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ltalya 
rneselesi 

- ~Tasarruf haftası-.. 
ıı..!una.w:lrlann Ar.avuttuğu 
~ b:.l{?a fethederek ora.
~ ~talyaıı kuvvctlerinı ta-
~ nıahvedecellderine lh
Uana.ı vornıeJc mevcud ~to 
~ mübaıağalı bir tab.-

~dün başladı___, 
IQlo sayıJanıaz. 

__ _J 

~: Rlıse)'.Jn Oahld YALÇIN 

~ ugtiıı clba.n bir "İtalya 
~ meselesi,, ilo kar(µlaş

mak üzere mi bulunu-
)or? Birdenbire bu biraz mcv-

Başvekil Dr. R. Saydam Ankara 
Halkevinde bir nutiık söyledi 

., ::nsi.z gibi görUnUyor. Fa.kat 
~ harb dünyayı o kn.da.r bek
dı O:edik hadiselerle karşılaştır
t ki artık hiçbir §Cyo bu milin
: değildir derneğe insanın 
~reli kalmamıştır. l<Tansanın 
b· .fili göz önünde dururken biç 
~~htimal birdenbire garib ve 

ıuısız diye reddedilemez. • 
Onun ıçin, İtalyan taan'UZU
~ Arnavutlukta aldığı şekle, ı 
l"ik6iliz kuvvetlerinin Şimali Ai
le ada ilk hamlede ihraz ettik
~ti s;nsılJ.,.,lk muvaffkıyctc ba· 
ltaıraı , y:ıkın bir zamanda. bir 
lb . Yan meselesi ile karşılaşmak 
lırnaıinden b hsedenler olur

ıaa bnnlan fa:ı:la hayale kapıl
~kln ve pek nccle etmekle it
~ etmek biraz zordur. 
~r muharebede herhangi bir 
kttı fın ordusu daima ileri hare
f er kaydedemez. Harb muva!
~Yetl rdcn ve ınuvaff akıyet-
111 klcrden terckJnib eder. Bir 
~l~\rziin bnzan on, on beş defa 

en cle geçtigi vakidir. De
~ek ki en son defn galib gelen 
l~t o mevzii kat'i surette elinde 
hı ltıağa muvaffak olan ta.raf 
ı:n le. daha evvel bir çok defolar 

13 ağlüb vaziyete kalmıştır. 
Unu düştineı ek ltalyanın Ar- 1 

lt\~tlu'H takı uu:.iyctı tehlikesiz 
~riedilcbilir. Her halde ltalya.
l' Ylkncak ve dünyayı bir ltal
bi arı. meı:ıelcsi ile k::ı.rşıla§bra.cak 
leh ~elaket olmıyacağı iddia ed:
b· ı_Iır. Fakat Arııo.vutlu.k bar-
~ın gidişi hır harb devrem 

~ın normal telakki olunabilecek 
~ Uvaff akıyctsi1Jik mahiyetini 
le c:ıvtiz ediyor. İtalyan kuvvet-

_ru in maneviyatı bozuk olduğu 
t0ıc çarpıyor. Kumruıdan dcğiş
laıtınek suretiyle vaziyetlcrinı ı.<r 

1.,:, cdebileceklcrmi Umid eden 
'<Uyanlar harb buhranların -

:an h3~ka :i>ir de kumıı.ndan 
"Uhı a.mna tutuldular. Görülü
.ror ki taan'uzi harbin hikmetini 
:ııayanıamış olan İtalyan or
b ~una ciddl bir harb yaptıra-
1lıneniu im ıifmı yoktur. 
Arnavutluk meselesinde en f ö~ ~arpan nokfa, Romanuı bu 

tielakete yalnız kumandan değiş-
tınek suretiyle bir çare ara.nu.s f lnınsınçlaıı ibarettir. Arnavut

Uk topmli:ları İtalyanın burnurun dıbindcdir. Şimdiye kadar 
laıya, ArnavuUuga yüz biııler

ee imdad kuvveti göndermek 
iea.b ederdi. Bunlar nerede? Se
kdiz milyon İtalyan askeri ne ol-

Şehrimizde ya
pıl an merasim 

• 
Ankara., 12 'a.a. )- &§vekil 

Doktor Refik Saydam bugim 
Ankara Halkevinde .eöyJediği 
bir nutukla on birinci tasarrut 
ve yerli malı hnftasıw. açmıştır 

Oirfd tA.dasma göncltd1aa İn.gl.Hz kıta.lan nınJuırneslpl karaya ~ ... 

Bu milnasebetle Halkevinde 
y.ıvJan törende Btiyük. Millet 
Meclisi reisi A bdillbalik Renda 
ile Vekiller, Pa:rt.: genel Sekret&. 
ri Fikri Tilzer, mebuslar, Gooelı 
Kurmay ve lııüm MMefaa Ve
ktıeti ErkAru, btittm. Vekalet
ler müsteşar ve müdtiıii umu. 
mlleriyle milli bankalar ye mües
seseler miidtırli l.tillUDli.leri ~
rimizde bulunmakta olan ôrn 
ldare Komutanı Korgeneral 
Ali Rıza Artwıkal, ı.t&nbul va
lisi Lutfi Kırdar, Ankara vali 
ve belediye reisi Ta.odoğaıı. Em-

Af rikadaki 1 n g i 1 iz 
ingilizbaskını başvekili· 

1 Yunanlılar 
ilerliyorlar 

İtalyanlar1n çekilişi bir 
hezimet şeklini ıddı -·- nln izahatı 
Kahire, l2 (a.a.) - Çöldeki A A...!k h k" h k hn.rekltın mahiyeti ve t.anlda.r.la , /"Un a are ab a -

mitralyöz. yuvaıan arasında.ki kı d Ch ch·ıı · çarpışmaların çokluğu dolayı- D a . ur ı yenı 
siyle düşmandan alman araı:;i- malumat verdi 
nin genişliği, esirlerin adedi ve 
ele geçen malzemenin mıktan 
hakkında kat'i bir mık.tar tayin 
etnıe~e imkan yoktur. Mütema.
diyen esir grupları gelmekte 
oldu~ı.ı cihetle bunların ıııayıl
ması 7.a.ınana muhtaç bulun -
maktadır. 

Bu taa.ıTuz yeni barekAt ~ 
zırun hususiyetlerini göstermek
tedir. Artık dUşmanı dağıtmak 
için yanlacak muayyen bir hat 
mevcud değildir. Orta.ya çıkan 
müdafaa. şekli, çöl içinde dağı
tılnıış namütenahi mitralyöz yu
valariyle ayn.lııuş olan kuvvetli 
müdafaa vasıtaların& malik mU
teaddld dtişman mP.vzileri m. 
temidir. Bu mevziler daire vek
lindc olup dairenin muhitJ sah
ra topla.riyle mücehhezdir. Bu 
topların arkasında harekete mü
heyya tank.ar dizilnıiştir. Taıık
laruı arkasında nakliyatı mu
hafaza edeıı piyade ve mitralyöz 
lc.r bulunmaktadır. 

Landra, lJ (&..&.) - Baş\·eldl 'B. 
°"'1"dıill, ıllrl> çöl.Ondıeki 1n&ilU mu
-~ hakkmda bu&ün Anm 
ltamarumda bqmı&Ua bulunarak 
dlmllı'tlr ki: 

- Geçıec Alı. bk tri.ei1ti 'k.öhı -
aan Bucbu4: ile Sidd.i Barrani ara-
9nda sahile varmıı oldulclarını. bu 
lıuııu8da ıebiraUa bu)unmakamu bU
cDnlilia Vakit, bumm bQtüıı mana. 
mu AYalll bmaru& herhalde takdir 
WDı.th. 

