•rı.n aıai:amıoa 
k•\rn ohnak O.ı-e.-e illa olunur. 

lsEVOOLU UÇUNCU SULH HUKUK llA· 
KIMLICINOEN; 

942/ISIU. 
S.llıı.ik Bankan tar•frrıdaa G•latada ~ 

Um caddeılnde Falero han 16 No. da mu• 
kim Fuat MQ.nJr aleyhine alı.ti lc:•r halılnnd• 
nmin. etmelı: llseN mahJıMml'9 p!mcu 1'Ut. 
7•f'r~an teblil"•t• ratmen r•)alu::me:re ıelıtte
diıiinden J'ftnlnden nOJıal etmlı •ddl,-1e valr.:'t• 
YI 1ı.•bal etmiı •ddedilmealDe tarar nrilıııft 
ve bu tarar aleyhine bir itirıaa Yana kanuni 
mtfddet 1clııd• uıulüne tevfikan yapıhDllıı •• 
yaprnadılt t•kdirde •erileu kar•na te .. 
bi Jı.at'i.:ret edeccfl Uıten Ue muhakeme 
ırilnQ ol•n 9/9/9•.2 t•rihll c•rıamba si!r. •••t 10 da m:ahkcmede bizzat Jt.Z' r bı un• 
m•'' il ıolunur 

KA 't J.i' 'I uııosl•vyad• yapmıı >l;iuı ,ım. 
birbuçuk •enelıt a51ıer1 Yeslkamı 42/22a4 
sa,-ıh 4 noterlikten •lmı1 oldufum tercUma 
•uretlyle birlllı:ta ••J'I ettiın. lkinci bir 
suretini cıkartacafımıt.ın ve m•tamı al<!u~11 
ibra• edcu·fhnden eıklılnin hıknı Y' tur 
Mustafa otlu 1.122 dofumıu Yuııuf A ;an tıp 



~ T, ~ -~~·~" ~-,,, '&•,·-••mız•yw?~~.~~~~~~-~----~··----------------~·~n~=~---------~-
iliüttefi,leri'ft .. ırorn. Müffifikfertn·--a..-----, ·..--.... .--~,-..----.. 

21 • 8 - 942 

Dleppe'eYaptıkları Zaferinden Emin Musevi Lisesi $iSLi \ TE•RAlfl-LfSEs: ~ 
Nl91ntaıı - Çfnar catldıd 

.----•s 'O M E R BANK---~ 

Deri ve kundura sanayii müessesesinden 
~ 
al 
Akının Ehemmiyeti 

et ~ Baştarafı 1 incide 
a. sahillerinm en modern müdafaa 
•ı aeıtaJarıylc tahkim edildi(!lni 
.,. E~paya hıçbır yabancı a~ke: 
ili ayak basamıyacagını, gele.. 
:n 1ngıliz kuvvctleı'ini cmniyet-
k le ·beklediklerini yazmıştL Soma 
:da-Alınan mareşallerinden bır!
Ar :-in sahılleri dolaşarak bu tahki
'4 matı teftiş ettıgi ılall'edıldi. Fran 

ız mılletı uzenndc tesır yapmak 
; ıç.ın de garp cephesine gonderilen 
._yeni kıtalara Parıste muhteşem 
,-bır resmıgccrt yaytırı:ldr. Bil 
.,tıün bu panorama. Almanyanın 
f İngilız istilasından korkmadığını 
f anlatmak içindi. Dieppe akını 
.-bu iddianın tamamen doğru ol
t'madığınıı meydana çıkarmıştır. 
%_Çunku müttefik kuvvetleri, uzun 
\bır ha\ a bombardıman hazırlrğı-

Londra, 20 (A.A,) - De Gaul!e'e 
ılt.hak etmek ıizere Londraya eelen 
eski Fransız mebuslarından Felix 
Gou n demeçte bulunarak Fransamn, 
t:.tikla!indcn C'min olduğunu, biltiın 
Fransız işçilerinin Almanyadan nefret 
cttigini, ~ki başvekil Blum'un, mütte
hk?erın harbi Jr.azanacaklanna tam t.fr 
lUmadı olduğunu anlatmıştır. 

İkinci cephenin kurulması takdirin
de Fransız milletinin alacağı durumdan 
bahseden eski mebus. bunun şüpheye 
yer bırakmıyacak kadar açık olduğu. 
nu ve bıitıin mılletin mıittefıklC'rin gel. 
melerini be'kl:dığıni soy!emiştir. 

BEYOGLU UCUNCU SULH HUKUK HA 
KıMLIGINDEN: 
94Z/159~ 
ScUnılı: B•nlı111 tara(ıad•n &yoiflundı 

htıkla! caddcsınde, Ktlılr Scrkl Moslı:ovlt'te 
mukım A. Scyfert aleyhıne ıçılın kua tah· 
liyuı Ye alacık davasının muhakcmcsındc 
alrtl ıcu balı:kı da ycaıın cımek Uzcre 
mahkemeye ıı:clmesı içın yapılan teblıı>ata 
ra~men mahkemeye ıc mcdıiLndtn J'tmınden 
n kili etmı, addıyle vak ayı kabul etmit 
addcdılmcıine karar verılmıı ve bu karar 
aleyh ne bir ıııruı varsa kanuni m ddet 
ı ındc usulü e ıevfiltan yapması ve yıpma • 
dıfı takdırde verılen kararın hsbı kaı'ıJtt 
cdceckı ıhtarı ı e mahkeme a nü olan il 9 
1142 tarihlı or ımba SOnll oaat ı O da mah· 
kcmede bızut 1 aıır bu unmaaı llln olunur. 

