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Vindsor Dülıü 
Boosevelt'le 
görüştü 

Bir resmi tebliğ 
nesre~ilecek 

' 
Vaıinıı:ton 14 (AA.) - Dük 

dö Vind!'inr'un Tu~caln'la kruva· 
~Önünde Rejsicumhur Ruzvelt' e 
t"'srn.i bir zivarrtte bulunduiu bil· 
ditilm~ktedir. Bahama adalarının 
lırtıumi vali!'Iİ olan Vindsor dükü 
t.liarni' ye avdetinde Birleşi~ A
frıerika R'"i~icumhurile yaottgı bu 
lıılilakat hakkında bir tebliğ neı
tedecektir. ..... 

Mısirda büvük 
memnuniyet 

l<a~ire 14 (AA.) - Reuter 
lll~habiri 

0

bildiri';or: Garb çölün
~ elcie edil.,n lnıı:iliz muvaff~iı:i
)etJerinden mütevellid bütün Mı
lıtda duyulan sevinci anlatacak 
~•liıneleri bulmak güçtür. 

ne.ş'esl 

Tepedelen'de 
• 
ltalyan 
hücumu 

püskürtüldü 
Vaziyet Yunanlıların 
lehine inki,af ediyor 

Yunanlılar 7000 
asker, 

• 
esır 

200 zabit 
aldılar 

Atina 14 (AA.) Yunan 
yükıek kumandanlığının 46 nu
marg)ı tebliği: Cephenin muhtelif 
noktalarında askerlerimizin şid
d ·ı· h ~- ı arekitı olmuıtur. Bu hare-
L.at lehimize olarak iyi neticeler 
vcrmiıtir. · 

Atina 1 4 (AA.) - Propagan 
da Nc.;c.areti Arnavudluktaki hare. 
katın Yunanlılar lehine inkiş•f et· 
fiğini bildirmektedir. Cephenin 
muhtelif nokatlarında ltalyan 
kunt-tl,.xinin kuvv~ man,.,~\y,.Jeri 
0 kadar dütülctür lci ltalyan komu
::nlı~~ o m.ıntakalar& yeni lcuvvet-

İtalyanlar 
Libya'nın 
işgalini 

bekliyorlar 
Roma 14 (AA.) - Askeri 

bir tefsirci, radyoda, Libyanın 
İngilizler tarafından işgali boşa 
atılacak bir vakıa olmadığını bil
dirmi,tir. 

Kral Faruk 

İngiliz kumanda 
heyetini tebrik etti 

Kahire 14 (AA.) - Mısır 
Başvekili Hüseyin Sırrı Paşa, dün 
General Wavell' e, Akdeniı: ln
giliz filosu kumandanı Amiral 
Andrew Cuningham ve Orta~ 
şark İngiliz hava kuvvetleri ku~ 
mandanı Mare§al Longmore' a, el
de edilen muvaffakiyetlerden do
layı, Kral Faruğun, tebtik.lerini ih
tiva eden bir mesajını vermiştir. 

ltalyanlar Libyaya 
doeru sürülüyorlar 

Kahire 14 (AA.) - Garb 
çölünden gelen haberler askeri 
hareki.tın memnuniyetbah, bir 
şekilde inkitaf etmekte olduğunu 
bildirmektedirler . 

Bütün gece İngiltere impara .. 
torluk kuvvetleri tiddetli hücum
larına devam etmi,ler ve ltalyan· 
ları Libvaya doğru geri püskürt .. 
mü•lerdir. 

Şimdiye kadar eıir olmaktan 
kurtulmuı, olan cÜ7Ütamlar da 
fevkalade mü§klil bir vaziyete 
düımüı bulunmaktadırlar. Yakın
da; hndil.ri hlrafından )'apı\an 
yol boyunca çekilmeleri. 11razi 
vaı:iyetinden dolayı mütkUl&ta 
uğramaktadır. 

E:lnıukattam gazetesi yaZfY'Or: 

l· lıalyanlar, Yuna~i~tanda __ mağ
Ub olunca k,.ndilerının henuz ha
lır b 'dd' tt' 

r ıı:ondermek zaruretinde kal
nı.ıotır. Hali hazırda cephenin mer 

kezinde mühim bir muharrbe var· T d b ı • 
?"· Bun~n neticeıi ııelecek hare- anca a eyne mı• 
x3.t uzerınde mühim tesirler gös-

1 ulunmadıklarını ı ıa ~ 1
: 

{ .'.· F' akat, aylardanberi Graı:ıanı 
lltiin hazırlıklarını tamamlamıştı. 

te-recektir. ı 1 1 
Atina 14 (AA.) _ Reuter e 

?'..uhabirinin emin bir membadan 
ogrendiiine göre Elen Baskuman. 
~·blıih birkaç gün içinde çok iyi 

idare teskilatı 
;tlba, ordusu mağlU.b olunca, 

rıı.ıll ileri süreceği mazeret ne 
' 1•caktır? 
q• C:.azete ıunlan ilave etmekte
ır: 

ln~iliz donanması aman~ız bir 
1'~ilde Libvada ltalyanlan döv
~•ktcdir. F'akat, bun•. m~~abi~ 
ı/ bir ltalyan gemisinın golıı:eaı 
ı!, ~örülmemektedir. Acaba bu-

tı." da İtalyanlar ne cevab vcre

~rclir? 

k a erler Verebilecek bir vaziyet 
ar§ıt\ındadır. 

• Auna 1 4 (AA.) - iyi ma
lu_mat alan membalardan öğre
nıldiğine göre Tepedelen mınta
kasrndaki İtalyan taarruzu geri 
püskürtülmüştür. ltalyan muka
vem•ti tamamen kırılmıştır. 

(Yunan harbine aid diieı- tel
ll'•fi•ı- 3 üncü sahifemizdedir) 

ve kü~ük 
yükseldi 

Gediz 
Mendres 

Ba~ındır ve 'J'orbalı 'l'ire, 
ooaları sular altında 

~ l<ınir 14 - Gediz ve Küçük \Aı:iziye tüneli arızaya uğradığın
'ti:rıdcres nehirleri yükselmiştir. d~n trenler aktarma ile iılemekte
'tt e, Bayındır, Torbalı ovala~ın.ın dır.. Anka~~· Karakuyu ekspresi 
~nda kaldığı haberi gelmıştır. oekiı: saat rotada gelmiştir. 

btno sahteknrlığı davası 
bu sabah görüldü 

• 

la,vedildi 
Tanca 14 (AA.) - Bevnel

mile-1 idarenin 18~vı münasebeti
lc Jspanyanın sivil bir idareci ye
rine Tancaya askeri bir kuman .. 
dan tayin etmit olduğu üğrenil
miştir. 

1 RADYO GAZETESİ 1 

Şimali Afrikada 
harb vaziyeti 

Siyaset dünyaıı:ının hidiselerini ya
kından takib edenler, naıarıarını ye
niden Airikanın fi.mal sahilıerine çe
\'irmiflerdir. 

Bundan üç ay kadar evvel de oraya 
çevrilmiş olan bu gözler Graı.iani or ... 
<lularının Nil ve Süveyte gitmesıini 
i:>.,,?klerken bu kuvvetlerin yüz ylrmi 
iti1ometrelik bir yol tak.ıh ettikten son
ra vardık.lan Sidi .. Barıani'de dur-
rnasnıdan bıkmıı;lar ve glizlerinl baş
ka Wa1a çevirmitlerdi Şimdi gozler 
tekrar şimali Afrikaya, lngili:derin yıl
dırım akınına dönmüşt..a-. nu akın ne
reye kadar devam edecek~ Bugün her 
kes bunu soruyor. 

Son dakikada gelen habeı·lcrden es1r 
yckünunwı kabardığını. birJq;,ç genera
lin daha esir düştü~Unü öÇ:r( niyoruz 

Mısır harekitından önce nıevcud İtal 
. yan kuvvetlerinin vaı.iyet.ı ;;u jeli: 

Biri motörlü, biri piyade olmak üzere 
altı tümenden müteşekkil iki kolordu 
l'unusta Fransızlara karşı .. Diğerleri de 
orta ve şarlci Libyada idiler. ltalyan 

r litisnij A1kin ve Nihad isimle- j te bonolann Malive VekAletinde kuvvetleri Mısıra hareket edınce biri 
1~d 1 k k il d d motörJü olarak dört tilinen ile hareket 
~ I'? iki sahtekarın idare'i altın- yapı aca 0 ntro ar a mey ana 
'"'ı bir •cbeke tarafından ya· çıkmaması İç. in İskAn. müdürlü- etmitlerdi. · 
•ı " d kl İtalyan taarruzu dw·aklad•ktan, yol 
'u~tı yüz bin liralık bono ğün en temın etti erı numara- yapıldıktan sonra bu cepheye Uç tü-

~· t~karlıP.ı davasına bu ı-abah larla eshabı iatihk,.ka aid mik- men daha sevkolunmuştu. Bu kuvv•t
~ıt'ı.r:.i ağı~c"zada bakıldı. Suçlu tarları da bonolara aynen geçir. · terin dört tümeni Sidi - Barranin· 
~k\tkiinde bono stı.htrlc8.rlığile a- mi!lllerdir. şark, garb ve cenub kısımlarına, diı(cr 

••ı 1 J 4 lu dı'zı'I ·, va üç ti..ımen de İngiliıleı·in htr ha!lllcde 
~i"~ıt 0 an suc mı • Bilahare meydan& çık.ırılan 

e b 1 yordu k h d jşgal etmitı oldukları Buk Buk mın-
S u unu · sahtekB.rh i ise.sinde suçluların takRsında kndemeli bir ~kilde yığıl-

~ &.htf'kirlık ŞU şekilde yapıl- bulundukları evlerle Üzerlerinde mıştı. Libyadaki dig· er kuvvetler ise 
o'ııı· H" ·· N"h d · · d 1 ~i · usnu ve 1 8 ısmın e ara!'ltırmalar yapı mış Ve parala- l\fısıra müteveccihen hareket etmek u-
~ d!lahtekar Arı:ı;:ı.k isminc't- c~ la- rı bir miktarı mU!'ladere edilmio- .t..r·r(' hazır bulunuyorlardı. 
'! a, F ermenccilerde bir dükkan- · n Mısırdaki İngiliı. ordu~una gelince: 
'tt-:' Va.sil isminde bir matbaacı tır. Bu kuvvetler Avustraly1ı. Yenı Ze-
'\t'f k J bl 1 Bu ıabah bakılan davada ilk l'ıı'- 1 tile yaptırdıkları a ı ara OO I )l\ndst, Hindistan, Holanda ve 1lür E"ran 
% d \ b · . olar"k üzerinde 7,0 ira bulu- sa kuvvetlerı' nden ibaretlır. 
~ a i bont'larının irıncı ve 

1
,llcj serilerini taklid etmi,ler ve nan Emine, ıuçlulardan Hüsnü sor İngiliz kuvvetlerinin kemmiyet itiha-
ne b 1 Ab k 1 · B ] 'k" · d rile az oldug·u muhakkak, hatta tah-
1 

u ka.lıblar vasıtasi e - guya çe i miştır. un arın ı ısı e 
l n1inen İtalyan kuvvetlerinin yarı"ı ka-

l\k ~~lik Rendanın imzaınnı da Üzerlerinde bulunan paraların bo- dar da diyebilirim. İtalyanlar ~tı~ıra 
b() lıd ederek elde ettikleri sahte no mukabili alınmadığını, esasen taarruza başladıkları ı.am"n b'.1 nispet 
b~ ~~ları Ziraat Bankası ıubeleri- kendi paraları olduğunu söyle- üçte bir bile değildi. 

"ltdırmıglardır. Su~lular eah- miılcrdi!'a [Arkım llllılfe 1 ıtltım l del 

1 1 1 1 il 1 1 1 

ı ıvrı e ı mu ış enız acıası 
Birçok insanların g?zönünde 

çaresizlik içinde boğulup 
gittikleri görüldü 

Tahlisiye teşkilatı nerede? 

Askeri vaziyet 

Sidi • Barrani mu· 
zaf f eriye tinin ilk 

büyük neticesi 

İnı!llzlerin Sldl-Barranl ile o· 
nun cenubundaki mevVlerde bu
lunan İtalyan kuvvetlerine kar
t• bu de(a icra etmi9 oldukları ha
reket, bu mevzileri işpl ve mü
dafaa etmekte olup miktarları beş 
tümen ile birçok diier teferrüat
tan ibaret olduiu tahmin olunan 
bu kuvvetleri, mühim motörlü bi.r
lilderle cenub kanadlanndan ku
,atarak sahile atacak ve donan
manın da iştirakile esir veya imha 
edecek bir tarzda ve tam bir sev .. 
kulctyf baskını halinde tertib e
dilmiştir ve neticesi ilk baberltrin 
çok üstünde, geniş olmuştur. Fil
hakika, İngilizler Uk taarruz ve 
hücumlarile İtalyan ileri mevzi
lerini aldıktan 50nra hareketlerini 
tenıadi ettirerek asıl İtalyan mü
dafaa hatlannı da zaptetınişlcr, 

bu meyanda Sidi-Barraniyi dahi 
işgal ederek İtalyanların üç ayda 
vücude getirmiş oldukları bu 
mevzii beş altı ciin içinde tama
miJe ellerine ıeç.irmişlerdir ve İtal
yanlardan hakikaten pek mühim 
miktarda harb malzemesHe, yeki&· 
nu birçok binlere baliğ olan esir-
ler almışlardır. Esirler arasında iki 
si tümen kumandanı olmak üzere 
beş de ıeneral bulunduğu, bun
lann tayyarelerle Kahireye nak
lolunarak elyevm onda bulunduk 
tan, İngilizlerin bütün cephe üze
rinde rerl çekilmekte olan İtalyan 
kuvvetlerini karadan, havadan ve 
denizden durmaksızın takib et
tikleri ve ııkı$hrdıklan ve !t1ısır 

topraklarında artık esirlerden baş 
ka İtalyan askeri kalmadığı da son 
iki günkü haberler cümlesinden
dir. 

(Arkası sahile 3 sütun 3 te 

Slovakyada gizli bir 
lefkilil meydana çıktı 

Dün 30 kisi 
tevkif edildi 

Elratislava 14 (A.A.) - D. 
N. B. aiansı bildiriyor: 

Slovakya Cumhuriyetinin men
faat v~ mevcudiyeti lleyhine mü
teveccih gayrikanuni bir teşekkül 
meydana çıkarılmı1tır. Bunun ne
ticesinde yeniden bir takım tev· 
kifat yapılmıştır. Şimdiye kadar 
tevkif edilenlerin sayısı otuzu bul
muştur. Bunların ekserisi daha 
nında sol cenah radikal parti,ine 
Çeko-Slovakya hükGmeti zama
mensub olarak tanınmış kimseler· 

dir,. -

Sahile çıkarılan 
103 cesed 

gömüldü 
Silivri önlerinde aeçen C:leniz 

faciasının neticesini aösteren kat' i 
rakamlar ıunlardır: 352 inıan
dan 122 ıi kurtulmuıtur. 103 ce• 
ıed toplanmııtır. 12 7 kiıinin ce
sedleri bulunamamıştır. Bunlara 
da ölmüş nazarile bakılmaktadır-

Dün Silivri aahillerinde görülen 
manzara misilsiz bir fecaat arze· 
diyordu. Sahil, boydan boya ka• 
dın, erkek ve çocuk cesedlerile 
dolu idi. Bir yandan ceaedler top .. 

lanıp Silivrideki Musevi mezarlı .. 
ğına naklediliyor, bir yandan da 
kurtulanlar Musevi ıin&aoguna 
ıevkedilerek istirahatleri t~min 
olunuyordu. lıtanbuldaki Muse
vi cf'miyeti. kurtarılan 122 kişi· 
ye giyecek ve yiyecek göndermİf 
ve hemen hepsine, battaniye te .. 
min etmİ§tİr. 

