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[ CUMA 1 

· tıııırdr ve Mbrada olduil1 dlfl 
.beanbtılda da ~ tıır 

MOBiLYE 
S.tq mağarası athlar. Saıonluı 

geziniz. 

__ _J 

~: Hü~yin Oahld ~A~ 
A lnıanlar, Ft-an.cmnın top· 
~ raklarmı, maddi var· 
bi hklannı ciğnedilderi gi
~nuıı en kıymeth hazinesi olan 

1 
-ıt f \'e haysiyetini de ayaklar 

ına nbnağa kalktılar; Fran
:Uarı, eski müttefıkleri aleyhin-1 
lrı:ıllannıak ma.k.~iylc bir 

41 
Şma ya.pmağa teşebbüs et

daer. Mareşal Pet.ain'in nıhun
ıi • olnıesine imkan olmıyan ma.· 
1-t \'e na · · l.f etti ve 
'1 Jnuht ·yıe na-
lıo ~ g· m:1..aaını 
li Yrn Fakat 
~s affakıyet-
lrı-~ .ne ıyan Al· 
;"'111 trikaln.rma. 
ke nıaney vam eder • 
en, ş· a bulunan 

g~neraı da sesi ~i • 
~d.i. Bu ih · rar ve şerefli nske· 
tt:ı de r da. yüksek ve öl· 
~ Fraı • tan ve namus 
~ a.nesi ldi. General 
eygaııd n hiç bir za· 

~n toprak terketmiyeccğini, 
~tanın p a sına roüsaa-
edilm~ temin eyledi. 

ıa.~1Ul4rufın h n ve feci inhi
~ıı~· ~~S]j JSOn elemli ve 
~0.es~ır~~tin resmi yüklc-

tıı omuilannda taşıyan iki 
ttı~·nı devlet adamından sadır 
~ı bu \•atanpen·erane niima
b~ ler Fransadn derin ve esaslı 
dır. uyanma vukua geldiği üıni-ı 
tı;(Oı ._vercn işaretlerdir. Fransa
~ rı ultni~ ..,fin h · ~ im&ll b..."S 
_.Ye? .Frı.ınsız do tları sevdikle
ı... __ .ınandıkları ve hürmet ettik
"Q"l Fransanın yaşadığını, ya
:arnuıc gayreti gösterdiğini öğ
" l'lltnPkle kalbleriııde bir teselli 
e memnuniyet duymuşlardır. 
~ Ceııeral Weygand'ın beyanatı 
y lın:uıyadn. çok nahoş bir tesir 
fiJlt.Jğı anlaşılıyor. Bu yoldaki 
~~1.hürün I!"ransa ile Almaova 
~~ında sulhun in'ikadım ğe
Y tıreccf;rini Almanlar 'SÖylü -
l Otlar. Almanların noktai naza-

ıı:ı::ı. göre, Fransa mağlüb ol
ltıuştur. Mareşa1 Petain ile La
~l hu mağlUbiyeti kabul et.mi~
Y r:ir. Bunda utanılacak bir şey 
lı 0 tur. !t"'ransanın şeref Ye 
ltıarnus kelimelerini ileriye sür-
. ~i manasızdır. Fransa. için r:di yapılacak yalnız bir şey 
M.!.~ıştır: Ödemek! Yani, Fran
--sun pan:alanmasını lrnbul et
~ek ve galibler ne isterlerse bo-

11 eğmek!. 

~lmanlnnn Fransa hakkında 
eidlediklcri i"1ibanın genişliği ye 
1 .. _dcli şu bir kaç cümle içinde 
~amcn göze çarpıyor. Filha
h a., Vichy hültüınetinin hattı 
d areketi Almanlara böyle hu
~d.'>uz ümidler verebilecek bir 
tı hiyette idi. Fakat onlar bir 
~?!{tayı hesaba katmamışlardı. 
Jr 1llldi bundan dolayı hayal su-
lıtuna uğrayacaklardır. 
l<'r::ınsız milleti mağlüb olma

~§tır. Fransız milleti ma.zisi
~-tarihini, an'anesini, §eref ve 
-..unusunu unutacak bir mane\'i 
~ete dUşmemiştir. Tarihde da
lt· n namusu ile yaşamış ve bir 
~raman gibi harbetm~ olan 
lt lı nsa böyle bir gün içinde yı-

1 P mahvolamaz. · 
Bu harbdca evvel, Alınanyada 

~!lleti mücadeleye hazırlamak 
d~'ln, Führcr bir tez müdafaa e-
1:Y<>rdu. Führer'c göre, 19H: -
_;ıs harbinde Alman ordusu 
~lub olmamıştı. Memlekette, 

~bhc gerisinde hainanc bir ihti
,, Çıkmışb. Müttefikler, bu hi
.,anct neticesinde Alman •il
şaransını kırab1lmişle.rdi. Sosya
ıs.~ \"c komünistlerin düşmanla 
~UŞtcrckcn yaptıkları bu hiya-
~~ olmasayd}, Alman ordusu 

ltıuttefiklcri periŞ2n edecekti. 
da Bu iddianın hakikate ne ka
~ ~r uygun olduğunu araştırma-

lı. burada mahal yoktur. Yal
~·şimdiki hnrbde Fransız ih
d ı haklmıda ayni sözlerin çok 
e~~.a .cloğru olarak tekrar edilc-

gını anlatmak istiyoruz. 
ltiibMilyonln.rca askerden terek
lah eden Fransa ordusunun si

J)atlamadan dağılması bir 
llüseyin Oahid Y AI,çıN 

(Sonu sayfa 3 ıütun 3 de) 
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Tarantoya 

yeni 

hü c umları 

lngiliz tayyareleri 
yeniden hasarat 

yapblar 
--o--

1&Abee: ~e.ılar, Rızapata ~ 
Numara eı 

IZMHt - ANKARA - l &T A N8\fL 

Molotof 

B e r li nden -
a y rıld i -

B rlinde neşrolu· 
nan resmi tebliğin 

m e tni 
--0-

Yunan ileri 
harekatı 

devam ediyor 
bir bomba s::.lvosu torpido muhrlb· 
ıerı yanında aokıe.rın duvarıan bo- Kralın nutkunu ok uyan: 
~nca pl'tfadı. Başvekil kalb aektaein· 

artıyor 

ltaly n tebligi mıuhtcnael o'kmık den öldQ 
İtalyanlar çek ilir ken iki dü3D1an tnyyııresi, da~uruldii> 

diyor. Biz ce\·aben ~mu11temd olarak 
j çapulculuk yapıyorİarmıf ha m diyorm:. Ci.inku tayyareleri - Kahire, 14 (a.a.) _Kral Fa-
i mi1Jn hep i ilz1crlnc döıunüştür. ruk Mısır parlamentosunun a-

Y~-anda göroüitinliz iki re
sim, ~~D ba.fta meıçbttl ( ! ) 
tayyareler tarafından 1'ug04J.a.v
yanın M1U1ast.ır ~hrine yapılan 
han. hücumu.ada hasan. uğra,. 
yan M lerin \'e dükkanlM"ın ha
; in mamarasnu gösfernıekt&-

dir. Yvnaıılll&r ve İnbtfnMeı·, 
banlanıı İtalyan tayyareleri ta
rafından yapıldığını iddia et-
ınekte, ıtaı,anlar ise bu ali-ak· 
gıı. tec&viizü tngUlıJere mal et
meğe S&''aıjlJlaktacbrlal'. 

Askerlerimize 
kış hediyesi 
Şişli Halkevi vasıtasile bir haftada 
yapılan teberru 4500 parçayı buldu 

• 
Dt\ıı Şişlı Hnlkc\·indc sosyal yar

dun komitesi ikinci toplııntısmı yap
mıştır. 

Muhitin en müstesna :;imaları bu 
toplantıya iştirak elmi§lerdlı'. Aı;ker
lerimiıc kı~hk bedi~ e için kııbul edi

nun 10 bin parçoıyı tecavüz edeceği 
tefkilatına ve muhitinin teberrü sever 
halkına giivenen Şişli Hıılkevi reisi 
mWlllim Ahmed Halid tarafından bü
yük bir kuv,·et ve itimad ile tahmin 
olunmaktadır. 

len a\'cı yelegi ile yun ı;orab \'e eldi- -------------

venden ibaret olmak UZCl'C 3300 par- 1 cra Vekı" l lerı" 
ça eşya teberrii edilmiştir. Evvelki 
akş:lma kadar teslim edihniş ol:ı.n f 1 t 
1200 p:ırça eşya ile Şişli Hıılkevindc op an 1 Si 
toplananların yekünu 4500 taneye 
baliğ olmuştur. 
~rıca yapılan mahalfe ~kilfth 

faaliyete geçmiş \'e bir ı;ok vııtan -
d~ar propaganda işini ü.zerlcrlne al
mıştır. Bir hafta zarfındn bu yekü-

Ankara, 14: (a.a.) - tcra vekilled 
heyeti bugün f!aat 16 dn Bıı~ekatet
te BıtivekU Dr. Refik Saydamın ri
,.setinde toplanmıs ve ruznamesine 
dabil meseleleri görü§Dlüştür. 

-•ııtt--· 

ispanya borç para 
arıyor 

Limon Ye harb gemileri topl:ınnın çılması münasebetiyle irad etti
At.ina, 1~ (a.a.) - Yunan bas ~ddelli bar:ıj atcsıne raı;men, hiıcu- ği nutukta şöyle demi~ir: 

lwmandanlığmın diin akşamki mrı, stmumı kadar rıe,om e<lildi \e - Tahribatı doğudan batıya 
18 numaraJı tebliği: iç limnndrı e. as dokl:ır>n $<Irk :kısmı, kado.r yayılnn bu amansız barb-

Tayyar elerimiz Görice tayya-1 btiyuk infil:ık kudretile bomb:ılıırln de Mısır ihtiyattan, basiretten 
re meydanını bombardıman et-

1 

\'c yangın bomb. lal'l ile eiddctll bom-ı ve emniyetini temin ve vecibe-
mi~ ve yerde bulunan bir çok bardmw.nn tabi tutuldu. lerini ifn arzusundan mülhem o-
düşma.n tayyarelcrini imha et- (Sonu ~yf;ı 3 Mıtun • ida) (Sonu uyf:ı 8 ailtun 4 de) 

miştir. Büyük bir bina berhava ==~======================= 
olmu~r. Tayyarelerimize ta- e 
arruz eden bir düşman avcısı ı 
muharebe neticesi dü~ürülınüş-
tilr. 'D~anın ı:.ahi-a KID"cırgah· 
lan da bombardımana tabi tu
tulmuırtur. 

Düşman ha.va kuvvetleri 
memleket dahilinde, hiçbir as
keri ehemmiyeti olmıyan şehir 
ve kö:yleri bombardıman etmiş
tir. Bir kaç yaralı ve ölü var
dır. Yunan deni.zinde kömür 
haline gelmiş bir deniz tayyare
si bulu:nmu~tur. 

Pindor.; mıntahasında rntif -
rezelerimiz tarafmdan yapılan 
muvaffakivetli hücumlar neti
cesi, Arnavutluk topra.klarında. 
Yenitepe silsilelerini harben iş
gal ettik. 

