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BERLiN 

9örüş meleri 
Hit/er Molo
to/la 3 saat 
daha görüştü 

il 

Bir İngiliz 
gazetesine göre 

\'azan: Hüseyin Cahid YAJ..çJN Bitler, Molutofla görii~yor .... 
' Sovyetlere Türkiyenin :iv sıfatiyle v. şerefine verilen bir ~n saat 14 de Sovyetler Bir-

H ind müslümanlar.ının bü- Asya kısmı ıle Irak, ogle yemegınde hazır bulun - ligi Halk Komiserleri heyeti 
tün dünyadaki mUslil- muştur. reisi ve hariciye komiseri Mo· 
man kavimlerle müte- Iran, ve Efganistan Hitl M ı t na .... tü 1 t f Banid bulunduklarına, ve onlara .er. • o o o goru~ .. o o şerefine hususi bir ziya-

ka.r t kl"f d·ı· Berlın, 13 ~a.a.) - !3u~un, fet vermiştir. Bu ziyafette Mo-
şı yapılan tecavüzleri takbih e 1 e l ıyorınUŞ Mo!oto~un, Hıtler yapugı .. zı.l.·_a.-.· lotofun ınaiveti erkamndan ba-

ettiklcrine dair beyanatta bu- ret d t tten fazl d J lunduklarını, nümayiş yaptık- -<>-- ın °~. saa_ .. a sur ugu zı zevatla Alman hariciye nazı-
larını gazeteler yazdılar. Hind İngiliz I\ava. nlicmnlan neticesinde ağır huara. uğra.yan gemilerden Bcrlin, 13 (a.a.) - Molotof, bu vlase ~11t;nme~~•deelctien ubçı.ldsı.aarı'ltenten mfat"ız: rı, Alman başkumandanı, .. pro-

.. (Xal·ur) sınıfı bir safı ba.rb zırtıllSI se'·ir halinde - b y ' - d d kt Göbı..~1ft ınusıümanlarının tabi oldukları • 

1 
d ., ------------- sa ah Goering ile uzun bir mü- zakerelere hasredildiği öğrenil- pagan a nazın o or ~ 

temiz ve yüksek hi$se hürmet ita yan \Jon an~a- r
8
-· a t a 

0 
h a r b< ı· ıtalyan kuvvet- ıa.katta bulunduktan sonra miştir. ve muerin hususi kurmcıyı ha .. ederiz. Fakat bugiinkü dünya- Führerin mümessili nn1.ır Hcssi Ilitlerin 7jyafeti zır bulunmuşlardır. 

da sadece Eflatuni Jıiı;.siyata bil- ziyaret etmiş ve Hitlerin misafi- B r 13 ( ) ffU b 
y~cm~~~~::: sına agır hır ge~isinin leri şi~alde taar-~G~~~~~~~~~~=e=r=m~,~~a;~~· ~~ı ~e~r~u~-~~~~cs=on=u~u~y~~~a~a~ot~un~6~da~> 

us1üman1arı başka dev- ene ayni terane I AA·ıı~ ş f ~ ' •h 
m=~~~:n"~:n~l~~~~i darbe indirildi evsafı ruza geçtiler Berıı=n go··ru··şmele- ırı ı ı e ı arı Ve 
id addediyorlarsa onla-
cten yardım etmeleri ve ---o- • d B ı ı C "'11 f 'C' k H it 
=::1~~~~~1·\~°!: Taranto üssü- ya~::-~:7~~ u:ur::~~0 ı;::~~~~~; Yunanistan rın en u gar arın ogra ya r a U e-

w-~.:1:2!~ ;.-s:~ ne yapılan ha- 2::;,;~·,]~:~~~=~:~E se/ erberliğini bekle_d_ik_l~_r_i_netic9 sini ziyaret ettiler 
nl d b k 

zarilc bakalıileccğimiz (Littorio) ,·km a""/ ettı• 
arı al atmak \'C u- va as ın ın da ~mı!mı italyan saff1 harlı 2lrhlısı B lk 

k için kl'!ndilerini müs- ıtalymı donanmasının (35000) ton- a anlarda- · F k I 
- -.f'!!'ıar~ . .-ı~~~;~~J!~'.~; ~Fi~ 35.000 tonluk ~~\:~,b~~~:b:;,;;;.""' ,., vihi- Metaksasın mü- ki Bulgar hak- ınönü a ü tede 4 saat kalarak 

milyon müslümanın <232
·
50> metre tulünde, <

32
·
5
> h b h t b i tedrı·satla yakından meşgul oldu vnnı takınmak iste- bir zırhlı battı ırıetrc genişliğinde ve (35000) to- im ir i a esi · /arının iadesi 

ussolini bugün hala bu nil~to mai mahrecinde bir deniz 
es ı ımparatorun izinde yürii- ~1.11 ol:ın bu gemi ayni zam:ında 
Yor. :H'akat ecnebi ve bıristiyan saatte 30) mil sürati s.yre malik 
devıet ı:erterini iıdamıyct hami- Ayrıca 2 zırhh, 2 buıun~ordu. Bl: koca 21r1.ıının 
si gibi davranmağa sevkcden k (38) aantimetrclik dokuz, (15) 
İtmil müslümanlara karşı bir ruvazör, 2 mua- santimetrelik on iki topu vardı. 
dostluk duymaları c}(>üiJ müs- Vİn krUVBzo"" r d& Gemirle hav:ı dnfii on iki sert a-
lipnanları pek çabuk aıaa'nır, ge- te~li (9) s.ıntimetrelik top ve üç 
tı, muhakemesiz \'C akılsız kim- tahrib edildi iane de Uıyyare bulunuyordu. Mü-
Beler zannetmeleridir. Hiç bir rettet>at z:ıbit ve nefer olmak iizere 
ecnebi devlet reisi bir dostluk --<>-- (1600) kişi idi. 
b~i sevkiyle hiç bir millete ve İtalyan donanması mel· (T..ittorio) nun su :ıllnd:ı t.ımami 
bilhassa hiç bir müslümana IOç bir hale geldi le k:ıybolmııdıgını insiliz tebliği tas 
Yardım etmez. Ileı millete var- rih etmc>ktedir. M:ıahaza zırhlının 
dım ev\'elfı. kendisinden g

0

clir, -o---:- oturmuş bir hııldc ve s:ıbit bir he- ı 
Sonra menfnaUcl'i mü~terck o- Londra , 13 (a.a.) _ İngiliz def şeklinde İngiliz hava kuvvet-
lan diğeı· milletlerden gelir. bahriye ne? .. aretinin Taranto hii- lcrinin ;ıkın ve hücumlarına maruz 

~ok söniik rol oynuyor. 1914 _ aynen şudur: kında miiıev;:ıli hiicumlnrla büs-

: 

Yunmı ordusuna 
her taraftan mühim 
miktarda gönüllü 
akını devam ediyor 

Yunan harbinin 2 inci 
aılhaaı başhyor 

-o--

Atin;ı, 13 (a.a.) - ıtalyanl:ırın Yu
nan 1.:ephesiniıı şimal bölgcsinck 1.op
çu ve t;:ıyyarc lıiın;:ıyesinde olar:ı)> I 
yeniden tıuyiık bir taarruza giri,.Uk
lerl bildirilmektedir. 

Bugünkü haı bele HindiHtan cumu hakkındaki resmi tebliği l bulunması bu b!ıhidi harbin y:ı-

1918 Cıhan Harbine Hinc.Ililer 1 İngiliz donanması esas cüzü- bütün talırib edıle<·eği kanaatini 
<;ok faal ve müessir bir surette tamları müsterih bir surette sa- t vermektedir ve bu yüzdendir ki • Yun:ınlılar bu bölgede italyanlnrın 
iştirak etmişlerdi. Son günlerde bil nıildaf aalannın arkasında ve bu yep) eni gemi lıatmış sayılabi-' miıhim üssii olan Görke civarında 
lngiliz resmi membalarıll'lan bCL<;lıca bahri üsleri olan Taran- lir. (Sonu aayfa 3 &ütun 7 de) 

Verilen izahatta Hiııdistanın toda bulunmakta olan 1talyan :L:::: .. ::::-:::-:=--::::::=::::==:::::::::::=:::::::~1 :::ı:z=:ıı::::::========== 
Yiiz bin asker temin ctmis oldu- donanma.c:;ına, .kendisini felce 
ğıından bahsediliyordu.~ nu, U~'Tatan bir darbe indirmiştir. Rumanya zelzelesı· ~ .. --Ha r b-....... 
llıüslüınan ve m~\;usi bUtün 11 l 2 ikincitcşriıı gecesi bah
llind kuvvetini ifadı' C'(!h'or. ıiyc tayyarelerimiz Tarantoya 
'Yüzlerce milyon uüfu~u cılan bir taarruz yapııuşlaıdır ki, ne
koca Hindistanın on beş aydır ticC'si bu ısabalı yaptığımız ke
devam eden bir harb~ yalnız şifü-rlc ye fotograOarla tesbit 

---o,---

:Yiiz bin asker ile iRtlrak etmesi olunmu~lur. 
liindistan hesabınn iftihar edi-

Bir şehir yerle yeksan 
oldu 

--o-

lecek bir hareket <lcgılclir. Ci- Bu kc~iflerle sabit olduğuna BUkreş, 13 (a.a.) - "Stefani 
han llarbı'nd , Hı'n<l mu"slı"ın1aı1- göre (Littoı io) Rmıfından bir hl .. .. • ~ · · · ajansından,.: Pazar sabahı vu-
lan lngilizlerc cihad ilan etmiş zır 1

' on gu''"'rı..csı su ıçıne kua gelmiş olan zelzele esnasın
olan mu.s" lu"man halı'fcsı'nı·n oı·- saplanmış olarak iskele tarafı-

yatmnk• ~ l ıc ) da. telefat ve hasaratın bilanço-
dularıııa kaı"'ı n11·1,_··"'11l•ık bı'r na uıc ll'. a\'our sını-

'{ -' v • f d b' ı ı k t 8\1, Panciu şehıinin adeta \,·erle 
kuvvetle miicadelevc atılmır-;lar-, ın an ır zır ı ı araya o urmuş dı. • - ve arka tarafı bilyiik top tareti yeksan olmuş olduğunu göster- ı 

dahil olduğu hal<le suya gömül- mektedir. Yüzlerce ölü, ve bin-
lngiltereyc vaktivlc bu kadar müştiir. Bu zırhlı da ehemmi- lerce yaralı vardır. 