e da }uzum görmeksizin karaya 
cvalnız asker değil, tank ve top 
ıi ıkannağa muvaffak olmuşlar 
~uyiık bir mukavemet gormeksi-' 

'%Ul sahile yanasmağa ve orada xr~lPo%'in:UNC.UNCU SULH HUKUK HA 
em iki saat beklcmcğe muvaffak uzıuos. 
.ı.~lmııı.lardır, demek kı' cı'ddı" b·,·r S<!lanık Ba~kur tarafından Btyollundı .:ı- -.,, TtPC!batrnda Dandrıya hanında mukim Raul 
e1stila teşebbüsü yapıldıgı z.ıman Zıyıka alcyhlnc aç?lan kasa ıahlıycsı "" 

ı ala~ık davasının mubakcmuırıde akıı icar 

Kaytt ve kııbul muameleleri
ne b'.lşlannıışttr. 31/8/942 tari
hine kadar Pazarte i ve Perşem
be gtJn!eri Ol"dan sonra heı· gün 
muracaııt ed!lcbıHr. 

Bütünleme imtihanlanna 
3118 de başlanacaktır. 

Bilhassa kilçlik sınıfların üc
retlerı oldukça terzil edildiğin
den mıırac<ıatların çoğalacağı 
memul olduğu ve sınıflara kabul 
olunac1k t::ıfobe mlktıırı tahdit 
edıld gi için mııracaatlıırın bir 
an ev\ el yapılmnst tavsiye olu
nur. 
M USEVI LiSESi MÜDÜRLÜÖÜ ' , t L A N 

Elektrik motörüns.fen ve bilhassa 
otomobil te~hh:atmdan akümlMör $arj 
ve tamlrin11ı•n r.nler bir elektrik ma
kinistine iiniyaç ""arnl?', Verılecek üc
ret 100 - 140 lir::ıdır 

İsteklılc-ın Kartal Mıı ltepesinde 
Askeri post11 .t•r;o komutanlığına mU-
r::ır;ıııtJıırı (118(1\ (9037 ) _, 

110 220 Volt 

YantilcStörlerimiz 

KIZ - ERKEK~ Y"ATILI -YATISlZ 
VUVA-ILK-ORTA •• Llll! 

1 - Yenl ve eski talebenin kayıt işlerine 9 dan 12 '1e kadar bakılır, 
2 - Eskı talebenin 5 Eylıile kadar kayıtlarmt yenilemeleri ıerektir. 
3 -Bütünleme sınavlarına 31 Ağustosta ba~lanacaktır. 
(Talebemlzo der• saatlerine llhetın ücretsiz yabanca dll 1curlart açı• 
lıcaktır,) (Telefon: 80547) , 
?evlet Kitapları Mütedavil Sermavesi 

Müdürlüğünden 
Temlnııt mlktıır? r.1 ukımmen bedeli M ObayH g\inli Saati 

131.25 Lira 875 Lira 22.8.942 ıı 

De\•let kitapları mf!t<'davil sermayesi müdıirtnl;ünce ıartı ve nümu
nesi veçhllc 500 tane büyük beyaz torba paz.arlıkh mübayaa edilecektir. 
Muhammen bedeli ile kati teminatı ve mübayaa giiııU ve ıı;aatl yukartda 
yıızılıdır. İı:tckli!Prin ı:özil geç.en giin ve saatte te:nlnatlariyle beraber 
Sııltan.ıhmı-t Maarif Matbaası binasında mezkür müdürlüğe mi.ıracııatlı:ırı. 

11----·t;ö~ 
Dr • NAZMI 

(tl02!1) 

Tabibi--.... , 
AZIZ SELCEN 

Haseki Hastanesi Göz Mütehassısı 

1 - Müessesemizin deri ve kundura fabrikalanna daimi 

işçi ALINACAKTIR 
2 - Verilecek ücret işçinin kabiliyet ve kudretine göre 

günde 120 kuruştan başlar, bu ücretten başka f'evka. 
lade zimanlara mahsıta 7r 25 zam ödenecek ayrıca 
öğle yemeği ve iş elbisesi verilecektir. 

Arzu edenlerin 24 ağustos pazartesi gününden 8 e!"J
lül salı gününe kadar her gün ve 10 eylulden 19 eyliıle ka
dar salı ve çarşamba günleri Çarşıkpıda İstanbul Ayakknbı
('rlar Kooperatifi merk.a1inde fabrikamız mümessili Sinoplu 
Mehmedc müracaat etmeleri ilan olunur . , ...................................... , 
Ordu Hastabakıcı ve Hemşireler. 

Ait Bazı izahat ve Okula 

ve Kabul Şartları 

Okuluna 

Kayit 
1 - Okulumuza har.tabakıcı ve hemslre vetlştlrmek Ozere i\:nltara· 

rhı M. M. V, tarn!ındıırı 1939 senesinde açtlmtş l"lan hartabaJncı \'e hem-' 
~ıreler okuluna bı. sE-ne de 45 talebe alınocaktrr. Okula girmek arzu e
denler buhır.chı1<lıır· mahallin Vııltll~lrıe ve k(lymakamlığına veya asker· 
'lk şubelerine dılekcr ile müracaat edeceklerdir. 