İtalyan ..-,apnlculu~u 

'.Atinn, 14 (a.a.) - Atina a
jansı bildiriyor: 

İtalyan ordusu haltı hareke
tinin kıtaa.tımızınkiyle taban 

(Sonu .. yfa 3 gütun de) 

A 

r 
t r oller 

aşı 

başla 
ıı-

ı 

Dün 8 bakkal 1 hırdavatçı, 3 mu
tavassıt müddeiumumi l iğe verild i 

Fiyat ınürakabe komisyonu, 'ı zaıni satış fiyabndan fazlaya 
dün Mıntuk::ı Ticaı·et Mlidilrlü- sattıkları \'e bu maddelerin U
ğündc toplanaralt t.ahkikatlal'l zerinde etiket de bulundurma • 
ikmal edilmiş bazı ihtikür hfıdi- clıkları tcsbit edilmiş ve tutulan 
sclcri lınkkında kurarlar Yer • zabıtlar mürakabc komisyonuna 
miştir. vcrillnist;ir. Komisyon bu bak • 

Evv~lki gün b<:lediyc mürn- kalları evrakl:uiyle birlikte 
kibleri ve zabıta. memurları ta- müddeiumumiliğe vermiştir. 
rafından Maclfada., Nişantaşında İhtikar yapaJı hıriliı.va.tçı 

ler neticesinde 8 bakkalm bir p:ın Jak Dekalo fabriknlnrla 
ve Pangaltıda yapılıın kontrol-ı Knraköyde hırdavatçılık ya-

~--H a r b --..... = =ço=k=ı=n=a=d=d=el=e=r=i :-.:te=s=b=i=t=ed=i=len==a==-=====(=So=n=u=ıa=y=fa=2=s:;:;:ü=lu=n=4=d=e=) 
"\ SABAHTAN SABAHA: 

Vaziyeti 
Beşinci kolun göster
diği yeni istikamet 

l YAZAN: 

__!llkme• D,cu 

Çörc·ıın bir 
daha sözü 

ç ıkıy or 

• 

italyayı 

felaket 
beklemekteı 

Rumen Bayra§tn• ya
pılan merasim Alman 
bayrağma da yapılacak 

Bükreş, 14 (a.a.) - Bükreş. 
te nesredilen bir kararname, ba· 
zı tedbirler hakkında aşağıda· 
ki hlikiimleri ihtiva etmektedir: 

1 - Ynhudllcr aleyhindeki 
Nurcmbcrg kanunlarmııı tatbi· 
ki, l 

2 - Rumen bayrağına yapı
lan merasimin Almnn bayragı· 
na dn y.ıpılması, 

3 - Nazi partisi devlet tara
bndan himaye gören ve .şahsi
yeti hükmiyeyi haiz bulunan 
bir teşkilat olacakt1r. 

4 - Yalnız Alman milletinin 
zihniyeti ve telakkisine malik 
olanlar ve devlet erkanı tara • 
fından tanınmış olanlar parti a
zası olabileceklerdir. 

5 - ldare heyeti, Rumen hü
kUmctinin tasdikine iktiran et
mek şartı ile Alman muhtari
yet hukukuna a.id niznmname • 
ler neşretmek salahiyetini haiz 
o1acakbr. 

Rumanga 
diktatörü 
Roma da 

Roma, 14 (a.a.) - Ste!ııni :ıj;:ınsı 

bildiri.) or: 
Rmn:my.ı hükumet reisi general 

&ıtoncsco rclakat;nde Rwnanya ha
riciye nnz.ın prens Sturdja ve müiyet 
lcri oldu1'u tıalde busun sant 10 da 
hususi trenle Romayn gelmistır. 

B. I1fu.-5c,lini Rumen misafirini gar
da sel.ıınl. mıştır. Gnrdıı bult nan 
karşılayıcılar arasında İtalya h::ırici

ye n:ızırı ltont Ci:ıno, genel kuı mııy 
başknnı ve bir çok sivil \'c nsked 
ert6n göze çarpmakta idi. 

B. Mussolini ile general Anlones
comın k:ırsıl:ısması gayet saımml ol
:mustur. 

Rumen lıükOmet ı·cinı yanındı:ı İtal
ya hariciye nazırı kont Ciano ile Ru
men lıaric.iye nazırı olduğu h:ılde o
tomobillerle 1talyııdaki iknmellcri 
esnusında oturacakları villa :Madn· 
mn'ya gitmiillerdir. 

İtalyan kralı, Antonesooyu 
kabul etti 

Roma, 14 {a.a.) - SLe!ani ajansı 
bildiriyor: 

1Uayn kralı öğle 'C'akt; Quirinal sa• 
rayında Rumanya basvckili gC'neral 
Antcnesco ile hariciye nazırı Sturdja
Y~ knbul etmiştir. :Mulakattnn sonra 
!trala Ru nen misafirlerin maiyeti tak 
elim edilmiş Ye misafirler kral tara
fından ögle ycmeginc alıkoıımll,}tur. 

Romanya ordusu t.erlıis c<lili~ or 
Londrn, 14 (a.a.) - Berlinden öğ

renıldı foe göre, Bukrcşden Alman 

Almanlarla yeni 
ticaret anlaşması Vaşfogton, 14 (a.a.) - Va

şingtonun iyi halıer alan diplo
matın: mahfillerinde, İspanyol 
hükfunetinin Amerikadan 100 
milyon dolarlık bir istikraz yap 
mak. istediği s(iylonınektedir . 

İrlanda boınb::ırdımoınlnrı müna
sebetile yaı.dıJiımız bir ynz.ıda ser
best irJandanın İngiltere ve Al
manya ile ıni.ınasebetlerini arzet
miştik. tngiliz lı!ıkiıniyctindeki tr
landa ~imal Jrnntıukl. rma yapıl:ın 
."ılınan ha'·" 1aarruzl:ırı seyrek ol
makla beraber yine dcv:ım etmek
tedir. Mezkiır taarruzlardan baz:ın 
serbest irlanda halkı dn ınüte<!ssir 
oluyor. Almanlar bu ufak dc\ -
letten yükselen ~kAyctlerin nmeli 
tesiri olm::.dığını bilmekle beraber' 
derhnl t:ıroyc ve uızınimıt tel.lif 
ediyorlar. :Mnll vnziyctın müsaade.;i 
nisbctinde evvcllı p:ırası hazırfon
dıktan sonr~ vukua gelen bu yan
~lıklıırla trfandayn h:ırbin :Cec<latl 
ı.ttırılarak ihtilfıfdnn uuık knl -
maktaki isabet anl:ıtılmak isteni
yordu. Bu usulü biraz :ı::ılunctli ve 
masraflı bulan Almnn prop:ıg .. n -
d:ısı İngiliz lrlanda mün:ıscbçtlcri 
ni ihlal için daha ktıll:ınışlı bir tccl 
bir buldu. lngiltcre adaları clvn
rmda batınfan tüccar gemHcrin
den ekı;;cr.iainin garbi trland:ı sa
hillerinde batırıldığını ilfın edi
yor. Fılvaki İrlanda bitaraf oldu
jundan İngiliz adalarındaki mı dn-

. Bizim paraşiit~Ulerinıizle ta.yyarelerim.iz 
faiktir. Bn tayyareler on be.5 k.iı;i alıyor. 

d
.. l . istihb:ırat ::ıj:ınsına gelen bir telgraf, 
u~mnnm une b ~•·•ı " _, A to •~ '· d aşvcn..ı aCDcrüJ. n ncsco wtrnun nn 

'Almanlarla 22 milyon liralık 
anlaşma haricinde yeniden beş 
milyon liralık bir anlaşma ya- ı 
pıldığı haber alınmıştır. Bu an
laşmaya göre Almanlar bizden 
tütün alacaklar r.uuknbilinde 
makine ve yedek aksamı vere -
ccklerdir. 

( Sonu sayfa 2 siltun 4 de) 

İstikraz hedefinin dahili har
bin tesiriyle hfıl5. ıstırab çek
mekte olan lc;panyol halkına l 
maddi yardımda. bulunr-.ırı k ol-

duiu an19,fiılmaktac1ır ~------------~ 

- IIepsi ı>ara§ütçii mü? 
Rumanyn hareketinden evvel imza-

.,..... llıwır, bir tanesi pruıışütçü, on dördü 
itmeye memurdur. 

bu ıı .. ratiiit~üyü lanan :Cnkat ı>imcliye kadar ncsrcdil
memis .>lnn bir emirname mucibince, 
Rumen nskcri kuvvcUerlnin, knra. 

D
a ngillz B:ısvekilinin ~Muscolinl 1 

rüyasında görmcdigi fclakcUe 
lrnrsılas:ıcak!> sözünü son giln

lerde inglliz g:lı:etcleri.nin ve ricn'ı· ı 

nin mutodları olmıyan t nu tiler ta
kib ctmi:.;U. Bu tchd Jl n mihver 
tehclidlerine benzcmccl. ı hemen ken-

deniz ve hava ordularının, heyeti u
mumiyclcri itibarile terhis olunııca• 
gı bildırllmektcdir. Terhis yarın öğ-

CSonu sayfa 2 sütun 7 de) leden sonm b:t:ilıyacaktır. 



Ak denizde· 
büsbütün 
bozulan 

•• muvazene 
a 

İngiliz hava kuvvetlerinin Ta
ranto limanına ya.pmı.cı oldukları 
.ıon h1va hücumu 1taıyan ·safı 
harb zutılı filosunun yattıu: üç
te birini harb harici bırakmakla 
kalmadı, ayni zam:mda ltaıyan 
deniz km'l'\-et.lerine sndmiiği bu 
ağır darbeyle Akdenızdeki hah· 
ri müvazı::neyi büs'biitün ~eği§-
tirmi.'? ol .. lu. 

ve 
Umt11nl n1ahallere 
aid yeni hükümler 

-<>--

.lı;tanbul belediyesi tarafın _ 1 

ı 
dan uzun zamandanberi büyük 

~ ~ emek ve ii.tina ile !hanrlaruı.n ye-
. . ~-- I ni zabıtai belediye taJ.iınatn3.me-
. ~ sınin halkın hm:ur ,.e ırahatmıı 

_ m.t: ...:llallll·r.t· ~. _ 1 aid kısı.mJ:ırmın müzakere ve ika- i 
-·~ AP( ;. hulü şehir meclisi tarafından ta-

_..-_~ .... ~;~-"".:-_~:.-· ~~~-:;a~ j mamlaıımıstır. -~ _ _ =-- _....,. 1 Diğct· taraftan, cte.1, han, pa.n-

j 
siyon gibi tınıumi ma.hallere aid 

~ ~ ,.,, · ..A .., kısmuı m üzakeresin~ sehir 
meclisinin bugünkü toplantı - ' 

tu,,W-4-r taralınd.:t,ı cvwlce ba.t.mlaa 

1 
sında başlanacaktır. Yeni za.bı.-' 

Bertıotorueo Colkoni kruvairii tai belediye talimatnamesi bu 
gibi mahall& i~in t;'<>k esaslı hii 

Yazan: 

A. Cemaleddin 
SARA OGLU 

İtalyan bahriyesi, li'ransız 1 kümler \ azetmektedir. Meseli 
bozgununu takib cdt!n fil dev-1 bu gibi yerlerm mutlaka kiğir, 
c erdeki zar.ıri tereddüd vcj odalarının parke \\"e y:ahtld 

Maarif ceıniyeti pi
yangosunda kazanan 

numaralar 
\ıfoariC ccıı:ıiyeii ııi:vongosund:ı yeı:li 

ıalı eşyoı buı!U! ı.an ra1ar "e ka-
uı.ndı.k.lart ;;.ıgıd.a yaulı-

dır: 

2000 li~a .kazan:n: 1:!511, 1000 lir• 
azananhır: n.ı-;.ı, 44242, .500 J"r.a k.a· 

~n~ntar.: ~~ı:;, S7400, "' D15, :n7'1, 
200 lira ~11.1nlar: .2:?L!8, 32ll89 
:-016~7, 5G74 , 7\5593, 100 li-r.ı kaı:.ı· 

ınantar: ıı:t8, 8465, 17105, !Ul349, ~ l fı7 

36521, Z!til7, Ziil;i6, "39611, 42432, 
ff003, 48ll9, S.il!lH, 50089, SS!l.94. 
::i775!, S. 1 n bzananlaı-: 47 H20, 
4556, 4572, 50%7, U49, J.423i, U269, 
:15S63, 16443, ~344, 2759l, 26322, 1 
:1936, V"1· ı5835, a::.zm, ma:s, 
U722, 536l3. füHB8, 52299, '500-3, 
'97B7, l'.17f't.ea ıe ı n u.-nıır .ı da 2:i, rn 
\'C !i ik.thk ikramiye kıı.zanmı:;br. 

ıs 1I:INC1TEŞRJN ımm 
cıu::wwwı ;&a:S!:Kuwtrmcausa: a czuwww~ --

Ana.doluda petrol darlığı g~ 
rille.n mmta:kaiara derhal pet
rol ve benzin gönderilm~i için 
.dün Mmtaka Ticaret müdürlü
ğunde petrol lrumpa.nya]an mü
dürlüğünün iı:;tirakiy'le bir top
lantı yapilinı.ş \'e seri kararlar 
al.mmıştır. 

Bu kararlara göre Maraş&. bir 
vagon petrol, rnyanbakıra 2 va
gon benzin, sevkedilıhiştir. Bir 
iki gün !çin de de Karadeniz vi
ıJ.iyetlerine 60 bin, cenub vili
ycUerimize de 40 bin teneke pet
rol seVkedilmesi kararlaştırıl -
mıstır. Petrola ihtiyacı olan di
ğer m.mtakal:u-a da !bu hafta 
içinde derlıal iüzttmu ika.dar pet
rol göıı.derilecektir . 