Mezarlıkla 

Silivri faciasına aid reo;;imler: Feliketten kurtulanlar Silivri 

Toplanan 1O3 ceıedin gömül· 
mesi pek feci bir sahne teıkil edi .. 
yordu. Çocuk, kadın, gene, ihti· 
yar, yüzden fazla cesedin birbiri 
&rkaaına gömülmesi hiç kimsenin 
tahammül edemiyeceği bir man
zara arzetmekte idi. Bunlara dint 
merasim yapılmış ve birer birer 
gömülmüşlerdir . 

Sinaıonunda bekle$İyorlar (Arkası oalılfe 3 liitun 2 de) 

~""""""""__,.,~---....... ...,,,, ...... ~~""""""""'"""' 
İhtilıa,.ıa. mücadele 

Şiddetli yağmur- Ticaret müfettişleri bu 
ların neticesi sabah bir toplantı 
Y enisehirde 

' 
bir ev cöktü .... 

Birkaç gündenberi yağmakta o. 
lan şiddetli yağmurlar yüzünden 
şehrin bazı semtlerindeki eıki bi
nalarda çöküntüler olmağa başla~ 
mıştır. Y enişehirde Hamam soka
ğında Koçonun oturduğu ev de 
diin akşam duvarları ve çatııtile 
birlikte Ani bir surette çökmüştür. 
Fakat büvük bir talih eıeri olarRk 
evde ne Koça, ne de ailesi efra· 
dından kimse bulunmadığından 
in~anca zayiat olmamıştır. 

Bir çimento amelesi 
ölü bulundu 

Kartal çimento fabrikasında ç.a· 
lışan Mahmud, dün çah~tığı mfl· 
holde ölü olarak bulunmuştur. Ya 
pılan tahkikatta Mahmudun ölü
mi.i şüpheli görülmüş ve cesedin 
Morga kaldınlmasına karar veril .. 
mı~tır. Müddeiumumilik hadise 
mahallinde tahkikat yapttrmnğa 
bn~lamıştır. 

~~--~~~(~ 

Sabahaddin Ali ~~ 

KÜRK MANTOLU 
MADONNA 

Pek yakında Hakikal'le · 

-

yaparak i$e başladılar 
Pi;yasadalıi ihtilıiir harelıet· 

ferinin tetlıilıine başlandı 

Ticaret Vekileti müfettişleri, 
Vekaletten aldıkları emir üzerine. 
bu sabahtan itibaren piyasadaki 
ihtikar hareketlerini tetkike baş· 
lamışlardır. Müfettişler bu sabah 
Ticaret Odasında kendilerine ay
rılan dairede bir toplantı yapmış· 
lardır. Fiat MurakRbe komisyo
nunun büro şefi Mecdi Akasya 
ve maiyetindeki memurlar da Ti
caret Vekaleti müfetti~lerinin em
rine verilmiştir. 

Diğer taraftan lktısad V ckal•ti 
de, fabrikaların sınai mamulat 
satışlarını, maliyet fiatlannı tet
kik ettirmek ÜT.ere İ5tanbula bir 
heyet göndt"recektir. Heyet aza· 
aından bir iktısad doktoru, dün 
Mıntaka lktısad müdürlüğündeki 
vazifeıine başlamıııttır. İktı'lad Ve
kaletile maliyet fiatı tetkik he

yeti ve Ticaret Vekaleti müfet· 
ti~Ieri alakadar mevzular f'trafın
d~ bl!'raber çalışacaklardır, l\tlali
yet fiatı heyeti, ihtikar hadHıele
rinin sanayi cephesile, Ticar~t \' e· 
kileti müfetti"leri de satış cephe

ıile me§gul olacaktır. Her iki he
yet, zaman zaman müşterek top
lantılar yapacaktır. Ticaret Odası, 
ithalat ve ihracat birliklrri, Tica
ret Borsası teşkilatındaki memur· 
lar icabında mü~terek heyetin em
(İn!\c çalııacaktır. 

Dün Adliyeye verilen 
muhtekirler 

Dün Adliyeye intihl eden üç 
ihtikAr davaıının w1.1hakemelerine 
ba~landı. Bunlardan en yeni ola.. 
nı Ahıncı Asliye Ceza Mahkenle· 
sinde ı;orülen ilk kahve ihtikarı 
da..,,ası olmuıtur. 

iddiaya göre Bakırköyünde bir 
bakkaliye mağazası sahibi olan 
Yardana; K&dir isminde bir müş
teri giderek, yayım kilo kahve iste .. 
miş, Yordan ise: 

- Kahvem yoktur. Olanını da 
devamlı müıterilerime aaklıyo .. 
rum dcmİ§tİr. 

Kadir bunun üzerine polile hat 
vunnu§, dükkanda yapılan araı· 
tırrnada 22 kilo tutan y&nm çuval 
kadar kahve görülmüş ve müsa .. 
dere edilmiotir. 

Dün mahkemede vak' ayı oldu• 
ğu gibi itiraf eden Yordan: 

- Evet doğrudur. Ben bu kalı 
veyi esaslı müşterilerim için ıak.
\ıyordum. Bu bir ıuç değildir, ~ek• 
\inde müdafaada bulurrmuı ise de 
hakkında tevkif kararı verilmiş ve 
derhal tevkif olunmuştur. 

(All<a5ı ısalıilo 2 ıütun 1 de) 



HAKiKAT 
2 

Kırkambar: --Kötü hatıralardan 
• 

ŞEHiR ve MEMLEKET 
• 

HA BERLERI 

Rumen 
Hikayesi 

• 

14 Birincik&nun 1940 
.~ 

Kadınların dostu 
Yazan: Yictor EFTIMIN 
latıyor ve bunu bir roman yap .. 
masını Nour' dan dileyorlardı. 

Eskiden, koca lıtanbulda bir F esbane, birkaç un değirmeni, bir de 
iptidai mi iptidai, külüstür mü külüstür bir tiıehaneden batka fab· 
rika pek yok gibiydi. Adından da anlaııldıiı üzere, Fesbanede en 
çok feı yapılır ve biraz da elbiselik kumat dokunurdu. Vak1i., bu 
lnımatlar, balia yünden, sailam kwnatlardı. Fakat desen, zerafet, 
İncelik bakımından buıiinkü kumaılanmıza yetiıemezdi ve o za
manlar yerliliği, halisliği, sağlamlığı cihetinden F esbane kumapndan 
elbue ıiyenler, parmakla gösterilecek kadar azdı. Herkes, oldum ol•
nya yabancı kumatlarına düıkündü. O zamanlar, lstanbulda ıürülen 
yabancı kumaılan da iki kısma aynlırdı. Bir kumı, balİI yün, ıağ
lam, zarif ve ateı pahasına kumatlardı. Bir kısmı İle halis pamuk, ot, 
ve <1Özüm yabana, zarafet alacalığı içinde abur cubur, çünkü çank ve 
aayet pestenkerani ,eylerdi. Birinci kısım yabancı kumaşları zengin
ler, kibarlar ıiyer, ikinci kmm kırtipil kumatl•n İle rasıele ve bil
haua tıklıia bnesli, fakat parası az, yabud para11nın kıymetini tak
dir ederniyen geneler kapıtırlardı. İkinci kısım kwna~lar, zaten par
ça halinde pek ... hlmaz: onlar, ekseriya Galatanın, Beyoğlunun bazı 
'l'ernİyecİ ve tapon mağazalannda hazır elbise olMak okutulurdu. 
O zııımanlar, takımı beı lira ile on lira arasında sahlan bu hali~ ps .. 
rnuk ve au katılrnamıf ot elbiseler, r.kseriya. oralardan veresiye olarak 
alındıjı: için, bunlara bir de alhşal" avhk faiz zt'mmolununca, fiatlar 
l>ir buçuk ve hazan iki mislini bulurdu. Amen Allohım, o zamanlar, 
l>u elbiseleri ııİJenlue ne muılul! icli. Bu mübare1<. al•ca bulftca ve 
lc:ımi harar, kimi düdük gibi o1tln elbiseler, kızgın bir, iki IFiineş S!'.Ö"· 
c.füler mi, Habib ? MoHanın, sabun boya"ile bovanmıf veldirm,.!111 cri
bi. derhal yer , r solmava ve birkar r'-mek1•latan y,.~,,,. vedi1er 
mi, üstlerindeki renk renk boyal111.r, h'rbi .. ine kar1u .. ._ı,.. •ki uman 
hanımlanan yanar döner ca.-şafl'llnn1 an~ın .. l111r~ı. H~lj" pamvlc ve 

o ev ı et ma mu 18-\1, ..... ,,,~.~~·;·, ... ,.,~,;~~~~~~,,.,,,,l 
11111111111111111111111111111111111111111111111•111111n11111111111ıı'i 

t k 1 d lktısad 

Baro umumi 
heyeti bugün 
toplanıvor 

- Muharrir ve bilhassa. ro· 
mancı olmak, insanı, kütlenin ru· 
hu ile daimi bir temasta bulun• 
durur. Romancıya, kadınlar ara· 
sından birçokları nasihat isteme· 
ğe, maceralaıını anlatmağa gelir
ler. Yazık ki, bunların pek çoğu 
güzel ıeyler değildirler. Yoksa, 
hayatımız, cennet olurdu. 

Romancı, hakkında yazılan O 

medhiyeyi bilmem kaçıncı defa 0 .. 

kuyordu ki, birden kapı hafifçe 
vuruldu. Kalktı, kapıyı açtı. Kar• 
ftıına • on yedi yaşlannda, güzel, 
gene, sıkılgan ve beklemeden ııa· 
rarmı, bir kız çıktı ve titreyerek 
ona doğru baktı. Dönüp gitrnek 
niy~ti yüzünden belliydi, fakat ro• 
mancının ıesi onu yeıinde alıkoY .. 
du: 

ının te e en * BULGARISTANDAN GE-
LEN EŞYA - Dün Bulgaristan· 

satışı 
dan porselen, bileği ta}t. teneke, 
kiğıd, mevaddı kimyeviye, ani
lin boyalar, demir ewa ve maki
ne gelmi"tir. 

* PiK DEMiR IHRACI -
Sahs, yerleri 63 vilayete 1 Karabük demirlerinden 1500 ton 

pik demir Macariatana ihrac 
tamim edildi edilmistir. Bunun mukabilinde çi-

vi ve diğer bazı madeni efya İt· 

Devlet sanayi müesse!'leleri 

hal edilecektir. Çeko • Slovakya· 
dan da 2500 ton çivi teli gele· 
cektir. 

*ARPA iHRACATI -Yu· 
nani~t•na 2000 ton arpa ihracı 
Uiİn v~tcal"t li~an" vr-rmİ!'tİr. 

Bunları, bundan bir kaç zaman 
evvel, bana, kitablaıının bir ço· 
ğunda ccinsi li.tif> denilen za
vallı mahluklara derin bir sem
pati besleyen, maruf ıomancı 
Ale-xc Nour , söylemişti. 

l"çtimaın hayli münakata- . o günde_~ sonr_a. büyü_k üstad~ 
• 

1 

T \ b~ı daha g.o.n:ncdı~ :. gah~a yenı 
lı olacag~ 1 zannedıhyor bır e•er bıtırmek ıçın evıne ka-

Baro umumi heyeti bu gün top· 
lanarak aza seçimini yapacaktır. 
intihabatın oldukça münaka~alı 
olacağı ve reylerin dağılaca~ı an· 
1<"~1lmaktad1r. E•ki reis Hasan 

panmış.tı. 

Ve hakikaten bir kaç ııün ev· 
vel. beklenilen eser çıktı. Yeni bir 
kitab, vitrinleri süslüyordu. Nour, 
bu romanı üç. sene evvel yazmıya 
ba~lamıttı. 

Geç.en gün, evinde oturmu,. üç 
sene evvel yazdığı sahifeleri oku· 

yordu. 

- Buyurun bayan ..• SıkıJrna• 
yın... Beni mi arıyorıunuz) 

- Evet. Bay Nour! 
Kız, biıaz cesaret alarak oda .. 

nın içine girdi, koltuğunun altın .. 
daki kitab dolu çant•yı s•ndaly• 
Ü7.erine bırakarak odanın ortası~ .. 
da durdu. Nour onu baıtan aıai' 
kadar süzdü: üzerindeki elbise 0

'" 

nun. en büyük kolejlerden birin• 
devam etti~ini gösteriyordu. 

- Bay Nour, sizin ... 
- cYas tutan kalblen rnrn•· 

"hat nını okudunuz ... Benden nası 
ın katılmam• ot oldukl"n jrin, ceketitt clinek1eri. 011ın•"lnnun ,1; ... 1,... 

mamuli.tının satışını idare eclr.cek 
teşkilat faaliyete geçmiştir. llk O· 

larak memleketin her tPLrafına 
pamuklu kumaşlar gönderilmiştiı. 
Yünlü kumaşlar da yakında 11,Ön· 
derilecektir. Hazırlanan prôjeye 
ııöre. Yerli Mallar Pozarları ve 
fabrikalara bağlı saUt mağazaları 
6 ~ vilay•te taksim edilmiştir. Hor 
vili.yet, kendi mıntakasındf'lki ~a· 
tr~ müesseeelerindr-n mal alacak-

* FIAT MURAKARE TEŞ
KiLATI - Murakabe komisyo· 
nunun tespit ettiği fiatlnrt piya'.'la· 
da kontrol edecek olan tr-şkilit 
dünden itibaren faaliyete ge._:ıniş-

Hayrinin, celseyi at".tlktan ıonra 
kendisinin tekrar seçilmemesi için 
azadan ricada bnlunacırı.R:t öğrenil
miştir. 1-lasan Hayri dün kt-ndi
sile görüsen gazetecilere şunları 
söylemi,tir: 

Sonra kitabı elinden atarak, 
bir gazete aldı ve bilmem kacın· 
cı defa, kitobı hakkında yazılan 
tenkidi gözden geciıdi: 

isteme?ie geldiniz. 
ri hemen kınlır, bir türlü \iıtü tutmaz. bu.,lann en \t-,.~ .. daV1•1"1'11 ı ... n ... 
ıık yerleri on şründe hav hırarn.av" h~"t."1,.. .. .1 •• T .. ı.::- ,.. .... "".-' ..... , 

- Evet ..• Nicu ..• 
Gene bayan çok heyecanlıydı. 

avın ma;azalarda. müstt-ril•re bu kıte.,.,Noz elbic,.•• .. le h;,.1;ı~•- crıl.:-•tc .. 
tutulan daha berhad pömleJ.:•er, f,, .. ;ı·tar, tor•bl,.r. m,.."_.,,,t",. v,. 
adına cSılk» denilen id; "P('Pde11 f~sler ··-,."•· }J ..... -=1 

• ... ;;....• ..... ı..,.,.! 
Avuç dolusu pJtıra m,.1,.-lıiHnde ahnıp s1rtlara Sl'f!t"; .. ;1"'n hu cürük ça· 
nk ~evler nerede şirntfi? 

OnJar çoktan yandr, L::ül o1du Ye L:üJlfl'.,.İ "~ r.n•~••" lı•vJ1t..Ja aav• 
nıldu. 

Haylaz talebeler Fuhusla mücadele 
'----

Talebe 111ktebiı dısında Dün bir randevucu 
daha 

tır. 

Diyarbakır, Samsun yerli mal· 
lar subelt-ıi bu ayın sonunda acı· 
l•caktır. Ereğli, Kayıeri ve Na
zilli fabıikalan toptan sahıt büro· 
ları da mağazalara tahvil edile· 
cektir. Bu hususta yapılacak bü· 
tün tikivet ve dil.kler lstanbul· 
daki meıkez müdiıiyetine bildiri
lecektir. 

tir. 