% - 3433 sayılı knnun mucibince bu okuldan 'n"zun olacaklar, tne
ınmıır olup tck;ıüdiyf' alacaltlardrr • 

3 - Mr.zun olar.im' altt senelik mechurl hizmetlerini ordu hastaha
nelerlndC' yapacaklar ond::ın sonrn arzu ederlerse memleketteki btltıı.ıİ 
thht teşekküll•• kendilerine açık olacaktır. =-ahıllere kondugu soylenen uzun bıkkmda. 7emın cımck üzere mahkemeye 

- il t 1 • d'ld'ğ' b'l ııe ıııe ı ıçın yapılın ıcblıııata -rafmcn mıh· 
anıenzı ı op ar, ınşa e l 1 ı l - kcmtJe ıclmcdt ındcn ycmındcn nükill etmıı 
lir.:ıirilen blokhavzlar karaya asker addıle vak'ayı kabul etmıı addedılmnlne .... , . rar vcrılmış ve bu karar ~lcyhine bır ulrazı 
ıkarılınasına manı olamıyacak• vına kanuni m ddet ıçnde ıusuhlae ıevlıkın 

" rdır Bu tecrübe lngılızle e yapması ve ı:apmadıfı tıkdırde verııen kora· Aspiratörlerimiz 

Her ~iln snt 14 den 18 e 'kadar Beyazıtta Çarşıkapıda Tramvay du· 
"ili• 'ı:::ı~ts•ndıı !19 numııralı mııı'."enehııne!!l.,<'I• ı.:ı~tııııırW'I· kabul f!'deT 

ı ' , 
GAYRİMENKUL SATIŞ tLANI 

4 - rnhsll mücdet l\ç sene olup bu mtlddet içinde okurlara ayda 
be lira harç!ık ver!Jecck, iaşe ve llbaslnrı tamamen oku!a ait olacaktır. 

5 - Okulrbn mezun olanlar barem kanununa g6rr 20 lira aslı ma• 
aştan baslamak {l:r.ef'E' maaş alacaklar ve bu mlkadr gittikçe ço!hılacalt .. 
tır, Bu 7.ııman dah· lase. $!İydlrrne ve barınma orduy::ı alt olacaktır: 

e . ' r rın kesbi kat !yet edccclı ihtarı ile mahkeme 
.. aslı bir istila hareketinin nasıl n olan 9 9 941 tarihli çarpmba &llnu 

~
• pıl gı hakk d k ti' b aaat ıo da mahkemede buıat hııur bulun. aca ın a ıyme ı ır atası ılan olunur. 

ildr vermiş olsa gerektir. 
KAYIP - Xildıkpazar nüfusundan aldı 

bm nUfus hüviyet clızdanı ve Ka•a 2901 
Aıkerl Posta Komuıanlıfındaa al ılım nice· 
rl terbıa tc•lı:ereml kaybettım. Ycnıslnı ala· 
catımdan eıkllcrının hukmU yoktur. Kantar• 
oı:1lar 2!1 • aı numarada bmaıl oı:lu Jhnn 
Durmu; oğlu. 

"3 - Istila teşebbusünün muvaf• 
•ak olması, hava üstiınli.ığüne 
l>aglıdır. Almanlar, şimdi hava 
~uvvetlerinin mühim kısmını 
5ark ct!phesinde ve Akdenızde 
" ullandıkları, müttefikler ise 
,;turmadan İngiliz adalarındaki lizlerin iki misli tayyare kaybet
• ı va kuvvetlerini arttırdrhları mişlerdir. Fakat bu dahi, Alman• 
rı ın, usli.mluğun müttefikicrdo !arın orada havaca kuvvetli ol• 
,.>iması liızım gelir. Halbukı Di- duklarına delalet eder. 
ıppe akını, muttefiklerin tahmn 4 - Bu defakı akın, Almanla• 
~~ildıgi kadar buyük bir hava nn iddia ettıği gibi, akim kalmış 
1!ıstünliıgü elde edemediklerini bir istila teşebbüsü dahi olsa, 
.,osterir. Btitün Avrupa sahılle- İngilizlerin artık Avrupaya as • 
c.ınin yalnız bir mmtakasında ol• ker çıkannağa karar vcrdıklerı• 
~ugu halde, Almanların deshal ni, ve ikincı cephenin açılması 
'\urada düşmanı karşılayacak ka. zamanının yaklaştığını gösterir, 

r hava kuvveti yetiştirmeleri, Aylardanberi bir sırur narbi ha• 
2 İngıliz tayyaresi düşürmeleri, linde devam eden ikinci cephe 

.ıarp ceph~inde mühim nava münakaşaları, nihayet hakikat 
.. uvvetleri bulundurduklarını gös sahasına konmak üzere bulunu• 
ermiştir. Halbuki İngiliz ve yor demektir. Bu ise, Almanların 
#imerikalılann A vrupaya asker garp cephesini de artık birinci 
ıkarabilmek için Alman hava derecede ehemmiyeti haiz bır 

'\uvvetlerini felce uğratacak ka• harp sahası olarak telilkki etmew 
ar hava üstünlüğüne sahip o1• lerine ve bu noktaya da ona g 
rsı, ve karaya asker çıkarma re kuvvetler ayırmalarına sebep 
eşebbüsü esnasında ihraç bölge- olacaktır. Bu ise Almanyayı 
~a 300 • 500 tayyareden mü muhtelif cephelere parçalamak 
kk~p bir hava havam tesis e• demektir ki, müttefikler ıçin 

• bılmesi şarttır. Filvaki bu de· ı bir kazanç teşkil etıtiginc şiıphe 
akı teşebbüste Alınanlar İngi• yoktur. 