--'lll"C--

Ptot. Saüll Murad Uzdllek -
Keşifler, ihtiralar 
Bir elektrik santrah 
Faradayın keşfi üzetinde bir ('Ok 

alimler \'e müheııdislel' çalış:ırcık di-. 
ınamolıır ıslııh cdilıniştiı·. Elektrik 
santra1forlnde bu 'dinamolar bıc tıır .. 
!binle ç:alı$Urılmak.tadır. Ku<;uk .. ıin-. 
trallerdc dinamo bobinleri ;.ıd'i ,Yuh:ıf 
makinesi veya gaz nıotörilc <'lmıdü"' 
rülmektedir. Fakat buyiılı: ontral
ilet'dc dinamo bobinleri {d.ıiıJı dl'g.ı1.1S\I 
rotorları) turbin rotoruna. bı~\ıd&C. 
Büyük kı:ızanlardaıı gelen buh;.ır tıır .. 
bini \"e bu da dimunoyu ı;ıılı~lııır. 

Fransanın beklcnilmiyen ani 
yık11masmı müteakib harbe 'gi
ren 1tal;nn bahriyesi, kendini 
daha sef eTberliğini !ikmal ettiği 
andan itfönren limanlarda pala- ••••••lll•••••r 

aztr!Jks•zbkların ya.ot.tığı fır- mu~ambalı .oiması, m~hal~rin l 
.sattan :istifade edemedi, İtalyan- mermer 1\<ey.a fayanslarla kaplı 
il.ar 1914 Cilwı BB.li>Uıde Avus- bulunmasını esas tutmaktadır. 
turya - Macaristan .donanması- Ayrıca bu mah3llerin .asgaci al
nın taldb ettjği hareket.sizlik ve tı ayda bir badanala.nmasını da 
nıüstahk.eru limaııl.arda saklan- talimatname nı.ecburi lulmakta-

Denizyollarının 
garib bir hareketi 

BüyCik santrallerin hususiyetleri~ 
den biri otomatik kontı·fıl tcı lıbJl.u 
nın mül.eınmeliyetl<llr. Tw1.t.tı ve ıli4 

namoları havi olan büyaıc daıre dtıl
\'3.rlarından birindeki ~k !11loci 
kalın cam <'idarla bu d:ıöı-ed ·u •Yfl
lır. Calericlcl<:i m<.•ıılU•·Jar c.ır11d.ı11 
dinamo da:resini iyi.c.e gfö·ebilcd ı. 13tı 
kontrol Jnemurl:ırı ~ı;:ıd:ıkı. ı ıc

murların lll3ki.nelerc ~g .-eı r"leri 
ni, supaplar ı: eya yataklan cın· lco 
geç.irdilderiıti .konlroı ederler. 

marbcnd yatmıya mahklım te
lakki etti. Zira Akdeniı:deki tn
gılız eniz hakimiyeti nazariye
sı htt kafada o derece yer etmiş
ti kı ttaly~n filoları bu dü§Hul!l 
hikimivetiııin bilfiil mevcud o
lup uln.ıadıgmı ani çı'kış ve sal
dırı:<ji~1:ı. kontrole lflZWn dahi 
görmeden emri vakii lkabtil et
mıs gijrtiııdfiler ve kara lop -
larınıu arluı. .. ına sindiler. 

Dcaizleıdc zaferin cesurlara 
ve ctir'cl::kirl.aı:a meı'Ud o.lduğıı~ 
nu söylerler. Memleketinin lıar
he gumeıı;iııi rniltealdb İtalyan 
d·>na ·ımas.ı 1ngiliz üslerine ve 
() z.az:.ıanlur belki ue kafi derece-

~UÇiu d~iJ, 
DUIZllUll ••••• 
Adlıy" Ve ili !, .. 

k<'n- l>ız~ o anmayı lt:ol:ıyl3$1ır.ı

c ık cler bulunu:ror: Boşanmak is
tıy n'lerın sulh nı:ılikeıneleı:iııden 

germe<ler'inc 'hızuın ka'lrr..ıy ırak dnğ

nıd n dogruya ;:.liye ımıhkernelerirıe 
nıu · ca:ıt etmeleri klifı gelecektir. 

Duny:ı a ırlard:ınberi talakın ko -
I yl.ışıtrılnıa ı ,·e yas.ık edilmesi gibi 
t• ru?eleri gormlili gedrmiş tkcn ne
d.,ıı Fı:ausa \c Turkiye nuıhkeır.cl~i 
b:-ı~ı;::ı bıı kn usulien \ie ni:ı:amlan 
l!dJlcte uygun :ıtldediyurl.ad 

Her mer.nleket ketıı:U ıiçtiıu;;ıl lıüıı
yC'Stni:! ı.ygun :z.aml:ı ve kaıuınlar 
nnyı:ı d:ı .ondan .• Demclt ki y;ıhaı:ı
u bır r.-ıemlcketin k;;;suı.wıu terciuue 
ecl \ermek.le .iş bitmiyoı :ı w; ... 

o!ly.e Vekili, bu ıslahatt yapari;.en, 
:ır ık <:mııınuzı. ~erine csu.Çlu:o de
rııek-h;ıt.asıoı da diizell.ie yıerinde bir 
lıızııı.et etı~ o.l.3~k. Bir ,$iphe iuıe
rinc hfıkim huzuruıı:ı çıkan maznun 
neden suçlu olsun? .Mahküm oluıx:ıa
ya k:ıiar orıu bir m:ı,;urıı addel.mek, 
arıc<ık zan nltıuda görmek adaletin 
ui,ırıd,r. Bir kaç gun, bir kaç hafta 
veya ay sonra l>~t etmesi mümkün 
ve muhtemel olan lbı.r ~damı suçkı 

c.l:ıı ;ık teşhir etmek bir gunuhtır. 

* • "' 
Gazete bolluğu ve 
muharrir kıtlığı .... 
Babı.:ili, maşaallah, hürr.lY~ iliinı 

:ıybrınt yaşıyor: Küçuk, büyi.ık, boy 
boy, çeşit çeşit ga
z.ntelerle dolu. Ce
mal Nadirin bir ka 
rikatürü pek ye
rindedir: 

1ki gAiz.ü iki çe§

me nglıyan bk mu 
\'ezzı çocukla bir 
yolcu :ırasında: 

- Ne ağlıyor
sun oglurn? 

- Gazetelerin 
adını unuttum ... 

Do ·usu bugün çtkmakta olan ga
zet ıer:n isimlerini tanı ol:ırak ben de 

4\ 
Yeni Sabah 

.&DONE B.ICDBLI 

HNtLIK 
1 AYLIK 
I AYLIK 
1 AYLtK 

TUt-kfye ..... 1 
1400 Krf. !700 Krı. 

1"11-0 ıt 1460 • 
400 • 800 ıt 

100 ıt IOO ıt 

15 SC>ft.tetrin 1940 CUMA. 
15 .Şevval 13~ 

2 Rumi Sonte.trln 1356 

Gün 320 Ay 11: Yıl 940. Kaeun a 
GU111f tlOle fk1ecfl 
1.56 7 .07 9.44 Ezanı 

6.4'i' H.59 14.35 V;a&ati 
Akpta v.- t ... ak 
1200 1.36 U.13 Ezani 
16.51 18.!6 5.00 V&Atl 

DiKKAT 
•Yeni Sabah• a giftcffflle11 yazılar 

ve ew:Nk neveclllein edUmeeln iade 
olunmaz ve buntarın kııybolmala1'ı"
dan dolayı hlg blr lbeevllyet kabul 

de tak\.iye ediJmemiş olan Akde
nlıxicki münferid dÜljm.an filo
lann:ı Ccsut"a.D.e saldırını§ olsa
lardı, ihtimalki müsbet netice
ler elde edebilirlerdi. Norveç 
sularına bir kı.'UIU kuvvetler tef
rik mecburiyetinde kalan BU -
yük Britanya bahriyesinin o sı
n.larda Akdeııi7.de kiti derece
de hazırlıklı ve kuvvetli olma
mrumuı ııaşmamak icab ederdi . 

Çünkü 1:tu aularda hakimiyet 
tesisi vazifesi müttefik sıfatiyle 1 
Fransız bahriyesine verilınif; bu
lumıyordu ve Frar•saııuı in.hi.da-
111.1 da pek ani ve şaşırtıct bir 
surette vukua gelmişti. 

hntırlıyaınadım ve bundan memnu
num. çu,,J:ü :az.ete çogabyor, den ek, 
oku1anbr :ırtıyor, demektir. Fııkat 

muh<ıniı nede.'1 az? O kadar az ki 
bunLır ınüzayed~ye bmuyot, mu~-J 
madiyco bırinden ö1dı:ine geçiyor •;e} 
ad.tınının Jilet mde ~en ~n 
~ilett yettşmıyor? Yeli.ar kapalı, 
na\•lun :v-e 5igorta tier~i pahalı da 
onda:-ı mı:' 

Meydanların planı 
ma tabiyesini tercih ~er gö- dır. ~;_.,:ı- m=:hı..--~ ... .ı• Prilllt 
riin ülcr. --•11•- ~l.A&JA ~-

• tarafın.dan haztrlanan iBeya.zıd, 
Deniz cenlderinde atılgan ve lngilteredan gelen maf- Süleymaniye, .Ayasof}'ıt, K~-

c:~urlanı~ ~c h:irikala~ yar~- lann bir kısmı gümrDk· köy, Tophane, Üski.kiar, Bey-
bıleceklennı borada bı.rer birer nt koz, Dol.m.ahahçe meydanlarına 
saymıya lüswn yoktur. Çarlık ten çıka . amtror aid im.ar planları vali ;ve lbeledi-
Rusya. deniz kuvvetinin ezici İngiltereden teneke imali için ye reisi d<Hctor Liitfi Kırdar ta-
iistünlüğüne rağ·men Port Ar- getirilen levhala1·ın i:']lenmcsine mfından tedkik olunarak beğ·e
tur'a geeeieyin ani bir torpido başlanmı~. Teneke ve kon.- :nilm.iştfr. 
hücumu ya.parak dört zırhlı- serve kutusu imalatı büyük bir . 
yı birden ınefbic bir hale geti _ hızla ilerh.n.1e-lctec:iir. 'Ya.buz Li- Beledi~e imar müdüdiioöii bu 
ren J"'nnn muhrib filotillılsuun man ü;letmesinin elinde kafi planları tas<lik olunmak üzere 

-r~ b ı şehir mP...dlisine .sevUıtmiştir. 
cür'eti: elindeki abşab fır:ka- yesa.i! u wıman;ı8:sı yüz~de~ Meclisin bugünkü toplımbsında 
teynlede İtalyaaW-ın zırhlı ge- ıd_ha~l maddele~ tahliyesı bu phinhmı tedkik olunması 
nu·ı-·ıne ~-•...1 ___ ,_.. k. . agır ıılerlcmektedır. 

D::I l'Wl.llUllllll.il.JU.:ln Qe lDml- n· - '-~·-"'-~- 1 ill d nlUhtemeldir. 
yi:n meşhut' Avusturya _ Ma- ıger 1,4.J.AJ.~l ng ere en 
c.aristan amiralı Te ctof'un atıl- gele~ bu mallard~n bır kwmı~n 
cranlı(;ı n.. dg . c~ıl'in- konşımento!:ırı mal bedellel':ntn ,., '°" x-.cre\~ enız --c· . . 1.. . .. 
de emri alt.mdaki zayıf tekne- peştanı~ ~i~::,z:ıes:cı e~asında g?.re 
le rle kat icat fa.iic ve k11vvetli .. zım e ış 0 ugwı an gum 
llllittefik haçlı donanmasının rükte~ çık.arılamamaktadır. ~a
gJrtlağına atdan T'ürk amiralı kas Şırke~ı. ~u mall~nn da sur
Barbaros Hayreddin merhumun atle ıdhalı ıçın tedbirler almak
pervasız şehameti deniz .harb- tadır. 