Bu kol, Mıaırı i8UlA etmiı oWl 
tıaınn cıırclulıu ~ 1r01Jlyesiru:n 
rieaı e6ebl\eceti ;rohı pyet tabii 0-

)lırak kemaiı bulunuyordu. l'akat. m~ 
IMlle ,a Mli: ~ wn-ı k:uvvet
ı.rinin. cı!Hd.e ,.apQklan parlalc yQrll
,;ışlıe ( lllkışlar) elde ettikleri bu çe
...m.e u~ idame ettirebilecek.. 
ıer midir '" bu MU"etı. atılan atı ıı.. 
DıOktllda denh anarm. kadar çek -
mm: mümkün olacak mıdır? Sidi 
Barnm ve civardaki muhtelH JllÜS • 

• 
Tayyare Ualerlnin zabtı 
ltaly&R hava faaliyetini 

çok azalttı · 
• 

'.Atina, ll (a.a.) -C.enuli Ar-- . "'dr;,~ 
.navutlukta .,,. ltsıyaıı •·~va_ Diyet mu u.L u.. matbuat müın~ 

"""' UG ur ailleri ve kalabalık bir halk küt-
BiinUn Yunn.n.lılar tarafından~ L-.· ı.~~·- bul k idi' gali, tesirini gösternıcğe başlar .1a1ı ~· unma ta . 
llll§tır. Bu üsler AyasaraDda, Törene Türk Mlizlk Birliği ta-
Delvino ve Ergiri iisleridir. ra.findan söylenen lstikıa.ı ıruuın 

Bu mınta.kada Yunan ilerle •
1 

tle başlanmış ve bunu Başvekli 
yjfi, önWıe ge9lınesi iın)tfmsız, Doktor Refik Saydamın haf
tazyik edici bir silindir mahiy&- ~Yl &Çli nutirn talrib eylemiş .. 
tini almıştır. İtalyan moka.ve - tir. 
moti ihmal edılmiyecek derecede Başvekilin büyük bir alAka. ve 
liddctli olmnkla beraber Yu- dikknt ile takib edilen, sık ınk 
nanlılan bu hafta elde ettikleri ..., siirekli alkıela.rla karşılanan 
zaferin semerelerini toplamak- bu nutkundan sonra Tilrk Maa
tan menedecek kadar değildir • rif Centiyeti 1isesi talebeleri 
Ergiri ve diğer bazı noktaların • "Yuı dumuzu geziyoruz,, piyesini 
iogali üzerine Yunan yürüyüşü-! temsil "Cylcmişler, TUı-k müzik 
ne verilen yeni hamle muvaffa- birliği koro heyeti de genç bes-
lcryetle sona ermiştir tekarlarımızı.n milli eserlerinden 

Yumw. :resmi tebUği ~kin parçalar okumuşlardır • 
Atina, 12 (a.a.) - Dün ak-= ~~ğ?~len 46 numaralı Yu- s İ 1 İ V f İ d e 1 
Düşmanın şiddetli mukaveme

tine rağmen cebhede muhtelif 
hrtikametlerdeki ilerleyişimiz d~ 
vam etmektedir. Elimiae bir 
mıktar daha esir ve gaııhnet 
pçınivtir. 

Muharebe vaaiyeti. 
Manastır, 12 (a.a.) - Reute

!in Arnavutluk - Yugoslav hu
(!!onu sahife S aUW. 7 da) 

bir facıa 
Yahudl muhaciri dolu 
bUyUk bir motör battı. 
85 Yahudi boöuldu 

--o-~-

Bu sistemin topları sabittir • 
Çölden düşmanın gelebileceği 
noktaları iyi bilen müdafiler 
tabiatiyle faik vaziyette bulun
maktadırlar. Maamafih ani ha
rel<ctten ve çölün kendilerine 
çok iyi malum olıuı kan.şık yol
larından istifade eden l~ilizler, 
azimknr hticumlarile bu mevzi
lerin bazılannı geçerek sahile 

tahkem mevkilerın kuvvetleri V87.i-
7eti buna büyük bir mtni teşkil e
der ıtbi ıözüküyordu. Bununla~--------------

~~= n:.:.::ı ~u:roro: ~--H a r b--.... 
Evvelki akşam SiliTI"ide feci 

bir deniz kazası olduğu ve bu 
ka?..:ı neticesinde &O ko.dar ya
budi muhacirinin boğulduğu bu
gün şehrimi.7.e gelen haberler
den öğrenilmiştir • 

~nmit olaca~ı ti:ıl-..re Sidi Bar - '

1

1 
rani zapt.edilm" ve henüz. mukave _ Va z 1• y e t·ı 
met eden bir iki nokta hariç obnak 
tızer~ bf\tiln sahil mmtaka~ tıngnu 

(Sonu sayfa 3 s ıltun 7 de) loı\U aayfa 1 slltuııa 7 ele} 

u? İtalyan ordusuna Arnavut
luktaki arkadaşlarının mnğliıbi· 
Yetlerine uzaktan seyirci kal
tnuk rolü dü~tü. Çünkü ltalyan 
l'eami tebliğlerine nazaran Ak
denizde hakim olan ve İngiliz ----------===:::::1m::::ıı:==-----------
donanmasını mükerrer bezi- GÜNÜN FANTEZİSi 

Almanya yeni 
bir taarruza mı 
hazırlanıyor ? 

Bulgar ida.resino geçen .Ru
manyanın Dobruc:ı mıntaka.<ıın
daki yahudilerden 380 Jcişilik 
bir grup hususi surette kirala -
dıkları Unıguvay isminde bü
yük bir yelkenli ve motörlü gemi 
ile Filistine gitmek üzere Kara
denize açılmışlardır. 

lnctıcre uğratan ltaıyan donan- VV'VVV'YV'w'Vvvvvvvvvvvv 

ltıası hn.kikatte meydana çık
ıııaktan acizdir. Böyle olunca. 
da Arnavutluğa imdad kuvveti 
g?!ldermeğe imkan yoktur. ln
gilız donanması ve tayyareleri 
göz açtırmamaktadırlar. Bugün 
!~ bir hülya veya temenni dc-
6U bir vakıa ve bir realitedir. 
Bınaenaleyh Yunanhlann AI:
tıavutıuğu baştan başa fethede
rek oradaki ltalyan kuvvetleri
ni tamamen malıvedeceklerinc 
İhtimal vermek mevcud şeraite 
nazaran mUbalağalı bir tahmin 

Rüyada bir miilikat 

Bayılanı az. 
Garb çölündeki Mısır kuvvet

l<ırine gelinCC', burada hayreti 
~lbeden cihet ltnlyan kuvvetle
l"inin çok nrurjk bir billfır biblo 
gibi dokunur dokunmaz toz ha
lin<' girme.sidir. İngilizlerin piş
tar kuvvctforiyle giriştikleri 
biraz ciddi bir mücadelede 1tal
Ya.nlar yirmi bin esir ver
diler. Generaller esir düştü 
\'e aylardanberi tahkim olunan 
tnevkiler kibrit çöpünden bina
lar gibi eıdlcli. Graziyani ordu
eunun sayısı üç dört yUz bini 
bulan muazzam, mutantan ordu
ları, tankları, tayyareleri, zırh
lı ve motörlü fırk::ılan acaba n~ 
Yapacaklar? Her halde esir dil

Jfüseyin Oahid YALÇIN 
t8onu .. yfa a .Otun 8 de) 

l Yaian ı 
HİKME1 ILGAZ 

kat ben Noel baba değilim!" 1 ttaly3, Akclcııizdc, Yunarıist.m-
dcdi. d .1, .'\!ı-i!rncla btiyiik krizler geçiri-

Büsbiitün ~tını. Bu yaşı, bu yor. Yunan orduları Arnavutluk-

Yazan: 
A. N. K. 

saka.lı ile Noel baba dt?ğilse ıı ta Helen ınillctiııc kıymetli bir No-
Geçen akşam ncaip bir rüya halde kinıdi? lı"'akat diişünmeğe el hediyesi h:nıdanı:ı.kla me,i~ -

gördiim. Hayırdır lnşaallalı, zi- vakit kalmaöı. Nurani gözlerini dür. Afrilrnd:ı tngilizlerln aldığı 
firl gece karanlığında, Kar.ı.ca- gözüıne dikti ve: ı esirler 20 bine çıkmıı ve Sidı 
ahmed mezarlığında, bilmedi - B:ırı<ıni .. nptolunmlL~ur. Ege de-
ğim birinin kahrı üwrine otur- - "Ben H:ı.zr<:ti Musayım!" nlz.i ad:ılnıınchıki ,·azi.yct m:ı10m-
muş, sallana sallana Kuran oku- Diye ilave etti. d Aman! Ha.."'Teti Musa': Kara- ur. 
yordum. Birden, omuzuma bir caalımetde? Bu gece karanlı- ! ttalyanın bı•:-uk buhranlar ge-
el dokundu A ;;..,~ ,...;b·ı ı'rı· ya - çirdigı· bö.vlc hlr :ınd3 Almnııy:ının 