Glüten Ekmeği Hakkında 
__ , 

Türkiye Eczacıları Deposu Anonim Şirketinden 
1. Glüten ekmeği satışına tekrar başlamıştır. 
2. İki günlük ekmek karnesi mukabilinde alınncak 250 

3. 

gramlık paket lstanbulda eczanelerde 65 kuruşa satıla
caktır. 
Taşralarda belediyelerin mektubu üzerine o mahaldeki 
eczanelere ekmek gönderilecektir. Kame usulü cari yer. , 
lerdc bu ekmeklerin mahsubu belcdıyelerce ifa edilecek. 
ıtir. 

4. ::_ Taşra için ekmek :fiyatına yalnız yol masrafı zam edi. 
"" lebilir. • 

Yer§ Askerlik Şubesinden 
'.Aşafıda isimleri yıızılr yedek subayların ncelr F'.ıbemıze müracaat

laı'.1, Ak i takd rde haklarında kanuni muamele y2pııacagı~ 
Top. Tğrı, fahya o lu Adil Soyer ,,,.. 
P.y de Tgm. Mehmet oglu H:ısan YallI"' 

" " Murat " Cel51ettin 

Top TiM' Mehmet Nuri '' Hllscy!n DUndar 
P y d:: T m. C fer 
1 t hk: m Tğm, fsmı:il o lu Ali Rıd\•an Ar,,~VC°O" 
Harp sanayi olnb::ıqi"ı Rernz.i Öz.tekin 
Tbb. Yzb. A'ımet oğlu Galıp 

50508 
Ul!l09 
50102 

50588 
49222 
50S06 
~33-53 

38238 
(9035) 

EMNiYET MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Mildilriyetiml:: şuabatiylc polis karakoUarmtn teshlni içın az.r 235, ço

tu 240 çeki gUrgen odunu açık eksiltme suretiyl .. alınacaktır. 
Eksiltme 25,8.942 Salı gunü saat 15 de yapılacaktı ... 
Odunun ~a't'lamının muhammen bedeU 2400 llrndır. l\Iuvakkat temi -

natı 180 JJr::ıdtr. 
Taliplerin nynl giln ve saatte l\Iildilriyetimlz. binasında kurulu ko-

m yona murac atları. (8523) 

Ticaret Vekaletinden 
1936 t rilılnde imtih~na girmiş obnlar \ e bu "ırıhten ı:onra prodfik

tli luk yapmakb l::ulunanlı:ırla lgorta produktörlu ı yapm k üzere yeni
den mlırac at cd nlerın 26 Agustos 942 Çarşamb:ı giınf: t 9,45 de fs
tan ul Unıv"'r !test kon!eran salonund yapılac:ık ıın.tıhanda hazır bu-

Az rrl ·t rcl gelmiştir. 
Satış. G1lnta, Pı r~embe Pcıznrı 

Yo~urtç11 Han No 3 "- . , BEYOGLU UÇUNCU SULH HUKUK llA 
KlMLIOINDEN: 

942/1503, 
Selinık Bank11ı hrafındın Bcyo~hmdı 

Ah Hamamda ldmtninıdis aparıımanında 
multlm Arlstidı Lambriniıl11 aleyhine acılaıı 
kasa ıahlı11e_sı ve alacak davuının muhake· 
mesınde aktı icar balı:lı:ında 7emin ttm•k n. 
zere ınahktnıeye &dmesl lcın vıpılan teblı • 
ıı~ta rafm•n mahlccm•.ve ııelmtdığındcn ye . 
ınınden nOkül eımlı addıle vak'ayı lılbul el• 
mı, add~dılmuınc kuar verılmı, ve t; 
ra.r aleyhine bir itirazı varsa kanuni mllddet 
ı~nde u•ulune tevfikan yıpmall ve 1'a1>ma· 
dıfı ı~kdlrde verilen kararın kesbi klı'iyct 
ulcceııı ihtarı Uc mıhktmt ıOnO olan 9/9/ 
942 ıarihli carsamba &'ilnU ıaat ıo da mıh· 
kemcdc hlzıat haıır bulunması ilin olunur 

1 PARMAK 
Galvaniz Boru 

Yarım p:ınna:C toru ile değiş
tlrılecd••ir Is1ıyc nlerin sabah
ları Slrk,.~idc TAN gaz.etesl ma
kim tıne ınurnca.ıtı "- . ll.ı>YOOLU u.,,.uı•1.u ou~" 

KIMLIGJNDKN; · 
1142/1601, 
Sellnlk B•nkuı tırofındon J anbul Bn 

Pazar Ta"ılar 50kak No. 1 de mukim Yorgl 
Camadan alcyhıne acılın lılaa tahlıyuı ve 
alacak davuınm muhakemesınde davı edılene 
ıl5nen yapılan tcblııata raJmen mahkemeye 
ıı:clınemı1 ve hır '\lekıl dıhi ıôndermc:nlt ol· 
duğundan talep vc'hıl<ı bcrai udktap mah
kemeye ııclmcıl lcln ııyap kararının ıs ıun 
mllddetlc IUncn tcblifıne mahkemece karar 
verılmıı olduiundan mahkeme ı!lnQ olln 9 / 9/ 
942 ıarıbıne mOaadı( cartamba ııOnjl aut 10 
da mahkemede bıııat hazır bulunmuı veya 
bir vekıl ııönderme11 akıi takdirde davanın 
ı:ıyabınıla ıorülecefl ııyap kararı makamın.> 
k .. ım olmalı: üzere ılln olunur. 