Şehrimizin belli başlı mey<lan 
larmın i!nar \•e tanzlınile nlila
dar bu pl&niartn tatbiki için be
lediye ayne:ı bir program hazır-
1ayac.:ı.klıl'. İlk 6lara.k tanzim 
olunacak ~rianlar Beyazıd, 
Ayasofya ve f'Sküdar meydan
larıdır. 

ler:nde zafer ve galebenin yalnız =========================== 
ı·akam faikiye~ materyel üs- lh •k A k k 
::;.:~ğb~"J. da:=11eT' gös- tı ara arşı on-

İtulyan amiralhğı başlangıç-

taki muhtemel fırsatları kaçır- t 11 b ı d Ii:ı}lT .• S3dece bu metam kıymetini' dıktan sonra harbin müteakib r o er aş a 1 
b\11.:ınuı!' şı!ldan... " devrelerinde elind('ki sür'atli, 

• • • yeni ve hacmi istia.hileritıe nis
Oıamiıı~riain"iıı )"MI .lialetai 
l'e Hit!er •.• 

Geçen gün 71 yaşmda ölen lngiliz 
Başvekili Cbamberlain'in J'alııtz ;tetU

siyesl değil, y;ı.zı blemi de pelo: mey 
hurdur. 

1938 de :Mün.ihde Alman.yaya bir 
çok şeyler veren Cbambe'lain, tanı 

itfüifııameyi .imzaladıkt:ın sonra Hit
leriıı şuyle bir ricasile ~ılamı.ş: 

- Ekselans, l>u an~yı imzalı
yan kaleminizi bir hatıra ol.:ırak i>:ına 

betle mükemmelen müselli.h 
Yahid harblerden i.ı;tifade etme
yi bilmedi. Hele (Kolieoni) is
mindeki dünyanın en sür'atli 
gemisi sayılan. kruvazörünü 
:k:ıybcttikten sonra İtalyan de
niz «umand:m lığının Akdeniz -

' deki biricik faaliyeti Malta ada
sına yapılan hava hücumlanna 
miinhasır kaldı. 

( a.a, tarafı 1 itıci uyfad<ıı) 1 
diğer tüccar'lartfan aldığı fabri
ka iğnt>Jerinin paketlerini aça -
rak ic~inde bir kaç tane aldığı 
ve yeni hazırladığı kutularla 
bunları daha pahalıya. sattığı 
tesbit edi1mi>ı ve müddeiunıami-ı 
liğe sevkedilmiştir. 

7.iııcirlcme tie.a.retiıı S6DU 

Tütün gümrüğünde tüccar) 
Saporta yenibahar üzerine 

İtalyan bahriyesi Akdeniz 
il~n ''bizim deniz., tabirini kul- ============== 
lamrdı. Bu kadar müteazzm1a- HA R B 
ne bir tefahib:le benimsenen bir 
denizin hiç olmazsa fedai bir iki 
i~orsan kruvazörünün ani saldı- VA zı· YE Ti 
nış ve baskınlanna sahne teıkil 
etmesi ilrtıza ederdi. H3.lbuki 
İtalyan bahriyesi harbe girdiği 
11 ha.ziran gece yansındanberi 
AY.d.eniule ciddi bir den.iz faali
yeti göt;~"'>ftll.İş değildir. 

Beşinci kolun gos':' 
terdiği yeni istikamet 

Hepsi birbirinden yeni, birbi- (Baş tarafı 1 inci uyfadll) 

ı·inden sür'atli zırhhlannı,.. knı- faa terüb:ıtı İrlanda subr~ teşmil 
'azörlerini, mubriblerini ve de-' olwıamıyor. ingilizler bu~· lıilleri arı

cak iki yüz mil mesafede hulunı-ıı 

zincirleme ticaret yaptığı anla
~.ılm!§ 1re kendisine mütevassıt 
rolü oynayan Sıdkı \e :komis -
yoncu Cemalle birlikte miıdda
umumiliğe verilmişlerdir. 

.Krrp~ül fi}:atları teMit eclilcli ı 
Komisyon dün iKrepsül satı. -

i<!rmda yüzde 15 meşru kir 
nlıibetini kabul etmiştir. 

P~yairciittia ımiiracaau 
P~rakeaııe ıİ.§l yapan peynir -

cilerden ba.ztları düıı. komisyo
na müracaat ederek -t5 kuruş-· 
t:ı.n peynir aJamadıkla.nnı söy
lemişlerdir. Yaptlan ted.kiklere 
göre perakendecilerin doğrudan 
doğr~pa toptancılara miiraı·rıat 
etmeyip ikinci ellerden mal al
mak istedikit">f'i anlaşılmış \'C 
kendilerine mübayaatlanru -Ooğ
ırudan doğruya birinci elden 
yapmaları bildirilmiştir. Ko
misyon toptancılardan piy:ısa- 1 mn ihtiyacına göre derhal m:ıl 
çıkarılmasını ,.e buzh:tne1erde 1 
fazla stok bulundunılmaınas.ı.m 
istem istir. • 

Anadoluruın ibazı mıntak:ala
tmda göcillen petrol darhğının 
önüne gecmek için hmirde bu
lunan 400 büyük bidonun ts
tanbula ~etirilmesine lüzum ha
sıl olmu:'itur. Fa.kat bugün ha
ber aldığımıza gör~ lzmir -
İstanbul arasında çalışan De-
nizyolları vapuru ambarlarında 
ıboş :Yel' :mevcud olduğu halde 
bu ıbidonla.rı almıyarak ktaıı
bula gelnıişti!'. Acele bir ihtiya
cı brstlamak için İ.stanbula 
muhakkak surette getirilmesi 1 
icabeden bu bidonları ra;purun 
almaması a.laka:iarlar arasında 
iyi karşı!anınn.mı.,.~r. 

BELEDiYEDE 

Çukur bostan stadı 
Belediye tarafıııdan Çukur -

bostanda bir spor sah.ası yapıl
nıası kar.Aıla.ştınlmıştı. Evvelce 
bu hususda lbir mü.sabaka acıl
mıs ve müsabakua istirak -e
denlerin hazırladiıdan projeler 
bir jüri heyeti tarafından ıtedkik 
Olunmu!}tu . .Jüri heyeti bu pmje
lerin hiç birini beğenmeaüş ve 
veni bir müsabaka imtihanı a
Çıımasmı kar..ırlaştırmıştır. 

--ııoc--

Arnavudlar~ davet 
Arnaıvırtt111< Bapcon.sokıslujund;ın: 

Yumın kT.::ıll gı dah'liııclı:.-, Anıavut 

b:ıyrıı~iie -ı.·e Ar m:ut ;o.abUı::.nın ida
rcs· ;ıltmd ti':;ekkul etı ekte olan 
Milli A rnzı -ut r.ıegi m n:ı i :rak et
mek Ü""'' e bütün Arna\'ut tebaasının 
derlwl Daşkon ol'ısll'~ ıı ilracaatları 
elıe.'!1 ·yet.le un ·y.e oluuur. 

(Adres: Tak!im, P.arma :kapı, Mis 
so. al.: Ni.l. 616. 

--•ır«--

T~EllKÜll 
Türk Hav;ı KJrumundan: 
El>ec1i Şt•fiıni1. ATATÜRK'ün ölü

ıniınün i.kjı:ıc;i yıl dı.inümı.iı:-e ınüsadH' 

g 'inde ıtpek nem snun gö~·digi 

fili:nler rumhıtı olarak Türk lfa\·a 
}{urunn.ır.;ı (l lOOJ lir-ı teslım e-t:nek 
'C !l:lnai ma,,-rafını da deruhcle etmei: · 
sı.tretile kurumumuza go terdiği aia
k:ıd n dolayı • ·ııeıruı idaresi müdüri.1 
Bay fhs ... 11 Iı>t>k<:iye te,,~kl,tirlerimiz.in 

itılii. •ın::ı ,g,ı,.e('ıı
0

zin Ye~aletini rica 
eder s vg lıır sun~ınm. 

"-'erir misiniz! 
Cbamberlııin heıncn kaŞlarını kal

dırmış: 

.._ Maalesef veremem; tünkll o 

nizaltı gemilerini birer süslü o
yuna.k gibi müı;tahkem harb 
limanlarında. gizlemekle me.~gul 
göründüler. 

Halbuki hangi sınıf lan olursa 
olsun bir harb gemisine dövüş
mek ve ieab ederse batmak için 
milyonlar sarfcdilir; harb filo
larının hikmeti \·ücudlan bu
dur. fü:ı!dı ki bu sakınma ve ih
tiraz siyasetine rağmen İtalyan 
de.ıı'z kmrveti, bugüne kadar, bir 

~c::n ~~:~~:ır~:~:k~~~ ~m= ==T=E=R=K=o=s=Y=A=G=ı ,== 
niyete nlınaga çalışıyorlar. Bittabi r--- I ---111111111ıı. 
balıkçı gemilerinden. mu.eltah te
nezzilh ınutörlerin~n, ut'.ak harb ge
mİ.lef'inden rniiteşekkil olan denizııHı 
avt:ıları u1.ak mesareden mlıes:m· su-

İngiliz malıdır ... 
On dört 

0

buçuk aylık harb sonun- , 
da da Alınanlar her şeyi al.'.lhildıler: 
fakat tngilizlenkn hmüz- bir yar.ı t 
kalemi boıyunda yer alımıadıbr ... 

4' *. 
Haydea geldı 

lw.vn gidemıiıj ! .. 
Egeı gelen h:ıberler doğru çıkarsa 

Rumen petrolleri, kendisini dorurı:m 
ve lnsanlürın eline 
va-eıı tabiat an:ı
nın clile boğulnıuı;. ' 

dernektir. ı 
Bu petrol hun

dan a ıtmı, sene , 
evvel Rumaı:ıya -
daki müthiş b'r 
yer sarsuıtısuıda 

fışkırnuş. yenoı 

belli etmişti. Ge
çen hattaki zelze

le bu kuyuları yerin dibine geçirmiş 
diyorlar. 

Öyle ise Rumen 7.eizelesindeo Al -
manyanın Wi baıı dönecek, gözleri 
braracakttr. 

Haydan gelen buya giderm~. Pek 
de ya lan değil ..• 

Bebçet SAFA 

İTİZAR 
Yazılarımızın çokluğundan 

bugün "Deli Şehzade Yusuf 
İ.zzeddin,t isimli tefrikanıızı 
neşredemedik. Okuyucularımız
dan özür dileriz. 

ı·ettc kullamlıımıyor. 

tanesi yukarıda ismi geçen ve ter<' miirlafaaı;ı için itrlamfrıdakt Lı.,
fngiliz krm.·amf"!eriyle çarpışıp tere ihtiyaç Jıissedıldiı;fni sö.:rledı. 
kaçarken batırılan (Colloni) ol- Fakat crbesi lrlanda ('urnhurjycfi bu 
m:ı.k üzere ~ri iki kruvazör, teldifi ınıı.s• ki ı.aı~ılamadı. 

Alınan pro~zandasının daima bul 
sahilde knı.anılan mu\•affakiyetlerden 
bııhsetmcJi İngil:zle.ri şuphclencl!rdi. 

Mister Churclıill son nutkund.:ı ı11gil-

(9) mu harib ve (22) denizaltı lHıküın:ıl rehu De Vu1er 11n ce\ a- 1 

g· misi kaybetmistir. bını ıınrrn;ıı,.ı"Ul dolayan .Alınan pro-
Buna son Tar.anto hücumun- pagand:ısı tarihi ihtilafı köı ü ,liycce, 

da biri batan ve ikisi yarı belle- fes:ıdlıldara hız VC'rdi. iııgılizlcrin 
:rine kadar suya gömülen üç irlaııd;ıyı işgal ic;in şimal kı,r\tlu ... ıa-
7.ırlılı ile sımflar1 ve isimleri he- nnda tah 'dat,ı b:ışlad·klarından lı h 
nüz öğrerıile.oıeycn iki kruvazör solunayor. 
\:C iki mua\ıi.n kruvazörü de ili- İrlanda hükiımet 1 e'sinin bit· ı "ıd-
\'e edecek olursa deniz cenklerin 
de ihtiyatkirane davranmanın 

da hazan fvJa cür'etkarhk ka
dar m11Zlr ve tehlikeli olabilece
ği ııeticesine varırız. 

İtalyan bahriyesi son zayia
tından sonra (10) Yunan muh
ribinin ve 6 denizaltı gemisinin 
iltihak ettiği İngiliz Akdeniz 
kuvvetleri karşwnda büsbütün 
niçiz bir vaziyete düşmüştür . 
Sa),sız mayn ve manialar ge-
ı·isiııdc Taranto limanında ya
tan İtalyan d..--etnotlarını hur
_dahaş eden bomba.ların zırhlı 
güvertelerden maada İtalyan 
denizcilerinin maneviyatlarını 
da zirüzeber ettiklerini lahmin 
füzuli bir kehan<."l sayılmama -

det e\ \ c•l «mernbc \'C nı<>n c.i nc
Tesi olursa olsun Adanın mi.ıd:ı!:ınsı 

için sildh tedarik edildigh ruakkında
ki sözleri ileri slirlilliyor. trlandanın 
~mal kont!Lıklarını gücendirecek 
b.-ızı tckliflednden dem vurulııyor. 