Vilayet ve Belediye * VALi GELiYOR - Vali 
Lütfi Kırdar, yarın sabah şehrimi
ze dönecektir. 

*ASKER AİLELERiNE YAR 
DIM - Asker ailelorine yardım 
devam etmektedir. Şimdiye ka
dar 44 bin lira tevzi edilmi1tir. 

* BELEDİYE T AKIB BÜRO· 
SU ŞEFLIGI - Belediye Neşri· 
yat ve istatistik Şefi Kemal Mut· 

______ .,... _ __ ...,,.,.... ____ ,. luay terfian Takib Büroıu Müdür-

ÜniVersİle Talebe Birliği ıü~~:ci~~'!{';~~~ı _Ak· 

«- Altı tııe-nedir riyasette bu
lunuyorum. E~er bu bir şerefse di
ğer arkadaşların da bunu tatma
larını isterim. Eğer külfet"e bi
raz da baska arkadaclarımın bunu 
yüklenmeleri lazımdır.> 

Öğrendiğimize göre namzed.1er 
aıasında eski baro ıei11lerindt"n 
Halil Hilmi. Sadeddin Ferid ile 
eski ağır ecza reisi Hayri ve eski 
icra ıeisi Refik vardır. 

cBayanlar, üstad Nour"un (Ya~ 
tulan kalbler) adlı romanı, siz 
kıo.dınlar if"İn vl'!zılmuıhr. Bu kitabı 
okuyun: Orada bütün geniPliV;ile 
r:izin kalbleriniz te~hir edilmiştir. 
Bir doktor. önündeki haıtanın vü 
cudünün bütün ince1ikleıini bildi· 
ği gibi. mahir romancımız da, si· 
zin kalblerinize girip her r,arpı· 
şını izah etmiştir. O, kadınların 
bütün ruhi yaralarını görüp teda
vi edf'n usta bir nıh doktorudur. 
l lf'r k~dın, Ü'!tadın önünde diz 
c;ökertı>k derd ve neş" esini anlat· 

Ağlam:\k üzere ... 
N. t k · • sevrniyor - ıcu, ar ı , sızı, 

d•ğil mi? 
d···oi 

- Hayıı, ıeviyor. Sev ı~ 1 

söylüyor. Gözlerime bakarken da. 
ha, onu sevip sevmediğimi snlıt.' 
yacrığınızı söyledi bana ... Ve b~ .. 
nu bir mektubla yazmanızı jp,tı .. 

!(•• 
yor. Romanlarınızı okumuş ... 
dın ruhunu iyi tanıdığınız1 biliYd_

1
' 

Nour, şaskın şaıı,kın bakırı .. 1
' 

t Bu hale gülmeli mi, yok~a kı.ı~"' 
lere mi binmeli}> diye dü,ü11d~· 
Bu hiç beklemediği acayib b'.'.. 
hBdise idi. Bunun arkasırıdı:t.n }.:o 
tü, sefil, iğrene bir niyet olduS

0 
.. 

nu anladı. 

• 
kadın 

yakalandı 

Galatasaray lis siııin 
Ort~lfiiv -;ubesinde 

mf'lıdır.> 
Matem elbisesini giymi• bit ka· 

dın, üstadın kapısını çaldı. Af tadaha 11kı kontrol 
- Üniveııitede kurulacak talebe sarayda yapılmakta olan parkın 

birliği için hazırlanan talimatna· inıaatı devam etmektedir. Park l leb etti, tövle dedi: 
- .•. Sizi, tanımadan geliyo· 

rum. (Y&• tutan kalbler) adlı ro
manınızı okudum. Sizin kadınla· 
rı ne iyi tanıdığınızı gördüm. 

- Nicu, kimdir? N•dir? . 
-·Üniversitede talebe ve ııırıı~~ 

Mektebl•rde temin •dilecek in· 
zıbat meselelerini görü$mek. üze· 
re şehrimizd•ki ilk mekteb baş· 
muaTiimleri dün Eminönü Halke
vinde toplanmışlardır. ihzari ko
mi!llyon tarafından geçen yıl ha
zırlanmıt olan rapordaki bazı 
teklifler reddolunmuı ve başmu• 
allimler mekteblerde halli İcab 
eden bir diıriplins;zlik mevcud ol
madığını söylemişlerdir. Y a1nız 
t•lebenin okul dı.,nda daha 11kı 
kontrol •dilip kahve ve ainema
larda vakit geçirmelerinin kat"i· 
yeıle men'i h•kkında t•dbirler 
alınması istenilmi.,tir. Gelecek a
yın 1 5 inde ihzari komisyon top· 
lanarak bir r•por hazırlayacak ve 
17 •inde de ba,muallimler tekrar 
toplanacaktır. 

Muhtekir fabrikatör 
(Bııt taralı birind sahifede) 

Harilcliya adında bir lc•dının 
bundan bir müddet evvel ran· 
c:levuculuk yaptığı için evi basıl· 
mıt ve 4 çift münaıebetıiz bir 
tuıette yakalanmıştı. Haıikliya 
evind,f bulunan 15 - 16 yaşların· 
da küçük bir kızı da zabıta me· 
murlanndan oaklamak için alt 
kattaki su,uz kuyunun içine saı· 
kıtmıf, f•kat bu vaziyet zabıta
nın gözünden kaçmamtttır. 

Harikliya ıinni ıüşte varmamış 
bu gene kızı fuhıa teşvikten 
dün Adliyeye verilmit ve ikinci 
ıulh ceza ma·hkemesinde eorguya 
çekilmi,tir. Harikliya evde bulu· 
nan erkek ve kadınların mieafir 
olduklarını iddia etmiı ve kuyu· 
da bulunan ııenc kızdan haberi 
olmadığını ıöylemittir. 

Neticede hakim, Hariklivanın 
tevkifine le.arar \reımittir. Su~lu 
mevkufen muh•keme edilecektir. 

Emniyet Müdürlüğünde 
deği,iklik yapllmıyacak 

menin Vekalet tarafından t .. dik yakında açılacaktır. 
edilerek Rektörlüile gönderildi~i * KASABLARI TEFTiŞ -
öğrenilmiştir. Biıliiin bir an ev- Belediye Reis Muavini dün Fatih 
vel hazırlanarak faaliyete aec:.me· ve Beyoğlu semtinde bulunan ka

müsamere 

sini temin makıadile dünden iti· sabları teftiş etmiotir. 

Milli ekonomi ve ta!llarruf haf· 
tası münasebetile bu gün öğleden 
ıonra Galatasaray lisrıinin orta· 
köy şubesi tarafından lisenin kon ... 
feranı ıalonunda bir müsamere 
verilecektir. Bu müsamerede milli 
ekonomi ve tasanufun ehemmi· 
yetinden bah•edilecek, talebe ta· 
rafından bir konser verilecektir. 

haren hazırlıklara başlanılmıştır. Maarif 
Birliğin önümüzdeki ayın ilk haf· * FiLOLOJİ KÜRSÜSÜ 
tası içinde faaliyete ge-rmrıi m"h- Türkçe üzerinde ihtiıaıı olan Leh .. 
temeldir. li profesör Kallysky, Türk Filolo· 

Sobasız melttebler mi 
var? 

Bir okuyucumuz yazıyor: 

<Eyüb ilk okullarında kafi cle
recede ıoba kurulm11.mıthr. Me
sela 46 ncı ilk okulda heniiz ıo
bal•r kurulm•dığı için, talebe Ü· 

ıümekt•dir. • 

2000 köpek öldürüldü 
Sokaklarda başıboş dolaıan 

köoeklerin itlafına devam edil
mektedir. Şimdive kadar •ehirde 
2000 d•n ziyade köpek öldüriil. 

ji kürıüsü için Üniveısiteye tayin 
edilec•ktir. 

*YÜKSEK MUALLiM MEK
TEBiNE ALINACAK TALEBE -
Yüksek Muallim Mekı.bi, mate
matik, fizik, kimya şubeleri için al 

Deri fabrik;otörleri 
Aıskarava ,:ittiler 

h talebe alınacaktır. 
* NAMIK KEMAL IHTlFA· lkıısad Vekaleti, Yedikule deri 

Lı O 
fabrikatörlerinden mürekkeb bir 

- Ayın 2 1 inde niversitede . . 
yapılacak olan Namık Kemal ih· heyeti, Ankaray• davet etm11•ır. 
tifaH programı hazırlanmıttır. Me.. Milli SAnayi birliği umumi kdtibi 
rasime saat 14,30 da bı,lanıla· Halid Cülnyüzün riya•etindeki 
caktır. Rektörün nutkundan sonra 1 bu heyet dün akşam Anlc.araya 
Profesör Halide Edib. Ali Nihad gitmi,tir. Heyet, muamele ver· 
Tarlan, Ahmed Hamdi Tanpınaı gısının tatbik şekilleri ve h<\ın 
ve bazı talebe şairin hayatı ve deri tec1arikindeki müşkülat hl'lk· 
••erleri hakkında konu,acaklar· kında lktısad Vekaletine malfı· 
dır. nıat verecektir. 

il HER GÜN BİR M!;SELB il 

Nour, kıravatını düzelterek: 
- Teşekkür ederim, bayan 1 

dedi. Oturun. 
Kadın, bir koltıuğa oturdu. De· 

di ki: 
- .... yalnız size açıalabilece· 

ğime eminim. 
- Bahtiyarım mad•m ! . 
Siyahlar giymiş h•yan, y•rım 

saatte, nefes almadan, ıomA.ncıya 
hayatini anlattı. Ayya~ bir ad~-
mın kansı idi, kocası bir <'tomobıl 
kazası neticesi ölmüştü. Devlf'tte 
memur idi. $imdi tekaüdiveıini a
labilmesi icin kendinin ne yap· 
ma•ı lazımdı? 

Kadının ziyaretinden heyecan· 
lanan romancı, kadını bahtiyar ve 
hayata hık etmeyi tasarladı. Bu· 
nun için elinden geleni yapacağı
nı vadetti. 

Yas tutan bayanın siftasından 
sonra bereket ba$gÖsterdi. 

Y1i?ınlarca kadın. romancıya a
kın •dip derdlerini anlatmaya ko· 
yuldular. 

- Eveti Fakat, ben siz< 
mt":ktubu vermezsem Nicu ne y•' 
pacak? t• 

Gene kız titreyerek cevab .,e 

di: Ad l • •. • ··yledi· - e a yı seveccııını so ..", .. 
Kendine. Adela"mn daha rn" .. 1, 

sib olduğunu söylüvor. Onun gode 
leri mavi imiş. Adela'nınkiler ..... 
· h · · B·· ı d h k b1

'
1 

sıya ımış. oy e a a ç.o 
birlerine vakınmı,lar. 1, 

Nour düşünceye daldı, anlıY0 

du. . 
N. o . . ı b . ·•1

'' ıcu nıversıte ta e esh ,. 
mavi 1tözler, siyah gözler... . ti' 

- Dinle. küçük bayan 1 J'J'.';oİ 
nun bu mektubu neden isted.ı~ P• 
biliyor musun} Bu mektubu .~ 1 ;e ... 
Adela"ya gösterecek. Onu bo~ t• 
ce Plde etmek i~tiyor. E.sa!'lt-0 el"' 
kekler bövledir. Bir kadını ket• ı, . çı 
mak için bit diğerinin kendin1 

,, 

gınca sevdiğini söylerler. An1ı>'0 

sun. değil mi?. u• 
Kızcağız kötü bir rüyada" d•· 

yanıyormuş gibi yt"rinden fırlt! te' 
Romancının öniinde ee?iler~lc Jt' 
ş•kkür ed.rken elbe iki be•lık ··-~ 
mir para koydu. Nour·uo Y

0
.bi 

kı7armı,, paralar elini ate~ gı 
yakıyoTdu. St"rt bir sesle: diYe 

Bu milli korunma davaıından 
ha~ka; evvelki ıün tevkil edildi· 
iini yazmıt olduğumuz Ati.,. 
aun"i ipek fabrikası sahibi Raf~el 
Kohenin ikinci aıliye ceza.. mahke
mesinde muhakemesine başlen
mı~hr. 

Dün Rafael kendi•ini şöyle mü 
Clafaa etmiııir: 

Emniyet Miidür Muavini ile şu· 
be müdürlerinden ve lıtanbul 
Emniyet 8.mirlerindt-n bazılarının 
d•ğşitirileceği hakkındaki ha
berlerin asılıız olduğu öğrenilmi~
tir. 

Pil saklıyaıılar çok 
sıra çivi saklıyanlara geliyor 

Önceleri, romancı, vazifesini cid 
diye aldı. Onu, ziyaret eden ka-

- Bunl•r da ne kızım? • dınlar, büyük sosyeteden insan· 
zıyan !ar deiğldi. Ekserisi bürokrat zev sordu. ..:dol Helva fiatları neden artıyor 1 

- Muhbir vaziyetinde olan 
Kirkor Gürciyana, bundan evvel 
105 ve 120 kuruştan jorjet ver. 
rnedim değil. Fakat tam l 5 ay ev 
vel verdim Ve iyi cins mal değildi. 
Bu defa 140 kuruştan ... uığım 
mal ise hem iyi bir cins jorjettir, 
hem de on beı ay evvel bu ku· 
maşın ltalyadan getirttiğimiz eun'i 
İpek ipliiiini 1 7 liretten alırken 
9 39 eylulü olan harb başlangıcın· 
danberi 28 liret üzerinden almak· 
tayız. Bu nispette maliyet de yük. 
ıclmiıtir tabii. 

Evvelce Hilv•n kaymakamlı
i{ına tayin edilip de vekBleten 
ikinci Şube Müdürlüğü vazil•sİ 
ııören Zeki Akalının vekalet müd 
deti nihayetlenmit olduğundan 
vazifesi ba$ına haıeket etmiştir. 

etti Şimdi 
muhtekirler, ellerindeki pilleri 

Rafael bu müdafaasından son 
ra tahliyeaini istedi. iddia maka· 
mı bu mevkufiyetin devamını ve 
ileıi sürdüğü fiat artıf sebeblcri.. 
rin vesikaya müıtenid ise, bunla· 
rın mahkemeye ibrazını talcb et
ti. Mahkeme bu talebi muvafık 
gördü ve mevkufiyetin devamile 
muhakemenin batka bir güne ka1-
ttl1'!Una karar verdi. 

Edebi roman 

ANA 

Sinemalar ziyan "'' 
ediyorlar? 

Sinema sahibleri ainema ücret· 
lerine zam yapmak için Belediye
ye müracaat edeceklerdir. Sine
macılar, ıon bir ay içinde muhte· 
lif sebeblerden dol•yı sinemala
rın dolmadığını, bu yüzden ziyan 
ettiklerini iddia etmektedirler. 

Dişçi mektebi 
Dişçi mektebinin bir fakülte ha

line getirilmesi için Vekilet nez
dinde teıebbüsler yapılacaktır. 

Tefrika numarası: 66 

- KIZ 
CELAL 

Dünkü nüshamızda helva fol· 
larının arttığından bahsctmiotik. 
Helva ekmek, peynir ekmek hal
kın en mühim gıda maddesidir. 
Ekseriyetle fabrikalarda, imalat. 
hanelerde, İf yerlerinde küçük 
rnemur ve amelenin yeme • 
gı, helva ekmekten ibarettir. 