BEYOvLU U<;UNCU SULH JIUKUı< HA· 
Kl.MLIGINDEN: 

!142/ 1602, 
Selinık HanL:aaı ııı.rılından Bcyoı?lu 11.•b· 

rlstan aokak ı 55 No. da mukım Edı>ıon ı;;,.. 
r.ıyan aleyhine açılan kasa tahhyoı "" a:icJk 
C:avoının mızbalı:cmnl tde dıva cdıleno ıl4n• n 
yapılan ıchl aata nl::mrn rn&hkemeye ıelmc· 
m .. ve bır vekıl dıhl &doıdermcmli ouu,ıın• 
.Un talep veçhilc bcrai l•tlktıp mıhhmeye 
ıcclme&ı ı(ın &ıyıp kararının ı S ııUn muddct· 
le ilın C1l &eblıfine mıhkcmccc karar veıtl· 
m•ı oldufundan mahkeme allnQ olan '/9/ 
!142 tar hl e münd•f carıamba aOnU ııaat ıo 
da mahkemede bıuat hazır bulunmuı veya 
bır Tekil ıı:öndermeıl aklı takdırde davanın 
ııyabındıı ııörulecetl ıııyap kararı makamına 
kaım olmalı: Uzere ilin olunur. 

BEYOOLU UÇUNCU SULH HUKUK llA· 
KlMLJCı NDEN: 

1142/ı60J. 
SeJSnık Bırnkuı tarafındın Be70cı:lu Sllm· 

bül sokak No, ıo hmaıl Pa\a apartımını da· 
ire 6 da mukim Marı Moskovıç aleyhtne 
açılan kasa tahlıyuı ve alıcak davl· 
sının mıılıakcmuındt dava edılcnt ılincn 
yıı ılan ıebh;ı:ata ratm•n mahlcemu-e •elmc• 
ır-ı~ ve bır vclııl dabı ııönılcrmcmıı olıluğun• 
dan talep Ycçbılc beral btıktap mahkemeye 
&clmesı ıçın ııyap kararının ı S cun mılddet• 
le ıl~nen tcbhtıne mahkemece karar verıl· 
mı1 oluutund•n mahkeme &ilnU olan ~/!I/ 
94l tarıhıoc muıadıf ı;ar..,mba ıllnll aaaı 10 
da mahkemede bizzaı haıır bulunm111 veya 
bır velı:ıl &öndermesı aksi takdirde davarun 
gıyabında aurl.ılc"fı ııyap kararı maıc4m1nı 
kaun olmak Orere illn olunur. 

BRYOül..U UÇUNCU SULH HUKUK HA· 
KJMLlOJNDEN ı 

942/1604. 
Selinik Bankuı tarafından Be70flıı. Tom· 

ıom mahallesi Aeı '•ıme sokak No. 31 de 
mukun Mediha Kari aleyhıne acılan 
kasa tahllyesı ve alacak davasının 
nıubakcmcsınde d•va edilene ili nen 
yapılan tebll&ata raiaıe-ı m•lıkemcye ııctme· 
mi, ve bır ..ekil dahi alSD".lermemlı olc!ufun• 
dan talep nebile berat iıtlkıap mahkemeye 
ııclmesı ıçln ııyap kararmın ı S ıan mllddeı· 
le ll&ncn tebllfiae mahkemece karar veri! 
mıf oldufundan mahkeme &Unu olan P/9/ 
942 ıarlhıne aıuaadıf çarıamba ııllnO saat 10 
da mahkemede biızat hazır bulunmuı veya 
bır vckıl ıılSndermeal akli talı:dırde davanın 
ıııyabında ıörllleeefi ıııyap karan makamına 
kaım olmık Ozcre iUn olunur, 

l:IKYOül.U UÇUNCU SUJ..h tıı.. """" ••" 
KIMLJGINDEN: 

942/Hı07. Selinlk Bankur tarafından Bcyof;lu 

lunmal::ırr t!!ın olunur. (9052) 

1 LAN 
Ordu li?.st:lbaktcı ve hemşireler okuluna leylt ve tneccant talebe alı

nacaktır. lsteklilerln en geç 30.8.942 güni.ıne kadar Aclcarada Cebeci Or
thı Hastabaktcı O!tul müd!lrlnğüne, okul kayıt, kabı.:I şartlarını havi ve
likalarla birlikte mtlracaatlan. 

Parmakkapı Bekir aot.ak No. 1 de mukim 
Yernnt Sımpatyan aleyhıne açılan ka· 
H tahlıycsı ve alacak dansının mu· 
bak~mcıındc dava edılene ilanen yı · 
pılaa tcbllııata raimcn mahk.mcya ,.etme· 
mı1 .., blf vekıl dahı condtrmtmiı oliı:ıı:un· 
dan talep •echılt berat ııtiktap mahkemeye 

1 

ııclmcsı ıçln ıııyap kararını.ıı U ıOn mılddeı· 
it llSr.en ıcblıfınc mıhkemece karar Yeril· 
mit oMuiundan mahkeme cünll olan 919/ 
942 tarihine mOudıf ı;aroamba ıllaO ıaat ıo 
da mahkemede bıııat hazır bulunmuı veya 

'bir veltıl ıı!lndermul akıl takdirde davanın• 
cıyabında &iSr!llcceil ııyap kararı makamını 
kaım olmalı ruere ilJn olunur. 