Bütün bunlar tns::iliz İrlanda doillu
ğuna Almanlar tarafınd;.ın sokulan 
kundaklardan ibarettir. 

irlnndn düny:ı nizuınınr.laki mesud 
me\'kiini her şeyden evvel tngiltcre
nin yakın komşusu olmasın:ı med
yundur. İngiltere bir giln yıkıl:ıcak 
olursa bundan en fazla mutazarrır 
olacak devlet yine frlanda ol,ıcaktır. 

Mihverin İngiltere ile İrlanda a
nsında zuhur C'decek kanlı ihtilaf -
l:ırdan ııc beklediğin! Cih:ın lfarbi 
göstermiş olduğundan her iki tara -
fın Yaz.lyctı sükılnctl" mut lea ede-

Dün mahkemede bir suçlu 
böyle bir !Yaii çıkaranlar• 

piyasaya 
ihbar etti 

ı · 1e• 
ıyu tehdid Ptnıi; \'C ond;ın zı:ırlD. 

tJlra lt•1pJtmn~~ ısteml§lir. istavro 
polise ınfU tla A(.·em gluııu lLıl
tu ıuş ve h ;:kın<j:ı hlıkuku aın c 
d:n sı a l r ı,/!:. 

Muha (Cll1~ l ı.zu·unda idd'ı;ıyı din 
liyen Acemt•glu hafü bir hiddet ,.e 
siı iı· gülu~ yı i 1" 1:encli!l.i şu su
retle ınudaf a ctnıi ·r: 

- Y..Jıın ... iffrn hep i. Bf'n Mar
gdn yngı Mr..,,iıı:n ınütehassı ı;. ım. 

lmal lıusu:.:md:ı benim firmam pi
yasanın en tular ynglurını teşkil e
der. Bunu bllen tsta\'l·o lıuııdıın bir 
müddet evvel b::ımı h::ıber gömfordi 
ve dedi ki: 

<- Biz m.a:grin y gı yap ak ıis
tiyoruz. F::ıırn bunu d.ıba ucuza çı
J,:ırm!.ık için ıahl~ıt ) ap~ağız \'e 
esası da tı>ı k suyu ol!ıcaktır. Sen bunun nez. retinde bulun. ~n na
mına iş y.ıp 1 • l:Iı.ıkümct gö 'inil 
açmasın. S.ma 200 lirn :ı •·t ı J m a 
d.'1 veıiriz.> 

Bu teklı ıuı;.,uı et.mcd·· 1. Yalnız: 

c:- ~ yıı.pm, ben l rı .rm '~ 

bir §C'Y ~rneı . Belunı ı ı lıni, bc
niı l 11ııamı kullaıımııyın d,ı ne h:ı
liniz \ .ıı·sa g; ri..ni..z. 

r'.>cdim. Bu ce\. bın•a l:ızdıl r. Be
ni tdıdıde knIJ.. ılar. Kendi t"nıdık
l:ı.r b:.ızı ma .:ıınla.-c:.: t:ızyik ctlirc
c:ekleı ni sö:. ledilcı·. Bunun üz~ril\e 
b"n \ ı'iye o'r ı ,_!rtup :;ar;dım. Bir 
l{llc; ı,:uıı sorını c·c\•abı ddı. Beııi 

Dcrtct·:i:ıT O m 11 Sa':l ça,;trryordu. 
C ttim 1.end ıo,•l:C ic::ıb eden ta!"i
latı \ rdim. t te h:id' .. eniıı ·~ yüzü 
budur ı"Cis bt•y. Benim ;ıdrına lerkt•S 
y<ıgı y. p ::ıl: i ti~orl. r. Ecıı de razı 
olınuynrum. 

Hakiı ı n :d cıı..-du: 
- Pd.ul.1 ya~a rn konm:ız mı? ... 

Mütclım;;,ıs b2iıııı neii if..ıdc eder 
bir tz.r,.da sall:.dı. 

- K ıoz iıey:m .. k0:1n az ... El-
de bir i~l sartnumc:;i vardır. Bc
kd:yc11iı1 bu t;ıılimatın::t uygun ·bir 
scl.i!d...: mevaddı iplida'yesi lwnur .. 
F:ıknt bunü rın ::ırosJ,nda uyun yeri 
yoktıu·. Hele tC'rl~o- ruyu ıı·ç. 

e4ilmez. tıll .. 111111111 ... -. ................ ~ hdır eeğini lımi<l ederi?:. 

\..-__..._ ___________________________ _, 

Bu ~a~dde oturan 1"1nlrı>i ~(IUI' 
ları elektrik ~= .!"alınln s H'k'rtn• 
kumand:ı ederler. lY molJn· i .. ~ıec 
farafıııcian t hnk t.'dildlgi giOı sap;J~ 
lar (veya \aliler) de yine~ tıt
rafmd:ın a;ılıp kapa un.az, G Mıde 
cam bölme ile dinaın<il ~ıUlil ~
rul!fo,-ıinden kurtul ıtlan ~ıu-41 
men1 ur..l.a.rı l;:üı;j.ik ialter {a~lıl~
lar) ' eya diij:mclerlıe tMtblo vc1• 
dinamwara i ten~len '~ı gıN a.&
rürkr. Bll galerinin 1bir ııiuıvaı nı k~
lıyaıı tevzi tablaları uzer~ kıi• 

ç-ük lambalar koutrol menııMrln:ıa& 

verdikleri emirlerin yerine ~-ılıP 
getirilmediğini bildirirler. 

Modern ::uınlrallcri11 g~ :ıs;nıl 

santrallerinden iarki.t ~ ~· 
uiz takdir edebilir.Wtiz. E:.ki na • 
tr.allerde bit· çok iş1cri 4nsıan.Cac ~ 
dügü halde bugi.'ın iıılt:riıı ~ ~ 

lektrik esirleri :önnektedir. Fakat 
bu santrallerde görıii.ıgu.ıııu ~ 
ve yenilikler röj1erı,; Ub~lrlana
d4n çıkaı-. 

Bu santrallerden çıkan piµ - l"J'İll .. 
ler (boru hati:ırı) bir takım&-~• 
havidlı·. Bu kablular $eh.irleria --11-
telH noktalarınrutki T:raıuf~tuı' 
merkezlerine gelir, Bur:ıdac c*:_. 
kabloi.ard:ı evl~ıimize, fiıbrib'lltnlln... 

za ele.kirik cere.varu getirir. tµr M 
h-ablolardan ge~cn elektron ded,.._,,.. 
elektrik e::ürle-i bugünkü m~ • 
niyette ana rolii oynarhtr. Nadera ea 
düstı·i bu elektrik es~ fMre
ludur. · 

SABAHTAN SABA'HA 

Çörcilin bir sözü 
daha çıkıyor 

(Baı tar•fı 1 itici U>'fad .. 

dini gösterdL İtalya s;.ıgch.n .il>l~ 

has döndürüc.ü darbelere m:ınu: kal
m:ıktııdır. Buılların en mıi!.hi$1.. evvel
ki gec-c lt:ı lyan dona nm:ııuna 731K
lan ta:ırrl.12 olmuştuı·. ıta172 pek p
vendigi 'e kalite olarak inci.liL r.a.
sundakilere faik oldu.,"'UnU iddı:ı ri
tigi 7.ırhlılannı kaybeUnilfti!'. B1t ~ 
zırhlı \·e üç krU\-.ımrun ~ır t&mteı 
kayıbı bile italy<Jn donantıı;.ı.St&t dıa 
ugralmaya kafi idi. 

İtalyanın yirmi ciindcnhcı·i ltlftatf 

t.opr••l:b.rında uı;.ıadıgı ~\·amh w:ıg

lubiyetler de sıınırız, ~f._ 3ol Waul 

ı·üy<ısıncla gbrmC!'lıgi feHi~~~

dir. 

Sabtıh:ı lrn;,şı sıaıl i.ıı,-de Yı.m .. ı~ B~

Yel,ilini yat~ınd.uı kaldırıp \'et'ıtcn 

nota tıç saallil: bir mi.ıhl ti ta.:fl70~ 
O sub::.ıh İlal,v .. n iayyareled Atına u.
zeı·iııde dola)ınışlnr, YunaLl j ;:ıı ellt•· 
rioi Uışıy.:ırak bomba ,ılmı.fa h '!'l'u·
ıni gün ev\ell<i bu cm::.:ılsız ba k n:ıa 

l\.lussolini ne umdu? 

Seliiniğe \'e Atin:.(v:ı girecek Mtı.n 

İtalyzın Ol'dUSWlUl1 l.ıinleti ce .. eı CSU -

Jeri r elde ve ttalyımın de ıeuıtt 

hı:ı hatı.ınııa yerle~ıııeyc ~31 ;ıtn kl.a• 
du·. 

Bu haO :d:.ı bulunabil:;cle bı .. Ot\

l:ırı İl' iliz akın!. n ı .ıl•at bna mı;ır;.· 
C'aklır. Henüz ing1liz deniz 'l"C 1 ava 
lısleı l Yunan topraklmında "yi te• 
C!>süs edemenJ, olduı.rı.ı halde ttJlj; ::ın 
merkezleri, rn' nlaı'l, te 'satı, ı e 
l.afileleri h , mfan ve denizden lmhs 
cdilınektedir. 

Tarıınto mü t.:ılı.k n li:ın~ ncl.3 
1talyıın don:mm:ısuun uğradı{; la:Ar
ruz derecesinde ne bu hı:uhdc, ne ge
çen h:ıı·bde hiç bir tlı,\'lc-tin gaflei..rnl 
meydana vuı·:ın bir ta:n ruz olm:ı • 
mıştır. İngiliz donanın ısı Alm:ın uı~ 
ferinin tek mgelidir. Fakat Aiına..nya 
hav:ılara taınamile hakim oMu,ğu ~ 
altı ay evvel, en büyüle lııgil:z u:;teri
ne üç, dört yüz kilometre :rakın Nor
veç liınanlarmd:ın dahi buna betıref' 
bir ha\·a taarruzu :> ı:ıpmaya ı uv:ıl
fak olmam~-tı.r. Böyle b·r nıuba -
rebeyc ilk deı:a rast gel'yocu• 

Bolaçet SAF& 
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Nasıl olsa üstünüziin :.ı.r:ınaca -
;ını biliyor unuz. Uzerin'z le 
böyle, bu cinny te yalnız ba anı
za i.~ledıi!ınizc dair bir 'e ıl, ı 
bulunacak olur ;a buna hiz1m 
in<ınacaj'ınuza hlikmettiniz .. Bu 
kağıdın ı:;erfüi rürnuinüzü kur
taracağını t suv\'ur ettmız. 

İtlınm çok aJll' v ~ kun etlı di. 
f;orgu hrucim· u son o.ileri Bil· 
lendi tamamiyl0 şaşkm ir va· 
.ziyete sokmuştu. Bitkin bir ı;"ı:;
lc: 

- Aldanıyor unuz.. Btıyiik 
bir hataya düşliyornunuz, dıyc 
mırıldandı.. 7. 

- Haydi 1tend.inizi müdafaa 
edıniz! Bu lrn rıdı ne :zaman yaz. 
dınız? 

Bülend lbu znm .. n 
l:cnd' sini toplunu, . 
lıeyecnndnn kı.nne:n 
mu tu. Atlın tar \C 
i!. de ile; 

- Sozlerime 
rriniz, diye c v 
Lrc:nde bulun 
mann ~len ve b~ ı r , . 

adar 
ııld1. 1 

sözler söyll'ycn \'C tavsiyelerde 
bulwıan :Kemal Kadrinin beni 
:.ı.kıhsız \'e budala bulmakta hak
lı nlduğunu itiraf ederim. Soq, 
defa o1:ırak da bu hadi. e ile Mü
zeyyen hanınun hir bit· alakası 1 
olmawö-ını tekrarlıyoı um. 1 

- Sizi kiıfi cleı ecede ikaza 
calıstım.. ~eriki ciirmünüzU ele 
ver:ın,,k ıstemiyorsunuz. PekiUi 
O) l sc .. f?imdı llıtfen ifadenızı 
iruznlaymız ! . 