• "'ha.~ r.ı• - aıncla "? Olur ~ey deg~ il! Korku, 
pılı bir adam, saçsl7. başının te- '>' ~ - nuınidnr sui ütu 113Zfl'"t dıkl.atı 

pcsl·ııde g· .. n·yc dog~·ru :ıWmıc:ı. bı'r hayret' tazim karışık bir heye- c lb • k ·b· d • ld" s " ., e c.mıyı'~ gı ı egı ır. on 
takke, göbeğine kadar saı·kan canla hemen ayağa kalktım ve: z.ımrıııl.wla ıstil.".uan bahsedılme-
beyaz bir sal<ai, sağ' elinde bir - "Ya Musa ! Affet! Birden- mc: mi ö,.. Lıuna ilfıve etrneJ. ic:ıb 
isa, sol elinde bir fener, kar . bire tanıyamadım!" Diyerek a- ı ecıP.-. 
şımda duruyordu. Şaştım. "A· yaklar lll'.! kapandım. !\ 'r. c • ı tıı.ısı Alnı:ın lınrb tck
caba mezardan fırlamış bir ö- - "Nereden tanıyacaksın ev- nıe.ı t-'lkl ınd:ı biı· f4ltlr verecek 
lil, meseliı eski bir kazasker lAdmı? 'I'anınacal: halim kaldı moh )<'t~ctlir. Hu sürpriz gôster -
mi?,, diye düşünürken, birden, (Sonu ıahlfe a sutun 1 de) m(ştır ki Aln nl..ır :> np:ıcnkl:ın iş-
1941 senesinin yakla.5tJğını ha- ------.------· lcri mahureUc giıleınekte ve yap-

tırladıın, bin yaşını aşmış gö- BU:ıl. GARLAR nuyacağı işleı· hnkkmda yuksel. 
rUnen ihtiyarı Noel baba sana- f konuşm:ıkt.ıdırlnr. 
ııık sevinçle: • italy8nların Bnlkonlnrdakl hn-

-" Merhabn .Noel baba! u- NE iSTER? --......_ Z'lt'lıkS'ız tnnrruwnu bu mesele ilt' 
ğurlar getirdin!" diye Fıelamln- • alAkalnndırnbiliriz. 
dun. O, gufletine neıyormufi gi'Si ı A. N. K. nm bu mühim ya- Almnnyanın plAnlannd:ıki tafsılatn 
dudaklarım büktü, gfildü ve: ZI aeri81ne Yit"D oovam ede- .... ~ Uff• 4 .Utun 1 de) 

- "Safa bulduk evl4d! Fa· ~iiiliiii __________ _. ~·----------·' 

Gemi bundan beş gün evvel 
limanımıza gelerek demirlemiş 
\'e tekrar Jıarekct için lüzumlu 
bazt ihtiyaı~lannı temin cimi§-

( Sonu cyfa a ıütun 4 de) 

ı--- ------
: Ekmek bugün-
1 den itibaren 14,5 
ı kuruşa sahlacak l 

· --- 1 
1 

Ekn1t·k narhı hu flabahdan iti- l 
ban'n yt'ııiden 30 pa.rn. zumla 
14.5 kurmıtan satılnc:ıktır. 1 

Bu husu• :a cv\·clct: fiyat ınU
ralrnbf komic:yonn t!'lrafından 
lrnr:ırl~tu ılan 'e b"lediye 
daimi encüınel'i L'U'afından ka
bul olunmı lrn 'Ul' bu eabdıtnn 
i1.ihF.rt•n mcvkH mcriyete Yazo-
luııınm;tur. 1 

llu narh <>kmcğin mili..tuknr ı 
fiyatı ol;ıcaktır w• buı!day fi-, 
yatlarınrla c:-ı,u lı hir değişiklik 
olmamkça tadil olur ... ""lıı) acnl.tır.

1 ,iğcı tnı nfüm yiizde 86 randı
manlı undan yapılncak <i::lha u
cuz halk ekmeği hakkınaa tec
rübeler yapılmaktadır. 

BaŞH~ldl 'D r. 

Gui Terbiye enstittt.ırii talebel&
rinin muhtelif h&lk oyunları ile 
merasime son verilmiştir. 

Başvekilin nuUm 
Ankara, 12 (a.a.) - BD.Ş\·ck.ı dcJ -

1Dr Rctilr SaydaDl, bugUn saat l !\ de 
On 1:: r z-enedl"ııbrri t ...... ru• w 

(Sonu u,,fa 3 tutvr 4 de)"l 

SABAHTAN SABAHA: 

Mi knatıslı Geçen sene 
maynların bu günün 
yıldönümü felaketi 

İngifö ticaret gemilerine ka.NJı 
Almanlann kullandıkJan toııril, 

ID8)D, tabt-0lhalıir ve 
tayyare sili.hı 

A ·adan tam oir sene ıeçt, Gc 
cen sene ilk kAnunun c.. t;;
sınıı kad."ll" lngıltereye ~ r.p. 

tığı sulh t('k};fine red cevabı nl .n 
Almanya ü ıid e<lıbncdık bir :ı;lal l. 
baskın y:ıp. ·~ğım ilAn etmış \ c 
mikrıntıstı maynlcrı r~st.g le in.ı:: 

sul::ınna dökınii;hi. Bu mrıynk lf ' -

yar.:llcr t.-ıraf'ınclan d:ı at.ılı) • . 
Mayıı lcr sı~lık n ıe\ kilt. ı de· t< fi • . 
oturuyoı; ci\'ar.nd~ •1 &• cm ı .. ııl. 
maddelere doııı u ı;t.} rcdcrclt ı, .. ı ~ 
yor \e yüks ·';: !ııiilfıl ın:ıddc>lı rn 
kuvvt•tli gemılcıı b:::tırıyoıdu. 1 

Bu, .fel:iket'i. knrkunı: bır e ·d . ı 
Tayyareler, geceleri Ur ••• n t.gı. l.<. • 
nı, J,Jr.ı ulaı'lı.ı, 'npur :'.'Oll:ıı 11 bu 

1 

ıniknntıslı m<.yıılnm 

clalduruvcrmir,lt':·dı. Diı ka 
de lrı.gıliz gem lermden 20l ı , 

b:ıt.n ı~tıı·. Vu1 .. ı::ı o ır.znu n T• .ı 1. 

t.." ( rct gcmıkrilc birlikle 2 ınH) onu 
uuı .. n fng:liz rııosu için bu ::ıgıı de
gıldi. Faıt::ıt birkaç gQn içinde ba~~ 

i -
\ 

rc-n tw· h~rbiı is1.Jk ::ıl; hukmda 
umıd lılt uy:ındırı;ı. ordu. 

in h k~şıflcri dcrhııl bır çare 
L .ıu :a~ .;e nukn: tıslı mayn. ışe ya
ı r.rr: oldu. Bir sene e\'V("} ılkkl

•f'U:ı c t.ısında c.ı1. y, cıtılsn bu 
1 "J nlcr. ikincıkiln.ınun uı t-uıda 
pıyı:ıs:ıd .. n çckilmi t; 

Almnny3, bilyuk dcnızlcracr. mo.h
rum, kendı topr3ğınd:ı nnrrık küçük 
ı·onı l.1 nndan alış vcricı: ederken 
tııgılt<rcnın somuz kayn::ıklarmdan 

i tr.dıgj gıbi istıfacic' cb esine bir 
ı ... lu razı olaını)'or. Egcr bu kay -
na .... ı..ıra Brlbny" •• dnl:ı :ı yollan 
.ıı;-1' bulur.ursa c ge uu adııl:ınn 

tı;;ştnn ba .len rıodı>ı .Llrıl~nn de
t os .. nrı dı n~eJin bıl ~o Bunn mi 
ni olın •. k !çın her "arcyc b:ı ... vuru-

( Sonu sayfa 2 autun 7 de) 





• • • 
Bir de uyandım J:i saat dokuz! 