Hatta hali vakti yerinde 
olan i, adamları bile, lokan· 
taya gitmeğe vakit bulamadık
ları vakit yazıhanelerinde helva 
yerler. Bu itibarla Fiatları Mura
kabe Komisyonu, peynir fiat1arı
na karın hassas davrandığı v.ibi 
helva fiatlarına kareı da avni de· 
recede büyük bir alika gösterme 
lidir. Halbuki h.lvacılar gliko• fi. 
atlarının artıoını ileri sürerek hel
va fiatlarınt daha ziyade arttır .. 
mı~lardır. Bugün perakende ola
rak bir kilo t•han helva•ı 60 ku· 
ruşa kadar aatılmaktadır. 

sabah AAb:ıh!. 
Ahmed, hf'p o a~ır se11fle ve daha ya

vat konu,tu. 
- İyi bir haber .değil. &>ninle ko

ntıııımalırım. Anla•ırım. Biraz içeri gel 
Kııt-ı bir tereddüdden ıonra fısıldıdı: 
- Yahud misafirler jl'it!'ln, öyle ko

nuturuz. Derhal gitmemiz li?ım . 

Gene kıı öfkeli, yerinde asabiyetle 
Misafirler bulundukları köşeler· ı rl yanların3 düşmilf, yorgun tek ·tük oyn~yarak: 

den. yavaş yave, meydana çıkmaya yarım cilmlelerle konu4uyordu. Fa· - Bur1'da söyle! dc.-di. Onl."1.rdan sak
ba,ıamıttılar. kat blrd~nbire sustu ve dönüp kapıya l3mnya lüzum yok. Ne var, nereye &i-

Yazan: PERİDE 

Teleton hila şiddetle çalmakta de- doğru baktı. Orada Ahmed duruyor- diyoruz? 
vam ediyordu. Ahmed telit1a koıııtu , O· du. Hareketsiz, upuzun. Dud11ıklarında Ahmed, hlddf'-tli bir tebessiimle du
nun çık:tı~ı kapıdan buruşuk elbi!ııele- ıebes~Ume benıer bir geriliş vardı. Göt d<ıkları kı~ılarak ona baktı ve blrden
rini düzelten. uykulu aö71ü, boralorı !erinde lJe acaylb bir kıvılcım yanıyor~ bire !>t-!llint yükseltti. 
tolmut. yortun yüzlü kadınlar, kıra- dt.: ve reniİ tolrundu. - Köve gideceği? kö~ke. Derhal .. . 
vatları çarpılmıft ıac;:lan dağılmış er· Alev gibi öbürleri de derhal onun Gene k11., geriye doğru sıçl"amı~tı. 
)tekler glriycrdu. Hepsi Aleve doğru tabii haUnde olmadıfıını anlan11fttle.r. - Fakat n.!tin diye, bağırdı. Orada 
ileriledi1er. Bir tanesi· Daıu.tııar. Gene kız etrafını çeviıen ne işimiz var? 

- Saat dolruı! dostlarını hafifçe iterek sıyrıldı. Bir iki Gözleri kt7dığı, fa71a heyecanlandı~ı 
Diye mırıldandı ve o uman •Gide- adım attı. Yt1ek sesle: 1.amanlarda olduiu eibi bir parsın iÖZ-

lim, Kidelim .. • ıe~leri yükseldl. Fazıl - Ne oluyo diye sordu. leri gibi vahti pırıltılar içinde büyü-
hilA aenc kıza ej:il-ni~: Ahmed kım adı, ona yaklaflı. Çıt>- mu_,, yanıyordu. 

- Celecekıin de~il mi~ diycrrdu. lak omuıunun üıerine elini koydu . Geride Fazıl ve öbürleri meraklA on-
B.ı '·liyeceğim. söyle gelecek milin". Yavs~c;:a: l ları seyredlyorlardı. Ahmed devam. et-

A 1ev. cevab vermiyor, emiyordu. Son - Tele-fon eden Nedime idi, dedi. ti: 
ra bütiln o sözleri duyrnarrn_, gibi ıa.. Gene kız J.rkl'dl, uukl•fll. Gözler; - Annen rığır hatla, hayRtı tehlıke-
kavırl ay••• kalktı. Gitmeye haz1 "hıı- j parl:tvnrak ıert bir ıeıle: l d~ymlc ~aliba. ~!edime çok hey~canlı 
Din ll&labalıjın orıaııııda ayakta, elle- - Ne istiyor?. ıl4ı• aordu. Hem de idi, Bir leliketten bahsediyor. bilml· 

PiL BOLLAŞTI! 
Sokaklarda lambaların yanma· 

ıına müsaade edildikten sonra, 
piyasada pil bolluğu başladı. So· 

kaklarda her adım baıında 12 
buçuk kuruta kadar pil satanlara 
tesadüf ediyoruz. Acaba ışıkların 
maskelendiği bir sırada, bu piller 
nerede bulunuyordu) O zaman 
her mağazanın kapısında, cpil 
yoktur> diye bir levha görüyor

duk. Demek oluyor ki ellerinde 
pil olanlar, pil fiatlarının daha 
ziyade artmasını bekliyerek oille· 
rini saklamı~lardır. 1-lattA Yuna
nistandan pil getiren ba7ı tucir
ler de, pil fiatlannın artmasına 
intizar ederek. pillerini gümrilk· 
ten sür'atle c;ıkarmamı~lardır. Fa· 
kat sokaklarda lambalar yandık
tan sonra, eskisi kadar pile ihti· 
yaç olmayacağını anlayan bazı 

yorum herhalde orada iyi ,eyler geç
miyor. 

Gene kız, gevş<'yiverrnişli. Göz!erin· 
deki u;ık söndü. Kolları halsiz y~nla
rına düştü ve etra(ınn hayretle bak
tı. Fakat bu bir an sürmü~tü. Sonra 
birdenbire tekr;ır vücudü dikle,tl. Yi..i
zü e~ki sert, ha,in lfade~inl aldı. Kuru 

• bir sesle: 
- B~n ni(!tn l{irlecekmi~im. dedL Ni

çin?. Ne ynpaca~ım orad!l? Bnh:"ıne 
bunlar ... Beni çocuk gibi kandırmak is
tiyorlar. 

O zaınan mi~afirlerin ara~ında mırıl
tılar oldu. İtirazlar yükı:.eldi. Soııra o
nun etrafını sararak hep hlr ağızdan 
konuşmaya, gitma.;i lizım geldi~inl an
latmaya: inadını kınnaya uğraştılar. 

- Anandır, . diyor1ardı. Senin vazi ... 
fen bu .. sonra çok pişman olursun. 
Hrvdi h"P ~rabf.r gidt-lim. 

derhal piyasaya çıkarmışlardır. 
ELLERİNDE ÇiVi OLANLAR 

NE YAPACAK? 
fngiltereden 5 8 ton çivi geldiği 

için, piyasada çivi de bollaşmı!}~ 
tır. Halbuki bir kilo çivi 120 ku· 
ruşa kadar oatılmaktaydı. Şehir 
Tiyatrosu bile, dekorlarım çak • 
mak için, iki ıandık t: ivi bulama .. 
mış, Mıntaka Ticaret Müdürlü • 
ğünün delaletine müracaat etmiş· 
ti. Her halde pilde olduğu ıtibi, 
yakında da ellerinde çivi bulun
duranlar, mallarını piyasaya dö· 
keceklerdir. Demek oluyor ki 
muhtckirlere en büyük darbeyi 
vurmak, onları ziyana sokmak 
İçin, piyasaya mal arzetmekten 
baıka bir çare yoktur. Her elin· 
de mal saklayan zivan ederse, 
kimse kAr kasdile mal stok etme .. 
ğe cesaret edemez. 

karan bekliyert>k ~kin, dimdik duru
yor, sigara,ını içiyordu. 

Nihayet biri mantorunu getirdi, ö
bürü başına ipek bir eşarp attı. kolu
na girerek kızı zorla silrtikledllcr. 

Otomobil1eri Ahmed buldu. Doldu-
lar. Ahmed gene kızla beraber bln
mi ,.ti. Şoföre sür'atle sürmesini tenbih 
etti. Araba vapurune. ycti~mek h::ti

yordu. Nedimenin heyecandan titre
yen, ağlar gibi cÇabuk getir onu, ca
buk getir!• diye yalvaran sesi kul~k

etarındaydı. 

Gene kız köşeye büzülmüştü ve tim
di di$leri birbirine vurarak titriyordu. 
Yüzü bembeyazdı. Cananın, ha$talı~ı
na, tehlikede olduğuna insnmıyordu, 

Kendisine bir oyun oynadığından e
mindi. Bununla beraber öldürücü bir 
keder duyuyordu. 

Ahmed paltosunun cebinden küçük 
Bu son teklifi Faııl yapmıştı. Öbür- ~8 0(, 1 bir $İşe çıkarmı,tı. Uzattı: 

leri de derhal iştirak ettiler. Bütiin 
yorgunlukları gitmiş, sarhoşlukları da
ğılmış gibiydi. Tece~!ÜS onlan canlan
dırmı!;tı. Hattl zahlrt tee!.!!Ürlerine rağ 

- Bundan biraz iç! deslJ.. Isınır!'ın. 

SükUnet gelir .. 
İtiraz ebnedi. Aldı \'e şişeyi başına 

men için i~in sevindikleri muhakkak· dikti Boğazı yana yana içti. Vücudü 
tı. GUzel bir filmi kaçırmaktan koı·ken derhal k•zıcmış, yüzü kızarmııtı. Kcn-
11inı>ma mer1'khları Ji(ibl telittaydılar. j d.i kendine söylenir gibi: 

Ahmed pe»cerenin önünde veril~ek (Arkası varl 

celeri. Kız koşe.rak aynlırken. go 
Biri koca~ile anlaşamadığını, tarı arasında bağırdı: v· jtl' 

k l V . . .. ı d ıı 
diğeri ev ıı1ahibinin kirayı yii sc t• - ızıte parası us a ... 
ıiğini ve ekserisi çabuk ayrıldık- para!!. • , pıl.AC 
1 bir delikanlile macf'ralarını an Cevıren: Cavıd YA 
~Ti '~ 

Askllrlerimize kıflık \r"""'p"'j"'i""i"'s'"i J 
hediyeler 

lkt,.ad Fakültesi talebesi, bu 
gün T ak,im Belediye kazinoıun· 
da saat 15 te bir çay ziyafeti ve· 
receklerdir. Bu ziyafette askerle
rimize gönderilecek kışlık hedi
yeler hakkında görüşmeler yapı· 
lacaktır. Toplantıda Fakiilıe 
mensublarından baıı,ka herkes 
bulunabilecektir. 

Jll~va Kurumuna 
teberrular 

Antalya Ambarı sahiblerind•n 
altı yaslarında Bayan Güler Si
pahioğlu ile, Boğaziçi lisesi tale· 

besinden on iki ya!llannda Neri· 
man Sipahioğlu ve Üniversite Fen 
F akült~•i P. S. N. talebesinden 
Bayan Mes'ude Seıtoğlu, babala
rının k~ndilerine birer armağan o~ 
larak t"VV("lce aldıklan taılı yü
züklerini Türk Hava Kurumuna 
vermek suretile yurdumuzun kü
çük birer yardımcıları olduklaıını 
göstermi!llerdir. 

:;•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111; 
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BUGÜNKtl PROGRAM 

]8.00 Program, 18.03 Orkestra, 18,40 
Türküler, 19,00 Konu.,ma, 19.15 Saz 
eserleri. 19.30 Haberler, 19,45 Fasıl 
heyeti, 20.15 Radyo p:aıet,.~i. 20,45 Şar
kılar, 21.15 Konuı::ma, 21.30 Orkf'~tra 
22,30 Haberler, 22.50 Caz (Pi.) 23,30 
Yarınki program ve kapsnıs. 

15(12/940 PAZAR 

9,00 Program, 9,03 Haberler, 9,18 
Hafif müzik, 9.45 Yemek listesi. 

12.30 Proı;tram. 12,33 Tek ve müste· 
rek flırkılar. 12,50 Haberler, 13-05 Dil
Rün türkülerinden örnekler, 13,25 
Radyo &alon orkestrası, 

i11111111111111111111111111111111111111111111111111111ııı•• 11111111 

İthalat piyasasında 
ferahlık 

d•rlı" 
lth•lit piyasasında, mal ht'' 

ğı kalmamı~tır. Her gün lfl
0 \jf 

olduğumuz maddeler m_uhC•ı' 
memleketlerden gelmekıedır· · zS 
ve Kahve Birliği tarafınd•"Jıııil' 
bin çuval kahve sipari' ed'ı k•• 
tir. Kahveler yakında meJTI e d• 
timiı:e gelecektir. Evvelki giil'I ,rı' 
lngiltereden 58 ton çivi, RuıTI ııı• 
yadan kimyevi maddeler, cdııfl 
kablo elektrik teli, AlrnanY• ,ol 
gözlük camı, tıbbi aletler. tı 
bıçağı gelmiştir. jt' 

Son haftalar içinde yapıl~n ~i· 
. ıı: r 

hali.ttan sonra, memlck~tını ilrııİ' 
yaı1asında mal buhranı hıqsed ıİ' 
yecektir. ithalat cıvası da en~te" 
yade BAsra yolundan gır.lrtıe e'' 
dir. Bai!dadla Basra ara11ındtt· ·çifl 
vayı daha sür'atle nakletmek \ 1,. 

kamyon seferleri de başla'ft'1 1 •,ırı' • 
A 1 1 1 .•••. 

merika ı ar da zmir pıY İ ii:Z:e' 
don aldıkları tütünleri bu yo 
rinrlen sevkedeceklerdir. 1 .. ,~İ" Bu suretle Basra yolo. ~

1 

tİ' 
ye .. Amerika arasında da bıf 
caret yolu haline girecektir. 

DÜNKÜ IHRAC.&.1" ıer• 
Dün muhtelif memleket tut• 

130 bin liralık ihracat olrn"1 

Dün, 
ruştu. 

AL TIN FIA Ti 1<o• 
altın fi atı 2 4 lira 40 

~ 

YURDDAŞI .•. gİ' 
Türk ordusuna güvendıgıf'I 
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14 Birincikanun 1940 

SON HABERLER \\ 

A,.nauudlulıta Askeri vaziyet 

H:A:KIKAT 

::ıı 
Günü Günü~:J ~-®SPOR 

~ 

POLİTİKA • ASKERLİK 

7000 nefer, 200 
zabit esir 

Atina f 4 (A.A.) - Atinada 
neıredilen resmi bir tebliğe göre 
Yunanlılar timdiye kadar 200 za· 
bit ve 7000 den fazla ltalyan as
keri esir almıtlardır. Yunanlılar 
tarafından iğtinam edilen İtalyan 
harb malzemeleri 120 top, 5 5 
t.nk ve tayyare defi toplan, 250 
ltarnyon, 1500 motosiklet ve bi
oiklet, mitralyöz, bomba ve kül
liyetli miktarda diğer .ilahları ih
li"'a etmektedir. 

Silivrideki müthi• 
deniz faicası 

(Bat tarAfı birinci sahifede) 

Salvator i•imli Uruguay gemisi, 
150 kişiliktir. Buna rağmen, bir 
beyaz Rus olan kaptanı Victor, 
gemiye 352 kiıi istif etmiştir. 

Bunun için de, geminin ambar 
kıamı bölmelerle üç kata ayrıl

mış ve her kata doldurulan !nsan
larla ~emide kımıldanacak bir 
yer kalmamııtır. 

Sidi • Barrani mu· 
zafferiyetinin ilk 

büyük neticesi 

Aşçıbaşının 

mütaleası ... 
Evvelki ak§am, yeni yolcu 

salonunun meıhur lokanta• 
aında verilen bir ziyafet münıtse .. 
beti1e, davetlilere, meıhur türkçe 
bilmiyen garsonlara on bet gün 
sonra yol verileceği-.,i ve · bundan 
ıonra lokantanın taali ve terak· 
kisi için Rumanyalılardon dei(il, 
laviçrelilerden i•tifade edileceğini 
ıöylemİfler ve bu husu"ta, fsviç· 
redeki otelciler cemiyet;le Bem· 
deki Eden otelinin atç..:1etısının 
fikirlerine müracaat edilecıefini 
müjdelem!sler ... 