Bü1 nd kcndısine uz ıtılan 
el ktil1 ıle not edilmiş üadcsini 
okum dan imzaladı. Sorgu ha· 
kimı: 

- Sızi tcYkif cdiyoı um. c·. 
nnyeti Ifj1edi nızi itiraf ctmcnız 
hunu icab ettiri~or .. diye ilave 
etti. 

Bülend orada hazır bultman 
Sedndn bir r;eyler üylemek is· 
tedi. FFJ·&t • dnd ba..5lID pen
cereden tarafa çe,irerck soka· 
ğı c-e;Te ba~ladı. Billend bu
nun üzerini:' tEşebbiLündcn vaz 
g~ti. İki dakika sonra Bülend 
bil' ı:ındannanm 1 fsı katinrle 

-59- l 
sorgu hiikiminın nda.,ınfü'ın c-ık· I 
tı. O cıktıktan sonr ...1 da 1 ar
kadaşİ olan soı .... u hal,imınc 
döndtl: 

- Yazık! Ne i\ i bir ocuktu. 
Hu işi nasıl yaptı bır turlii a1.

lım ermiyor!. 
· - Ynnmış iste!.. Eld etti· 

,gimi., clr;:!;ıJer k m a 1 ,.irı.ı.1 
beylıudt•liğinı aıılayıa n b:ı. 'ka 
çare bulamıyaı k ı iı .. ıf 
Ş'mdi a.,ıl mesele 
söy1etmekte .. 

.'edad hafife• 

Yu an 
rekatı 

ediyor 

- Onun bu i ı.. ldaı 
oldu<!un:ı 1..•min re . :ııi • 

Kat'i suretti:' .. r. ni hisle
rim uı:;la uldabn~v 

- Fakat hutıd d , • ıa gö. 
Osman Kndrı be r ; · i 
ırrken ... ı.ıuzey) en'ıı • 
duğunu söyle : 

- Havır .... O 
dece kend' ·m '. mu Mll.Z<.'v -
yen olmadığını so}~emir;tir. 1..:.a-

1 sen bıınu biz de iddia c·tmıh ruz. 

am 
Orduya yardım 

V nta.nd · .ırun.wn gerek 
Hava urumuna YB:Ptı· 

ğı yardım, gerekse kahraman 
askerlerimize kış hediyem hu.zır
lamak icin göcterdigi gı:ı. t. 
gerel~ Kızılay için yaptığı te
ben iiat her Türkün gög unu 
kabarta.cak bir miktardadır. 

Fak t biz bunu kiı.fıi omıu
yanız. Bu yardımın her ılde 
bugünkü nisbelinin bir kaç mıs
line cıkmasını ve buna biittin va
tandaşların bir .kütle hııJiııd i.~
tirakini istiyoruz. Dünyanın bu
gün bulunduğu karışık vaziyet 
karşısında bizi harbden uv. I· tu
tacalc • fule ~ il O!"<famuzun 
ammi derecede kun.~i olm ı
dır. Ordumuz ne ika.d&r km v •U 
nir, hazırlıklarımız ne k dar e
nişlers ıdü m nların bi:ı:"' hu•~um 
cesaretleri o kadar -cksi!,r. 

Bu hakikatı göz önünd •u -
tarak diyeb liriz ki, ,·ntn.n a hr 
bu yardımn bir hamiyet, bir 
lütuf eseri olarak değ-ıl, bir · -
zife, bir mecburı:ret, bir \'ecibeyi 
yerine getumek şeklimıe ışliıak 
'l.'azıyetindedit ler. 

Bence bu !ıakBmt g(iz öı.ıünde 
ibulundunılarak, orduya yapılan 
yardımları daha genı hır 
kilde orgnnize eumenin yoUııruıı 
bulmalıyız. Bu i. irin ::ıldwuı. 
ıwatik bir çnre geliyor. Tebemı 
yapan her vatandtu?a, üzer ind 
ismi ,.e ~ aptı.ğı teberrii mikta
r.mı gösterir bırer kart veni ue
li 'c bu kartı hümil o.mıy ıı 
vatandaşların resmi deı; rde 
müracaatları kabul edilm ı
dir. ine bu kart ibrazı t .ur 
ı·eyn denfryolları sefcı !ermde, 
ibanku ve po.,ta nrnruneliı.tnıd:ı 
da mecburi olmalıdır. 

Bu knrtı alm::ı.k için mutın:tm 
büyük mikyasdı:ı yardımda bu· 
lunmnk mecburiyetine de lüzum 
yoktur. Ynlnız knr'1lar H~rtlırk n 
teberrü sn.hibinin içtimai mev -
kii göz önüne alınmalıdır. K rt-
,Iar ayda bin lira kazanan bır a
dama asgari 500 lira mukabılm· 
de vcı •le bileceği gibi ayda _o li
ra kazanan nıtnnd:ın:ı do ıt" -
sela bir lira mulm:bilinde v rıle
'bilmelic1ir. 

Bu usulün cok rn üsbet ve .ı -
yırlı neticeler Yereceğine emi -
nim. 

MURAD SERTOGL!J 

VEFAT 

Müessif bir iı tihal 
~,~ l a It.:bu an l\1ec ı ~ kı umu

mi 1: l bı \ c c ki 'al• 1 rl 
ç, ı ·oğlunun kw \Cm( 
mıvı fcl efe 'c ı;timoıy t 
dJklor Orhnn Sadcddm n ·Cı 

bir kocn bulduğundıun be;ı 
r.asız Bulcndle hay2tını t ıılı: 
etmcğc bir türlii razı ohmaın •. 
ueliccde basit bir ıpfün kur. llli! 
lar. ~1üzeyyen Osman Kadri 
ile evlenc:"ck, bütün :k uı i ıı· 
ameleler 1-cmmül etti! ten ı· 
ra DUlend b' fırsatını b ı ~ 
Osman .:K:ıdı ':>i ortadan kaldrr;.ı 
e ktı. Bundan sonra O an 
Kadri beyin bütün serv tine 
konac k olan Müzeyyen B ı-
Jendle e\ len c ti. 1 e l 
bu l. l r ba ttir. 1 ı bo .. 
veHi Bul dm fazla kı k 

a ğı olmu tur. O, s \gtlı ın·n :r 
ge.c" b'le O.sınan Ktıdıinın kıy
nundn J alın na kail olın voı 
du. Om n ıcin cina) eti dügun 
gec si ic;J di. T: lihleri sayesm
d" lmtıl bulun madı. Bütun L

midl r O nıan Kadrinin k nu
scak hale gelmesine kalınıstı. 
Diğer tnraftaıı Bülend. O nın.n 
Eadruıin bir nn cvl'el jyil me -
sine de r nlru ıl n müni olmu 
ve h tth Jrendi. ini hastalıanwııı
dc öldürmek bile istemi tır. 

~Arka ı \'ad 



,"' Ka\•asoglu, hayretler ic;inde idi. - Baka Niyı.ri ~y .. Ben, bu yaşa 
Ne diyeceğini şasırmıştı, Seksen YG- geldim oynrııı aürcş yapmadım .. ben, 
smdo padiiWıın huzurunda sırtı yere sıkı tutarım ... 
nV. gelecekti. • - iyi amma, Koca lbrahim c:Y.ıyanıı 
~ya dönerek: • ~ rnaz. 
- Beıı!m sırtım yere gehnemi~ir.. - Gur<'şmesin öyle ise .. 

seksen yaşında mı olacak?, J .... - Usta; bu adaına ncı .. O da ~enin 
Olu • 

1
. 6Thi meydanda sırtı yere gelmemiş - r ya .. 

- Olamaz.. " bir bas pchli\'andır .. 
- Pebliv:mhgın ya ı olmaz :ıg:ı.. - 1yiya, güteşimiz.i ayırd ederiz .• 
Deyince; Kw.;asoglu o ,lr.ınağa b!!~- - Usta, feksen yaşıııda glires ayml 

Jndı ve: oltır mu? 
- Sen, hakıkaten deli 'n?, Benim - Pehlh·an, mezara knd:ır iııtika-

balim yuk .. Nasıl guıe17 y:ıpabilııım. 
- Onu ben b.!mem .. Tutarım, ye

QUin1 .. 

Dedi. 

Hakik:ı W.rı. Km :ı oğlu, Aliç<:1yR na
Mran daha ıebundu. Aliço, ihtı~ ar 
obn;ıkla beraber dıri 1dı. 

mını saklar. 
Dedi. 
Aliço, bir türlü yola gelmiyordu. 

Kocn ibrtıhimle muhakkak ciddi gü
ı-es y. pmak kararında idi, Ali1.·o gü
reşi haz.ırlanıyordu. ihtiyıu· halile 
soyunuyor .. bulduı.u kiiçük pchli\an 
larla idm:ın ynpı.)'Ol', kendini h:ızulı
yordu ... 

Nıhayet, ikı pehliY"ll biı ibirll'rin
den daı gın ol rak nyr ldılcr .. ts cidf.i j 
idl. Aliço la! <linlc iyôrdu. ________ (_A_r_k_·as_ı_,·_a_r_)_ 

Ka\aso lu, Aliroy:ı Ye ı o)'lu .ar-1,,,-----------------; 
rnı: Niyaıl Reyi yol' eh. Nıy zi Bey YENi NE RIYAT 
Kava o"ıu ı 1 e .i :ırk d ı .. :- d n llli•eıaıı:ımeam~:!:mm••..,. 
ıdi. A.liço.) u d:ı tJcıyordu. 

Niynzi Bey, Aliçonun ynnın:ı geldi. 
K:ıvaso •lu un el i idı. 

Niyazi Be.) ın, Ali .. odan i tedıliı şu 
idl. lki ih~ıyar pehlıvan huzurcln oy
~c;ıklar 'c biribirlerinl m:ıgl(ıb 
etmeğc ç:ılıgnıyaenklardı. 

Niyazi Bey, Aliçoya şu suretle söı:" 
~amıştı: 

- Usl!l, mcı haba n:ı ılsın iyimi
sin?. 

- Çok şükür Niyazi B<'y., 'Abe sen 
de lyiec.c;in ya?. 

-Homdol un .. 
- Ne Hır ne yok bakl'!lım?, 
.._ 1yilık.. ,. 
- Abc, bu, bunak ne söyler duı-ur 

be? 
- Ne söyliyccck usta!. 1hUyarla

aı .. h;ılı yok .. 
- Abc, dönsün köyı.ine öyle ise. 
- F..fendimiz çagırmış, ne y;ıpsın? 

Emir kulu' 
- Güre 1cm dcs.n 'esselam be!. 

- Ayıp olur usta:. 
- Pchli\ anlıkta maghib olmak 

::ıyı11tır .. 

Canik Beyleri 
Samsun Halke\'i Dll - Tarih - E

debiyat suba;i külllyctından Ye Nfı
zım Dikimenin bu kıyıuetli tarihi 
eseri S:ıınsun Halkcvi tarafından ne
fis uir cckilde ba. tırılmıştır. Tarih 
meraklılıırın:ı bilhassa t:wsiye ederiz. 

Aziyade 
Pierre Lotinln bu ş(ibretli eseri 

Nahid S1rr1 tarafından tfırkçel'e <;ev
rilmiş \'e llılml Kitabe\'i tar.ıfından 
nefi.:, bir şekilde mwedilmmr. Edc
biy:ıt mer. klılarına tavsiye ederiz. 

Tılsımlı Deri 
Hamdi \'aroglu tarnfından tuı kçe

ye tercumc edilmiş olan (Balznc) 111 

bu eseri Hilrni Kitabevi tarafından 
ne&lr ve sntışa çıkanlmı!'.tır. 

Kanii meydanlar 
DI:ıseo 1baneiz bu şalıeserini Nn

hld Sırrı dıli:nize çevirmiştir. Eseri 
Hilmi Kıt:ıbe\ i kendir.ine nas nefaset
le t. bcttırerelc in1i5ar rahasma çıknr
mı tır. Haı·areUe tavsiye ederiz, 

- İşte o d onu i temiyor. Sek en- ,, __ _____ ________ _.I 
lik adam!. . Radyo Programı _ 

- 1 t.cm"yo n glire,..ir .. 