b~ğlılık göstermiş. olan Hin- yetli surette iskele tarafına yat- ı Focsani şehri, aşağı yukarı 
llıstanın bugün daha fazla bir 1 mıştır. Kat'i bir surette tcsbiti ayni aki~te uğramıştır. Zelze
f~akfırlık göstermemesi, bir kabil olamamakla. beraber gc- lenin en ziyade şiddetli hisscclil
~f eseridir ve Hindistnu men- ne ıcavour) cinşinden diğer bir 1 miş olduğu mmt.akada buhm -
faat.iııc muvafık değildir. zırhlı da ciddi surette hasara 1 makla beraber BÜkre§ şehriıı-
liindistamn dahili meşcleJerine (Sonu sayia 3 sütun 4 de) (S f 3 " t 2 

temas etmek istemeviz. Hindis- ================s===cn=ı=ı =sa=y=a=ı=u=un==d=e=) 
taııın bir takım şikflyetleri ol
dl~ğunu biliyoruz. Bu yalnız 
~.ınd müslümanlarmı değil, bü
tun Hindistanı alakadar edecek 
~ir meseledir. Fakat hem İngi
lızlerin, hem Hindlilerin dostu 
~ıfatiyle diyebiliriz ki arada bir 
ıhtilaf varsa bunun kat.i su
~tte halledilmesine doğru yü
t'UJnenin en iyi ve en müessir 
Çaresi şu buhranlı dakikada İn
giliz imparatorluh'llna halis ve 
samimi bir yaı dım eseri göster
llıek ve onunla i1 birliği yap
~aktır. MUşkül bir dakikada !n-
t~z imparatorluğuna ifa edilmiş 

1 
u hizmet sonra İngiliz impara

torluğu içinde diğer milletlerle 
~ü~avi ve ııercfli bir mevki sa-

1 

h~~ı olmak için en sağlam bil' 
~ccet teşkil eder. Şübhe yok 

~~. mazide bil' takım suitefeh
":lJnler olmuştur. Şüblıe yok ki 

limdliler bir takım hayal sukut-
n;· .,~in Ca.hid YALÇIN 

(Sc:ıu s;ı~f:ı S routun 3 de) 

Anadoludaki bazı vilayetleri
mize petrol tevziatına başlanıyor 

Rumenlere yapılacak son 

teslimah tehir edilecek 

tiftik 

Rumanyaya bu ayın 15 ine 
kadar tesl1m edilmesi icah eden 
1500 ton tiftik ve yapağının 
teslimat müddetinin bir ay da
ha uzatılacağı üğrcnilmiBtir. 
Buna sebcb Rumenlerin bizden 
şimdiye kadar göııı..krilcn mal
lara mukabil petrol teslimatının 
tamamlamamış olmalarıdır. Ru
menler henüz eski anlasmn lıü- 1 

kümlcrinc göre göndermeleri 
icab eden petrol mıktarını da 
tamanılamamı~lardır. Son zel
zcle!cı in petrol havzasında hu
su!e getirdiği tahribat üzerine 
petrol tesHmatımn bir mUddet 
gcçikcceği talıınin edilmclıtedir. 
f' 1ırimizdeki teslim i. leı iyle 

ul olan Rumen eh. ı E ·Jcri 
(Sonu s;ıyfa 2 t~ıt n 4 de) 

Vaziyeti 
Atlan tikte korsan 

kruvazörü 

YAZAN: 
Hikmet D~u 

B irkaç gün evvel Nev
york radyosu Atlan
tikte iki tüccar gemi-

sinin Gran Spee tipinden bir 
kruvazörün top ateşine ma
ruz kaldığını bildirdi. 

İngiliz amiralhk dair, si, 
bir kafileye lmıs:ın gemisi 
saldırdığını, Almanların id
diası hilafına bütün gemilerin 
batmayıp bir ikisinin savuş
mağa muvaffak olduğunu, 
radyoyu kullanmamak lü
zumuna binaen daha fazla 
malumat alınamadığını ilan e
derek bu haberi tcyid etti. 

Telsiz mevcelerinin cihe
tini ölçerek mevki tayin et
mek veya hiç olıncı?..sa bir ge
minin mevcudiyetini anlwnak 
mümkündür. Bu sebeblc ta
arruzdan kurtulun gemiler 
radyoyu kullanmaktan icti
nap e<lerek kısa malumat 
vermekle iktifa ctnıi~lerdil'. 

Bittabi bunlar bir limana 
sığınmağa muvaffak olunca 
vaziyetin inkişaf rna. yardım 
cde(!ek CSMlı malumat vere
coklerdir. 

İngiliz - Mihver mücadele
sinin Amerika sanavii ile n-
18.kası malümdur. Atlfıntik-

(Sonu sayfa 2 ... de) 

~~--------------....:---"' 

Sofya. 13 (a.a.) - Havas a
jansı bildiriyor: 

Bulgar efkarı umumiyesi Mo
lotofun Almanyaya yaptığı se
yahate çok büyük bir ehemmi
yet vermektedir. 

Bulgaristan, eskiden Almnn
ya ile Rusya arasındaki reka -
betten zarar görmüş olduğu 
için Berlin mülakatından ka
yıtsız ve şartsız olarak sevin
mekte ve Berlin miizakcrcleri
nin bilhassa Balkan meselele
rine tahsis edileçeğini zanncvlc-
mektedir. -

Zora gazetesine göre mebus 
Dumanof bilhassa diyor ki: 

Slav bir memleket olan ve 
Almanyaya da askeri muknd -
derat ile bağlı olan Bulgaristan 
ekalliyetler meselesinin adalet
le halledileceğinin en iyi garan
tisi olarak telakki ettiği Alınan 
- Rus ınukarenetini teveccühle 
kar~ılar. Ne Almanvanıu ne de 
Rusyanın Balkanlarda haksız
lığa uğramış bir Bulgaristan 
görmekte hiç bir menfaatleri 
yoktur. 

Ankara, 13 (a.n.) - Milli Şef miz 1 
Reisicüınhur ismet tnônı.i bugün sa
aı 16.30 de I)'1 'lie T<1rıh - C41irr1l7a 
Fakültesini yeni açılan binasında şc
reflcndinnişlerdir. Milli Şc!, Fakul
tedc Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, 
fakülte dekan vekili profesör Emin 
Eri§lrgll ve fakülte müdurii tarafın
dan karşıl:ınmışlardır. 

Reisicumhur çnlışma h:ılinde bulu
nan fakültenin muhtelif enstitü ve 
dershanelerini ayn ayrı ziyaret et -

mi§ler, alfık:ıdar profesör \'e doçcnt
leıin derslerini diıılenuiJ.er ve semi
nerlerde meşgul bulunan talebenin 
ç:ılışnıolarilc yakından aHikadar ola-

Antonesco Romaya 
gitti 

Bükreş, l3 (a.a.) - Rador a
jansı bidiriyor: 

C'.encral Antoncseo, refaka -
tinde hariciye nazırı Sturdza ve 
daha bir çok zevat olduğu hal
de, Mussoliuinin daveti üzerine, 
diin akşam hususi trenle Roma
ya hareket etmiştir. 

SABAHTAN SABAHA: 

1914ve1939l Sarpa saran 
harblerinin l büyük 
ikinci yılları !!teşebbüsler 

Düştüğü bataktan 
kurtulmak için son 

------~ çarelere başvuruyor r 
~ ihrn Harbinde Almnıı.,.;ı ile 
~ müttefiklerinin :> ıldıı.ı tam 

1 
uç sene parlamıştır. 1914, 15, 

ve lG senelerinde Almanya uıferdcn 

zafere koştu. işg;:ıller, istilfılnr blribl- 1 

rini takib etli. Polonya, Rumanya, 1 
Yu or.Jm y:ı, llclçika \ e Fıun .n•n on 

üç eyaleti işgali altında idi. Şimal de
nizinden Akdenizc, hntt.ı Hmd deni
zine: kad::ır hiıkmcdiyordu. 1917 de 
Rusya emrı altına girrn· U. Rusyo 
bugünki.ı gibı kendi 'st€dı inı değıl, 

Alm::ınyanın istcdiginı vcı 'ycrdu. Fa-

(Soııu sayfa 2 sutuıı 7 de) 

rak fakültenin kUlıiph:melcrini tet .. 
kik buyurmuıılnröır. 

Mılli Şef, bu yeni rurn n: e ~~ -
mizin mesaisine karşı pek yJI; ek ve 
yakın bir alaka göstermek llıt unda 
bulunmu§lor, muhtelif sahalard ki 
ilmi çalı~alar hakkında etruflı iz..ı

hal istcmililer ve irşadl:ırda bulun -
muşlardır. 

Fakültenin arkeoloji enstihi<unde 
(Sonu sayfa 3 ıütun 4 d~) --------

Bremen Transat
lantiğinin bathğı 

bildiriliyor 
--1>--

San Francisco, 13 (a.a.) -
Reuter ajansından: 

Burada intişar etmekte bu • 
lunan Danimarka ve NorveçliJe
rin gazetesi olan "Bien,, c-gcle.n 
ve henüz teeyyüd etmeyen ha
berlere göre Almanların Bre • 
men vapuru bundan birkaç haf
ta evvel Danimarka snlıillcri 
açıklarında batmıştır. 

San Franciscoda mukim Da
nimarkalı bir aile, Danimarlrnda 
bulunan akrabalarından bir 
mektup almıştır. Bu mektupda 
Bremen vapurunun Kattegnt
_da Sjaelland ada.<;ının 4 mil şi
malinde batmış olduğu ve ~hn 
ahalisinden olnn Danim~rka 
lıların bu vapurun bir İngiliz 
torpili ile batırıldığı mütakasın
da oldukları bildirilmektedir. 

Dikilide bir 
yangın faciası 

-o-
İzmit, 13 (a.a.) - Dikili ka

zasının İhsanlar köyünde çok 
elim bir y a n g ı n faciası 
olmuştur. İhsanlar J<fiyü hal
kından Alioğlu Fahreddin 
Kürkçü, dal ve ~.alıdan yapılmış 
kulübesinde iki yaşındaki oğlu 
Fevzi ile allı yaşmdaki Behice
yi ve iki yaşındaki Şerife)i yal
nız bırakarak C\"velki gün çit
lenbik mcvkiine palamut iopln
mağa gitmiştir. 