İkinci devre maçları 
yarın başlıyor 

İtalyanların Afrika
da çekirge taktiği 

İlk sıçramalar 

1. talyanlar, Afrikada Mısın karp ta
hayyül etükleri ilerilenıede bir çe ... 

kirge taktiği lrullanmı 1ardı. Evttlıl bu
duddan ileri doinı sekmişler, Sollum'u 
almıtlar, burad• bir müddet mola "Ver· 
dikten 500ra lkind de.fa sekettk Sidi
Darrani'7i elle:rine geçirmiKlerdi. Za
ten ltalyanlar için, bundan b•W türli.i 
bir ilerleme bahis mevzuu d~iildi. Çün
kii (ölde ancak, muayyen .ll(ramalA.rla 
ilerlemek \.'e ondan sonra geri ile mu
vasala3, ten1in etmek icab ediyordu. 
Bunun itin de yol yapmak, kuyu kaz

ınak ve vanlan yere adamakıllı yerleş• 
nıek gerekti, Çölde ilerleyebilmek jdn 
c::csuret kadar, su, yiyec::ek, malzeme, 
hatta motörlü vasıtaların ci\-:ıta ve ka
}1,.-1nd11n tutunuz da en ufak yedek ak
s.ımına vartnc::aya kadar her -şey lizım .. 
dır. İfte bunun İ(İn, İtaly1tnlann ne
den taamıda:rmı Ueri dofru inkiuf 
cUirmediklerl baklnnda varld olabile
cek bir 1't1al~ Stefani ajang Zl lkinci
te rin tarihinde neşrettiji bir tebliğde 
aQjı: yukan bütün bu hıuı:rlıklud.an 
bahsediyor ve ilerJemenin anc:lk bun
lar itmam edildikten sonra yapllabi
lf'<"eğİni bildiriyordu. Çekiqrenin Ü(iin· 
<'Ü mt"rhal('._i 1'fersa - Matruh idi, 

Tanca, 14 (A.A.) - fspan· 
Yol makamları dün beynelmilel 
İdare ile brvnelmilel polisi ilga 
tlrni,lerc:lir. idarenin İngiliz. Franp 
tıı ve İtalyan mf"murları, i§lerin
d," çıkarılmıcılard1r. 

1-ıpanyol ~uhn.fızlar Tancada 
l>olis vazifesini de ifa edecekler
dir. 

Yugoslav • Macar pak· 
lından Bulgarlar memnun 

Londra 14 (A.A.) - Reuter 
'!•nsı bildiriyor: Bulgaristanda 
'ltgoslavya ile Macaristan arasın: 
do akdedilen dostluk paktı haberı 
Çok iyi karşılanmıştır. Bu suretle 
n,lkanlarda sulhun muhafazasını 
''rnin edecek yeni bir eleman mey 
do"a gelmit olduiiu ümid edil
"'•ktedir. 

~ADYO GAZETESİ 1 

Şimali Afrikada 
harb vaziyeti 

. (Baş tarafı birinci sahifede) 
Jrıgilizler kendllrrinden sayıca ti.s

ltıı olan İtalyan kuvvetleri karşısın· 
~ Zayiat vermemek için kuvvet'.erini 
~ - 300 kilometre geriye alarak 
~r.sa_ Mntruh ile İskcndcriye ar~s!nda 
Ulundurmağı karar vermJt:l~rdı. r~ı: 

)lrılar İnnilizlcrin bu gerilemı?lerını 
~ ~ . 
lltt bilerek derhal harekete geçmış 

\t' i.ic: gün zarfındB 120 kilometre nıe
tıf~de bulun·ın Sidi Barraniye gelmfı!ı:, 
httı.a 7 kilometre kadar da _içeriye W.r
~, ve orada durmuştu .Italyan ku
~danlığı: .. İngilizl<'r bizde~ zayıf 
~Ulda · · taarruz harekelıne te· "h rı ıçın Is d •. 
t- biia: edemezler. Ancak biz te ı~ı-

:.iı zaman hoırekete geçecek ve ln
'1;ıı ordU5unu mağlO.b edeceğiz• diye 
l\ı,;;_ 

"'"llfllüşlcrdi. 

Son zamanlara ka.d:ır İtalya.n radyo 
\ Raıeteleri de bunn innnmışlar ve 
• r ~ !ttı.dırmağa ı:alışmışlardı .. Fa~~t ne ıce 
~d.ittmiı gibi çıkmadı. Ingı~ızler !a
~i\ız hareketine J(eçtiler. $ımdi Jn
ql~ler bu taarnıza başlarken har~
t t,. ne kad..'lr kuvvetin iştirak eth
ı....~l ftiphet:lı biln1tyorux ... Fa~at her 
~· 1n· iliz! . ho taırruzu It:ılyıın-~ R' enn .. " 
~ tnağllı.hiyete ui!rntmak için buyuk 
~ırlıklarla ynptıklan muhakkakbr. 

t.~111riliz1erin harb harekitı derhal 
1,"'lu-• 3 lta.lı•an fırkan 
~ .,, a varmı.$ ve . . 
'- rb harici edilmi~lir. &-ırlerın m~.k .. 
ııı~ _}rirmi bini ge ~ n1 1 ş <'t..fut.ın'l gore 
~;a1rn neticeler elde edilmiş demek-

B U G tt N 

'f AKSİM 
SiNEMASINDA 

k 1 Z 1 L 
RAKKASE 
«SALOME» 

'tij,.~te '>Ö7lil ve Türkce mürikll 
filnı, a-öz kam:t~tırıc::ı drkorlar 
~trk8r \'e "'ii.,ik rf'iİ!!ÖrÜ 

(Baş tarafı birinci ~hifede) 

Cemi çarş,mba günü limanı
mıza ~elmiş, fırtınaya raV,m~n yo
ll.Ula devam etmiştir. Büyükçe1'
mece önlerinde hava şiddetini 
büsbütün artınnca kaptan geri 

dönmek istemis. fakat muvaffAk 
olamamıttır. Cambazburnu isti
kametine varıldığı sırada geminin 
ön flokaları parçalanmış ve ma
nevra artık mümkün olmamıştır. 

it bu raddeye gelince kaptan 
l 20 tahlisiye gömleğini yolcula
nn bir kı"'mına dağıtmış ve !a
hile yakın bir yerde ve 7 kulaç 

derinlikte demir atmt$tır. Fakat 
gemi aularla sahile ıürüklenmiı 
ve 3 kulac auda kayalara çarpa· 
rak parçalannu_ştır. 

Sidi-Barranldeki itaJyan cepheı.:inin 
bu kadar ani bir surette ve kendileri 
itin bu kadar ut)-iath bir şekilde )'I· 

kıll\•ermes:i, bir hakikat olmasına rağ
men, adeta inanUamıJa<:ak bir hadi
sedir. Gerçi, İnı:iUz ferdlerile İtalyan 
ferdlerlnin muharebe kabiliyetleri ara
sında çok fark vardır. Kezalik, İngiliz 

.)'Übek sevk ve idaresi, daha enerjik 
ve daha azimkardır. Bunlan kabul ede .. 
rlz. Fakat, İtalyanJar da Sldi-Barrani 
meni ini pE>lıı: rok emek ıarfi le ve pek 
çok malzeme lstimaUle üç aydanberı 

tahkim etmekte idiler, Üç ay, içinde 
bulunulan bir \laziyetln ve bir mıntn
kanın bütün teferrüatına nüfuz için 
çok uzun bir zamandır. Buna l'Ürc, 
Sidi·Barranl mevziinin deniz tarafından 
olduğu kadar arazinin tableti itibarile 
C<'nub, yani çöl tarafından da tehlike
ye manu bulundufunu itaılyanlaı·ın 
bilmeleri ve bu tehlikeye kar ı muk
tezi tertibatı ittihaz etmiş olmalan ta .. 
bii idi. 

Acaba, bu meıhur •tçıba•ı ne 
cevher yumurtlayacak dersiniz? 

Esir de~il 11aliba 
teslim alıyorlar! 

Dünkü gazeteler haber veri· 
yorlardı: lncilizler Afrika 

harekatında 20 bin ltalyanı esir 
almıtlar.Arnavudluk cepbe•İndeki 
vaziyet de malum. ltalyanlar her 
zaman arsın boyu neşrettik1eri 
resmi tebliğleri de budadıkça bu
dadılar. Demek artık propagan· 
danın kunı~ıkı patırhs1n1n da bir 
iıe yaramadığını nihayet anl11ıilı· 
lar, neredeyse büsbütün susac"k"' 
!ar! 

Liman Reisi ne diyor? 
Derhal facia mahalline ııiden 

Liman reisi 1unları söylemiştir: 
-• Deniz çok şiddetliydi. Ba· 

tan yelkenliğinin direğine ıarılmıf 
8 • 9 ki,; vardı. Fakat bunları 
lc.urtarmak imkanı yoktu. Bir 

müddet, direğe sanlı bir halde 
kaldılar. Fakat kuvveti kalmıyan
lar birer birer kendilerini dalga
lara bırakıyorlardı. Zavallı bir 
kadını da, kendisini bu faciadan 

kurtarıp sahilden asfalta doğru 
bir kilometre k.dar yürüdükten 
•onra tarlada ölü bulduk.> 

Bir kurtarma ameliwesi 
JaaıJamaz mı idi ? 

O halde, bu hayrete şayan inhidamın, 
tıpkı Amovıfdlukta oldufu gibi hur•· 
da da hnsımlarııu istihkar etmelerin· 
den, Sidi-Barranl ve cenubu ile isken· 
deriye arasındaki araUnin öyle zanne
dildiği cihi harekete imkan vermiyen 
bir kum çölü olmayıp, bütün askeri 
sınıfların ve bu meyanda motörlü bir

liklerin hareket edebilmelerini miim· 
kün kılacak bir saba olmasına chrın
miyet vermemelerinden, iyi bir keşli 

\"e istihbarat hizmeti tan.ximi ile hll
sım kuV\·cileri ve hazırhklan hakkın· 
da nlalfunat alamamak.la ve i\kende
ıiyeden sahil mıntakMını takiben So1-

Jum'a bir de demiryolu ıelmclde oldu· 
(unu gözönünde bulunduramaınakla 
beraber, ellerindeki kuvvetlerin İngl· 
lizlerin bir taarruzuna karşı ko,vuıa
ia kifayet edcmiyec::eL,jni hcSAb etme .. 
melerinden ileri ·geldiğine şüphe etme
mek icab eder. 

Acaba bunların mes'uliyeti iyi bir 
Hi.dise haber alındıktan sonra ıtareş.al olduğu ,üphesiz olan Grırziııni .. 

çok zaman geçtiği halde, vak'a de midir? Bunu bilemeyix. Yalnız •U
Yerinde birçok İnsanlar gözönün· nu süyleyebiliriz: İtalyanlar, ağlebi ih
de boğulup gitmitlerdir. Bu gös- tlmal, burada da, Arnavudlukta olduğu 
termektedir ki, maaleıef bizde ,ribi iaşe müşkülatı dolayısile ve fazl• 
s~?il ~rnniyet tertibatı, yani tah- masraft.ın tevakki nıaksadile sevkül
lı k d ttyş ve tabiycye ald bütün hesablan "Ye teş ilah hemen yok ene· 

k ihmal ederek az ku\.·vet1e ve zt>manın, 
ce vaziyettedir: mevcudlarından hadiseleri örten, esrarı daiıtan f'n kuv-

da İıtifade edilemiyor. Sahile \'etli bir Amil olduğunu unutarak bu 
çok Yakında cereyan eden bir az kuvveti çok 1'ÖStcr111eie çalıtmaklfl 
deniz faciasında birçok insanın i7 görmek arro'iunda hulunmuşlardır. 
göz göre göre ölmelerine meyp Scvkülcey~in, kendi de,ii,mn kaidf"
dan vermek, hiç dtğilıe feci bir !erine rinyct etmiycnlcrl tccziyede hiç 
'd müsamaha gÖ!tcnnediğini bundan ev-
1 are noksanı olmak lizım gelir. "·el bir defa daha yazmıştık. Bu hüyiik 
Bu itibarla, bu hidiaede tahlisi- hakikatin bugün bir kere daha kendi· 
Yenin de mes'uliyet payını ara- sini gösterdiğini kaydefme(i çok ye-
mak İcab eder. rinde bir i'.5 addede~eğiz. .................................. , 

• BUGÜN 

1 PEK 
Sinerna.:ında 

LA DA MO KAJ\IELYA'dan RO~IEO .'·e 
JlTLYET'den daha Iiizel, daha mile11. lr ve 

dünya edebiyatının phe.serlerfnden 

MANON LESKO 
Bugün. kadar İPEKFİL~f stüdyosunda yapılan TÜRKÇE sözLtt 

fllınlcrin en mükemmeli ve en çok muvaCfak olanıdır. 

&.:anslar : 1 - 2,30 .. 4,30 .. 6,30 ve 9 da 

Buaün saat 1 de tenzilatlı matine 

r m 
Alkla l-ılz.İfeuin.. H.ırble aaadetin .. Hayatla i'ilümün ... Zevkle 

ı~tuabın çarpışmasından ı·aratııan büyük film. .• 

( FRANSIZCA ) 

CASUS ASIKLAR 

Bu tekle a: .• - .... 'h=~;1' .. 1rr krtr,.ı~ 

ıında, 5;",.,.,. .. ·.. .. •· ~' - ;,, rrcş-

hur cijterJi r · ·, m"':th'l· 
metle karıı~k b · r ~c ~ -e ··üm uyan· 
dınvor. 

Bilmem yanılıyor muyum; ba
na öyle geliyor ki, bir tahtada 20 
bin esir aldıklanna göre, lngiliz
ler; esir değil, Yunanlılarla bir 
olup balyayı tealim alıyorlar 1 •• 

Biriktirme! 

Tasarruf haftası içindeyiz. 
Her tür)ü vaııta ile vatan

daıa para biriktinnesini tavıiye 
ediyoruz. Zaten kim biriktirmek 
istemez ki! Biriktirmek gibi tath 
fey var mıdır! Hele si2 biriktd-in 
de ne olursa olsun! 

Para biriktirmek, bütün diğer 
birik~rmelerin fÜphe yok ki en 
tatlıaıdır. Fakat biz Babıali men· 
ıublan, zaten elimizde para gör
meyiz ki biriktirebilelim. Bunun· 
1a beraber, bizim de cüzdanları· 
mızda bol bol biriktirdiirimiz bir 
tey vardır: Ne•im Efendinin tak· 
sit makbuzlan 1 

Saat meselesi 

Va-Nô, dün lstanbulda saat· 
!erin birbirini tutmadığın

dan ıikayet ediyordu. Sık sık or
taya konduğu halde, tazeliğini 
kaybetmiyen ezeli mevzulanmız· 
dan biri de budur. Hele bunl~rın 
en tıklanndan birini de ben ıize 
söyleyeyim: Galata köprüsünün 
iki ba,ında, Şirketi Hayriyenin iki 
saati vardır. Eminönündeki saate 
bakarsınız, vapurun kalkmasına 
iki dakika var. Ferah ferah y'eti· 
tilir dejiil mi? Halbuki buna lll· 

km insnmamah. Batıma geldi, bi .. 
lirim. Siı daha gözünüzü saatten 
ayırır ayınna.z, bir de bakarsınız 
ki, Boğaziçi vapuru ıulan yara 
yara ve sizi hiddetİnİ7.den kudur .. 
tan alaylı bir de düdük ÇAiarak 
kalkmıt gidiyor. 