SPOR 
Bu haftaki maçlar 
latuıbul Futbol Ajanl'6ınd•": 
ŞEREF STADI: 

Saat 11 AltJntuğ - Süleymaııiye 
> 13 Beykoz - Topkapı 

> 15 Beşiktaş - lst. Spor 
FENER STADI: 

&nt 13 Fcnerbahçe - BcyoiJluspor 
> 15 Galatnsaray - Vefa 
Karagümriik Sahası: 

Saat 9 G:ılata Gençlik - Ortaköy 
Gençlik 

> 11 D;ıvudpaşa - 1stiklfıl 
> 13 Beyoğ. spor - Dcmirspor 
> 15 Eyiip - Knragümriik 

Anadoluh sar Sahası: 
S<ıat 11 Ruınelihir:ır - Beylerbeyi 

:11 13 Anadoluhisar - l\J.emdnr 
> 15 Anadolu - ıtılal 

Uypeştin yapacağı 
m açlar 

19 Birlncikfınunda 5 maç yapmnk 
fuerc ~ı>hrimizde bulunacak olan 
Macar profesyonel liğinin kuvvetli 
takıml:ırından Uypeşile yapılacak 

rnaı;lnrı sırnsile tcsbit etmt·k için fut
bol ajanı riyasetinde Beşikta~ - Fe
nerbnhı;e - GaL-ıt:ısaray kulüpleri mu 
rahhaskrı bölge merkezinde toplan
mıştır. 

UypczUc yapılaccık maçlar liU şe

kilde lrnrn. latınlmıtır. 
21 Birincikfmun cumartesi Gal:.\tn.

saray 22 Birincikanun pazar Fener
bahçe, 28 Birincikanun cumartesi is
t.anbul B muhtcliti, 29 Biıinciktınun 
pazar Befiklaş, 1 ikinciki'ınun (yıl
başı) çar.,ambo İstanbul A ınuhtelili 

Macar proicsyonel takımı Balkan
larda hiç bir futbol teması yapmadan 
doğrudan doğruya şehrimize gelecek
tir. 

1sfanbuld:ı Uypeştle yapılacak maç 
ları idare etmesi için bir M:ıcar ha
kemin §clıriml%c davet edilmesi İs
tanbul bo4;esi tarafından düşünül -
mektedh'. 

HALK EVLERi 
Temsil 

- U tn, bu, y.ışd n somn nasıl gü-
reş tutnbilir .• 

Eminönü Halkevlnden: 
15/ikiııciıeşrin/Cuma \'e 16/ikinci 

teşrin Cumartesi akşamı sant (20.30) 
da Evimizin Cagaloğlundaki salonun
da Temsil fiubemiz (Kahraman) piye
~ini temsil edecektir. Gelmek istlyen
lerin giris kartlarını Bı.iromuzdan 

15/11/1940 CUMA almaları rica olunur. 

Ucuzo alınmıf birÇok yemişlerin dışı mU·, 
.kemmel olabilir~ fakat ~~4he!.• ~ ç~rü~ 
olduğu anlatılır.' 

J9ıwi!: i~ ... .. - . ......._ ·- .. ,. "' 
Ucuz ampuUarda öyledir. Kullanışta çuruk 
otduAu yani fazla cereyan istlhlAka_~uka; 
S>ll az ışık verdikleri görUIUr, r-
~ . ... :/ ... 
M a ar uf markası bir · garanti · tef kil .... edett 

TUNGSRAM empullırn.ll almak -~e.nfaab.m~ 
• 4 

tktlzasıdır. 
.fi}~ 

TUNGSRAM ampuUarmtri >;-yüksek_. k alitesi 
b ir çok defalar denenm~!.l 

..._ ,f ..... 

·O 
4. üncü Tertib 2. inci Çekiliş .'~ 

7 B I R I N C 1 K A ~Ufl 
Büyük ikramiye .. ( 40.ooo)w.tır. 

Plan 
~·e 

adedi 

~ 1 
' 2 
ı5 
10 
90 

]ti() 

S()O 
600 

S.000 
60.000 

Teselli 47 
Mükfi.fab 

64.205 

İkramiye 
Miktarı 

Ura 

40.000 . 
10.000 
5.000 
2.00U 
t.000 

500 
100 
00 
10 
3 

80 

bauniye 
Tutan r.>' 
Ura. ;/ 

"' - ---
M>.000 

.20.000 
26.000 
00.000 
90.000 
'75.000 
30.000, 
S0.000 
S0.000 

180.000 
S.760 

....,. ____ ,, 
543.760 

Bu çeklli§te tam bilet (3) liradır. YanM bikt bir buçuk liradır. 

1kramiyeler hem nrikt.arca hem adet~e Iazlahı17bnlm10, ayrıca os-w 
ı.uyüklüktcki ilu·anı..iyefor çoğcıltllml!ltır. • 

Devamlı bUeUer haricinde dcvll.lll.61z biletler de sabj.-ı çıkarılıwu~
tır. Bunlar da ayni fiyatla1a ~tılmakiadır. 

Devamlı biletin f:ıydaııı, bir biletteki uumaramn 
defa te<:riibe edilme!ine imkOn vermesidir. 

- ı.u. .... -

bir plinda iiç 

.. " d 

Dcilamlı biletlerin her ayın 2. inci günü akjamına kadar mesela 
bu sefer l inci kanunun 2 inci günü nkşemına kadar degişfüilmcsi 
lftzımrlır. Dutariblt>n soııra bileUer baskasına satıbbilir. O takdirde 
t-ski biletinizin şansını artık bir defa daha deniye~zsiniz, 

Biletlcrini1l dl'iii!ı>tirmekte veya yeni bilet almakta a~le ediniz. 
Tıılih sizi bekliyor 

, ........ m:m .......................... . 

j Devlet Demiryolları llinları 1. 
Muhammen bedeli (907) lira (50) kW'U5 olan 330 aded yolcu vagonlaril 

ınualukları için pirlı1çnikel.5jh mayı sabuıılu.k (27/11/19.f-O) ç~a güotl! 
snat (10.45) onu iuı·k beşte Haydarpaşada Gal' binası dahilindeki koıxıis~ 
yon ial'afındnn ıı~k eksiltme usulile 5atın aıinacaktu·. 

Bu işe ginncl:: istiyenlerin (68) Ur:ı (7) kur~ mu\'akkat tenıin~ı~ 
ve knnunun taym ettiği Ve$.'lİkle birlikte ekslltmc gi.ınü saatine kndnr kO"' 
miSJ-Ona muracaaUarı lfızımdır. 

- Ben dinlemem .. Gures tut:ırıtrt .. 
Hem de sıı:nc:ı1'.ı .• 

8.00 Pıogr:ım \'e memleket saat 

1 
1 

ayaıı. Ti VA TROLAR =;;;~~~~;;;.:;~;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;.;~~~~ 8.03 Muzik: Hafif program (Pl.) 
1

_____________ 1 
Dn işe ait şartnameler komisyondan paraoız olarak dagtb.lmaktadır. 

(10667) 

8.15 Aj. ns habeıl rl. Şehir DENİZ LEY ZIM SATI L , A KOMİSYONU ILANlARI - Usta, bu gt re i bir oynas cılnrak 
yapsanız daha iyi olur. Efendimize 
karşı da iyl b:r intiba bıral:tlmı. 

olur, 

8.30 Müzik programının devamı 

<PI.> tiyatrosu -------ıcm:-•r.m ___ ...,...__,,,_~~ 
8.50/9.oo E\' kadını - Yemek lis- temsilleri 

ASKERi FABRİ KALAR SA TIN ALMA KOMİSYONU iLANLARI 
'fahmin edilen bedeli 1000 lira olan yüz ton bisOlfat Tophane Salı

pazarı askeri fabrikalar yollamasındaki satın alma komlsyoııuncn 26/l 1/9t0 
snlı gı.inı.i saat 15 de açık :ırltırına ile satılacaktır. isteklilerin % 15 temi
natı oiıın 150 lirayı herhangi bir mal müdi.i.rlı.iğüne yatırarıık alacakları 
makbuzla birlikte mczkür giiıı ve saatte koınisyonda bulunmaları. (10695) 

- Abe ne söyluyorsun lle?. Uıgat
ça paralar durursun? Abe, ben nnfa
mnm bu kndar ince sözlerden be". 
Açık söyle be'. 

- Ynni, oynaş yapnr beş 011 dakika 
oynaıırsanız efendimiz de memnun 
olur •.. 

- Tehcy! .. Bu nasıl padi:iah be? .. 
Stıltan Aziz, bir pehlirnnın oyna~ gü
reş yaptığını bili:! meydandan ko\ ar
dı be! ... 

Niyazi Bey Alıçonun bu sözlerine 
ce\• .. b vermem! i. ıvımızall:ı.h! biri :i 
i3itirsc başına dcrd gcfüdi. Ortalık 
Sult. n lfamidin hafiyeleri ile dolu 
idi. Bu !ebeble Niyazı Bey susrnu!;itu. 
~llço, f:ırt:ı Iurt:ı soylcndi: 
- Abe, ne sıl .. arSJn be?. Söz söyle 

ınek de y:ısak mı be?. 
- Yoo, usta!. 

- Efendimiz, oyn:ış güreşden mem-
nun olur mu be?. 

- Ne hilcc\.!k uc:ta! 
- Tcbe;) !. Bu, Sult.ın Hamid hep-

ten, c:ıh ·ı ıni be? 
- Yoo .. l':cr ,,eye agiıhtır. 
- Ate, b<lyle ise bilmez nü? 
- Eh, siz ihtiyarsınız, sinninize 

b:ığı§l .. r .. 

tesl. 
12.30 Program \'C memleket zaat 

nya.ı. 

12.33 Müzjk: Saz taksimleri ve saz 
scmaileıi. 

12.50 Ajans haberleri. 
13.(15 Muzık: Ş:n·kılar. 
13.20/14.00 Muzlk: Karışık prog

ram (Pl) 
18.00 Program ve memleket saat 

ayıın. 

18.03 Mıızlk: Radyo cSwing> kuar
teti (l. özrür ve Ateş Böcekleri). 

18.30 Müz.ik: Buyük fasıl heyeti. 
19.30 Memleket. saat ayarı ve njmı.<; 

haberleri. 
19.45 Muz.ik: Gcı;it hal'ndc ş<ırkı ve 

taksimler. 

Tepebaşında Dram Kısmında 
15/11/1940 Cuma günü ak~amı 

S:ıat 20.30 da 
A YAK TAKiMi ARASINDA 

lstiklil Caddesinde Komedi Kısmında 
15/11/1940 Cuma günü akşamı 

Saat 20.30 da 
O A O 1 

Her tamf a otobüs ,·ardır 

Satılık Büyiik Baskül ' 
Du.,scldrof'ta ED. SCIIM1DT Co. 

fabrikası ınamuliıtıııdan 22833 No. hı 
3 toıılulc ga;}Ti müst:ım<.l bir bnskül 
satılıktır. 

Meyva hiılinde 139 No. y:ı ınür:ıcnat. 

20.45 Temsil. r -, 
21.ao Konusm:ı (lklısad saati.) Tl~J .. ı\.T ve ffiHACATÇI 
21.45 Muu.k: nadyo salon orkestr;ı-

M üeuea,ıerln N.,zarı Dikkatine ru (\ iyolonist Nc.sib A,,J,ııı idaresind") 
22.30 Memleket saat :ıyarı, :ıjans Bağdad, :Hasra yolu ile dünya-

nın her tarafuı:ı müsaıd şeraitte haberleri; Ziraat, l'.shmn - Tahvilllt, 
K · N k t u (F' t) her tOrlU ~ya ıı~iyatını dcrulıde 
nnrnıyo - u ·u oorsa~ı ıya . 
22.45 Müzik: R:ıdyo salon orkcs - eder. 1 

BUro ÇAKER YAZAROÖ.LU 
tr:ısı programının de\•ıırnı. 1 

Galata Knrnköy Sernıet han 
23.25/23.30 Yarını.ı progrnm ve ı 

Telefon: 41773 
kapanı;. •·-------------

Bir çalgıcının seyahati 
85 

- Canım ıneı amıruzı rıçıltça :ınl:ı-

' ıverinl7.. 
Fridrıh: 
- AUred heri! galiba para istiyor. 
Dedi. Mayeı· de: 
- 1ştr. gürdün mü isdcn nnlıyan 

adrunı! dedı. 

iyice 4i anladım. Heıile: 
- Demek p:ırn istiyorsun dedim. 
- Tabıi degil mı y:ı? Mosyö 'i;nzc-

lL'dc..Jti ilanınıza oevab \'ermek mec
buriyetinde değildim. 