E\·dc yalnız kalan üç kardeş 
ocak ba~ında oturdukları sıra
da ocaktan sıçrayan kı\-ılcım • 
lar çalılara sirayet ederek yan
gın çıkarmış ve kulübe yanma
ğa başlamışlır. Çocuklar fcrva.d 
etmişlerse de duymı olmadığı 
için yetişen olmamış ve cocuk
lar kulübe ile beraber en) ır ca
yır yanarak ölmüşlerdir. Facia 
tahkikabna Dikili müddeiumu• 
miliğiııco elkonmustur. 
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[Ba§makaleden devam] 

~in Cahid ~ 
~ilı 

-35-

larına uf;'TilIIllŞlardır. Şübbe yok 
ki çok haklı .şikayet seheblerine 
maliktirler. Fakat vaziyeti dü
:zeltmck ve hakh ve 6Crefli bir 
tesviye tarzına vasıl olmak için 

'ci ayet iyice anladım ki hiç 
~ ~~rbi bir an evvel file 

Otı 1cın elinden geleni ic-
1>.ı.~ kadar ileri gitmem.iş
-~l<lan dolayıdır ki Dan
lllU:ı henneminde Ribbentro

lıak olduğu ceza.ya 
~:1ı.~~·gun bir yer yoktur. 
~a -voyle bir neticeye va.-
1\iugllldan çoktanberi kor
~· Bu noktaya arka -

r n dikkatini mütcaddid 
e cıt'lbetmişt:im. Gocring 
~ gerıeriyle Münihten ev
la ttığuın zaman, onlara 
~ ~SUnda başlıyan harlı 
~ /\ lllesuı ol:ın biri varsa 

;usturya hariciye nazırı 
' er ·htoıcı olduğunu ta

cı tirmiştim. Onu Pe-
~ Avusturya sefiri oı- 1 

, t a tanımıştım. Büyük 
bb .. ~ alı asilzade idi. Fa

op gibi onda da ken-
lltne, guı ur, hamakat 

tan rnürckkcb bir 
· Juhataplarınıa Rib

d ccltilmezse bir gün 
chtold'un Avusturya
ıb· onun da Alnıan

. u harnb·~e scvke
b r \erdim. Maa.ttc

iya et Hitlerin en 
nlcsiui teşkil edi-

~op hariciye nazırı sı
• olduğu mevkide o
! ırette munnsebet

FU:hrcı üzeriıl'le tesir 
tını dıger bir Al

dan daha çok bu-

Hl38 ('ylülunde, gerek 
~o uudn Ribbcntropla 
r krimcc. harb p:ırti
eıin en esaslı ndıımla
dır. Kendisi de bu 
inin lideri bulunuyor-

ı 
1 

1937 haziranında Londrayı zi- bazı zamanlar metin bir karak
yaret etmek üzere baron von ter eseri göstcrmcğc luzunı o
Neurath 'ın davet edilmesi • .ki lur. İşte şimdi öyle bir zamuu
yukarıda hiküye ettiğim veç- da yaşıyoruz. Hindlilerin bu 
hile, - gfıya LeiıY.dg baciisesi ve harbtlc takib edecekleri yüksek 
Ribbentrop'un hasedi neticesin- ve feclakirane hattı harekettir 
de aklın kalmıştır. ki kcnclilerınc uzun scnelN'den -

Saniyen Lord Halüax'ın Ber- beri bckledıklen mes'ud saltayı 
lini ziyareti ki Hitler tarafından 1taly:ın tecavüzüne maruz 

açabilir. 

1 hiç bir cevab ve mukabeleye bulunan Mısırlılara karşı is
meyda.n açmadı. Salisen, benim 
1938 ele Bitlerle ayni vcçhile limiyet tesanüdünün SC\ kiyle 

1 

neticesiz kalmış mülakntım ki muhabbet duyan Hind nıüslü-
şimdi onu anlatmak iizcreyim. manlar ı vatandaşlan diğer l 
Rabian, Mr. Chambcrlain'in Hindlileri, Eritanya inıp:ır ... tor -
Bcrclıtcsgadcn ve Münihi ziya- luğu ile daha sılır ve clah'ı faal l 
rcti ve İllgiliz - Almnıı müşte- bir iş hirlığıne sevl-retınek için 
rek beyanatı ki, Bitler 1939 çok bc>Jiğ deliller bulabilirler. 

· Hind müslü.rnanlarının Hınclis -
martının 15 inde Pragı işgal et- tandnki roflcri bu olmak icab 
tiği zaman bunu yırtmıştır. Ha-
miscn, İngiliz ticaret nazırının eder. 
,.e deniz aşırı ticaret nazırının Hindliler bugünkü Awupa 
1939 martının 18 inde Bcrlini hari:ııui kendi haı bleri telakki 
ziyaret etmesi kararı ki Hıtle- etmezlerse Y nlış düştinnıili ve 
rin 15 marttaki lıareketi üzeri- fena haı'Cket etmiş olur.tar. Mu

harebe sahnsına Hindistnn çok 
n_ bittabi bertar:ıf' edilmiştir · uzak gorünıiyor. Fakat .bug;hı-
Sadisen, Lord Holifax'm 30 ha- kii teknik karşısında uznkhk or
zira:udaki "'on gayreti. Beynel- tadın kalkmıştır ve dlınya çok 
milel isler cnstiW ünde her sc- küçülmüştür. Sinıdiki halde 
ne v.cril n ziyafette L01 d Hali- • 
fnx biiyiik ve mühim b~r nutuk Avrupada ve şumıli Afrikada 
irad ederek İngiliz politilmsmın cereyan etlen haı·bıu bizzat Hnı-1 
iki esaslı mnksad üzerine bti· distun toprald rına intikal et

mesi hir de hayul cleğıldir. İn-
nad ettigini a.nlatmiştı. giliz impa.r.ntoı Wğunuu mağlubi-

''Biri, demirıtl, kuvvete mu- yeti H.ıu.lista.ıı içın hır istiklil 
kavemet -etmek azmimizdir, di- ve saadet te.5kil ed1;;bfüreydi H.in
ğeri yapıcı 6Ulhün mü::.bet işle- distanın lükayd dunn sından 
rini görmek yolunaa < iıııyJ.lllll tabıi bir şey olamazdı. Fak t 
izhar ettiği arzuyu tasvib ve J lıerhangi bır ecnebi hakimiye~ı
takdir ctmcrnizdir. Eğ r biz, bir nin Huulıstnn için ne müdhis 
kere ru;erlerınin ni) CLleri bi- bir esaret ifade <.:de.ceği unutul
zim niyetlerimizin ayni olduğu- mamalıdır. Bu bir hayal \'C \'e
ııa emruyct getirirsek ve hepi- hiın cit0ğil, bir l"Clllitcdır. Henüz 
mizm hakikaten sullıpcrvernne vakit varken biraz kıpırd:uıa.cnk 
hal ç.areleri arzu ettıJ?;ini gorür- ve Bıitanya imparatorluğuna 
sek, burada kat'i olarak beyan hi~ olnınzsa Umumi Hnrbdeki 
echyorum ki, o zaman biz bugün kadn.r yardımd.ı bulnnaca.k bir 
dünyayı endişe ve ıstıı ab içınde Hindistan bugüııkı.i faciayı kı
bırakan me.,.cJeleıi ınuzakcre c- 1 

· t saltmai'L, kenuüıi iciıı ınuhto-
' hiç şübhe yoktur ki 1 delıiliriz. Böyle yeni bir hava mel bit' fcHi.ke1 i :ıvuşturmaga 

'tıı hadisesi ve bir dıkta-1 iç: inde müstemleke ıue<.Jelesini, 1 hi;;mct elmiş ve harnd'-•u sonra 
~ 111 hatırasını parlak bir 11n.nı madde~r me .. clesiııl, ticn- da ıui!Jetlerarası camiası içinde 

1~affakıyct ile unuttur- ret manial:ırmı "L h n raum,, !'5ercfli bir mevki alın ğa hnk ka-
du~acağı lüzum "A- · (haynt sahaE>1) meselesini ve Av~ :ınnm:şolur. 

: dramının birinci pcr- rup l vatanda 1 .... rının lı:ıy tlan H" . Ca.h"d yıu "lN 
l df edilebilecek şeyin iizerind te.':ıir yapan air lıer- / u y.ı~ _ _ ! --~· .. 

l tacil etmiştir. h&.11gi bir meseleyi tedkik ede- ~~~ 

ı, muknddemc ile bi- biliriz.,, Bundan duh!t dürüstıAmPrika .ı.İrmalarının 
1 e arasında bir fasıla bir tcklıf olamazdı, fa,,.at bu tek- -

· C n1uştur ki , bu esnada lifi bilmcmezlit:e g~<.l.l~r. İngiltereye teslim 
r b rıa·n sekiz ayda ü-I Bu fıkınyı hurayn tanın.men t ..... t ı 

k tt fo. olarak Bitlerle bir naklettim. Cü ıkü & lındc gc- e hgı ayyare er 
l =·c giriE>mek tcşcbbü - cen o miişkül ve .u..lun.,. .. li iki sc- Vnşington, 13 (a .. a.) - Los 

l<ndu. Bu müzakerenin ne e-n~ında Gn.rfctti;;im m..:sai- Angclos tayyare fabrikasının 
~ ha ciddi müzakerele- nin müter.afik b ılun lufru tez n"şrettıği hir statıstiğe güre, 

tr. ktı. Maksad da bil- bund ... n ibaretti. AlmJ.Jtyruı.n ilc-ı fııbı ika şimdıyc ı~.ı.1.1ar 1ngilte
d nıcseıelerin sulhpcr- ri gelen devlet adamlm'ı ile ko- reye l~id olmak ür.ere Kn..nadaya 

· ~lllc.rle lıa.llini temin nuşınJ.lnrımda muttasıl bu mü- 1 HS tayy::ırc gömlcnnistir. 
t ı.."1, Mr. Chamberlain taleaları Heri süri.iyordu .".Eğer Bunların .~H5 i bombardıman I 
~ il Almanyayn karşı ger.cekten sulh istiyon.anız biz tnyyaresidi:r. 1 
~ b ",Ji. 1 konuRmağa namuskarane hazı-j Bunlardan başka 100 bonıbar 