Kayıt ve kabul şartlan Ankara Lv. Amirliği ve İstanbul Lv. Amlr-
1111 satın alma koml!!YonlarTnda glirOl!lr. (512 - 7'705) 

Sahip ve Nesrb'at MQdQrQ: Ra1il 
LQtfl Dördünc:il Gazetecilik ve 
NesrtYat T. L. S. TAN matbaası 

Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Başkatipliğinden: ft - Okul 1.• Eyllll 942 de tedrts::ıta bnsltyacaktır 

HU~eyln, J~mine. HUQre\•, Kemal, Hacer. Zek.l. Fatma. Sait ve Ahmt>· 7 - Okula kaytt ve kabul şartları şunlardır: • , 
din ve o1i.l Ali"e ,.arf~lrrinin ,.e Ha7.inenin sayian , e mO•ll'rf'ken muta- A - Türkiye Cilmhuriyetl tebaasından olmak \'e Türk ırkınaan ~, 
arrın buhındukl::ırı Bryoğlunda JtAtip Mustafa ç .. Jcbl rr.ahallcı;!ndc A- lunmak, 

nadolu soka.i!ınd;ı kain yeni 23 No, ile murak''am t:tınnnıı 1113 buçult B - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her ikllmde vazife ~rfl\lye 
metre murabhaı mcsııha! sathiyrsindc ve 70000 yetmis bin l irr klymctl müsait bulunmak, (bunu herhangi bir hastane -uhht heyeti raporlyle teı"!J 
muhammennılrıde kiırı:?lr bir apartıınan ıüyuuııun lıales! 7 nnnmda ııçık !ılt ettirmek ve evrakn bağlamak lAzundtr,) · _, 
'lrttırmaya kon.ılmu ur. C - Okurun talebe yaşt 18 dnn aşağı ve 22 den yukan olmıyacaktır~ 

Apartm::ın: Bodrum ve zemin kntırırlan manda beş kntlı ve ~ş dai- n - ltendls! ana ve baba lffct ehlinden olmak, (bu v2ziyet rıolisce 
:reli olup bo..trum k::ıtt:ıda odunluk ve kömürlilkler ve ı:ıf.ınak ve zemin tevsik ettlrılerek e\'rnka bağlnnacaktnı.) i 
katında mr.lhnl, k:ıpırt odası ve bes ndalı. bir l"'ııth::ıklr, bir hcltılı dalrr E - En az ortaokul tahsllinl bitirmiş olmak. (eleme lmtllıan1arm• 
'e dıJ?cr k<ıfüırmdnki d<.lrelerde alt1$ar ona, birer mutbak, birer banyo da muvaffak olmak şarttır) veya bu derecede tahsil görc!üğünü lsbat et-
ınahıılll. b"rer he15 ve en Gııt katında cama$trhk ve t::ır!lsa vardır. Elek- mek. (Tnsdikname Vfyı:ı bunun tasdikli bir sureti. Muamclell evrak ona 
trik ve terkoıı sııyu ve havası-azı tt'Slı:atınT havıdl:ı, .Sı>lr ev!ııt ve taksimnt nklenecektlr.) 1 
"e tafsil:\tı v:ıı:'ıyı-d T:ıbıt varııkasındıı H' ke,ır rao:ırunda yıızılıdır, F - P.:vli veya nı~anlt buhınmıımak, (f'vveke evlenip 15oşananlarla 

Birinci nrık t>rttırma~ı 17/ !l/942 tarihine teı;::ıd!lf edPp Persf'mbe gilnil kocası i51milş olanlar kabul edilir.) Buna ait medeni hali bildirir mll.!• J 

saat 10 d'.ln 12 ye kııd:ır lk-yol.?lu Sulh mııhkemelerf kelem odaı:tnda bas b!t evnık lteza eklenet>ektlr.) :C 
kôtip nezdln:k :'Rplhcnktır. Arttırma b~etı m•ıhamme"I kıymetin yüzdP G - Okur ~ht.t sebepler dısında okulu kendiliğinden terkettilf. 
vctmiş bt'ıımi bulmadıl!ı takdirde en •on arttrraıım tıı:ıhhfid\\ baki kalmak e\•)enme suretlvle veya diğer l.nzlbatt sebeplerle okuldar. çıknrıld~ı, altı 
07.cre m!izaye-1e on ıtnn uzat.Jıırak ikinci acık ıırUmn:ıc:ı 211/9/!14? tarihi- srnellk mecburi hb:metln! yapmadfğı veya tnmamlamadı&t veyahut snıhl 
ne tesadüf ede'l f az.ırtesi ı!Ünü saat 1 n ıfan 12 ''e ka1ar lı-rt edilerek en sebepler dşında çıkarıldığı takdirde tahakkuk ~ttlrilecek mektep nıasraf-
cok nrtttrnnı kr.ti <-!tırak ihale !'di!c-~ektir. \annt tamamen ödlyt'ccğine ve gö tcrdil:i vesikab.rTn tamamen doğru ol• 

İhnlc lllİnÜ'le lrndıır blrikmls ,.e birikrrck hf'lcdlve ~lnıı verı:?lsi ,.e -!uğuna dair no~erlli-:len tasdikli ve kefilli bir taahhOtname verecektir, · 
evkaf lrare~ı hı~~C'claı-larıı, ihale !'Ulu dcll;:\liye ~i.;~ı ;mu ( 1/6 hissenin va- 8 - Yu'karıdak1 şeraiti halz ~hın okul okula imtihansız olnrak ka~ 
kına alfı1<ııc;ı l:erılmiştir.) 20 ~E'nelik taviz b('(teli. · ~ı:u \'e kı>dastro hıırc- !Jul edilecektir. "4 
IRrt müstl'ı-.IY" ııittlr Arttrrrnava iştirak l!deceklerin muhammen kıyme- 9 - Yuk.mdakl maddeler mucibince evrakmm munmelesinl bitiren-
tin yiizde ~ rc?i lmçul!ıı nisbctinde pev akreı:i vey;ı nıi!ll bir bımknnm bu ferden vllllvet veya kua merkcz.lerlnde oturanlar bu makamlar veya 
nlsbette •rrrıltu;' meJ,tubunıı vermeleti şarttır, ArıtırmP bedeli gayri askerlik şııbelerJ va"ıtasiyle evraklannf doğrudan doğruya Ankara Ordu 
menkul ken:tısın .. lhal~ olunan tarafırıdan derhal , e a ,,.,.llecek ntj,\hlet Haııtabakıct He:nılreler Okulu mildOrlült\ine gönderecck1erdtr. ' 
içinde mah\ı:enıP kns:ıııını:ı öden'llesi mecburidir, Jenmcdıi!i Jra'-e~ı-~•---10 rın 9 2-n in kad .,. tıon erd!r!1m-' 
h::ıle fcshrdilet"k kendisinden evvel en yOk"ek t•kllf:f' tvlunan kimse l~zımd1r. 1 