ARTAKİ CAN 

Qk..v"c"lor: HERBERT l\'[ARSllAL • GERTRUD MİCHAEL • LiYONEL ARTVIL'in 
'1ü7EYYF.S SENAR 

Hele meıhur Altıncı Dairei Be· 
lediyenin teoesindeki ıaat 1.. Bi· 
zim Şehir Tiyatrosu gibi, ne za· 
man gözlerimi kaldınp baksam 
beni acı acı güldürür. Cünkü bu 
saat de, her gün kendisine çevri. .. 
len binlerce gözün dikkatine al· 
dırmaz. öğle vakti ak111.mı, r.abah
levin öğleyi göstermekte devam 
eder. 

Nelerden iciziz var•bbi !.. 

fltt>RiVli':. !'l"'riVF' strzA.N, kudretlerile ıüslenen .. Hakiki vak'a1ardan heyecan alan A. Müntekim 

Caı."~r~ A D G tt N aenenin, dünyanın en ııüzel casus filini Bir kruvazör battı 
~."'"nı N u o A a · Konun' Bugün L A L E Sinemasında 

1~111.W,D. n•rhııl<.: JJ . T•ff~İN Londra 1 4 (A.A.) - Ami-
1:•v.ı.~ .. YUNAN • n· ALY AN DiKKAT· D b rallığın tebliği: ~ , · unya •rbinlo son vak'alan·Türkce PARAMUNT JURNALDA 
~ ..\rt.BINE aid sinema .,.ıcte~ Sil8.hlanmJş bir kruvazör ha. 
··- 1 11 Saat 1 de tenzilBtlı halk matinesi ı· · ·ı · t · · F f 

torpillenerek batmıştır. 

En mühim kar,ıia,ma Be,iktaşla 
Fener bahçe arasındadır 

Lik maçlarının ikinci devresi 
gAyet meraklı oyunlarla yann Şe. 
ref ve F enerbahçe stadlarında. baş 
layacaktır. En zevkli, en heyecan
lı ve en mühim maç Beşiktat ile 
F enerbahçe arasında olacak ve 
neticesi. turnuvanın mukadderatı~ 
nı hemen hemen tayin edecektir. 
Be~iktaş kazanırsa F enerbahçeyi 
iki sayı daha asmış olacak ve ö
nünd~ en tehlikelt rakib olarak 
bugün üçüncü 'Vaziyette bulunan 
Galata•aray kalacaktır ki bu da 
t:lik lideri oldukça müsterih bit 
vaziyette kalacak> demektir. 

hafta Vefa karşısındaki muvaffak 
oyunu ıarı siyahlılar için büyük ü.. 
midler doğurmakta ise de, bu, 
sert karakterli bir oyun tarzına ma 
lik olan Altıntuğun galibiyet tans
lannı sıfıra indirecek kadar değil

dir. Şeref stadındaki büyük ma. 
çın büyük farklarla olmıyacak her 
hangi bir neticesi, sürpriz addedi] .. 
miyeceğine göre, haftanın sürprizi 
belki de bu oyunda olac•ktır. 

F. T. 

Boks maçları 
Beşiktaş takımı yarın yapacai;:ı 

bu maçı büyük bir endişe ile bek. 
lemekte ve şimdiye kadar hiç ye· 
nilmeden almış olduğu önderlik 
unvanını bütün gayretilc muhafa
za etmek karannda bulunmakta· 
dır. Tam foımda olan Be~iktaşın, 
son oyunlarını çok rahat geçirdi. 
~ini ve böylece formu elde et· 
mekten ziyade muhafaza etmek 
olan a:ayeye tam hizmet edecek 
tekilde hazırlanmış bulunduğunu 
gözönünde tutacak olursak, F e~ 
nerbahçenin çok rnü,kül bir im· 
tihan geçireceği neticesine vanla
caktır. Her hattı bugün ayni kıy
mette olan Beşiktaş takımının ıık 
aık tutturduğu seri ve ahenkli o
yun karıısında sarı 18.civerd ta· 
kım, muhakkak ki çok yorulacak. 
tır. Ancak bu demek değildir ki 
lik lideri Beşiktaş önünde en po
püler kulüb olan F enerbahçe bo
yun eğecektir. Karşı yaka futbo· 
lünün en liyakatli mektebi olan 
F encrbahçenin, yarın da ııöhreti. 
ne J.ayık bir oyun çıkannağa ça
lışacağı ve eon günlerin en büyük 
spor hadisesi olan mal\ım boykot 
kararile kaybettiği Melihin büyük 
bo~]uğunu teli.fi etmek için de e
linden geleni yapacağı muhakkak 
hr. 

Rakib müdafaası için en büyük 
tehlike, kendi hücum hattı için en 
dinamik oyuncu, nihayet kendi 
müdafaası için nefesalma imkanı
nı veren en mühim eleman olan 
Melih gibi bir oyuncunun takım· 
la birdenbire, fakat maddeten a· 
18.kasının kesilmiş olması Fener. 
liler üzerinde bariz bir aksülimel 
yapmış ve c-Onauz da olsa kaza
nacağız> gibi bir hB.leti ruhiye ya
ratmıştır . 

İşte bu hi.Ieti ruhiyenin vereceği 
gayret ve ceht ile O}'Tlayacak olan 
r enerbahçenin karşısında en insi
camlı takım olan Beşikta~ın bu 
sene hiç görmediği mağlübiyeti 
tatmamak için endişede bulunma
sı tabii olacak, bu da çok aıkı bir 
maç seyredilmesini intac edecek
tir. Bu mühim maçı Ahmed A· 
dem idare edecektir. 

Biiyük maçtan evvel Galatasa· 
ray ile İstanbulspor karşılaşacak
tır. Galatasaıay birinci devrede 
büyük farkla yendiği bu takımı 
bu ıefer ayni farkla mağlUb ede
miyecekse de büyük bir ihtimalle 
galib gelecektir. Bu hafta bekle· 
nilebilecek bir sürpriz herhalde bu 
maçta olmıyacakhr. 

Ayni stadda ilk olarak yapıla. 
cak Vefa - Süleymaniye maçı 
birbirine denk olmıyan iki takımın 
karşılaşmasıdır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Men· 
faatine tertib edildiğini bildirmİ§ 
olduğumuz büyük boks maçları 
yarın öğleden sonra Maksimde ya 
pılacaktır. 'r' arınki maçların heves_ 
kRr ve nıeraklıları tatmin edecek 
şekilde güzel ve heyecanlı ola. 
cağı anlaşılmaktadır. Bölge Ajan
lığı, İcab eden tedbirleri almış ve 
hep sıkı boksörleri bir araya top
lamışhr. Yeni boks antrenörü Yor 
gulesku da en <Siantifib boksör
lerden biri olan Muzaffer ile bir 
gösteriş müsabakası yapacaktır. 

Yorgulesku, Rumanyı.da büyük 
bir ıöhret yaptıktan sonra iei me· 
necerliğe ve organizatörlüge dökp 
mÜf, bu arada Marsel Til'i dünya 
$ampiyonu iken Ruman)·aya getirt 
miş kıymetli bir boks adamıdır. 
Boksörlerimizi çok müstaid bul
duğunu söyleyen Yorgulesku'nun 
yarın Muzaffer ile yapacağı göa
teriş maçından bu işin heveıkftr~ 
l•rı muhakkak ki çok istifade e· 
deceklerdir. 

Ağırda llyas ile Tevfik, ikişer 
dakikadan altı raund karşılacak. 
/ardır. Hafif ıiklette J. Abdi ile 
Eduar'ın yapacağı maç, günün en 
cazib n1üaabakalarından biridir. 
Bunlardan başka yan ortada Is· 
mail ile Panayot. tüyde Hüseyin 
ile Semih, yarı ortada Muhte§em 
ile Hasan, hafifte Cevdet ile Hi· 
dftyet, ti.iyde İsmail ile Senih çarp 
pı§acak1ardır. 

Galatasaraylı 

Boduri öldü 
Galatasarayın soliçi ve memle

ketin en teknik futbolcularından 
biri Boduri lakabile maruf Nikola 
Büyükvafiadi~ pazarteei akşamı 
anlaşılamıyan bir sebeble birden· 
bire hastalanmış ve kaldırıldığı 
hastanede vefat etmiştir. Bütün 
~por alemimizi büyük teessüre 
garkeden Boduri' nin ölümü şüp. 
heli görülmüş ve sebebinin tayini 
için Morga kaldırılmıştır. 

Bodurinin ailesine ve kulübüne 
en samimi teessür ve tazivetleri
mizi bildirir ve sporculara başsağ
lığı dileriz. 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

TEl'ı.:BAŞI DRAM KIS~DNDA 

Cumartesi J{Ünü saat 16 da matine 

Bu gece Mat 20,30 da 

BULUNMAZ UŞAK 

Bevoilu İstiklAI ceddesi 
KOMEDi KISMINDA 

BuJ{iln a:ündüz saat 14 te 

Çocuk Oyunu 

.. 
Uçüncü defa 

Fakat çekirge ürüncü ııçramağa ha• 
ı.ı rlandığ-ı 'ırada yakayı ele verdi. 

\"f' dört ı-ün içinde miihinl bir bczi
llıete uğradı. İnciliı Başvekili Çörçil'in 
Awım Kamarasında verditi izahata na
z.uran ZO binden (azla İtalyan Sidi-Bar
ranl"de ~ir düşmüştÜI', İngili.ıle.ri.ıı rJi .. 
oe >,iınla malıeme ve mühimmat ~r:· 
n1İşth. Bunların sayıbnasll\lı devam e• 
dilmektedir. Üç İtalyan fuke.sı inhi7.aro 

haJindedir. Bir korgeneral ild tüm.ıe• 
ueral esir d~iif ve ne caribdir ki, 
bunların kendi ru.alarile istihlannı 
\'ermeğe uman bile kalmanuştır. Geri 
kalan İtalyanlar da evvelce ia~yi tan
zim için kurduktan yoldan peri,a.n bir 
halde kaçmak çarelerini aramaktadır· 
Jar Çünkü bu yollar da İngiliz tay.) a .. 
rclt>rl tarafından bombardıman edil .. 
mektedlr. ŞimdJ ortada cephe diye llir 
şey kalmamıştır. Zaten r:ölde bir ~ep• 
he ve bir hat aramak da beyhude
dlr. Buralarda bir takım vahalar ve 
bu \.abalara >•km mitralyöı yuvalan 
\'otrdır. Ej'er bir cephe mevcud Ut:, bu, 
İJıgiliılerin A-tena .. l\tatruh liman1n .. 
dan 2SO kilometre tenubda Sh\.·a vaha
ı,ına kadar inen yoldur. Çünkü \.·isi 
kum ummanı i(inde ancak bu yol ü:ıe
rirıde birkaç vaha3·a ve birkaç kuyuy• 
tesadüf etmek lmkinı vardır. Bundaıı 
öte~i. alabildiiine kızgın çöldür. 

Netice 
simdi \'aıiyet ne olacak? Askeri ma .. 
, oc~kidlerin kanaati o merkezdedir 

ki, ltalya, Libya ve Trablustaki kuv 
\.etlerini haricden bir yardu::a olmadan 
ancak altı ay besleyebilir ve muhafaıa 
edebilir, Bundan &onra buraJan müt
hiı bir sıkıntıya maruz kalacaktır. Hal
buki uten italyan Afrikasmın •>·lar
danberi anavatanla muvasalası ke~iJmiş 
gibidir. Buraya ne nakl~ilirse kaça
mak getlriJmekledir. Bir hamlede kay .. 
!>edilen bu kadar insan ve bu kadar 
nıalremeyl derhal yerine koymanın im· 
kMnı yoktur. Zaten olsa bile, inhtzam 
hAUnde bir orduyu beslemeğe. ve onu 
yeniden tcş:ki15t1andırmağa vakit kal .. 
mamış;tır. İtnlyanın burada karşılaşaca• 
ğı zorluklar, cenubd bulunan ve hür 
Fronsız kuv"·ctlerinin Çat bölgesinden 
hücuınuna uirayan birinci ordularının 
lıarekAtına da tesir edecektir. VeJh11 .. 
stl bu te!rir, dalgalar halinde hem ~i
ınale, hem cenuba, hem ifBrka, hem 
garba aksedet-ek, ldmJ yerde kttdıyl 
bozacak, klm1 tarafta iktısadi mil$kiil• 
ler vücude ıetirecektir. Fakat bunlar 
araı.ında en mühimmi tüpbeslz 5İyast 
20rlııklar olacak.lir. Her ~y bir tarafa 
bırakılsa bile. İtalyan milletinin .Ev ... 
ladlarımın 'unun için mi cepheye ~on
dertip OldJrdük'! Bunun için mi bu 
kadar sıkıntıya. katlanıyonız! Bunun 
iç-in mi makam•)'• bile vesika ile yİJO'"' 
ru7'! .. df'me!d luiOdir. Bu mallerln ce· 
\ablannı Fa,ist zimamdarları nasıl ve• 
l't'~klerdlr'!. 

Mümtaz Faik FEN IK 

İngiliz zayiatı az 

Fenerbahçe stadında Beyoğlu· 
spor, T opkapı ile oynayacak ve 
herhalde galib gelecektir. Topka. 
pının son zamanlarda çıkarmakta 
olduğu düşük oyun, bunu İcab et· 
tirmektedir. Gene Fener stadında 
yapılacak Beykoz .. Altıntuğ ma
çı taraftarları haklı olarak alaka
landırmaktadır. Beykozun geçen 1 

Bu akşam saat 20,30 da 

PAŞA HAZRETLERi 
Kahire 14 (AA.) - Garbi 

çölde İngiliz askeri kıt' alannın za· 
yiatı fevkalade cüz'idir. ~~-"~":,.~·~t~ı~~~·~··~"~~~·ı~a~t ~· ~m~•~"~·~~===:::::::~::::::::::::::::::::~~ı:n~e~g~etırı en tıcare gemııı · or ar 
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il; •I hiç şüphesiz ki beni iyi kar· ı ya avdet etti. 
\ı~~Caktır, Çünkü siya!'iet icabı 1- Alpho~se'un oj:lu Ferdinand, Çir;U-

t tı asaletine karşı pek mülte- yadaki Ispanyol kuvvetlen sayesinde 
'ı~1.Unuyor ... Fakat bunu na:ıııl, ya- pcclerinden intikal etmiş o!an Kralh
~ırn. ... Bir tarafı bırakıp, dij:enne ğuı aşağı. yukarı büttin araz:is.ini. l!tjr
~ it nasıl olur? ..• Bunu vicdanım dada mu\.affak olmuştu. AncaK Ispan
''trnez._ . yolların İtaly~y.a y~rleımesinden te

Jt. A..ndrea zamanın vıc:ian.~ızh- \.-"ahhuş eden Sırugaglıa Pretl!ii .Tean de 
·~ ırıhaı olmamıştı. Dijer taraftan la Rovere Fransız Kralının hukukunu 
~ li. nazarlan ona İtalyanın vazı- müdafaa bahaneiile mukavemet gi~

bihakkin gOstcriyordu. H~nüz tenyordu. 
~te. hiçbir istikrar yoktu. Bu -te· Uzun bir muhakemeden ıonra, An· 

<iı.\ tında en doğrusu karı~ıklıktan drf'a, Jean deı la Rovere'e iltıhak etti. 
~ı. ~aktı. HattA İtalyadıln bile Fakat hesablannda yanılmı,u. Kısa 

~ .~aktı. Andrea da Kudüse bir zamanda viki olan birkaç mağ!U .. 
it_' biyetten sonra Mihtno dükasının hl· '%; 
~ sıe bulunduğu esnada Fransa mayesine sığınmak mecburiyetinde 
•LtitıiSt:~ltinci Charles'ın ansızın ric'at kaldı. 
"t 0lrendl. Şimdi hülyaları h&- Bu ~ırada Fransanın yeni Krah On-
!~ınak. ihtiral'lilar pefindro koş- ikinci Louis, selefiı?!n hattı hal'eke
"""'nı gelmi,ti. Ale!Acole İtalya· linl takib ile İtalyaya kaqı ,yeıu bir 

seferberlik il<in etmişti. Böylelikle 
Genova şehri ve arazisini ele geçirdi. 