ı:n de ta baştruı niha- .nz,, diyordum. Kulak veı mek is- dıman tayyaresi Avusturniya
r Berlindeki memuri- tiye:.:cklcre daimi surette söy-, ya göndcl"ilmiş, 100 tane de imal 
·, elini bu politika teş- Jediğim şey bu idi. edilmektedir. 
u. Her iki taraftan Bazıları muhakkak ki bun- ı .. ockhead imafüt kumpanyn-
1"> ne ye mınmskiıra- Jar:ı kulak 'ı.rcrdiler, faknt diğer sı 5 9 bombardıman tayyaresi 

ı:, lÜmlcr yapılmış ol- }eri kl lakiarını tılrndılnr. Haki- lngiltcreye ve 100 bombardıman 
& ..... , .. . ~, .. ,. ıl edilebilir. 'hfaama - kat şudur ki Hıtl r "sulhperve- tayy:ıresi de Avustralyay:ı gön

müttasıl İngiltcreye rane hal C'.arcler.ini lınkikaten clennirtir. 
, c-n bahsediyor ve 1n- arzu etmemistir . ., Onun İngil _ Gouglas kumpanya.c;ı iki mo-

hunu reddetmiş ol- tere ile h rbetm k isted"ğini id- tdrlü DB. 7. A. tipinden 2S6 tay 
~ ~ı.ı:"'~kayette bulunuyor- din etmiyorum. Bundan ictinab ya 'e ile evvelce Frarum tam -
~ .• ıne ne zaman muay- ı eUiğİ muhakkaktı. Fakat vü- fından sipariş etlileıı 100 tnyya-

l' ~t 1 bir temayül eseri 1 cuda getirmi.<; olduğu yeni harb reden 70 mi lng1l~crcyc teslim 
~ !'le o dalına geri çe- cihazuıı tecrübe ctımeğe pek <'tıniştir. 

~ita l' sıni bulmuş ve yan meraklı idi. Bu fabrikanın elinde hafif la-
lllJ ~r gelip bizimle bu- 1 (Arl.a 1 u.ı·) dilfrlla ordu turnfmd:ın kabul 

· 1 edilebılecek miılıım mıktnrda 

, • 
0::.:~=ıı:.~ Rum an ya zeizelesi tu~:J:g mf~~~~~:~· 215 tayyare 

Milli Şef Tarih veCoğraf"'J 
ya Fakültesini ziyaret etti 

--- (Baş tarafı 1 inci cayfad•) 
Rcisicümhur, Ankara civarında yapı
lan son kazıların neticeleri hakkmdı:ı 
vcrflcn izahatı dinlemişler ve mılli 
tar.himlzin aydınlatılması hu:;u.sunda 

1

1 
fakultcye düşen vazifelerin clı~ni
yctme isaret buyurmu~l;rrdır. 

Coğrafya fnkültesındc rnillı kıs\.c- 1 
siyle Turkiyc co,,.&rafyasım vucud~ 

getirmenin kat'i luzumu üzerinde du 
ran Milli Şef, enstitüye dcgerli ça-
lısmıı dırcktifleri vcrmıstir. 1 
Y~ ıyan diller, klasik diller ve fel

sef" cnstitulerinde, Milli Şefimiz kli
tuphnnelcrın tertibinden memnun ol-ı 
muşlar, talebenin kitap ve not ihtı -
yaçl:ırı uzeı-incle durarak ilmi ne;jl"İ
yatın çogaltılma.cnnı emir buyurmuş-! 
lardtı'. Rcisicümhur, Tlirk dıl \'e ede
biyatı enstitüsünün bilhnss t Tuı·k 

grameri üzerindeki çalışmalanh.• ala
kadar olmusl:ır, okullard:ı okutu/.acnk 

ltalyan donan
masına ağır bir 
darbe indirildi 

(Boış tarafı 1 incı sayfada) 

uğratılmıştır. İçeri limanda iki 
kruvazör, etraflaıı bağla muhal 
olduğu halde yana yatmış bir 
vaziyettedirler. lki muavin kru
:vazi)r arka taraflarından suya 

1 
batmış vazıyettedir. 

İtalyan donanma..,ının bütün 
kuvveti ikisi yeni hizmete gir
miş olan (Littorio) sınıfından 
ve dördü yalnu zamanda ) cni
dcn inş:ı edilmiş olan (Cn\·our) 
sınıfından olmak üzere altı zıi·h
lıdan mürekkeb ıdi. Tam bir a
zim ile yapılan ve tam hır mu
vaffakıyetle neticelenen bu ta-ı 
aITUzdan soı1r:ı İtalyanların mü
essir surette kullam1abilecek yal 
nız Uç zırhlıları kalmış addolu-ı 
a.ıubilir. 

Hntırl::ırdadır ki, İtalyanlar 
tarafından neşrolunan 12.11.9'10 j 
resmi tebliği bir harb gc
misinm c?ddi surette hasara ug
radtğmı itiraf etm~tir. Ayni 
teblığ tayyarelerimizden alb • -
de linın muhakkak ve üç adedı
nın nıuhtemel olarak dü§urul -
dLiP-ii iddiasında rln bulunmu.ı:;
tur. Haddi zatinde bu taarruza 
iştirak eden tayyarclerimizden 
):alnız ikisi dönmemi'? ve dü..~
man tebliğlerinden anlaşıldığı
na göre bunhrın mürettebatı 
esir düşmüştür. ! 

İngiliz donanması. 1talyanla
nn 'lrablusgarbdekı ordulanyle 1 
olan rnnvasalalarını da mühim 
surottc iz'aç etmiştir· . 

9 10 ikinciesrin gecesi do
nanma Sidi Barraniyi muvaf
fakıyetli surette bombardıman 
etmiştir. Kara bataryaları mu
kabel"' etınışlerse de gemileri -
miz ne maddeten ve 11e d in:san
cn zarar görrnemi~tir. Diğer ta
raftan denizaltı gemilerimız -
den birisi bir destroyer hima
yesinde seyreden iki gem· len 
mürekkeb iaşcci kafileye tanr-ı 
ruz etmiştir. Bu taarruz netice
sinde ağır surette yuklenıniş 
3000 tonluk gemılerden biri bat' 
mış ve diğeri muhnkkak surette 
hasrrrzcdc olmuş ve rnuh~~mel 
surette de batmır.tır. 
Taaı-ru7.a uğra)~ n kaf'ılcd!:ı 

29 vapur kurrnldu 
Lo..-ıdra, 13 (!1.a.) - Amiral

lı1t d:airesinin tebliği: 

granı<'r kitsı:ıı!annın en kısa bir za
ınand:ı haz.ırlanrnası arzusunu :izhar 
eylemişlerdir. • 
Reısıeunıhurwnuzun bu ziyaretleri 

aort saat kndnr devam ctm~ ftıkultc 
tedrisatı ve idaresi hakkında mem -
nuruyctl..rını tzhar buyuran \'lı1li 

Şeftmiz sn:ıt 20.30 da fakultc talebe 
ve proresorlcrinin candrın :teuıhur -
lerilc teşyi edilmişlerdir. 

düşman deniz üstti gemisinin 
hücumuna uğrayan gemi Jmfi
lesindcn 29 vapurun kurtulmuş 
olduğu, halen kat'iyetle söY\e -
nehiliı·. Bu gemi kafilesinde 38 
vapur bulunuyordu. · 

Halen kayıp vapurlardan biı· 
kaçmm da kurttilmuş alınası 
mümkündür. Bu buyük gemı ka
filesine dahil vapurlardan he -
men dörtte üçünün kuvvetli 
Alman gemisinin tahribinden 
kurtulınuş bulunması, vapur -
la.rı dat;rıtan ve dumıuı kullanan 
ticaret gemileri kaptanlarının 
yuksek mehareti ve kafileye re
fakat etme.kte olan Jenı:is - bny 
silahlı ml!avin kuruvazörüniın 
cesaretli faaliyeti sayesinde vu-
Jmu gelmiştir . 1 

Jervis - Bay'ın ikınci .kaptanı 
muharebeyi şöyle anlatmı~r: 
"Düşman mermileri Jervıs -

Bay'a isabet ettiği zaman am
barı, r su dolmağa başlamış :ve ı 
gemi yana yatmıştır. Vapurda 
yangın çıkmıştu·. Jervis - Bay, 
duman bulutları ve gemiye isa
bet eden düşman obiıslcl'i :ıra
sında vnnma.kta idi. Muharebe ı 
esnasında geminin harb sancağı 
kırılmı~ idi. Fakat efrattan bi
.ri clıne derhal bir baslca bay-1 
ıalc alarak direğe tırmanmış 
ve bayrağı çivilemiştir. Jervis -
bay batıncıya kadar lngiliz 
bayrağı dalgalaıınıL'jtlr. Kap -ı 
tan muharebe csnasınd:ı vurul
muştur. 

Bir müddet sonra müdafaasız 1 

kalan gemimiz aı·kasından sula
ra gömülmeğe ba§lanııştır. O 
zaman genıınin tabliyc."ii 'rin e
mir venlmiştir. Buna rugmeıı 
Alınan harb gemisı İng1J121er 
tahlisiye sandallarına bin ıken 
de gemiye ateş eımcğc dev.am 
etmiştir. 

İngilterenin mua:r.zam gemi 
siparişi 

Stokholm, 13 (a.a.) - St.efa
ni: "Avenska Da.gbladct,, gazc
si muhabırinin Va~mgtoudan 
badirildiğine göre İngiltere 
hesabına 120 şilep i~nsı ve 63 
,şilebin de derhal satın .alınması 
için Vaşingtonda bir muka\ielc 
imza edilmiştir. İngıJterc 'l'rans
atlantikler inşası için Anı ı:i · 
hükumetine on milyon si~rlıııg 
bir kredi açmıştır. 