Hny Allah.. Halbuki clahrı so
ı ncaR ı=ıeyle:riın vardı .t!sa, M 1 a 
derken baktım ki vupuı.'U lrnçı
racağını, hemen elbisell rimi 
giydim, sokağ:t fırladım. 

Hayırdır in na.Halı! 
A.N.K. 

Yazımızın ç0kluğundan (Boşa 
gitmi g vretler) Tefrikamızı 
koy "dık. Okuyucularımızdruı 
ijzltr dileriz. 

· YI<iNt SABAil 

( Bııştıırafı ıncı sayfada) 
ll r h ft. sı, CClmhurı~ c ıda-

ı sur.: un. 
tıs .. tl \'C tas:uruf h:ırckcti. 

• 1 \ t ... ud r; \,.-'.liı;ı

vc cc.ı...1 gonül rn
ı 1.ıı;lun tu n, i:ıten k. '" il'llD 

.. eCnlet \'C piş 1. nlıı;ı ~ ennc iş cı
Y.aı- • .ıın \ ni arayan bı.r ha
rı>k tin !!ad ıdh·. ş • ~ n te -
"ır.: ferdin illi) ıtıı dJ ol t,U gıbf,' 
dalı cmş v cl..ına derın ol rnk, I 
ınill n l y •tnd:ı d:ı kendini .ös
:tcr 11 Lr h r tt!r. On!.u 1 ndır ki, 
hı ıimc.tin bu me\ uda yapt~ı ...,c 

ı tasarı, dıgı i lere dnir hu-
• re in.n ' ereceği izah tla 

ve ~ ı l m lla harta:;ını ne-

Siliv:ride bir facıa 
(Sonu ı;;ıyfa 3 sütun 4 de) 

tir. Ve gemi evvelki ak§run ha-
reket etmiştir. 1 

Fakat esasen eski ve :yoTsuz 
olan bu gemi Silivri a~ıkln.rına 1 
geldigi zaman batmış ve bü
~iik facia. vulma gelmiştir. Dün 
geç vakte kadar aldığımız ha
berl('rde yalrudi nmhacirlcrd~n 
80 ki inin boğulduğu ve diğer
lerimn de büyük fcdnkarlıklarla 
kurtarıldığı anlaşılmıştır. 

mı.znzedclerio iaşe ve ibateleri 
için lüzumlu tedbirler alınmış 
buh nmaktudır. 

e karşı s vaş' 
Müstesna. salıcserin ,.,.ördüğü 

rat bet ve l rı.rnt.r~ 

J ·11 in 

Devam edecektir. Geç I.nlıın-
lıır icin ün:nt 

ı~aıadc 

mektedi. 
Ziı'ai 

Bu yıl zı 

y llar' 
z y ,Jln) •• 

tile ytlltk 
n fazbcbr, 

dolucb mahsul, 
ift Ierlıruzi memnun bırakan bir 

bolluktadır. Uıhsll, iyi pnz.nr 
• a tl.ırı .karşısınd;: r. 

McınlckctinnJ n b.ı l ::ı ziraat 
m h'.'Ull 'nd ı o n buğday ve cli
ı;er hubub.ıt ıcv ileı ırıin fjyatl:ırı \'e 
atışı işleri h küm tçe, müsbh >ilin 

mcmfiu1tinl er:: in koruya I: ekil.de 
tanzim edil tir. ı 

Muhtelit zı at &ıhalıırında ve 
muhtcli! mı?' ımlar l!Zcrinde .. eneler-ı 
dcnbcri m bu· program cb
hillnde inkişaz e 'rd ı . ·z m ~niye 
dc:\'am ctmcktcy" • Bu ene metl'J.c.. I 
kc:Uıı bilhıı.s • at Uletlcrimn ~
hizj için muhfm pnrnlar t:ıhs. ettik. 
... ~cmlckct.: ktı 
t~l eden zir, .. t 1 rl, her zaımın 
olduğu gıbi dı ;undWdcrlmizin ba -
~ında egl tır. 

Milli sa 
Hilli s:ıııayilımz, mede-

niyetin: isünad e~tıgı demır ve komür 
teml'J. sanayinden kimyn sanayilne, 
harcıalem istıhl~ 'e gıdn maddele
ri s:ıncyilne kad ı: ogunulcl>ilecek 
bir ehram ı;eklinde k, dc:me kadem1ı 
yfıksclınektcdir. 

Kömür ha\·z mız aki ocakların tek 
jdare altında de.vletce işleUlmesi ta
hakkuk cttiri miş bulunmaktadır. Bu 
tedbir, y:tlnu: madcnc1.l1ğimiz için.de.-
ğll, bütün di b cnuz VQ 

t.emimiz icin ehe ıu.iyeti hni7llli. 
Filhnkik::ı, k ;ı:ür istilısai tmıızm fcv 
knlftde ,. ait iç nd dnhi m1.makta 
bulunmasına ~en 

ısUh :tl rak4ımJarı, 

pl:yas:ıl:::nn. h y ç rşı

sında bizi t:ıtır.in ceccck deıcceye 
varmış d Jdi. ur ocal~farını, 

yuksck tclmil ve büylık semuıye il 
techiL sur.etile istir. de edeb.lec<>k 
hale getirmek mecburiyeti vardı. 

1939 da c2.:61l6 000> tondan ibaret 
bulumın istihsnlatı, aldıgımız t..ccl w 

bitler sayesinde lfülO içn üç milyon 
ton civarında knbul cbil.cce[:imizi 
sö:vlcrscm, h:ıvznda hcltlı::diğimiz yPD.i 
inki flnr hakkında bir fikir \erebi
llilm; zanncdlyoruın. 

Di ~ turafdtın. b nada içtim.at le
sWcr ihdast ve bilh ssa işçinin hnyat 
şartlıırırun ısl~hı da, ikb.sad1 istismnr 1 
ile ayni znrnanda j urütülmektedir. 1 

Llnyjtlcrl!r." ·n \ c bilha:;.s;ı gnrb 
linyitlerinin istihsaliıtında lıüyük te
rakki vardır. 
Bakır mndcnlcrimUdc artık ta o 

men fenni bir işletmeden bah:;cdllc
biUr. J<:rgani ve Kuvr.rsan bakır ma
denlerlmizde ht.ibsallit artm~ta ve 
ınillt mlıdafanmwn Web eltifl yük
sek evsafchı b uı uı elde edilmesi te
min cdilmis bulunmaktadır. 

K d s ı ayilml.z buyilk bir hamle 
yolundadır. 1zmit sciliiloz :!abr kn
smm kurulmnsı sona ermiştir. Bu 
suretle olmdlyc kadar hari('ten elCD 
ba-fuca k~d ham rn:ıddcsini dn
hılden temin etmek ve yine kurulma
sı bitmeğc yaklaş.'ln 11-inci kD.ğ,d !ab
rikrunızı dn yakınd:ı r. al yete geçir -
mek mümk!.in olacaktır. Binaenaleyh 
ıkl mislim! !:Jkncak olan lstihs:ılıitı
mız h:ırcı!llcm kügıd ,.c karton ihti
yacımızı tamamen k~ılamay:ı kfı!i 

gelcecktir. 
Deri <-anayilmlz, hem halk:, hem 

ordlı ihUyacımızı ka.rç.lamaya çalıs

mnı-tadır. 

Dokum.ı snnayiin'i:r., bütün sınat 1 

şubelerimiz. nrnsmd<ı en çetin imti
hanı geçinnektcdir. tthal~luı he;nrn 
t.um ımcn cfurmusı, Uı11yacunızı kcndl 
ipi k ve dokum larıll"'ız! knrşılnı k 
vaziyetini doğurmu ve J-unda i!'ihar 
cd lccC'k nC'ticcler nlu mıştır. Halen 
büt in t!'zg,ılı~:ır y<.'rl lolikle ı;alış -
makta; b :ı, k:ı, t t bezi, d ~er 
renı.li ve dcsanll be ler ve yünlli ku
maş ihUyacllnlz d lıildcn temin o
lurunnkt.'l \~ bilhn~a ordumuzun 'h
Uyncı, sll"f kendi ku aşlarırruzla kar 
ı.alaıım:ıkt:ıdır. 