arzetmiş ot:ıuıtıı l:E>dc-111'.' almrya razı .,1ursa ona ih:ıl~ Pdl:erek ve o da 11 - Okı.:rlarm kabul edildikleri ve mektebe hareket etme tarlti• 
r417J olmaz ""Ya hulıınm:t7sa hemen yedi gUn nıilttdctlP tıC'ıl· :ırttırmaya leri ayni makamlar tsrafından kendilerine blldirilecektfr. 1 
~ıkıırtlııcakh" '\'aptlacaJ.: ilan alakadarlara teblilt e<.lı'.ml e<'ektlr. 12 - Kabul ed!leceklerin okulun bulunduğu Ankaraya Jtadar gel-

MüzavE':.fo sonunda en ı;ok arttrrilna katı oforıık ıhnle edilecek ve mek ve okuida tekıar yapılacaıc sthht muayene netl.:est hastalıklar? te-
ber iki hald,. birind lhr.le edilen kimııe iki ihaıe :ır;,sındaki !arktnn ve beyy{ln edenlerm memleketine gitmek için masraf edecekleri yol para• 
zarardan rııE>ı;ul tıııul;ıct.khr, İhale bedeli farkı "e gr.çcn ııllnlerin ~U7.- l:ırı kerıdllPrirı .. ııit olııraktır, (544 - 7802). 

de beş faM ııvrıı•a hUkme h;ıcet kalmııksıT.tn ~ııh<ıll olunacaktır. İpotek 
sahibi alac~ldıhrh rıılr alakadarların gayri m,.nku! iizl!rlndekl haklannt, 
faiz ve mn -ut:ı V{-SatJ'('yc• dair olan lddialarmı <ıvr. kı .mll~Mtelerfyle llfm 
t,ırihinclen itib:ırt>n on bes ı;ıün l<:lnde !;atış memuru huhıııa:ı mııhkeme 
baıı kfıliblnc> Lıi!dırmcl<1rı lazımdı?', Aksi tııkdir<le iırklurı t,ıpu sicillı-rivle 
sabit olmty(lnl;or s:ıh$ bP.dcllnln paylaşmasmdıın h'lı i.' t ırcktlacaklardır. 
Müzayedeye iştiı ak erlmlerin bUtün c:atıs sarUnrmı kııbul etmiş ve ev
velden öğreıımı, Vf' bilerek gayri menkule talı;> buıunmıı'l oldukları ad
dedilerek su ll ıırlıın itirazları mesmu olamıya('aj1:ndrn talin1~rln satış gi\
nfinden "Vveı p:lyrJ menkulü gez.ip görmeleri "'c · ra1tı- mııl(ımat almak ls
tlyenlerin 94'2 62 No. ile mahkeme baş katlpliğinP. mOracıınt etmeleri ve 
hissedarlardan olup iksmetgAhlarr meçhul olmıısı hasehtvle muhakeme 
gtyaplannda ct:-evan ederek sadrr olan karar vs•ılen 21117/942 T ve 
8/2492 No. iu Tırn gazeteı;lyle ilan edilmek 'llJrPtiyıe kendilerine tebli
gat yapılmış olan Zeki, Fatma ve Ahmet \'e Said,. tebl i rrakamına kaim 
olmak 

~- .--- -------·-

inhisarlar Umum Müdürlüğü İlanlan 
Mute<ıhlıı~ nan \ ~ nesaoıncı olmak iızere !stanbul bıra fabrıkasmda 

elde edlle<-"Ck yaş kfüıpelerden 100 kaz.ant ihale t:ırl!ılnden itibaren hafta
da iki gün hRrı~ olmak Gzere diğer günlerde cıkcıcak l:füpelerl 3 - 4 ay 
ı:arfmda olmıık şartlvle pazarlıkla arttrrmaya konu!muştur. 

Pazarlık 25.R,942 Salı günO saat 11,10 da Kabataşta Levaı:ım ıube
slndekl merkez satrş komisyonunda yapılacaktır. • 

İsteklilerın pazarlık için tayin olunan ıiln ve saatte tf'ltllf edecek· ı 
lerl fiyat üzerinden ');, 15 teminat ı>arasiyle birlikte mezktlr komisyona 
müracaatları •!An olunur. (8983) 

lstanbul Orman Çevirge Müdürlüğünden ~ 
1 - Ormnr: Umum MüdürlilğQ merkez ve vUAyetler teşkilAtında 

münhal 10 lira asli maaşlı katiplik ve mesaha memurlukları için müsa
baka ile memur alınacaktır. 

2 - Milsabaka imtihanı 8,9,942 Salı ıünü tam saat 10 da İstanbul 
Vil~yeti konı~ında yap:lacakttr. 