Ratınlan İt&Iyan 'raımrl:m 
Landra, ı::ı (a.n.) - AmuaUık d.ı

lra;inden cblıg edilm ştir: 
Hafıf kuvvetlerimize mensub bir 

deniz filosu 11/12 teşrinısanı ge esi 
Olraııta kanalı cUıhJinde ikı d~ıu -
yerın rdııkatınde bulun<ı 1 dl ı U.ıl
yan iaşe vapurunu yakal!ı ı t11. V.ı
purlardan biri d :-ı:hal a ~ kı \' ı
pur da mutcakıben bat111lm13tır. Duı· 
duncü vapur hasara u ıaını.ş • da 
kurtulmaya nıuvaffuk <.ılı ıu tur. ı~ -
fileye refakut eden ki :ırpido nıuh

rlbi duman perdesine sıg•nurak bu -
lun uraUerıle k.ıçmı,?br: ..ı da bi mc 
ı bet kaydcdıln iş ve h u 
tılını lır. 

Ck.--milerimizde hiı; 'bir h: r 

Beri in 
görüşmeleri 

( Daş tarafı 1 inel tayfada) 

Mözakemler 
Bcrlin, 13 {a.a.) - D.N.B. 

bildiriyor: 
HiUer tamfındaıı .Molotof .şe

refınc verilen ziyaf etteu sonra 
Alman hariciye ııazın Von Rib
benb·opun ve Sovyetler Birliği 
Hariciye komiser muavini De
knna.zofun iştirakiyle siyasi 
müzakerelere devam edilmiş -
tir. 

Molotof -illitler 
I..ondra, 13 (n.a.) - Fransız 

istihbarat ajansı bildiriyor: 
Molotofun Bcrlin ziyareti, 

son günlerde oldub'll gibi, ga
zcteleıin en miıhim yerini işgal 
etmektedir. 

Timesin siyasi muhabiri dün
kü mülakat esnasında Rus mu
rahhasları üzerinde kuvvetli bir 
tazyik ynpılmış olduğu kanna -
tindedir. Muhabir sözüne şu 
suretle devam ediyor: 

Hıllcr Sovyet Rusya ile bir 
itilti.fa iımade bulunuyor. Çün
kü lngiıtcreye karşı taarruzu 
akim Jrn.lnuş, Birlc.<ıik '.Amerika
nın lngiltercye muaveneti 
günden güne artan bir hakikilt 
haline gelmiş, mukavemet et-1 
medcn teslim olacağı tahmin e
dilen Yunanistan ltalyanlnrı 
durtıumrnş, Türkiye Büyiik Bri-1 
tanyn ile olem tcs;:ınUdünü yeni
den teyid etnıi5, general fı'ıaıı
co nazık ve fakat lcat'i bir su
ı'<'Lte Alman askeri.erinın İs
panya toprnklaıındau geçmesi
ni ı deylenıiş ve nihayet Porte
kiz .lngiliz dostluğuna sadaka -
tini yeniden ilan etmiştir. 

Dnıly Hern.ld gazeteninin 
diplomatik muhalı!rinin fik...,.in
.ce, Bcrlin, Sovyet u .r-adıın bü
ttin Avrupa ve Afrıkanııı Mıb
vcr dı>vletlerinin uü~ ız sah$ı 
olnmk tanınma..:r.ıı isttyecet,tir. 

Bunn nıuk.ıbil r.ızaı lıl.t:a 
Rusyaya, Türkiyeııiu Asya kıs
mı, İrak. İran, Afgnııistn.1 ve 
bcU .. i de Hindi tun 'etil eektir. 
Muhabirin fıkrinCf', Molotofun 
bu husustaki TO!ii yalnız ze\tı.
hiri koruyacak bir rolden iı:ıa-' 
rettir. Çünkü esasları evvelden 
t bit edilmiştir. 

l\f o!-o1of n giil"üsrnüı,? 

Lonclr..ı, 13 (a~. 
ının ü.plorr.ııtık muhaıru ı d ;1 r 

I\folotor - Hıtler gı.11~ melel'J h k 
kmd.ı Londr:ı sal..ıhıyctt.ıı· ı ııhfıll -
rindeıı l> 1dırildıg.iııe 0 ore, So-.:yet -
P-0lonya lıududunda m•kt:ı .. ı ı:ı n 
kuv\l tlerin -eksilhlmei Jıer ıkı t -
htk.ı clvcdşli gonı Jt ,; talı lın t'd -
1 ılir. 

l..e~ ı:.ım teslimatı lllf:' lesini'! tf 
corusuunesi muht mcld•ı·. 

(Bat tarafı 1 inci aayfackr}' 

bazı scvkulce,n noktalarını zapt.et .. 
mlslerifir. 

ttnlynn dağ fırkaamm son heaime-o 
tine salıne olan Pındııs bölgesinde 
Yun:ınlı!Jır mevzilerini muhafaza et-. 
mekte "Ve İtalyan mü!reır.elerh:ıi te-. 
m~lemekle m gul bulunmnktndır ~ 
lilr. Yunanlılar duşmandan alınan 
top ve mitralyozlerı kullanmaya baf
lamışlardır. Arnın·ut askerlerinden 
murekkep bir bölük. muharebe et
meden Yunanlılara teslim olmuştur. 

Met.aksasın nutku 
Atina, 13 (n rı.) -Atine nJallS& blı.. 

diriyor: 
Başvekil geneıol ıctaksas, refn

kııtinde matbu.ıt MU.<rteş;.ırı B. Niko
ludıs oldu,tu hfllıic. dun ab h Athıa 
iııııversıtesine [!İtmı;,tır. B. Metal'58S, 
i.ıniversit.enin pıofc.~orleriylc yuksek 
tedrisat ınuallımlerı taraf nd n r;ok 
hnrarelli tczahuratin irnrşllaıımıştır. 

'Omve tt• ıin rekWrCı B. F'1tınısln 
nu lkuu:ı ce-.. ab veren general Metrık
sııs, b'Uınssa demi tir ki: 

Yunan mili tir: "l atanpttvcrliğı 

fie."ln kalını-

Tekir.dağın kurtmuş 
bayr.cmı 

v m matinei rdon if b ran .GS~ıD~~ 

TA • 

Mevzuu Türk don~nmasmuı AJ.-dcnizc lınkim OLdUğ'U devirde 
Venedıktc ce.ı\:)aıı eden mua:zanı ha ısat.. ... 

16 ncı asırclı V cdik'in ic yü.."'li .. !htilfı.llcr, cntrikalıl.ı·, fulıu'1, 
sefnhet .... ve ıı ·ıı bir ask mncerası 

BARBARO~ devı·inde VENEDi 
i:;ir.fü l'Om1! 1 

~ı tır. Yun:ın trnje- göndermek üzeredir. 
j tesadüfi \'C arızi (B:!!! tarafı 1 inci ryf :ta) ~~~~~~:-"!""":-~~~'."!!!!!!!~~!!!~~~~!!!~~~"?"!~~-~~~~!!!!!!!!'!!~~~~~~~~.,..'?""~~~!!!!!!!!!!~~~"°''-"""~~ır.ı:J~•~~~~~~~~~~~~~ 

blı \e kasdi idi. de Carlton otelinin c;:ıka·,ı altın-

4 5 te rinisani gecesi bir :ınc:ı Zily,at yoktur. 

dan çıkarıl:.:.n 2GO oluJen \e 
şehrin diğer noktalarında altmı 
kadar ö'Uden b::ı!=:kn .. yfat yok
tur. C rlton otelinin enkazının 1 
tathirine devan1 ed mcktedir . 
Hükumet merkezin..! 300 l r 
bina da sür'atıe tamir ~il,. ck-ı 
tir. 

Parahova vaclis"nddd müs
tahkem mmtalmcl.a hıc bir hasar 
kaydeclilmemirtiı . 

-:ım«--

Uçan Kalel ... r 

Siz nıünev,•cr hir k:ıtilsiniz. Bu tinaô edip etmediğmm farkında _ 5 8 _ 
basit şeyleri bana tcl.rar ettir- değildi. Onun için kcn:iısi de he- . ı 
m yin. SiınıJı ..... c 'lırıi-..de rnev- yec::ı.ıı içind' bulunuy rdu. Bu vesikadım bahsetmesi Bili.~ndi 
cud ola•ı ve Muwyye•ı Hanınun sırada dışarıda füz y; C!lill de cok ynkındun ~uttk:ıd&r tmi -
da su,. ortağınız olclu,;unu en bul duğunu \'e b 1 i i ·de ti. Acaba bu vesika ne &.ı : Y 
kati bır Ş('1tıld" is}:ı:ı .. cd n bir C"r0ynn eden konu. m lan du) - sa hakiki uçlu - in -·r e uuş ı. 
\'esıka ıbrnz ed ·c;i ı Baknlım du~nu hatırlan11s \ c a!elacc1 

1 

mn~nna rağmen - Mliz 
o z!>man n ~·un" aJ r:• ız? dı mrıya cıkmışt.ı: de cürmü ış!edıkten o 1 

Vnş~ngton, 13 (n..a.) - Dün Tanın bu ır •da erid n Se- -- Siz burada oturmayın, bu- mış olduğu rddi imk 
Vasingtonda iyi lıab_ al:ın mah dadıu es duy l'.lu. ) urun !::izim odtıvn gıd ilin. O- veıuım zabıtanuı elın 
fillerde bildinldigin göre, hfüili · - Bir d kıkn duı un!. 1 r da ı u.hat etlersinız. mi bulunuyordu? 
edilmic; "Ucan kale tipind"n 13 Sedad telaşla dı.,. ... 111 çıktı. Muzeyyen ne !=:ek'lde har k t Biılend burun \'Ü 
Amerikan bombard man tayya- Mu .. eyyenin yamna do-ru ıki a- ctm~i l ım g~ldigini bir türlü "rperdiJini hissetti . .b .ıı 
reru, n rmnl ol r • .d ha bu dım attı: k tiremıyordu. N yapmalı idı. ldmı suallcnne dc·•a ll etti: 
ay içinde lngıltereye verilmiı:ı _ Duyuyor musunuz? diye 1 ·n:.ie sarmak iı:; :Jiği bir ok - Şinıdı uallcriru • ' t e-
olacP.ktır. so u. Mfizcyvcn :mti ~o bır s uller vardı. Bılh:ıssa sorgu elin. Siz b!l l!;ii y b ı-: 