Tic>aı°!"timiz j 
Aziz yurt a 1:: 

hnkımınd n 
ı k<'t"n iktı • 

M.U , 9 milyon lf n 
farkla k p tı~·ı. n 
10 aylık ihracat ve ı halatı crnsınd.ı
J ... f f, rk, ne ihrac lm Jchlne olarak 
SO milyonu bulmaktaiır, Anrok h -

r nd 
men musUıgni bulur.an m... eti -
miz, Cümh rlyct ıdar ia kurduğu 
ı. adt ~kilAt saycsınde dl! 
ihtiyaç m ... ddelerinın en • "mlerl-
nı de d:ılulden 
bul:ıbıln ektcdır. Bazı 

~ yfa s 
~=:o=-=ıcıu=--= 

Ankara, 12 (Hususl) 
Dciılliyc Vek 11 Fııil:: ôztrak. :ıstıımtııa 
Vıtli v Bel e- · D:r. 
dara bir ~ yemej:i ~ 
mi:ür. Yor:ın da Löt.tı Kırdera 
vekil Dr. Saydam 
bir öil yemeP verilecektir. 
tanmrlu kadar edeı e 
~de takib etmektedir. 

Unak ı t VekfH 
1 tan ul c 

Ankara, 12 (FIUS'Ud) - L«tı:mJı:.. 
ıtt v anı cevdet Kerim 
tctk:ikatta. bulur..mnk U.!ere İctdublta 
gidecektir. 

Meclis 1 n Ulyfh 
Anlara ll H~) - 8~~ 

orduya aid mi.lst.-ıc ı ve ad! tcl~ 
lıır ve konuŞII:. 1'!nn mlltebl~• 

müstacel \ e ad! tclgrafi:ırıı ve 
nuşmalara kr ih olunm sı hıuuuu;
ki lAyi.ha meclis rumRm 
mııtır. 

Yunanlılar 
ilerliyorlar 

(Bap tarafı 1 fnc sayfadq' 
dudundıı bulunun hu usı muh&
biri bildiriyor: 

130 kilometre uz~nlu w unda.ki 
Arnavutfük ceölıesınin fı.imal 
müntehasını tc,,.kıl ed n İt.al.v 
sol c nahına. k3.--ın :l 1:1ar 
dün ve bugun şddetli hü umla.1'
da bulnnmu~lnrchr. ı . nWal' 
topçu kuvvetlcrınm te~ı ettik .. 
leri şiddetli ate.q hım y 
Mokra ci, ğlanıun . ım l y • 
mnçlarmda bulunan ltaly 
mevzilerine doğru ılerlem~ler ~ 
dir. 

-->c--

J ngiliz başvek "linin 
İzahatı 

burad.ı mı.:ntu am ve 
harb 1 nzımımn ele geç e 
mcld • Ve ne muhter.ıeldı • 
ınlızde i h füı dah:ı tafsılat..1 

da bulu Jbllcyim. 
Garbe doğru düşmanın takibi 

büyiik bir şiddetle devam etmek 
tcdir. Hn\-n kuvvetlerimiz P<>m
bardım ı cc.iyor, donnnma ı.c
att.a olruı dtismana açık bulun1n 
başlıcr. yola obüsler yatidınyor. 
İlk er' irme hareketinde y nal -
nanJ·>rclaıı başka pek çok mık

:ı tar la esir alınmakta oldugu bil-
dmlmekteüır. 

Bu hareketin BünıulünU ta-
;·in etı., ek için henüz b'roz crk"n 
lse de btım n bir zafer t k.l t
tiği muhakkaktır.(Alkışlar) Ve 
Afrik .. harb sahnesinde birinci 
derecede ehemmiy ti h r. 
Bu fe\ kal. de muğlak hareke -
tin pl nlarını t'lnzim ed"'n ge
neral \\a\el, general Wilso. a \O 

g nel kwnıay subaylarına " bu 
plinların t.atbıkinde par! k mu
vaffakıyetler, mdanet ,. riıret 
göstereıı. zaferi lemin eden kı
ta tn büyük bu· ş ref Vt.!rc .. ek. 
m: hi.} ettedir. (A llnşlra.) 

--1>oc--

Afrikadaki 
lngiliz baskını 
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5 
- ....... . 
- Çarpılırsak sonra.. - ....... . 
- Müdenisler hep yattı ... 
Hillisa: Gençlerin ağzından 

' ı kafasından binbir faraziye 
o. taya atılıyordu . .Fakat, işin en 
le. vvetli tarafı, hortlağı görmek 
~o sabahı beklemekti. 1 

lılümin, kendini güç tutuyor
an. Gülmeden bayılacaktı. Ço
~ lakabı yetişmiyormu.ş gibi 
pıdi de hortl.ıklığı çıkmıştı. 

Milinin, içinden :söylenıyordu: 
-- Ulan hortlağı. görürsünüz?. 
Yatsı namazından sonra Mü -

miıı, yatağına girip yorgam lıa
şma çektiği zaman arkad:ı.şla
nnd.an biri: 

-- Mümin Sl'll hortlağı bckle-
m!:;ecek misin?. 

Dedi. 
Mi.imin güleıek: 
- Ne olnr ne olmaz belki çar-

pl)ırım !. 
- Amma ~ ::ıptın ha.!. 
- E!.. Olur v:ı !. 1 
- Yok be sen tle ! 
- B1 k ihti.) ıı mollalar yattı .. 
- Onlara ba:i ma!. ı 
- Ben istemem yntacafrım .. 
Dedi. Ve, uyku::;uz k<>lacak bu ı 

dala.lara için dm g tileı ek uykuya 
da.Jdı. 

Hic şüphe ) ok ki, Mı'min sa· 
bruıı::;ı k'"p k m:ın·n.ı .h.lkmı~ .. -
eaktı. Dt li mi olmuştu.Gcnı' rnol 
lalar u;y!.ularmı terketmişlcr, el
lerınde sopalar, kuflaklarııım i-

B 
:t 
n 

t:aa. _ ııze:ı mı 

h~zırl~_ 1y0r? 
ir ~:-ıy .oda) 

oı:ıdı r. 
Bm ıdıııleyh Alı :ınyanın lıugünkti 

:ık.in ve rnuhte•~ı. . 7Jyct ndcn n" 
ndar S{iphr"cn l c yeridir. 

AD'/ 
Bugünkü prugr am 

13. 12 .1911) CUıUA 
8.0!l Pro r-ı , \'C' r cmlckct saat 

ayarı, 8 0:1 l\!t.•l.ik: H fı pruyr;;m ıpl) 
3.15 Ajans l" be '· rı 8.30 1\liizik pro 
ramının dev:-ın• (pl.) 8 •l.ı/J.rrO Ev 
:adını - y . _k l•" es.; 12 arı Progra11 
\'e mcınlekct "aat ayaıı. 12.33 l\1uzik 
'arkılar, 12,uO JC • h"lbe:lnri 13.05 
Mı;ı.ık: Zl?'ybc} \l' ovun hav;ıhn. 

13.20-14.fıO '\lfu• , ırışık ı r ı(raın 

(Pl.) ] 8.00 Pr I'. ' "c: ı ı .. ket S.."\

at ayarı, rn.oa i\ u • . R:ıd)"O "!:5w-ı 
ng" Ku.~t'tcti ı 1. ö •uı· ve Ate~ Bü-
·ekkrı 1 .30 l\lu ,nr1' ı vr tı11·

tülcr 19.00 Müzı .. . F.ısıl ht) c>t, 1 'l. 
ıjıın" 

ar-

1loııi"t ıdarcsi•\de), 

22.30 M... ıek t . :; ı aj. n- r.--
lcrlcr , Zırn<ı•, l" ·hnnı - Tahvilat, 
Kambiyo - Nukut Bl)I-sa.ı (fıyat}, 

22.45 Mı.iztk: Radyo salon uı·kestn:ısı 

ıwotramımn devamı, 23.00 :MinU<.: 
dana müzlgi (Pl.) 23.25 .. ,3.:1D Yö-

çinde iri biçaklar b~l,h.~qiyorlar- ı 
eh. Piştovu o!a.ul::ı.r bil vHı.lı. 