3 - f s••ı:uıerln imtihan gUnündeıa ~el ı 
A - Nüfur tezkeresi asıl veya örneği; 
B - Hüsnii hal vesikacı: 
C - L!lakal crtanıektep şahadelnamesi: 
D - A•kerllk vesikı:sf· 
E - Sıt-lıat raporu, 
F - 4 kıt'a fotograf, 
h"vrakını tnlep nrwhallerine lialtlıyarak İstanbul Ormıın Mildllrlve

tine vermeleri ve mukarrer imtihan saatinde hazrr bulunmııları flAn ~lu-
nur, (9012) 

Harp Okulu Komutanltğlnclan ... 
1 Haziratı 9f2 den itibaren b11h10 b1't ft kabul muamelea!ne d&

vam edilmektedir. MOddet 30 Eylıll M2 tarihine ka4lr UUtılımftır 
fsteklllerln bUJ'la ıöre bulundukları mahallhl askerlik subelertn~ mO-

racaatlarl f'M2 - 159Tl 

~ 
1 

• ., • • • •• 1 ..... • • • : • 

Istan~y~t ·.~evazı~··.'.4aj~liğf · .. .. 
: ·. s~~~ı~·~oltii~yÖh~ -~İlanla~· .. 

. . ..... ,'• ... •'. :·' •... · .... · . .. · .. 
Beher .ki!osuruı 575 kuruş tahmin edilen beş ton kadar kunduralrtı:: 

vaketa alını>cakt·r. :fınznrlıkla eksiltme i 24/8/942 Pazartesi giinil saat 
14,30 da Tophanede h:t. Lv. Amir!lğl satın alma koml~yonunda yapıla· 
cakttr. İsteı·Jilerın te'dit edecekleri miktar Uz.erinden katt teminatlarlyle 
belli vakitte komisyonı.. gelmeleri. (140 - 8988) -Beher l:ilosuna 575 kuruş t-0hmin edilen 15 ton kadar kunduraltlt 
vaketa alınııcaı;:tır. Pazarlıkla eksiltmesi 24/8/942 Pnzarteal gilnil saat 
14,30 da 'l\.ıphaııede l11t. Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapıla• 
caktır. fstel:li!erin teklli edecekleri miktar uzerfnden knnun! teminatla• 
rlyle belli vahitte komisyona gelmeleri. (139 - 8987) -10 ton zE:ytinyağ1 altnacaktır. Pazarlıkla ekslJ+mesl 24/8/942 Pazar-
tesi günü s01 ıt 14,45 de Tophanede .Lv. Amlrlıği sa!m alma komisyo
nunda yapilııraktır, 3 tondan aşağı olmamak t\"Pl'e ayn ayn taliplere 
de ihale edileb•l r, Tnl plcrin beTii vakitte konıisyonn gelmeleri. 

(144 - 9032~ 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN ... 
Doeya No. 

51332/8 

. CiNSi 

Beviktaş Yıldız Çfrnğan caddesi Ft':iye 
sarayfarı mUştemililtından 12 parsel es-
ki 85, 87, 89 yenl 94 - 107 kapı No. 1l 
999 metre murabbaı yer 

Muhammen 
bedel Teminat 

9!l!l0 750 

Yukarıda yazılı gayri m~nkul 24.8,942 Pazartesi gQnü saat 15 de 
Milli EmlAk l\Indlirluğur.de müteşekkil komisyonda kapşlf zarf usullyle 
satılacaktı?', fstel:lilerin 2490 sayılı kanun hfikilmleri dairesinde hazrr• 
lanmış teklif mektuplarını ihale gUnü saat 14 de kadar Komisyon Reisli
ğine tevdi f'tmelerJ ve nüfus hilviyet cüzdanlarını da Jbraz. eylemeleri~ 
muktazldir, 

Fazla izahat için mt>k(ır Mi.ıdiirlriğe mOracn::ıt. (8515) 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden 
İdare ihtiyacı itin 1130 :ımb~r kum açık ek"ıltme lll'eliylc s tın nlı

nacaktır. Mlırıakasast 5/9/012 Cumartesi aı:ıt 11 dı- miıdurltlk s tın a1ma 
komisyonııcıdıı yapflıır ktır. Muhnmmcn bedeli 3112,50 lira olup ı1k te
minatı 234 hradır. İsteklilerin yukarıda yazılı gQo ve saate kadar kanu
nt vesaiki,. komi~yona mUracaatlıırı. Şartnamesi her gün Levnıı'll daire-
sinde gdnlleb!llr, (90!J3) --------

Çoran ise isi Aranıyor 
Eyüo u.t. ııclıı bir No lu Aııkeri dıklm evındP çornr işcLs alınacak

tır. İsteklilerın mezkur dikim evı mıldurlOğune n<.?:nen m lr 'lC' ıııı rt. 
(877 - 9034) 

ESRiN L 1 M ON 
ÇiÇEKLERi. KQLQNYASI CIKTI HASAN ~!ı~n~a: YAKI DA ' 

CIKACAK 
1.ıcrascti cihım değer DO derece Hasan \'e 75 dcrec<' Liınon çic~klrri kolonyaları hir mfülıf .. ttcnberi ~ apılmaınakta ve Hasan kolonyalarını si,·enler üziilmckte' idi, Biiyiik fedakiulıkla bir miktar esans elde cdildiı:indcn 

ııck yakın bir zamanda bu nefis kolonyalar ) apılacaktrr. lfas:ın deposu yeni. adresi: Bahçekapı Nimet Abla rişesi yanında. 