Bundan b~şka Nevyorkdn te- . işaret yaptı. Scd..ıd -··yl ye- lıfiltlıninin en son balısetmı.cı ol- yaptığınızı, evve'cc . 
min ecr 1iğine göre, bombnrdı - cck söz bulamıyor, ne .·apaca,;: - duO'u vesika iRı 1.endis ni cok a- t ~arla.mad '!lnı:t.ı i l 
man tayyar~leriniıı atJ~arının nı kestiı rmiyordıı: l 'mdar ediy-ro'du. Aeab kendi- müd olm~dığını d · 
sıhhatini temin" yar.ay~m ikl giz- - Salon ·yı .ıd ri E.inı it lı-ı.m eden bu vesika ııe idi? ııuz dc>ğil nı? 
li Amerik~ makinesi modelleri, sahi .anmayın. B l ıt lfr Koriclo iru'ian geçer ı - Evet!. 
Amerikan torpido mulıribleıin - formalite,· bir Iıul·uk hi jd . 1 emen hemen lıir. konuı:::m:ıd - - Üzcrini.,.dc çık.•n 
den Oirısi ile Iııgiltereyc gönde- İnkard ısrar lar. Sedad on ma g ttir - lıfı.discnin bu kt 
ril.mi$ bulunmaktadır. \nıeri - sb le~mek içm y. rcı, hır 1'tı. So.nr : etmiş oldu wıu · b t 
knn ı7e.smi rnahfill rlnin ilaveten Handı • tın "' - Sor u b 1;.r bitmez hem n - E\ et... 
bildirdiğine g· r", bu ın kin 'er, tin almıs 1du~ g hı i .1 dı,> ek acele dmılnrb. - Zannedersem bu \' ık yı. 
her halde hal"n tngiltcrcJc tec- du. .fü, --yyen h ı"'akla tı_ cinayeti işlediğiniz ge!X' , c an 
rübc edilmelttedir. h:l llilllnın id lı:ısımu Surg->ı hakiminin böyle bir 1 azabı duyarak yazmış bulunu -

1 

nltmclı da o' 

U/.? 

u ıuyo unuz 

(Arkıs! \Br) 



SAl'i!'A: : 1 

. Aliçonun Kavasol}lu 
Koca ibrahimle Suttan 
Hamidin huzurunda 

gUreşleri 
~anya lmp:ıratoru Hicrl 11ı; yi1z 

on senesinde Sultan Hamidl ziyaret 
4-ln lst:ı.nbula gclmiısti, 

Almanya imparatoru Kmiu!ı~ de 
ziyaret edecekti. Almanya lmp:ırato
nınun Türkiyeyi ziyareti sJy~i h!'ı-, 
'1ise olmu"t'u. 

Sultan Hamid, Alm:ınya lrnparn
torunun Turkiyeyi zıyaretini ~hem -
mlyctc nlmı.ştı. Bu scbeblc padişah, 
hnp:ıratoru h{ı,.n{l ruretlc kabule ç;ı
bşıyordu. 

bu vesılc ile Jınp:ı.r .. torun huzurun
da Tilrk f:nn'ntknrlarını vnzc;vlen:ı~ı 
likir edinmişti. 

M:alycU senlyede bulunan Uyatro
rular, mızıkacıhır M:ar:ı.şh:ınci hü
mayunda bulunan zorbanclcr krayl 
hCincr eyliyorfardı. • 

Sultan Hamıd, Sultan A1jz dc·."'rl
nfn pchlı\·nnlarını başuıdnn %;:;.\ d.k. 
tnn sonra, M. ra har.C'i htim:ıyun diye 
bir san'atk' r yuvası tesis C) lemi. ti. ı 

Mar:ı.shanci humayun :zorbanlcrdcn 1 
mürekkebdi. Dunlar Anup .. i tarzda 
talışan zatlardı. 

Mnra,şh:ıncl hum:ıyunun en son b=-tı 
elyevm ~rhayat olan Camb:ız b<:~ı 

Rıza Beydi. 

Cambaz Rıza Beyin maiyet.inde 
~k ku\ veUi zorb:ınc gençler vardı. 
Rıza Bey se. t adaleli bir zattı. 
Rıza bey, :ığır gillleler kaldırır, ğöğ 

sünün üzerinden fayton ~cbası ge
çirirdi. 
Rıza Bey, Alm:ıny:ı imp:ır:ıtorunuıı 

karşısında acır gullclcr kaldırdı ve 
göğsUnun uzerine kaln l:ırdan mu -
rckkeb tahtnl~r koydur:ı:oak fayton 
ar:ıbası ıtct"rını. ti. 

Rız:ı Beyin Almanya imparatoru 
huzurunda go terdıfü n:clıaretler şa
yanı hayrett • Rız.'1 Be) in kolu bu 
meh:ırctler r:: nd.:ı "• katl:ı~stı. 

tşte Sultan H. nud, m.ı ... f ri hnk -
kında ıbz~l buyu du u bu m._hiranc 
ve s:ın"atk:. :ıne ziyafetlere biı çc'""ni 
vermek futed • 

Sult:ııı Hamid, Sult.ın A:.iz devri
nin bas pehlh anl:ımu Almanya im
p:ıratoru huıurundn gilrcşt.irmek is
tedi. 

Sultan Hamid, mnbcyincic'Ini ç::ıgır
dı ve şu err.ri 'erdi: 

- Sultan Az.izın b::.,, pchl.-.rnnl:ınru 

çağırtmak istiyorum.. 1mpar:ıtorun 
huzurunda gur~cr. 

Bunun üzerine ba:; pctılivııohırn 
telgraf çekildi. 

Bilhassa, Alıço ile Kav:ısoğlu Koca 
tbrahim ıst:ınbul."1 gelmışlcrdi. Ev -
velki gelişleri gıbi bolcn p:ır:ı \'cril
ınlşti. Gıydirilip kulinblmıştı. 

K:ıvnsoğlu Koca ibrahlm sek .. cn 
y:ışınd:ı vardı. Alıço d:ı. hemen he -
men ~el.sene y:ılnndı. 

Her iki pehlivanın, tstnnbula ne 
için geldikleıindcn h.ıbcrı yoktu, Hiç 
bu pehlivmılann • klın:ı gureş yapa
cakhrı gelır mıydı? 

Seksen ya ına cırıni olnn pchli -
vanlar padışalıı z.-ırnan tar:ı!ıncl:ın 

talt:f olunncaklaruı:ı 1.ani idıler. 
Km O"oglu Koca 1brahim1n Vızcde 

tiftlıgi vardı. lfah 'akli yerinde idi. 
Fakat Aliçonun halı pcriş~ndı. 
1ki pehlh ;.ın lstanlıula geldiler ... 

Sarayn gıttilcr. MnbC'yinci onlcra şu
nu scıylemi rti: 

- Efendimiz &i:r.I, Almanya imp;ı
ratörunun huzurund.ı goreşiirrr ek ıs
üyor .. hazır olunuz:. 

Kov:ısoğlu Koca lbrahim, şn ırmı"
tı. Hiç seksen yn.şmda b.r rdam gu
reş tut .. bil.r miydı? 

Aliı;o hiç heyecan du~mamıştı. Gü
re i tabıi gormuştu, Lll:n, Kcv:ıso: -
Ju tereddude duşmtiştu. M:ıbcyinc.ye 
bir f.f'Y diyememişti. 

lki pehlivan saroyd:ın ayrıldılar ... 
Yelda giderken Kavasoglu, Aliçoy:ı 

hfüıben: 

- Aliço, bu ne hııl?. Ne yapaca
ğız'.' .•• 

Dedi. 
Allço, souuk kanlılıkla cevab ver-

di. 
- Gilreseccliiz aü:ı be?. 
- Nnsıı olur? •. 
- Basb:ıyngı olur .. 
- Ben, güres tut:-cnk bir halde 

değilim! ... 
- öyle i"e .. pes edersin bana? 
- Alay mı cdiyor'"lın? 
- Neden al:ıy cdcccg"m? ... Cideli 

konu uyoruın. 
Deyince, K:::vasoğlu, h~ddetfondi, 

Aliçonun ne :ıdam olduğunu bıliyor
du. Hıddetle: 

- Delirdin mi?. B.ı ycşta ciddi cü
res olur ı 1u ? 

- Olur yo:. Zrıtcn cennilc ı:iire~i
mizi ayırd cdcmenıiştık. Bu vesile ile 
padi,ahın huzurund:ı ayırd ederiz. 

Dedi. 
(Arkası \"ar) 

Deli Şahzade 
Yusuf izzeddin 

1 h __ A_s_k_e_r_ı_ik __ i_ş_e __ ri __ I 
Kadıl<öy Yabancı A•kerlik §Ube· ı 

sinden: 
Yuksek askeri chllyctnameli u~c 

C Bııt tareıfı 2 inci s:ıyfadıı) me~u:ıu 'c tam nskcri chlıyctnamcli, 
uğr~nılarak operatör Raif bey orta nskeri chliyctnameli 'e nskcri 
de uyandırıldl. Üçü hiı likte zin· ehliyetnamesi olfnıyan 336 doğumlu 
clrlikuyu köşküne geldiler. ve bu dou"Uınlulaı'ln kısn hizmetli ns-

Doktor Şlczingerin dediği çık kcrli.;ine karar \'eri lip te ! e\ kedi! -
mıştı.. miyc.1 Ktclıköy, üskudar 'c DcykO'~ 

Velialıd bir ustura ile kolunun kazrJarındnki ynb:ın ı kısa lıizrnctlılc 
damarlarını ke.,mi.1lı. Tin iknmet senetleri, acıkeri ti liydna-

Dol~torlnr tu damarkrı ba~- melcri 'e nüfus cuzd. nln ifo birlıktc 
ladılar. Yara) ı s:ırdılar. Ancak neci~ ~ubcmize l>n .. 'urmaları. 
onlar yeti~inciyc l:adar Yusuf • • • 
İzzcddin efcnci c:ok lcnn ltaj bet- Be;ikt:ış Ac. Şubeelnclcn: 1 
m.işti. !{anların lrn.ryolc-lan aşa- l - Askerlıklcrine km.ır ve.ilmiş 
ğıya halıya kndar aktığı müşa.- oldugu lı lde bu ;>ıl (1940 yılı) muh
hedc edilmi~ti. 11) tclıf sebeblerlc haw·lık kıt'asına 