.Mollalar sabahladılar .. Dik - İ 
.rntle ortalığı ıwntrol ettiler. Ne 
hortlali gördii!er ve ne ı.le hiç 
bir i:iCy... 

1

. 
Gözlcıinden uykıı akan softa

lar sabah namazına t,''ühüıı)ll>r<li. 
Birbirlerine soruyot'lard1: 

- Sen göı·dün .uıli?. 
- Yoo ..• 
- Sende mi belr'edin? 
- Evet ... 
- Hiçbir şey gönneılin mi? 
- Yok be!. 
- Ulan ihtiyar softanın gö-

züne öyel gözükmiiş olacak!. 
-Muhakknk ... 
- Zaten korkakbr ... Bir kedi 

fa.lan görmüşse, onu büyütmüş
tiir. 

- Yarın akş3m yine bekliye
cck mLc:;in?. 

- Haydi, Lc:in I!}j yok? 
Diye söylendiler ... Mi.imin, i

çin için gillüyordıı. 
Mollaların bazı meraklıları bir 

kaq gece daha. beklestıler ... Fa
kat, hortlak fa.lan göremedi -
Jel' .. 

Nihayet, hortlağı güren sof- 1 
tanın bir galati hayale bir galatı ı 
riiycte uı?rndığmı hükmederek 
m<'rrıldarından vaz geçtiler. 

F'al,at, Müınin her ihtimale 
karşı tam on beş gün küp idma-

1 nından vaz geçmişti. 
Ne olur, ne olma?.dı. temkin-j 

li kalmak ve durmak lazımdı. La 
kin, Milinin. küp idmanına has
retle fü:;ıktı. 

On beşinci günü. tekı-ar küp 
idmanına başlam:ı.ğa karar ver
eli. Cünkii ortalıkta dcdiko<lu 
kalkmıı:>tı. 

Bir .;abalı erkenden usuletle 
b h~ye çıktı. Küp0 su koyaral· 
i lnrn.nına b,.ş'adı. Görüneceğim 
diye de korkuyordu. 

!\itimin işini bitit ı, abdest 'ni 
f ldı, su.lıah n:tmdZllm yetişti. ' 
L&l m içinde bir korku vardı. 
Etı'afı dinliyordu. Aı.:i:l.ba gören 
olı l'..l~ mu idi? .. 

! J.ktı ki kim~e oralnrda de
<Yi1 .. Dcr;~k softalaı<.laki hort
lak fikri tecessüsü ortadan k.ı.lk
r: ı~tı. 

İşte, Mii.min bundmı emniyet 
t; r 

TiYATROLAR 
1 -Şehir 

tiyatrosu 
tcı s·Heri 

Tcpeoaşı Drarrı Kıamrnda 

13/12/l!J40 Cuma günü akş:ı.ını 
Saat 20.30 da 

BULUNMAZ UŞAK 

İstiklal cadclesi Komedi 
kısmında 

13/12/1940 Cuma günü aksamı 
Saat 20.30 da 

PAŞA HAZRETLERi 

al· ak küp idmatlanna devam 
etti. 

O, lıer akşam erkenden yr.tı
yoı-... Sabahleyin erkenclen kal
kıyvrdu. Müminin çolak kolu, 
gövdesi küp taşımaktan çelik 
gibi cılmuştu. Artık kabına sı
ğamıyordu. 

Miimin boylanmıştı. Zaten i
ri kemtldi idi. Vücudii safi sırım 
giti adale olmuştu. Dirhem vağ 
yofrtu. 

Mi.imin yalnız küp idmanı vap
mıyoulu. Dağlara tırmamvor- • 
rlu, koşuyordu, sıçrayordıı. 

Çolak, dehşetli atlıyor ve ko
şuyordu. Hiçbir arkaLlaşt ona 
yetişemiyordu. 

Hülasa her tarafı sapa ~ağlam 
bir çolak oillıuştu. 

Birgün yine Münıiıı, sabahle
yin küp idmanı yapıyordu. Ar
tık küpe suyu ağzına kadar dol
duruyordu. Yüzyirmi, yüzelli 
okkalık küpü bir çocuk gibi ku
cakladığı gibi götürüyordu. 

Softalardan biri volcu idi. 
Erkenden kalktı, yola· çıkacak
tı. 

Bu, softa her nasılsa Mümi
nin memleketlisi Güınlılcineli idi. 

MUmin, ki"pe daldığından sof
tanın medrese meydanma çıkıp 
çıkınudığının farkında değildi. 

Softa, alelü.cde odasından çı
kıp gecenin lc:ı.ranlığında meyda
na uğradı. O da dalgınd1. 

Tam ı:;erbestçe giderken bir -
den bire bağıraı ak dm·du. Kıırşı
sında tarif edilen hortlağı gör
mfüıtü. 

Softanın çeneleri birb:rine vu
ruyor, tutulmu~ olduğundan ba
ğıramıyor, kısık bir sesle: 

- Amruı Allahmı ! . 
(Arirn.c;ı var) 

t ı .. AN 
Keşaıı m;;hkcmcsl hukuk daire-

sinden: 
D<lva o1un. n EnC;z c kl Oım:ın 

kokt,1.,,u .AhmC'd 

Gıyab kararı: No: 127 
Kc an kaz ,ıı n Enez nahıycsinin 

Sultaniçc köyünd ıı Mahmud kı

zı F.ınınc Çimenl. tal'afmd n <1lcy
hinizc ıkamc olunan ihtar dR\·ası

nın muhakeme~i için tıı.yin kılınan 

gü~dr mabkcıncyc gelmeniz. hak -
kında ilt\ncn yapılan teb!ignta r;.ığ
men gelmemiş oldugunuzdrn dava
cının tal bile h.ıl t"7.daltı muhakc
menın gıyaben gBrul 1,csine namı

nıza gıyab kararı teb1iğlııc ve dava
cının ş .. hitlerinin lst:maına mahke
mece karar verilmiş ve bu babdaki 
ınu.hrıkcrnc 16/12/!ltU pa:ı:rrtcsi t,'lmil 
saat l·l ele talık lttlı um;. oldugundnıı 
yevmi mu'ancni me-,künla gelmeniz 
vey .. t.ırafmızd, n kanuni bir \·ekil 
göndC'rmeni7. aksi takdirde hakkı-
1117.daki muhakemenin gıy,ıben rüyet 
olunncağı tebliğ makamına kalın ol
mak üze-re hu~uk usulü muhakeme
leri kanununun 141 Ye 142 inci mad 
deleı i mucibinı:f' jlfın olunur. 

SALONLARINDA: HER AKŞAM 

Güı!d" s:u: :heyetine: Ses KraliÇ<':iİ 

Harniyet Vüceses 
Bestckfır SALAHADDiN PINAR, Kemani Ne- . 
CATI TOKYAY. Piyanist Fl:.VZI ASLANGIL 

\ e aı kadnşlan iştiıak etmektedirler. 
~t,:.;mRt~~:r.rBallllS?ED~lllSl!Bi 

B:ışka marka Radyolar gclecek diye uzun zaman hekle
ğe hac.et yoktur. A\TOpa mamulatı radyoların şahı 

941 MODEL
0 

.M E DE 
RadY.~ları Gelmiştir 

110 ve 2~0 volt şehir cereyanile işler. 
Anadoluda bazı acentalıklar münhaldir 

MVRAOAAT Y ECİ 

lfu!ıisarlar U. Müdürlüğünden :I 
J - Kroki şartn;ım.c ve rıümunesi mucibince 600 aded abşab bidon selı

P' ~ı paı.arlık ustılılc yeniden eksiltmeye konmuştur. 
ı ı- Paznrlık 17 /12/940 ı;alı stinli sa<ıt 14 de Kabataşda levazım ve mü

bayaat ı;ul.ıesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
ı II - Şi.ll'tname sozu geçen 5ubedcn parasız alınabileceği gibi mimune 

de gôrı.ilebillr. 
ıv - t.steklllerin tayin olunan gün ve saatte teklif edecekleri fiyat üze-

rinden % 7,5 güv~e paralarile birlikte ınczkur komisyona ınür:ıc<latları. 

d sa ~ülkem.mel . b 1,,J-
j;J.lvı !fJ • e e •• 

tA- ıçı çmuk ••• 
Uc:uza ahnmı, birçOK yemişlerin dışı mo: 
kemmel olabilir fakat biJahare içi çürük 
olduğu anlaşıhr. 