A&drea Doria :ı.amanm entrikaların
dan uzak kalabilmek için yeniden Ku .. 
düse gitmeği tasavvur eylediği bir sı
rada amcası Nicolo'dan bir davet al
dı. Nicolo Korsika adasında Cenevıı 
hükUmetine kar~ isyan etmit olan 
Rihutio della Rocca'yı tenkile memur 
edilmişti. Andrea'yı kendisine yar
dımcı olarak çağırıyordu. 

Bu sefer Andrea temkini dinlcmi· 
yerek yalnız ihtirasa kulak verdi. Kor 
-si.kaya gitti. Orada bir çarpışma e5na .. 
sında Della Rocca'nm oğlunu kendi 
elile telef etti. 

Az bir zaman sonra amcası Nioolo 
Korsikadan uuklaşm:ı.ğa mecbur oldu. 
Adadan ayrılırken iktidarı Andrea'ya 
devretti. 

Andrea Doria Koraika ada.sının imi
n bulunduğu müddetçe isyan hare
ketlerini tenkil ve her tarafta Ceneviz 
hükümetinin nüfuzunu takviye3·e mu 
vaffak oldu. 

1512 senesi haziranında vuku bulan 
Fransız ric'atinden sonra Genova müs· 
takil bir Cumhuriyet olarak kalmı,tı. 
Harici tehlikeler geçtlkten sonra dahi~ 
li ayrılıkla- >-:ttıöstermej:e başladı. 
Mcmlekc~ iki kısma ayrıldı. Birlııin 

başında Fregosi ailesi, diğerinde Ador· 
ni ailesi bulunuyordu. Fakat bu dahi
li ayrılığa bakmıyarak Ceneviz Cum
huriyeti i&Likl81ini ve varlığını koru
mak için bir kuvvetli donanma sahibi 
olması lüzumu üzerinde her Jk.i kı
sım mutabık kaldı. 

Vücude getirilen donanmaya bir l
mlr JRı.ımdı. Mevkii iktidarda bulu
nan Gian Fregoso, Andrea Ouri'\1yı ta· 
yin etti. Fakat Andrea deniz işlerine 

yab~ncı ve böyle mühim bir mevkii 
işgale hazır olmadığını ileri sürerek 
bu vazifeyi kabul etmedi ve henüz 
Fran!'lızların elinde bulunan Lanterne 
kalesinin abluka. ına iştir.flk etti ve oJ .. 
dukça büyük bir ~öhret kazandı. 

Ertesi sene Fransa Kralı Onikinci 
Lovis, Milano'yu tekrar almıştı, Bir 
Fransız donanması da Genova'ya doğ
ru ilerliyordu. Fregosi'ler me\•kli ikti
darı Fransız muhibbi Adorni'lere tf'r· 
ketmek mecburiyetinde kaldılar ve 
memleketi terkettiler. 

Andrea Doria firar etmekte olan 
Ginn Fregoso'yu bir gemisine bindire
rek Fransızlara esir düeürmeden Spez .. 
zio'ya götUrmeğe muvaffak oldu. 

Az bir zaman sonra - 6 hJ1ı.iran 1513 
te .. Novare harbinde Fr~:1sız Kralı, 
MilAı:ıo dükası Maxjmi1ien #)iorza'ya 

mağlôb olınuştu. Bu mağllıbiyeUni 
on birinci günü Ceneviz donanması 

kf'ndi limanına avdet ederek Genova 
önünde demir attı. Bu sc[er mevkii 
iktidarı terketmek Adomi'leıe düşmüş 
tü. Ghın Frego!io'nun kardesi Octavien 
hUkUmet işlerini ele aldı. 

Ceneviz donanmasının kumandası 

bir daha Andrea Doria'ya tekili edil
di. Andrea bu ikinci teklifi de redde
demezdi. Kobul etti ve kırk dört ya· 
tında ~C'micilik hayatına AmJral ola
rak atıldı. 

Andrea Doria yeni vaıifeslne tekrar 
Frsn.-;ızların elinde bulunan LRnterne 
kalesinin muhasara ve ablukasile baş
ladı ve bu işte muvaffak oldu. Sonra 
da Genova sahillerine sık sık yakla, .. 
ınakta olııın Berberistan korsınlarile 
boy ölç-üşmeğe kalktı. 

Fakat 1515 senesinin ilk günlerinde 
Onikinci Louis'nin vefab üzerıne !!Tan 

sa tahtına gene Kral François geçmiş
li. Yeni Kral, yalnız Fransa hüküm
darı olmrıkla iktifa etmedi. Duc de 

Mil.an Onvanını aldı. Bunu ecdadından 
Valentine Vi.!conti'nin bırak.mı' oldu
l:u miras hakkile telif ediyordu. 

Papa ve İspanya Kralı katolik BP
fincl Ferdinand'm hareketlerinden 

münfail olan Oetavien Fregoso, Fran- nizlerde büyük bir imiri olmıyan Kral 
u Kralının ileri hareketine hiçbir mu· Doria'nın bu teklifini iyi karşıladı. 
ka.vemet göstermedi. Buna mük5.btten 
Marignon muharebesinden sonra Mila
nonun fi.miri mutlakı olan Kral, onu 

kaydı hayat ea.rtile vali tayin etti. Bir 
kaç ay aonra ispanya tahtına Beşinci 

Cherll's çıkmıştı. Bu gene hükümdar 
Fransız Kralının İtalya üıe!'ine hô.ki

miyetinin yerJeşmesini iyi bir nazarla 
göremE'-:zdi. Bu iti':larla P.apa Onuncu 
Leon'un dostlu~nu kendi üzerine cel
be çalıştı. 

:L;te bu ıki gene hükümdarın arasın· 
daki ancak ölümle nihayet buhtc:ık O· 

lan rekabet böylece başlamış oldu. 

1522 senesinde Genova bir defa daha 
sahih de~iştirlyordu. Yenilmiş olan 

Fregosi'ler mevkilerini Adorni'lere ter

kediyorlardı. Zira Fransız kuvvetleri 
kumandanı Lautrec, Papanın \.'e in1-

paratorun mütterek kuvvetleri önün
de İtalyayı terketmek mecburiyetinde 
kalmıştı. 

Andrea Doria, Cenovadan her türlü 
ümidi kestikten sonra kendi hesabına 

teçhiz etmiş: olduiu dört kıt'• ~emi ile 
Monaco'ya gitti. Biraz sonra da Fran· 
ıa Kralma arıı hizmette bulundu. De· 

Fransız bayr.ığı altında Andrea Do
ria'nın tik ı..t-i Mar~ilyanın muhasarası 

için harb malzemeti tajımakta olan İs
y;anyol donanmasının bir kısmına mu· 
vaffakiyetli bir hücum oldu. Bu hücum 
esnasında OrAnge Pren~inin binmit oJ ... 
duA'u Aefineyi de ele geçirip Prensi ec:ir 
etti, Sonradan da imparatorun ablu
lı.a~ını yararak Marsilya limanına girip 
§t'hre erzak getirerek mukavemet ka
biliyetini aıttırdı. 

İsp:ınyol deniz kuvvetleri kumanda• 
nı Hugo de Moncado, onunla boy ;;1. 

çü~mek istemişti. Vuku bulan har~in 
neticesinde Andrea Doria'ya ellr oldu. 
~Toncado'nun fidyel nK"«tı kendi~ini e .. 
ıir edeni unı;ıiıı edecek kadar mühim 

olma~ IB.ıım gelirken Fransa Kr11ılı ~ .. 
panyol kumandanını bir müddet e~a .. 
rette bıraktıktan aonra serbest bır;ıkı
vt:.rdl. Andrea Kralın bu hareketinden 
mUnfeil oldu. Bu sebebden dolayıdır 
ki Pavie maQ:lUbiyetinden sonra Kralı 
tt-rkederek Papa Yedinci Clement'nin 

hizmetine. Papalık donanmasının ku
mandanı olarak girdi. 

[Azluw varl 
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L_ ~O_CU_!!LAR iÇiM 
FAYDALI BİLGİLER 

İlk mendil kimin 

tarafından yapıldı? 
Çok eski zamanlarda mendiller 

hep yuvarlak yapılırdı. Mendille -
rin dört kö§e olarak yapılması ev
veli Franaada ba,lamııtır. Gelişi -
güzel biçimlerde mendillerin orta
ya çıkmasından ıinirlenen r-ransa 
Kralı Ondördüncü Louis bir emir
rıame çıkarmııtır. Bu emirnamede 
mendillerin genişliğinin boyla • 
rile müsavi olması karar altına a ... 
lınmıştJr. 

Mendilin ne vakit kullanılma· 
ğa batlandığını da aizlere bildi
relim: 

ilk mendil takriben üç yüz se
ne evvel ortaya çıkmııtar. Bunu 
bır Venedikli kadın yapmıştır Bu 
mendil dantelli ve çok ııktı. Is· 
mine İtalyanca F azzoletto denil
mişti. Bu icad, ondan sonra dün· 
yanın her tarafına ıüratle yayıl -
mı§tır. 

Deniz erlerindeki 

yakaların biçimi 

neden öyledir? 

Hemen bütün milletlere men• 
ıub deniz erlerinin yakaları hep 
ayni ıekildedir. Buna terziler 
cMariner yaka> derler ki göğsü 
açık, arka tarafı gerıye doğru 
mendil teklinde yayıktır. 

Bu yakalann menıeini sizlere 
anlatalım: 

Çok eaki zamanlarda bahriye 
neferlerinin ıaçlan uzundu. Ne ... 
ferler saçlarınJ örerler ve arka· 
lanna doğru bırakırlardı. Saçlan· 
nın muntazam durmasdını temin 
için_ gemi kumandanları neferlere 
bir nevi yağ dağıtırlardı. Nefer· 
!er bu yağlı madde ile saçlarını 
yağlarlardı. işte bu yağlı aaçların 
yakayı ve elbiıenin arka tarafını 
kirletmemesi için yakanın arka ta· 
rakına bu parça takılmıştır. 

Bahriye neferleri ıaçlarını kes· 
mişlerae de yakalar olduğu gibi 
kalmıştır. 

Tav,anın sür' ali 

Tavıanın fevkali.de aür·atle 
ko§&n bir hayvan olduğunu bi . 
lirıiniz. Fakat tavıanların ıür'ati 
hakkında bir fikre sahib miainiz) 
Bunu ağabeyinizin de, babanızın 
d a bilmediğine eminiz. 

Geçenlerde Amerikada yapı· 
lan bir tecrübede tavıanın saatte 
5 O kilometre katettiği tespit e• 
d ilmiıtir. 

Çinde üç senedenberi harb de
vam etmektedir. Fakat her şeye 
rağmen Çinliler çalışmaktan geri 
durmamaktadırlar. Çinin kahra
man teli Mareşal Çan-Kay-Şek. 
Çin çocuklarının tahsil iılerile çok 
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yakından olmaktadır. 
Mühim askeri işlerine rağmen her 
gün bir mektebi gezmektedir. Res 
mimiz Mareşalın gelmesini bekle· 
yen Çin çocuklarını göstermekte· 
dir. 

Berberin dalrınlıiı, müşterinin uyku!U ! 

BÜYÜK ANNE 

Bayan E. F. 
50 yaşında ol
masına rai{men 
nasıl scenc ııtö· 

rünmiye 
veffak olduğunu anlatıyor: 

mu -

.Ben 51 yaşındayım; dört defa ev· 
lenmiş, kızım ve 3 aded çocuğum var
dır. Buna raJ!:men ten ve cildimin 30 
yaslarında bir kş.dınınki j(ibi taze ve 
nennin olduğunu söylüyorlar ve bu
nun sırrını ö9;renmek istiyorlar. Tat
bik ettiğim usul budur : 

Ben her akşam terkibinde meşhur 
bir cild mütehassısı tarafından keş
fedi]en ve cildi ı;tencleştiren kıymetli 
cBioceh cevheri bulunan pembe renk
teki Tokalon kremini ku11anıvorum. 
Uyurken cildi besleyip ıencleştirmekte 
ve her sabah daha «ene jtÖStennek
tedir. Gündüzleri de bevaz (yajtsız) 
Tokalon kremini kullanırım. Esmer 
ve sert cildlerle çirkin tenler üzerin
de şayanı hevrt't bi• te~iri vardır. Me
samelerin dahiline niifu7. ettiğinden toz 
ve ı;tayrisaf maddeleri ihrac ve sivah 
bt-nleri izal!'! eder ve acık mPsame1eri 
sıkı!ltınr. Bu suretle cildimizi yumu
ı;atıT ve Jtii:zelleştirir .• 

Siz de bu Jtiinden itibaren Tokalon 
lrremini kullanınız; nPtİC'P!'inden son 
derecede memnun kahıcak'1nız. Her 
verrl~ !l8lılır. 

İmtlvaT "8hlbt ve Ba,muharrlrlt 
Necib AD K UÇUKA 

Umum nee:rtvaıb idare eden 
Yazı fşlert Müdüril: 

Cemal Halda SELEK 

BasıldıRJ yer: 
Cumhurivet Matbaası 

1-GENCLİK 
2-GÜZELLİK 

3 SIHHAT 
İşte yüksek bir kremde aranan 

bu medyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edebilir. 

1 - KREJ\I PERTEV: Bir tuva
let müstahzarı dır. İnce bir 
itina ve yapılışındaki husu
siyeti itibarile yii:zdek.i ı;izgi 
ve buruşuklukların teşekkü
lüne m!ni olur. Deriyi gene 
ve sıı:erşdn tutar. 

2 - Kl\El\I PERTEV: Bir güzel
lik vasıtasıdır. Genişlemiş 
mesamatt 'ilkıştırarak cild
deki pürtük ve kabarcıkları 
~derir. Çil ve lekeleri izale 
eder. Teni mat ve ,effaf bir 
bale ı;tetirir. 

3 - KRElll PERTEV : Bir clld 
devasıdır. Deri guddelerinin 
ifrazatını düzeıtir. Sivilce ve 
siyah noktaların te:ıahüriine 

mS.ni olur. Cild adalesini 
besllvenk kuvvetlendirir. 
Kuru eildler için yallı ve 
vağlı cildler ıçın vaıtınz 

hususi tüp ve vazoian 
vardır. 
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Türkiye İŞ Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriklirmi' olmaz, ayni zamanda 

t a lihinizi de denemi• olursunuz. 

Ke$1deler: C ŞubaL Z Mayn. \ 1 Kumbarab ve hmbaram besab• 
1 Atu.tos. 3 İldnclteırln lannda en u 58 lirası bula -

tarihJerinde vapı hr. n• nlar kur'an dahil edilirler . 

İstanbul Komutanlığı Kurmayından : 
Telsiz makinist ustasına ihtiyac vardır. Talihlerin Komutanlık ll. Sb· ~; 

müracaatleri. (117 

r- Devlet Demiryolları İ. U. Müdürlüğünden: 
\. 