Doktor] ar ee!diği Vakit artık gonderılmiyen \ cyahud geç SC\ ke -
vcliahdin hayalı fi'nmek üzere dilmiş olmaları cfol.,yısile geri çevrll
icli. Çok geçmeden vefatı \'Ulm miş olan ,.e halen ~uk.,ck tahsiline 
buldu. de' nm ctmiyen yedek subay yetişe-

Veliahdin; hadiseden haber cck kısa lıizmctlilcı· :ısl,crc sc\ kedi
alan bütün maiyeti, İstanbul un lccel.lcı inden efü rınde diploma ,.c e:ı 
en hazık on iki doktoru, Said liyctnamelerilo niıfu~ dııd .. nları ol
Halim l'aş:ı ile nazı dar, rnabe- du~u halde en geç 15/ 11/940 <"uın:ı 
yinciler, lttihad 'e Terakki Ce- gumı saat dokuz.ı k ... d .. r şuht.ı .merkc
miyetinin bazı erkanı s:ıbahlc- zinde bulunmal:ıı ı. 
yin Zinciı likuyu köşkünde top· 2 - Gclmiyenlcr h .J.kındn ı.nn•ıni 
lanmıt;lnr1ı. Yusuf İzzcddin E- muamele ynpılnc;lgı ılfın olun..ır. 
fendinin kardeşleri Mecid Ye r·-----..---
Seyfe<ldin efendiler de gelmiş- ...., 
lerdi. l ullAL. T \'e lllRACA'.fÇI 
koştu; bir hırıltı işitti. Yorganı M üesseıelerln Nazarı DikkatiM 

~t~. .. . . 
1 

ı Bnğdad, B~a yolu ile dunya-
~ atak gol gıbı kan.. nın her tarafımı nıusald şcraitlc 

Feryada başladı. 1Jci kalfa ile her türlil eşya naklıyatını deruhde 
haremağaJarı yetiştiler. Yaver eder. 
Fuad bey uJanclırıldı. Daire mü- Büro ÇAKER YAZARO~LU 
dürü Müfid beye telefon edildi. Galata Kııraköy Scrmet han 
Müfid bey kendisiyle ayni a- Telefon: 41773 1 
partımanda oturan Etfal hasta
hanesi dahiliye doktorlarından 
Ali Rifat beyi yanına aldı. 

(1) Doktor Ali Rifatln banı:ı lfade5i 

Ali Rifat bey bir opeı·atör 
bulunduı-ulmasma lüzum gör
düğü için Etf al hastahanesine 

( ArklM5ı ,·ar) 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: 
Yatılı talehmlzin ilk kiınun 1940 taksiti mezkiir ayın nzami onuncu 

gfüıilne k d r ~atınlını~ olmalıdır. l'lfakbu;: pulılc beraber tam taksit 86 
lira 69 kuru,.-ıu:-. clOSOO> 

Hakiki bir tiryaki için, 
eğzrnm t~dmı 

ahştıOı sigara ne ise 
bilenler için de : 

HACI BEKiR ŞEKERi ODUR. 

f !~~= ~,.~.\~E..!,N !!.~~ö~~.L~ .. 
1 Toptan SİJla.rİ~ i~in tenzilat yn.pıhr. Balıiokapı İstanbul Jlaca 

Beldr 'l.'ic:Lrethnnc inin merlmzinc müracaat edilmesi rica 
olunur.• 

• 

l7ENi SABA!\ 

DENiZ LEYAZIM SATIM ALMA KOMiSYONU iLA U~J 
120 Adcd Fabrikn tahtası 400!''25X2.5 
200 :> Llımbalı tahta 400Xl2X2.5 
35 > Çıralı hatıl 400X28X8 
80 Kılo Kar1'ıtc 6: 10 s/m olarak kıı,.ışık 

6 > Atılmış pnmuk 
5 > Zcytın yoğı 

G Adcd Deri 60X90 s/m cnilmunc gibi> 
1.5 kilo Keçe çh-isi 
4 Adcd Muka\•va JOOX'i'O 
3 > Çıralı lıntıl 40CX25Xti r,/m 
2 Kilo Karfiçe 6 r./m 
3 M3 Çmılı hatıl 400X"!ıX8 

3 > tbt::ımur h tıl 350:400X 0.4~X1C .4 

-

2 Aded LD 14 tipind 5. 1 '2 bcygırlıl ASBA u, 
l > LD 13 > •• 112 ' 

11 Metre Bakır boru ıç kut r 75 m ,n nı 1 5 
11 > > > > > 95 > 
11 > > > > > 98 > 
11 > 
15 > 
ll > 
ıı > 
11 > 

> 
> > 
:. > 
> > 
> > 

> 
> 
> 
> 
l> 

11 > > l> > > 
15 > > > > > 

150 Aded Dcyaz mahnr:ı 1 No. 
l 70 > Siyah mal ara ı No. 
220 :> Beyoz n kara 50 No 
50 > Sıyah mal-. n 50 No. 

]18 

100 
75 
95 
93 

118 
HJO 

50 Kilo Kumanda ~3/4 btlı g. ta• 
2 Roda Demir halat 3/4 bur ta 
1 > Lif hal. t 1 bür . t 

> 
> 
:ı> 

> 
> 

> 

> 
> 
> 
> 
> 

> 

15 Metre Kaputluk Am• .K. n bC'l" ek. l 1 el c. k'~ 
2 Aded Kol hızaı tc t re ı cc;ı! , r l. n:, ' > 
l Dtlzunc Ara l'YC ı ~numune ıb 

l Diizüne Arn ey ı cnumuı ~ ı:ıı 

> 

> 
;:. 

> 

clı kt ik 
.1otv 

mm 
> 
> 
> 

> ., 

> 

4 Aded Zımp.1m ta;şı 30 sim 1 ., nı k::ılır lık ,,.. 3 t, n n • 1 k. 
25 Kilo Demir kC'f'C çivisi l .5 /m 
25 > > > > 2. > 
20 Sandık karfiçe çlvısi 6 > 
20 > > > 7 > 
20 > > > 3 > 
20 > > > 9 > 
20 > > > 10 > 

8 > > > 11 > 
8 > > ., 12 > 
6 > ., > 13 > 
6 > > > 15 > 
3 Aded Voltmetre 5-12 volt rf.o. le ecckt r. 

12 
Ampermetre 0.5-1 amper c, .... t.ı. • ı •• ı gobı:-klı 'cy.1 de ·-

• \ • • bobil' li olac. k 
•107!13> 

•• '1r 

Kuru fasnlve ahı :ı.c-:ık 
16/2. 'ı.cşnn/940 cumartesi gün~ s:ıat 11 de P• 7 rl kla 10 - 20 ton k ıru 

fasulye :ılınacaktır. 

1steklılcrin belli gün ve saatte kom".::;on 1 ın .. ır. c:ıntlnrı. c10i9h 

İLAN 1 
Üsküdar icra MemurluiJundan: 

~mil, Arıf, Berekc t Sıddıh, S, a
det, Habibe, NnzifC', Zchı a, Melek I 
'e sairenin Bayan 1 ı \ \ c n
den ödünç aldıkk.rı par.ıy, muk bıl 
ipotek gösterdikie., • ı da Huıl1 
Mchmed Pa.a m:ıh. ile mele Şem ı 
Paşa ve Kulh:ın %;O~... d c kı 101 -
24, yeni 105 - 107 - 3..! m, ı :ıl rlu 

Z Al' İ 

d, ir \, d kn rıe ni zayı ttım 

Ycnis 111 nlaco~ımdan esk nin lıt k
nhı y'>kt ı· , 

Akıf Özdemlr 

murakkam ve kaydc:n ag t.ı.ı.ı!ı Şcnı- 1 =====--= 

:s 

Ttpebrtşınd;ı Dr:ım Kıamınd:ı 

H, • : J!>W l C"I\<'' b ınu, .ı< ; nı 
ı-~.ıt 20.3'1 { ,, 

AYAK TAKiMi ARASINDA 

l 
lııtıkr:ı Cadde5.ınde Komedi Kısmıııdol 

14/11/1114 p,. ·C'ı l un tık 1 

$ •.• • ~o L (1 l • 1-- lfor t:ı::-:~r~o~O~\lis \"ardır 

!
Aslan ve Eskihisar müt
tehit çimento ve su 

1 

kir ci fabrikaları ano
nim şirketinden: 

t.ırıh•!lc ı ı ,ıdıf p..:~embc gunu s~-
, t l.ı.30 d.1 Bt:yoglunda tstildiıl cad
ılc ırclc Seıl.lıd(.1Y 1 (Cerde d'Ori .. , 
e-> 1 ) b.n. ınd;ı di.ırduncü bir fe\·kalıl
dc. h12yeti umum ye iç'tim:ıına davet 
olunuılar. 

Hu;:n .. -um•i nıiu.akerat 
- s r ,et d lıili nlznmııamesinın 

rnu;dd l i:c. ri ım;dksinin tndili. 
M..ı. dd<>l b . ıd maddenin 

dcı 

pıl 

olt: 
y, k. lctiııc gıındcı ıl.p t:ı ılıl, ettirılc

cektır. 