Ucuz ompullarda öyledlr. Kullanışta çi.irüJt 
oiduğu yani fazla cereyan istihlAko muka! 
bil az ışık verdikleri görülUr. 

M a ar uf markası btr garanti teşkıt eden 
' TUNGSRAM ampultann1 almak menfaatm~ 

tktizasıdır 

TUNGSRAM ampullarımn · yUk•ek kalilesl 
bir çok defalar den~nmlttlr" 

NG 1l 
EN AZ P~RAYA-EN BOL AYDINLIK 

1 ... _I_st_a_n_b_ul_B_l .. _e_d_iy_..e_si_İl_a_" n .... l_ar_ı_I 
Tahmin 

bedeli 

600,00 

67,50 

54,00 

ilk 
teminatı 

45,00 

4,88 

4,05 

Ak~ y .. ııgın yerinde lvllınar Kemaleddin mahallc
ı;iniıı Şeyhnaıneci sokağında 13 uncü adada 44,50 met
re mur<ıbh:-ı sahalı arsa. 
Aksaray yangın yerinde inebey mahallesinin Tiryaki 
Hasan paş::ı sokağında 62 inci adada 1802 harita nu
nıaralı ve 13,50 metre murabbaı sahalı arsa. 
Samlltyada s~yıtömer mahcl.lesirun Taşköprliltl zade so
kağında 248 inci adada 79,18 metre mımıbbm ıahalı 
arsa. 

Tahmin bl.'delleri Jle ilk teıııinat mikdarlan yuk:ıud:ı ya?.ılı arsıılar 

ayn ayrı satılmak üzere aç1k arttumaya J.oıtulmuştur. Şartnameleri Zabıt 
ve Muıımellt Mlldürlüğü kalC'minde gönllecoktir. lhalc 16/12/1940 pazartesi 
gfinü sanı l 4 de Daimi Encümeninde yapılacaktı.r. Taliblerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile ihale günü muayyen saatte Daimi Encüınende 
bulunmaları. (11342) 

Deniz hastanesi baştabibliğinden: 
l II .. stahaneınize hemşire ve hasta b:ılucı alınacaktır. 

2 - Hem~irelerln diplomalı olanları ve hasta bakıcıların tocriibeli V« 

ehliyetnamdi olanları tercih edilecektir, , 
3 - Tıılib olanlann yecllcrinde mevcud vesaikle Deniz hcı~tahanesi Bas 

Tabiblıglne müracaatları. (11672) 

Gayrimenkul Satış İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

Aıtiıı 'l:C Zabel Gülbenm 422/11'.!99 Hesab No. sile Saııdıgım12dan aı
dığı (2.,00) liraya k<ırŞı bir?nci derecede ipotek edip \ iid-.;3inde borcunu 
vermediğinden hakkında yapılan takıp üzerine 3202 No. lu h.41.nunun 46 cı 
madde~inin ımıtufu 40 cı maddesine göre satılması irnb eden Bı.>yoğluncla 
Pangnıt. muhallesinin eski Büyl kdere yenı Haltısk'aı· Gazi cuddesinde e~ki 
12 Mü. yeni 135 No. taj 135, 135/l kapı 642 ada 13 par~eı No. lu dl.ikka
m olan kargir bir evin tamamı bir buçuk ay müdcleUe açık arttırmaya 
konınuştuı·. Sntı5 tapu sidl lrn~·dına güre yapılmaktadır. Arlt.ıı-maJ a gir

13 
-'!--

BiriııcUranun 1916 
----- . s:ez:ı• 

60 inci sayısı bugOn çıkh 
YILDIZ'ın bu sayısında: Dorothy L&mour'uıı yeni aPı. t'er
li Filmler - Hollywood'da sosyete hayatı - Şark Bm.bllltl 

Ümmii Gülsüm - Glaudette Colbert Hollywood,J hçraıımlo • 
Bu yıldızlan tanıyor mwrunuz? - Kendi kendilertni fCjhret& 
ulaşt.ıranla.r - Yıldızların mücevherat merakı - Film biklyesi: 
Doktor'un Sun - HikAye: Bir ~ kitabi - Aynca: RomAD 
Artist Biyografileri; Tablo, Dert Ortağı w mdn.: 

Biricik sinema mecmuaaı Heryerde 15 kurut 
,_. ___ Ttb'kiye Yaymevi: An1ı:Ra Oad. No. 36---1111" 

REKLAM modetlerlmlz 
1 ince cep ııaatini, To;Ja 

1 Müstatıl erkek kol r.aaıiıd, ftt"1I 
1 Müstatil kadın k.t>I aa.Uai 
12 LiRA iLE ALABfLlR6lNIZ 

VİLSON saatleri 
ıhakineltti çifte ızıae,uh ve 16 taş üz.e
rinde işler :mükemmel blr saattir. 

Bu fınıatıan m.emleketiınizln her 
köşe!>ind'ı.! bulunun mulıtt-rem möıı

teril.-rimiz dahJ :istifade en için Me
dikleri saatin bedcli.ııi ~ pcı6-

ta ile gönderdikleri 1.Udirde posta 
bedeli bize aid oltr.ııır were <Hrbal 
gönderiJir. Fırsatı kaçı:mayın,, Dılrü6t 

itliJ'en, Jn ve ueuz bir 

VİL N 
saate S<thib olunıı2:. 

• 

Gayrimenkul Satış ilanı 
-

İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 
Zehra Payer,de Şur.alı.n 354/10653 ~ab K(l. ı.lle s~ndıgımızuan <tldıifa 

(5965) liraya kar~ı bırincı cierecede ipotek edıp vAdesin<ll borc.mu vcr
mediginden hakkınrta yapılan ialrlb üzerine 3202 No. lu irı.nunun 46 ıncı 

maddesinin ır.:ıtutu 40 !nc>ı muddeSine gore satılması kab ed"n ETcnköy{in• 
de Sahnı.yicedld elyevm G<•ztepe ıffahalfotinin Gözt.epe elyevm Narlirağ;ı 
sokağında e.s~i 9 yeni 10 No. lu kayde:ı atık 4 dortuu miktarmd. mernhnSl 
olan :.r.emlni kargıı- ciıger katlar ahşab bahçeli ;ı.cışkon taın..ımı bh· buçuk r:ıY 