- Evet hakkınız \'ar. 
- Çünkü ben de fakir bir adamım. 

Kıyafetimi gôrliyorsunuz y:ı? 
:Vnkın herifin l'1yafeU fakirliğinden 

ziynde serscriligini meydana l;oyu -
yor idi. 

- Peki dedim. Aradığım kadının 
bulunduğu mc\ kil hnbcr vermek üıe
re kaç p:ıra istersiniz? 

Herif epeyce düşündi.1, bizi dakl
k:ılarca süzdü. 

Pek çok p~mılı olduğumuza. kanaaı 
getirmiş olmıılı ki güler bir çehre ile 
birdenbire: 

- Pek ehemı:niyetslz ınö.,-yöler. Me 
selfı otuz lira. 

Bu ldkırdı beni de, arkad:ışunı da 
cı. eserecc ~aprttı k! tjlrif cçlemCJil. 

Cclimizdc kaç p~·rn k:ıldıgını iyice 
bilemiyor isem de herifin t:ılcb ettit.:i 
paranın y:ırısını bile vcı·cmiycccl;:miz 
meydand:ı. 

Dcrh:ıl herife knrşı p:ırn yok de
mek de ınünnsib değil idi. Vfıkıa pa
ram olsa elli lira d:ı vermegc muva
fakat edeceğim. Çunkü Mlkaellayı 
ne kadar p:lhnlı elde edebilir isem 
kızın o nisbette teveccühiinü kazıına
ğım tabii ldl. HalbultJ p:ıra yok. Şim
di düııünmek sırası bize glemişti. l\Ia
yer: 

- Niçin cevab vcm1iyorsunuz mu
teber mösyoler. Çok para fstedi~iml 
zannetmem. 

Hcrl!c canım sıkıldı: 
- Sen de halt edlp durın:ı. Mute

ber olduğumuzu ncreden anl::dın? 

Elbisemizin temizliğine bakıp da bizi 
snhlden milyoner uınnetmek kadar 
da budalalık olur mu? 

J)cdim. 
- Ukin pardon mösyö. Birnz ten

zilflt yapabilirlm. Maamafih siz bilir
siniz, bana göre bir ıcy yok. Aradı
ımız kadının bulunduğu mahalli ha
ber vereceğim. 

- Artık sana muhtnç olduk diye 
bizden istedi~ kad:ı.r pru-a mı ko-

paraca ksı:ı? 
- Hayır mü!yö !akir olduğumu 

anlıunı~ım. 

- Seni biz mi zengin edcccsiz? 
- Hoyır. Fak:ıt siun yıız~nilzdcn 

beş on pııra ka:ı:anmalc. 
- Alı:i veriş etmiyoruz ya? Yol,.,a 

iki l!'ıkırdı SÔ~ leınck ile aszııı llll e:;
kiyect-k? 

- Peki ~ki mösyö tcnziffit yap:ı-
ltm. 

- Ne kadar yape.enksın? 
- Beş fün. 
- Daha! Daha 
- Aman mösyö. 
- Amanı zamanı yok tenzilat. 
- Haydi hatırınız için iki lira d:ı-

ba tenzil ettim. 
- Tcnz.ilftt! 

- Fakat mösyö. 
- Lfıkırdı dınlemem, tcnzilCıt! 

- Haydi mösyö bir lira dahn. 
- Eğlcnlvor musun be herif? Birer 

birer tenzlliit olmaz. Toptan tcnzlılt 
,...... l!nlırınız için mösyö yınni llr:ı

yn rnzı olurum, bnilmsma kr.nsınrun. 
- \,4cı•k olmn dostum! Te:'lzıH'it, 

daha topJ:ın ... 
(Arlt!sı vnr) 

1 Adcd 
l > 

14 > 
28 Metre 
18 > 
10 Aded 
20 > 

1000 > 
1000 :il 

100 > 
4 > 
3 > 
3 > 
6 > 

850 Metre 
10 Aded 

1 > 

Küçük boy kasa 
Y cmcl= ınnsası 
Is tor 
Siy:~h muşnmba perdelik 
Perdelik siyah mu~. mbii 
Istor takımı 

Lfıstik çizme 
Cı\'ata maa somun 5 sf ru 
Cıv:ıtn ın:ıa somun 6 sim. 
Dikiş iğne ı 5 Na. 
Masa örtusu «4Xl.5 
Lavabo cblıjiık> 
Lnvnbo aynası 
Hcznren sarı sand:ıl ·e 

Lastik kabJo 
Du\'me dı•nıir irtıbal bok&U' 
Knpalı siitcJtıde maneplc 

2 > Tablo sigorta ı 

1 > 1.3 omluk on ll'ukm emoH 
30 Kilo Gnh•anizli saç 

Yukarıda cins ve mU·darı yaı.ılı muhtelit: cins c-w. ve , .... lU'menin her 
bir kalemi ;.yrı ayrı 16/2. Teşı irı/I !J40 paz,1rtı ~ı giın,i t 14 den itibaren 
pazarlıkla alıııncaktır. 

tsteklileı·in b"lli gun ve aattc K, ımp.ı&ıd, bulunan konıi ·yuna müra-
caaünrı. •107Gb 

1 - Deniz ihtiyacı için biı· adcd elektrikli tav :!ırmının 21/11/1940 
perşc.•nbe günü saat 14 de Kn ınıp:ış:ıcfa Deniz le\·azım satın alına komis
yonunda pa:ı:arlığı yapılacaktır. 

2 - Muhammı;ıı bedeli 6500 lirn ol ıp kat'i teminatı c!)i5, liı·aclır. 

3 - tstt>klilcrin 2490 • n;} ılı knnunun çerçC\ c:::i dnhilinde belli tün \'e 
s:ıntte mczkür ııaz:ırlıga i tiı nklAr ilfın ol.ıııur. •10474.> 

* * ... 

Büyükdere: Tümen Satın Alma 
Komisyonu Reisliğinden 

17/10/940 tarihinde kapalı zarf ile elcsiltmeye konulduğu halde isteklisi' 
zuhur etmemiş olan ve Tıimencc güstcrilecek malı:.ıllerde te limi Jazım gc~ 
len dört partide ceın':ııı bin ton sığır eti p3zarlıkla alın:ıcaktır:' Pazarlık' 
tnu:unclelcri Bi.iyükdere iskelesi civnrında Halk Partisi binasının nltuıd;ıkil 
snlonıla yapılacaktır. Dört partiden ibaret olan sığır etinin dört p:ırtisi bir 
istekliye ihale <.>()ile<'egi gibi :ıyrı ayrı isteklilere de ihalesi mümkündür. 
lı teklıleı·iıı §eraiti anlamak üzere her gün Ttiınene ve nzağıda ynzılı bulu .. 
nan temınat par:ıl:ırile birlikte pazarlık günü olarnk tayin edilen 21/II. T~· 
rin/1940 tarihine mfü:r.dif perşembe günü saat on bc~de yukaı1dıa zikri ge-ı 
çen mahaldeki komisyo.ı:ı mi.iraer.attnrı ilan olunur. 

Muhammen tutarı Miktarı Cinıı 

J16000 
131600 
101200 

71200 

200000 
329000 
263000 
178000 

Sığır eti 
> > 
> > 
> > {10840) 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi 
Komutanlığından 

Açık davetiye 
Okulumuzun 164 Uncii senci devriyesi 18/11/940 pazartesi günü kut ... 

lul, ıı •. <.. Jından bilumum emekli deniz erkan iimern ve subaylarının bu tö-
Tashih f lanı rene i~tirak etmek üzere köprüden sabahleyin a.45 de hareket edecek o .. 

1 
lan v .. pul"l:ı teşrif etmeleri ıica olunur. (10669) 

Ye1; Snb<ıh mızetı·.,i'.in H/T<.''" inbııni/l!:W tnrihli ııUshıı~ımla fntiş r ==-=======================================::1 
eden deniz le\ nzım alın alı :ı ı.o ı yonunun «50• kalem m.ılzc•nc hak-ı 
1.ındaki n:n nın alt ı·ı mınd· kı iz..ıhntın ı:t:hvcn neşredilmcdigi görulmüştür. 
MC'zkür ız. hat ıı~.,ğıya d..ıe..,dllı ı. tir. Keyfiyet ta~hıhen ilan olunur. 

iZAHAT: 
Yukaı ı la c r 'e miı.t, ı y:.mlı 50 k:ılem ındlzc 11eııin 15/ l 1 /1940 cuma 

günU . :ıat 15 de 1-::;ı ımp~ :ıda bulunnıı Deniz Le\ azım Satın alma kom is· 
yonu bin:.ı.ında adı p:ızarlıkla ek ·ı me.i .)apılacat;.tır. 

tırt,..ı. mer·n bcllı gun 'e $ .. u~ adı gcı;:en komisyona mUracaatlnrı ilan 
olunur. 

İ~tanbul Defterdar ığından : 
D~!tcrd:ırlık bina ınd.l ynptırıla<'ak (497) lira (3) kuruş keşini baca 

5aatı 18/11/1940 paz. rk i günii "ant 14 de Milli EmUik Müdürlüğünde 

topl. nacnk olnn l.omi yonda ı 1arlıklıı ihnle edilecektir. 
1std.lıler·n 36 lir hl; m 1\, !<kat teıninntlo komisyona müracaatları. 

(10848) 

lstanbul Mıntaka icaret Müdürlüğünden: 
Mın :ıl •• ınızd~ Halyaya ilu·aç olunacak balık yumurta, küçük baş 

hayvan fü:rilerl ve nolıut hal;kınd:ı görüşülmek üzere 15/11/940 cuma gilnü 
saat 11 ele l\'Iınt..ıka Ticaret Müdürlüğünde bir toplantı ynpıl:ıcaktlr. 

Al'!,nd.u- ihrncatıı tüccarl..ırın lıu toplantıda hazır bulunmaları. (10846) 

Zirai kombinalar Kurumu Müdürlüğünden: 
Ziraat Vekaletince pa:z.arlık suretile harman ınaldnesl, biçer - döğer 

traktör ve teferruatı satın alınacaktır. 
Satmak isUycnlcrin ıi!ll'tnamelcrl görmek \'e bu husustakl tekUOeı inı 

bilrlinnek Ou re en kıs:ı bir zaman içinde Ankarada kurnm mildürlilğüne 
nrt:racnuU JJ ı :n olunur. (7683 .. 10799) 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
2/12/1940 paz;ııtcsi günU saat (16) istnnbul Nafia Müdürlügü Eksııtme 

komisyonu odasında (26712) lira keşif bedelli İstanbul Topkapı ear::ıyı taır.i"' 
ratı kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. • 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık ifleri genel, hususi \'e fenni tıartn:ın1e-' 
Jerl, proje kesif hüllıs:ısilc buna mütteferri diğer e\•rak dairesinde gfü u~ 
}et"ektir. 

Muvakk:ıt teminat (2004) liradır. 
ısteklılerin teklif mektupları ve en az bir taahhütte (20000) liralık 

bu işe benzer iş yaptığına dair idareterlnden almıs olduğu vesikalara isti
naden İstanbul Vilayetine müracaatla eksiltme tndhlnden tatil gun· 
lcrl hariç (3) gün evvel alınmış ehliyet ve 940 yılına ait TkRret Odnsı 
vcsıkalarını havi kapalı zarflannı 2/12/19,10 pazartesi günü saat 14 de kr.-
dıır İstanbul Nnffa Müdürlüğüne vermeleri lfızundır. (10472) 

Büyükdere : Tümen Satın Alma 
Komisyonu Reisliğinden 

Müteahhidi nam ve hesalıına s::ıtın alınmnsı icab eden \'e 14/10/1940 
tarihinde açık eksiltmeye konulduf;'U hr.lde isteklisi zuhur etmemiş olan 
(3000) üç bin kilo ze;> tinyağı pazarlıkla almncaktır. Pazarlık muamelesi. 
21/II. Teş./1940 tarihine müsadif per~embc güuii saat 14.5 cl:ı Büyükderc 
iskelesi korşısındn Hnlk Partisi binası :ıltındaki salonda yapılaenkhr. lstek
lilcrin seraitJ anlamak üzere her giln Uimene ve pazarlığa i~tiralc için dahi 
(2G8) lirodan ibaret teminat p:mısile bidlktc yukarıda zikri geçen 111:1-

hnlde hazır huluııacak olan satın alma komisyonuna müracaatları uan 
olunur. (10842) 
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