' 

Memur Alınacak 
1 - Devlet Demiryollan istasyon sınıfında istihdam edilmek üz.ere m~sabt; 

ile orta mekteb mezunlanndan hareket memur namzedi ve a..skerhklt e" 
yapmış lic:e ve yiiksek mekteb mezunlarından işletme ve hareket rıı 
muru stajiyeri alınacaktır. 1.t 

2 - Müsabakada kaz.anan orta mekteb mezunlarına 60, lise mezunları.na 
yüksek mekteb mezunlarına 100 lira ücret verilecektir. b' 

3 - Müsabaka imtihanı yüksek mekteb mezunlan için 25/12/940 ear$3~2 ,' 
lise mezunları için 27 / 12/940 cuma, orta mekteb mezunları için 28 .if• 
940 cumartesi j{ü.nleri saat 14 te Haydarpaşa, Sirkeci, ~kara, Ba}ılt~İe" 
Kayseri, Malatya, Adan11ı, Afyqn,. Lrmif ve Erzurum lşlE;_bne merkt tltf 
rinde ve Sıve.s, Eski~hir C~r atelyelerlnde yapılacaktır. MüracaS l}f• 

bu işlı?bne ve atelye müdürlükleri ve istasyon tefliklerince kabul ol\ll' 
4 - IVIüsabakaya tştirak şeraiti .-un1ardır: 

A - Türk olmak 
B - Ecnebi bir kimse ile evli olmamak 
C - 18 vaşını bitirmiı ve otuzu J(et;memlı olmak •30 vat" dahil• ~( 
D- Orta mekteb mezun lan için askerliğini yapmamı' olanlann •

5 ~r"b 
liğini yapmasına en aı; bir sene uman kalmış; ve lise, yüksek rrıe 
mı?zunları için de askerliklerini yapmıt olmak. ~-

5 - Müsabakada muvaffak olanların billhare idare doktorları t.arafındıuı el"' 
pılacak muayenede sıhhi durum.lan demiryol işlerinde va:tlfe ıörrneJe 
verişli bulunmak.. 

6 - Müracaat istidalarına ballanacak vesikalar ,unlardır t t:V"' 

Bir insanın saatte azami 5 ki-
1ometTe yürüyebileceğini dütü 
nürıeniz, tavıanın nekadar aür • 
atli bir hayvan olduğunu anlar -

•_ın_ız_'·~~~~~~-ı l_H_a_ff_a_nı_n __ b_u_ım_a_c_as_•_.l 
Bir heaab meaeleai: . -

Haftalık bilmecemizi 

doğru halledenler 
Gazetemizin bir aylık abon 

manı: Leyli. Dalaman, Beyoğlu 
29 uncu ilk okul, aınıf 5, numara 
715 

Baş, Di9, :Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırık1ık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

icabında ııuncı. 3 041 o hnıbllil. TA KLiTLERiNDEN SAKININIZ. 
HF.R VElfOF. pLı .Lu l(UTi'T.ARI ISRARLA ısrrvı-.ız 

Nüfus cüzdanı, diploma veya tasdikname, askerlik vesikası, pollıterı • 
dikli iyi huy k8ğıdı, çiçek aşı kil\dı, evli olanlann evlenme cüzdBO,, 
aded vesikalık fotoğraf. . j,• 

7 - Daha fazla malO.mat almak l.sUyenler işletme Müdürlüklerine ve'JB 

Lastik top 

Çok yükaek bir yerden bir !as· 
t ik top atılıyor. Yere varınca top 
ııçrayor ve atıldığı yerin yük. 
ıekliğinin 5 /7 nispetinde havaya 
11çrayor. Arka arkaya dört defa 
ııçradıktan sonra, son defa 75 
metreye varıyor. Top kaç metre 
yükseklikten dütmüttür). 

Bu hesab meselesinin gelecek 
hafta halledilmiı ıeklini verece
ğiz. Doğru yapıp yapamadığınızı 
o zaman kontrol edersiniz. 

Çok ıüzcl ve sıhhatli bjr yavru 

\ 

' 

Yukarıki reıimde altı pencereli 
bir oda görülmektedir. Siyah ve 
kalın çizgilerle gösterildiği üzere 
altı tane de ayna bulunmaktadır. 
Bu penceerlerden birinden güneş 

ışığı (şuaı) girmekte ve bütün ay· 
nalara vuratak aşağı tarafta okla 

gösterilen pencereden çıkmakta· 
dır. Güneş ışığının hangi pencere ... 

den girdiğini ve yolunu gösteri • 
niz ve resmi keserek en son per
şembe günü akşamına kadar 

Birer kitab kazananlar 
Mustafa ilhan Dilmaç (Üskü· 

dar), Hüaeyin Gürler (Türbe), 
Orhan Haydarpa§a lioeoi 2877, 
Semra Türk kan (Kurtuluş), En· 
ver Kuttaş (Akoaray), Bürhan 
Apaydın lstanbul lioe•İ, Rıza. 
Türkekul, (Çarşıkapı), 

Birer kalem ve kari 

kazananlar 
Hüseyin Bakıray (Çarşıkopı), 

Gülengül (Osman bey), Faik Tür
kekul (Fatih), Fikret Ona.nkızı
mız (Laleli). 

Mük&fatlarınız almak için 16 
birinciki.nun pazartesi günü saat 
16 dan 1 7 ye kadar cHakikab 
gazetesinde Çocuk muharririne 
mür"caat ediniz. 

,. Hakikat> gazetesi çocuk mu • 
harrirliğine gönderiniz. 

Doi<ru halledenlere, kura ile, 
muhtelif hediyeler vereceğiz. 

!3syon Şefliklerine bizzat müracaat etmelidirler. ıçil'l 
8 - lstidalar yüksek mekteb mezunlan için 23 /12/ 940, lise mezunları ,., 

241121940 ve orta mekteb mezunları için 26/12/940 günleri ... ı( 11:53ıı 
kadar kabul olunur. c8361· l. İsi. Komutanlığı Salınalma Komisyonu ilanları ......... eli1' 

Askeri ihtiyac için 16, 12/940 günü saat 11 de pazarlıkla 150 ton yulaf Muhammen bede~~ ~e miktarları a.şailıda yazılı iki kalem muhtelif ·d.r' 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli on beş bin liradır. Kat'i teminatı 2250 29/1/ 941 c;arşamba ~nu saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarad• 

1 

liradır, Şartnamesı hcrgun Komisyonda gôrulebilır. İstl:"'klılerm belli ı;tun ve binP!'l;lnd~ sah.n alın~ca.ktır. . . . t tt" 
saatte kat'i teminatlarile birlikle Fındıklıda Komutanlık Satınalma K . Bu ışe gırmek 1'itiyenlerin her lıstenın hız.asında yazılı muvaklc" 30 ı 
yonuna gelmeleri. (lol~~~) 1 minatla kanunun tavin etti~i ve!'likalan ve tf'kliflerini ayni ı;tün saat 1

4 

kadaT Komi~von Rf'ic:liR'ine vermeleri li.ı.ımdır. \' ~ 11ll 
Askeri ihtiyac ıı;ın 17112 940 ııunu saat 11.30 da pazarlıkla üç boy ol- ı Şnrtnameler 147 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ~7&'-l 

mak üzere 2300 kilo öküz mıhı satın alınacaktır. İsteklilerin belli .... ün ve maktadır. (l ,.ıcıt • h :MtJ"""' 
saatte yüzde on beş kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Sa- Mu ammen .,,..t tınalma Komllyonuna gelmeleri. (11703) I .lc:te Malzemenin ismi 1t-fi1ctar bedf'li Lte.,~: ~~ 

~ No. Klil. Lira K. Z"-' 

Ciheti askeriye için 17 .' 12 ·940 günü saat 15 te pazarlıkla bin aded nakliye 1 MuhfPlif hıısus1 çelikler 25740 29'.Utı; - 22f'l3 #) 
arabası satın alınacaktır. Muhammen bedeli iki yüı; kırk bin liradır. Kat'i 2 K'lnalh ve kanalsız susta çelikler 115000 74750 - 498

1 

teminatı yirmi altı bin beş yüz liradır. Bu miktar araba böh,Pıerek de ihale 
edilebilir. Şartnamesi hcrgün Komi~onda görülebilir. İsteklilerin belli ,::ün ve 
saatte kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyo· 
nuna ı;telmeleri. (11757) -0,15 X 0,13 X 7 eb'adında 500 aded telefon direği pazarlıkla 19 ,12 /940 
günü 5aat 11,30 da satın alınacaktır. Muhammen bedeli 6000 lira olup kat'i 
teminatı 900 liradır. Şartnamesi hcrgün Komisyonda sıı:örülebilir. İsteklilerin 
belli J(iin ve saatte Fındıklıda Komutanlık Sat..ınaJma Koınisyonuna jtelmeleri. 

(11816) -Rami kıP>1a!tlnda bulunan 364 çift köhne fotin 18/12 '940 .ı;tünü ıııaat 14 te 
pazarlık U!'t\llÜ arttırma ile satılacaktır . Ayekkabılar Ramide '!Örülebilir. İs
teklilerin belli J{iin ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komi.,.vo
nuna gelmeleri (11808) 

~- · 

Vekaletinden: Maliye 
1 -:- Bir sene müdde~le hesab mütehauısları refakatinde stai ~aP~tı:~; 

sonra Istanbul, Ankara. Iz.mir. Bursa, Adana, Merıin, Samsun ııtibı Vl ..... ~ 
merkezlerine tayin edilmek üzere müsabaka ile hesab mütehassıs ırıu• 
alınacaktıT. ·ıı.JIJ 

2 - ~'lütehassıs muavinlerinin aylık ücretleri 100 _ 120 lira oluP ım.tl .;e" 
da muvaUak olanlara 3656 sayılı kanun hükümleri dairesinde ücretietl 
rilecektir. i 

3 - Müsabaka ir11tihanına girebilmek için memurin kanununun be~;, 
~addesin~e ~azılı şartl.::rdan maada Hukuk veya İktısad fakültelerinden ıJ1dııl1 
Sıyasal Bılgıler okulundan veyahud Ticaret mektebinin yüksek kısJJ1 rli1' 
veya bunlara muadil ecnebi mektcblerden mezun bulunmak ve fili astc:e 
hizmetini bitirmiş olmak şarttır. 11d• 

4 - Müsabaka inıtihanı 25 /12/1940 tarihinde İstanbul DefterdarhJ:ı 
müleşekk}l imtihan ht:yeti tarafından y#pılacaktır. dllit' 

1 

Teklif edilen fiatı pahalı RÖrülen 50 ton kuru fasulve 19 1)2 .·940 ıriinü 

UCUZ I
• L AA N LA f('min(l. tı 1950 liradtr. Şartname~i herJ{Ün Komisvonrla ı;törülehilir. İ..:tt'kli-

1 

S:\<\l 11 de pa1..arlıkla satın alınacaktır. Muhnmmen b('deli 13000 liradır Kat'i 

, 
)erin lwlli ~ün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komi"''""''""I 

11\ı ı?Plm.-lcri. ( 809 
Böbreklerden idrar torbasına ı ........ ,.,.,._,_,_,.,_,__,_,_,.,.,.,_,__,__,_,.,.,.,.,. ~ ............ ~ ........................................ .:,:.tt;mı;.:.ı 

5 - imtihana ~rmek isleyenler yukanki sartları haiz olduklarına l\Jıt" 
olan vesikalarını ve 4,5 X 6 eb'adında fotoğraflarını ve timdiye kadar b'\,,,ıf 
dukları vazifelerle ayı:ılış sebeblerinl «Österir kendi el yaıılarile ycı~,._rıs 
tercümei hallerini raptetmek suretile bir istida ile İstanbul Defterdl't def• 
20/12 /1940 !(Ünü mesai saatinin hitamına kadar müracaat etmeleri icab t • 

~::p~~~ün!":U:::: İt Arayanlar tesinde E. s. rumuzuna mektubla mü· Ali MUHiDDiN HACI BEKı" R 
mek için HELI\.IOBLÖ kullanınız racaat. (30) 

HELMOBLEU 
&breklerin çalış:ma kudretini 
arttınr, kadın, erkek idrar zor
luklarını, eski ve yeni beiso;:uklu· 
ğunu. mesane iltihabını, bel ağ
rısı.nı , sık ak idrar bozmak ve 
bozarken yanmak hallerini gide
rir. Bol idrar temin eder. İdrarda 
kwnların, mesanede taşların te-

şekkülüne mini olur. 

DİKKAT: UEJ.MOBLÖ idrarınızı 
temizleyerek mavileftirir, 

Sıhhat Vekiletinln rulı.<atını 1 
haizdir, 

HE!\ ECZANEDE BULUNU!\ 

Ticarethane$İnin 

Kırk kath Saray baklavası 
* j~ anyorum - Ona derecede tah- * Kiralık aı>artıman daire!Si aranı
silim vardJr İdare itlerinden anlarım yor - İki, Üç odalı ve konforlu kiralık 
Bonservüılerim vardır (Hakikatl ~a- apartıman dairesi aranıyor. Hakikat 
zetesinde O T. rumuzuna mektubla l(azetesinde (Kiracı) rumuzuna müra-
müracaal (3\ caat. (17) l_lm .. •••••• Hakiki bir lezzet abidesidir . ...... ~~~~~ 

* İş ar13 or: Türkce, frarwzca. in~iJiz. 
ce Jicanlanna vakıfım.. Bu llianlar üze
rine muhaberat ve tercümeye muktedi· 
rim. dRktiloJ?rafi bilirim, askerlikle ala
kam. yoktur. Her türlü referans vere· 
bilirim. Şirketlerde ve büro Lşlerinde 
ç;ılı'8CAk iş anyorum. Galata Kefeli 
Hüseyin ha No. 1 de (C. H.) adresine 
müracaat. (10) 

Satılık • Kiralık 
* Pan..:lyon aranıyor - Aile nezdin
de mobilvalı bir pansivon aranıyor. fsl 
tanbul ciheti terclhclir, Hakikat ııaze· 

İşçi Arayanlar 

* Hiı:met("İ aranıyor - İki kişilik bir 
ailenin oTta hizmetini yapacak bir ba
yan aranıyor. Hakikat'te O - V rumu
zuna mektubla müracaat, (16) 

Müteferrik 

* Lİ5all dersleri - Çok ehven fiatla 
İngilizce, fransızca dersleri veririm 
her yere «iderim. Hakikat ~azetesind~ 
(Lisan) rumuzuna mektubla müracaat. 

(14) 

MİLLi P1Y ANGO İDARESİNDEN 

hanı ·Bahçekapıda Dördüncü Vakıf 
altındaki Milli Piyango İdaresi İstan
bul Bürosunun isticarındaki mahal (Eski 
Vakıf Paralar Müdürlüğü) kısmen 

kiralıktır. 

go 
Talihlerin ayni mahaldeki Milli 

latanbul Büroaunamüracaatleri. 
Piyan-

6 - İmtihan aşaiıdaki mevzulardan yapılacaktır• 11si1' 
b k 

L • ateft 
1 - Hesa : esri adı ve .aşart, faiz, tenasüh, iskonto, taksiın 111 
2 - Hendese: Satıh ve hacim mesahale.n 
3 - Vergi hakkında umumi maH"tmat (t11g1) 

'""""".~4,,..,,~,,..,,T-ic_a~r!,,..,,u~su-l_' _d_e_ı_te~r~i. ,,..,,,,..,,,,..,,,,..,,,,,,.,,,.,..,,,,,..,,,,..,,,......,,.,.,,,___......-c İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 
,a 

r.ı:uJı•"'"' aYb~ 
Semt, mahalle Cadde, sokak 

Çarşık,opı, Kalçecihasan Yeniçeriler 

Koca Muııtafapaşa CambaziyeAbdullahdede 
Fatih Kirmasti Camlmeydanı 

Fatih Aşıkpaşa 

No. Cinsi t.l· "-

KalçecihasaD ı;o 00 
camii s 00 

83 

20 Ev alli 
Mekteb ınah 5 00 
arsa d• 
Aşıkpaşa pı.e 2 <IJ 
rese arsası ,.,rıı• 

Y~karıda !.azılı mahaller 942 ıııenes! mayı~ ıııonun~ kadar kir~~ el>~~ 
mek uzere muz.avedeye ı;ıkarılmışbr. Ihalelerı 20 kıın11nt1evvel şınlid"'') 
günü saat 15 tedir. İsteklilerin Çemberlitqta İstanbul vakıflsr B• (llı;60 
lüğünün Vakıf Akarlar kalemine ııelmelerL 
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