ınüdcleUc açık arttırrrı.y<ı ıwnruuştur. Satış tapu sicil kay<l1na gore yapll
maktadır. Arttınnv.11a gırmek istıyen (1!12) lira pey Rkjes1 v,.,.erC'küı·. Mlld 
bankalnrırnızdan birının 1<'.m nat mektubu da lrnbul oluııuı. Bırıknıış bülUD 
vergilerle beled.ye re•·ımlen ve voıkıf 11~arcsi ve bvı7. bL-delı ,.e Uclfıliye rU.. 
sumu borçluya alttır Arttımıa L1-'1rtnnmsi 16"/12/1940 ıauhuıden it!barPlı 
tetkik etmek istiycı l•'re b&ndık hukuk işleri senlsınde iif'JK lıt J:.ındUJ ula
caktw. Taptı sicil kı.yw \'l""air lu·>:\ımlu ınalün-:.t da şartnamede ve tr•kib 
dosyasında vardır. Arl1ınnaya gırmiş olanl:ır, bunları tetkH. ederek .,atılığa 
çıkarılan g:;yrimenlrul hakkında her ŞC'Yi ôgrenmi!' l"d ve tclfıkKı olunur. 
Birinci arttırma } 0/3/!Hl t.ırihıne m\.ı~adil pu.artesi Cağ, loglımda kAl.n 
SandıgunLzıla saat 10 dı<n 12 ye kad11r yapılac:ıkur. Muvı:ıl l ıt 1ihaJe ya
pılııbilrnP.si ıçin tekM <'<Iıleeek bedelin tercıhan ıılırunas .icııh t'<leıı gayrl
menr.uı mükellefıyetık s«nwk ..ıa.cag:ıru taman.en g(>(·mi~ olma~ı ~ .. rttır. 
Akı; ta1:1:diıde son aribranın tauhhiıdi.i bakı g:ılnı.k .art!h: 25/3/911 • .. nhi
ne mü~ndif salı girn!i a)'T;J mahalde ve :lyni sa::ıtte son arnırm.ıs.ı :vtıpıl:.ıt;ık
tu·. Bu arttırmada ga3rımenkul en çok arftıranın üstund bıralnla~ ... ktır 
Haklan tapu ~ldllerlll' ~nblt cılınıyan alifüadar ve irUiaıt hakkı sahipleri
nin bu haklarını Vt. bu~usile faiz ve ma~arlfe dair iddialarını ilan taı ı
hinden itibaren yirmı ~'Un l<'indf' e\'rnl· musbıtelı>rilt> beı-aber dan em ize 
bildirmeleri lıh.ımdır. Bu suretle haklarını bildirmem s olanlarla haklan 
tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış be'klinin paylaşmac;mdnn harn; Iralır

lnr. D«hn fazla mrılO.nHıt abnak istiyenlerııı 40/ı585 c'osya No. sılC' Sandı• 
ğmıı?. hukuk iışleri senjı;ine mimıcaat etmeleri lfzumu ıl~r. chıınır. ,, . . 

DİKKAT: 
Emniyet Sıındıgı Sandıktaı alınan g!l)Ti menkulu ipotek gr.:;ternıelı: 

i~tiycnlere ınuhamrninlerimizin .toymuş olduğu k•ymetın 3 40 nı tcc:wiiı 
etnıcnwk üzere ihale bedelinin y:ırı:;ına kadar borr; ,.e.mek s ıretıh kdnylı.ll 
gösteımektcdir. ~1175ı) 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Her yemekten sonrn Jri,:ndc- üç defa munı:ıuamao 

di~lerinilİ frtçalayınn:. 

Darphane ve damga 
müdürlüğünden 

matbaası 

mek isllyen (1050) lira pey akı·e;;i verecektir. Milli bankalarımızdan bi- ı - Asgart 3 97 ~! 1erli mall ve muhammen bedeli 19200 ve ilk 
rinin teminat mekt\lbu da l;:ıhul vlunur. Birikmiş bütun vergilerle bele- teminatı 1440 lira olan 30 ton ktilc;e kurşun kapalı ı.arf usulil!? eksiltme
diye ;·esiınl<:ri ve \'akı! icaresi ,-e taviz bedeli ve telifıliyc rüsumu borç- ye konmuştur. 
h.ı)<.1 aittir. Arttırma şartnaın•~ı:;i 17 /12/1940 tarihinden itibaren tekile e- 2 :.... Mezkı"ır kurşunların ıh:ılesi 2.-/12/940 salı günü sa::ıt 15 fe tdarc-
mek istiyenlere sandık hukuk işleri servi:;inde açık bulundurulm uktır. Ta- miztlcki komisyonda yapılacaktır. 
pu fkil kaydı vesa!ı- lüzumu nı.ıllımalt:ı şartnamede \ e tnkip dosyasmrl.ı 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kamuıun 2 ve 3 ı.incü maddesinde yazılı 
\'ardı!'. Arttırmaya gfrmiş olaııl<tl', bunları tetkfü cde!·ek satılığa çıknı ı- vesaik ile birlikte ilk teınil)at \c teklif mektupları mezkfır gı.inde saat 14 
lan g:ı;ı;ı·imenkul hakkında her :,;eyi ügreıımiş ad •, e telakki c.iunur. Bi- de kadnr komisyon riy.ısetıne makbuz mukabili vermeleri lazımdır. 
rinci ~,ı·ttll'ma 11/3/9 H tarihine ıııiis<ıdıf salı C~ığaloı..'llllıd~ l,;i;n sand•ı;ı-, Ş::rtnameler her gün idareden ve.rilir. cll609~ 
mu.da ı;aat 10 dan l:? ye kad<tı' yapılacaktır. Mtı'Jak cıt ıhalc yapılabıl- ---

mesi icin teklif edilecek bedeli11 tercilınn olınnıaf.l io.;;ı'.l cdf'U gayrimc/n\kkıı,.ı: Mu' sabaka .·ıe memur alınacak 
mükellefiyeti le sandık ala aı,ım 14. nwmen geçmiş ı)lı ı.ı ::ı s<>rttır. .ııı. 

takdir<lc :on :ırttıronın taahlıüc1li kıki kalmak ~aı1iıe lö/.'3/941 t<ırihine mü
sullif çarşamba günü nynı lıııılı:ıhlo \'e ayni ,,aatle :rnn arttırma!ıı yopıla~ak
tır. Bu arttırmacla gayrimenkul ı>n ~·ok :ırttıı·anm ü.~.ınuc hırakılacaktır. 

Hakları tnpu sicillerile sabıt oln,ıy.ın alakad:ıı·lar .ve inifak h..tkk1 sahiple
rinin bu h.ıkbrını ve hususi!'" f:· z ve ınasari!c dair idcıialarını ilan tari
hinden itib:ıren y:rmi gün içimi,., cvrnkı ınüsbtclcrHe beraber daıreıni:ı:f' 
bild.İrıneleri lazımdır. Bu suretle l•,,klarıııı bildiıınemiş ol,ml;:ırfo halkarı 
tapu sidllerile sabit olmıyanlrır --atış bedelinin payl, s•~ .... I' c;l.ı.ı hariç lrn- ı 

lırlar. Dnhn fazla rnalüınıt olıı' ık :stiycnlerin ·Hl/ 1G~5 llucya No. ~ne 
nmdıg mız hukuk işleri scn:i iıw ıııüı·acııat etmeleri lilzurr .. · i.•n o:umır. 1 

) * 
dlKKAT 

İstanbul nııntaka ticaret müdürlüğünden: 
olçııll'r te~kilıitındaki münhal memurluklar için 27/12/910 tarihinde saat 

14 de İstanbul Mıntaka Ticaret Müdurluı;ünde mfü:abaka ılc atiüı.:ki şerait 
dairesinde memur :ılınacaktır. 

1 - 'l'. C. teb:ı::ısı olmak, 
'.:! -- San'at mektebi veya fü.e mezunu olmak, 
3 - Askerll{.rini yapmış olmak lilıımdır. 
4. - Evrakı milsbitelcrinin aslını veya tasdıkli suretlerini d boy to• 

fuğr:ıtı ılc beraben ekliycrek yüksek Ticaret Vckfıletine hfüıben yazılmtl 
),·tidtı ılc Ticaı·et Müdürlüğilnc en geç 2.3/12/1940 akşamına kadar müra• 
~~r.t cdtlnıesi ilan oluma·. «11781 

Emniyet Sandığı, Sandıktnn alman gaydıııenkuhi iJJ<.ıt<..J.: guste.rınck ~~!8"'am"lll!!!!!!!'~!!'!!!~li!"!"~~-l!'lm!~ml!!'l!!!!!l"'!!'!!"l!!!!'!"!!!!!!!!!!!'!'ll'll!'ll!!~!I!!!!!~-. 
lsüyenlerc muhamminlerimizin koyn1U:J olduğu lcıyınetin % 40 nı tecav\J7. ----
etmemek üzere ihale bedelinin yı:m.'Sınn kadar borç vermek sur~tile kolny- Sahibi: A. Cemaleddln Saraçoglu - Neşriyat Müdürü: Macid Çetin 
lık Ö"tcrmektedi.r. (1174!1) ~~ 1 °1"•1 yı>r: (H. Geklr Cti~oylal' ve Cemaleddln 8araçoğlu ınatbaaaıJ 