Muarlılcl be..,inei. nrnddcnin tadıl

den s • ı nl:ıcagı şekil - •Ş"rl.din 

"' rrı,ıye i beh!!ri 25 !ıra kıvmı..ti iUbo 
rlyt·sirde elli doicuz b"n altı yUz lıis- 1 

~e seı ro ne munkn~m bh" milyon J 
dörl yiı dol. n bin Turk lirn"'ıncl. "J 

ibaıett"r. HcFh umumiyenin c«kal 
ve mn zu tı kal"lıniye dairesinde b ı 

sc. maye) ı t" yıdc saliıh,yeti ol:ıcak
tır. fhı a ol n, r. his...e scned:-!.ı be-

İlanları 
·===----=--....,_....:,,,,,.,. ........ .,.,.,~,_,,,,,,__,_...,__.,,._._.._..---,iN 

Mul an n'f'I' bKll ı rr ı' kJ., t t -m· t 'e m kd..1rlnrı a~a"ıd ı yr.ıılı ınbl 
re~ 'e ıh ı''r kereste .ıyu ayrı ihale edilmek uzcre 27 /11/1940 çaı-s:ı p 
gurıu . t L.ı de kapalı zıırf usulü !le Ankarada idal'e binasınd:ı 5 

• lııı, uıl.t.r. it' 
D ı işe girmek i~tiyenlerin her liste lıiuız,nda gösterilen ınu\·aklt11t 14 I 

mın t ı! kmıunuıı tayin cttigı ,·esikaları ve tekliflerini ayni gi.ın snnt 
kucl 1 on'isyon reisligınc vermeleri ıtızımdır. ~ 

S ''ı nn eler p::.rnsız olarak Ankarada malzeme dairesinden, H:ıyd 
t'ad.ı 1 ı.. dluın ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. cl0724> ~"" 

Muhammen bedel Muv• t 
L , t "! "k t ... ,na ıı; e "ı tar r.13 mecmuu e•·· t(r· 

~~~-:--o·~~~~M-3~~~~-C-in_s_ı~~~~-L-lr_a~K~r·~-~ 
l G43.220 Gürgen dil- 35.00 22512.70 1688 46 

me \e knlas .•.• 
Ihlamur knl:ıs 50.00 25.000.- ıs.75·,..... 2 500.-

• • • et!J 
Marcmlz H ydarpa~a liman tersanes:nde kızağa C:!?kilmi~ vıızi1 ~ 

bı.lurı n ve 2!!.5 metre uzur.lu&rur.do 8.iO metre genişliğide \'e biri 2 75 ..41 
ge • ~.55 metre yüksC'1,llgindc bir çift ahımb dubanın tamiratı ve 90 g .o' 
De, lC't Denuryolla:-ı idar ... -ine t ... sliıni kapalı za~r u ulllc miın~,kaS•: 1 1' 
muşlu . l\!ı.hamr.ıcn t:'lmirat bt'deli 15 lıın ],r.:ıtlır. ır 

Eks itme lfoytl..:rpaş."1 g:!ı· bina ı d:ıh"lincle b!rtr.Ci ,şlctme l:omis)O #, 
rrı' J ın 20/ll/1!!40 t:ır'!ıine ımis:ıd!f çnrşamba gumi s:ıat 11 de icra ti' 
cektiı. Bu g.bi Jcn::': ,·c•\ıitini evvelce lıt! !1U suretle yaptıkl r.ıın d .. r 10 1 

ı•hliyet vesikası ile l>iı liktc te'•lif mektup' rını mazrufen ayni gün f!h t (• 
kadar kombyon rcMiğ"•ı0 vermeleri ı .. zıındır. Po .• tu ile gönderilecek ıel\ 
ler için po 'a1a vaki olnbıkcck teelı'1ürler kubul edilmez. of' 

Muvakkrıt teminat 1123 liradır. Fen.1i ve eksiltme şart"1;;ı.melerile nııı1' ıt 
lenr.me C'S lnrı ifüıremi.zin Haydarp:ıı::ı, Ankara, tzmir i::'lt>tme müdÜ1 

rindcn {icretsiz okrak verilir. (10403) 

:. ıhisarlar U. üdürlüğünde~ - = :.111111 

I - Şartnaı11csi mucib"nce 130 b n rıdcd yı..zlul: tuz çurnlı mutc 
nam \ c hesabına pazarlıkla satın nlm caktıı·. :f 

il - Pazarlık 20/XI/1940 çarfinmba gtlnU sa:ıt 14 de Kab::ıtaşda lt 
zun \'e Mübayaat tubesindekl olun komisyonuııdn yapılar::ıktır. 

III - Şartnnmc sözu geçen şubed n par .. ız alınabılir. & .. 
IV - İsteklilerin pazarlıl: i~in t yin ol.ıııan gü ı ve sauttc tel•l ! ,Q' 

cekl• rı fiyat üzerinden r;, 7 .5 gü\ enmc par:ılnrilc 1 irlikte mezkur koıt' 
:ıan muı·aca::ıtları. el 0463> 

ASKERİ Ft BRlKALAR SATIN ALMA KO~,İSYotrn iLANURI 

Kırıldrn.!e<le ) ıı1ıtu ılnt..o:ıli insaat 
Keşif bedeli ~20.500 lira olan yukarıda y:ı~ı ınşant Asl;:!'ri fr.L 

lor Umum MtidürlugU satın nlmıı koın:syonuncn 20/11/1940 tarıhindc ' 
gümi sa t 15 te kapalı zarf He ihale edllccekt r. 

Şnrln::ımc eh lira <2> kuruş ınt•l:::abılindt' komisyondan \erilir. 'f 
rin ınm akkat tenıinot ola.ı cl53'i lfr:ı «50• kuruşu ha\"i tcklıf nıcıtl 
nnı mezkur günde saat 14 de k:.1.dar;,,omisyon::ı \"ermeleri ,.e kend11 

de :!490 numaralı kanunun 2 ,.e 3. m!lddelerinde yazılı ves:ıikle ıılll 
giin ve saatte kom!.syona müracaatları. c l OGOS ~ 

* (: * 
Tnhmın edilen bedel: 40 ı:r:ı ol;m Zeytlıılıu•·:1u siJ{ıh t:ımirhanesi :ır 

dahilindeki otı:ır biı" ~eııe. ıniiddetlc ;'lÇık arttırma ile ihole edılccelttİı"· 
lilılcrin mU\·akknt temln:ıtı olan .} Jzde 7 .5 nisbctindel:i 3 lirayı he!" ~ 
bir ıııalmildül-lüğüne yatıı :ırnk , lacal:ları makbuzla birlikte Sahp:ıZ• 

Askeri Fabriknlar ycll~masındaki sntın alma komisyonuna 26/l l/J9·fO 
E:i.inU sn ... t 14 murac:ı:ıtlan. c ı 059&• 

• • • 
8000 kilo sndcyngı 
3000 kilo zcytinyaı;ı 
5000 kilo mercimek 

J 0000 kilo nohut 
20000 idi•) bulgur 

8000 kilo sabun dclleri t<' .. ı ıi. 1" tnhs"I olunm<'dık-
ca ycn"dc.n tezyidi sermaye ınuame~ alınacak ı 
lesi ynpıl. m:ı7. Hisse senCfl, tı t.ıbı 'CJ T<ılımin edilen bedeli c.24.50fü Jlr;.ı olan yukarıd:ı yazılı cem"an 6 ı-:ı<O' 

si Pasa mcdrcsesılc bo tanı, on t..ır fı d, uç dda bagrıldı:,tnıı sonı a en çok 
Lebiderya cthctındc.kı tarıl.i tim, ol arıt fon,. ıh k f.!<lılır. Ancak m ıtır-
tarafı Tevfik Beyin s:ıhilhaııe ı, bah- m::ı bedeli muhammen kıymetin yuz
çesi ve arka tarafı Emme h. rıımııı de 7:; ı •. ı l.ıulmuı; \ eya alış istiycııiıı 

hane, lıahçesile miri ınumaileylı Tc\ - • al< : gı:ın ı uı h .. nı olan digeı· al;ıc.\l'
!ik Beyin kö.,khane::ı n n ara 11,dil l hır bulunup 1,1 bedel b.ınlorın uu 
vaki işbu sah.lhanenın Kulhan olrn- ı;, yrı menkul ile tcının cd imiş ala _ 

ihraç oi ıım. dan e,•,·el nflı>mnclC'ri erzak Askeri Falıriknlar. U~t'.ın Mudürhığıi merkez satın alma. l<O~!ı· 
Ticaret Vel fıletinc gönderil.p t:ısdık nune:ı 2/12/ 1940 paz:ırtcsı gunu .ımat 15 tc krıpalı 7.arfla ihale cdılcCC,. t t' 

etrrilcc( ktir. . Şartname para~ız 0~1r:ık konıisyon~aıı verılir. Taliblcrin mu\ ~k"\ 1 

2 
B 

1 
. 

1 
r k t' ·t·b mmat olan d837.> lıra <.ıO) kuruşu lınn tcl.lıf nıektuplarını mezıror g ı;'' 

. -:- d ' ~~~~01;s1 _ırn ıym~. 1 1 1
• a- sa::.t 14 ele. kadar komİ!;ynnn \'ermeleri ve kendilerinin de 2~90 nuııınr311 dl 

~;;'e'-'m 
1 
e • k b ~ .. -.: s_encl ıbyer~ııo ı numın 2 ve 3. maddelerindeki "csaikle komisyoncu olmadıklarınjl ve btl ğıııa nazır bnhçesile çe' r Iİ ve bcr- cakl. rınm mccmuun<.l.ın fazlaya ı;ık-j 

mucibi kayıt 2312 metre ınuı·:ıbbnı Ye ınazsa en c;ok arttır:ının taahhuciü 
ta1T1amına yeminli uç ehli vukuf rn,ı- baki J~almak üzere ıırttınıı.ı 10 gun 
rifetile 6!l3G lira kı) met t 1.dir cd 1 n d, ha lemaid edilerek 10/12/1040 ta-' 

kı ınç ~. u_nt~lc&. ~ c. edrı yı5r9mCOO eşi ~.ra :ılüka..:nr tilcc:ırcian okluklnrına dair Ticaret. Odası vcs=irnsile meıı~<ır 
ıyme ı ı ı ınrıvcsın c uzsc.> . .. · 

d
. . k' ·h. d t ve s:ı.:ı•tc komısyon:ı ıııuracaatları. c10607> 

nrsanın on ıkide 9 h c• ı 2280 numa- rılıuıd' per,:embc guııu smıt 14 den 
ralı kanun hukuınleı ıne te · ıkan n- 16 .) a kadar 'O'skt•d;ır .ifr.ı memurlu- ı 

çık arttırmaya konulmu • .ır. gu oda ,ıcia :ıı ttmn;ı bcdclı s.ıt ş ıs-

E\·s:ıfı: Etrafı dU\ • rl;ı Ç<'V rilm ~. tiycıun • la~a0.ııa nıc;hı:.m olan dı eı 

metruk dolma bir havuz, mctrük bır alacaklıl~rın bu ga,>, i menkul ıi<.' te-
ocak mahalli, biri mu~teıck ıki kuyu n ın edılmi;ı al:ıc:ıkları mecmuundan 
vardır. Arsa sebze ekılidıı· 'c muhtc- ıa i y.ı çıkrrnk ve muhnmmen kıy-
lif cins mcy,·alı \ c meyvasız aı;;. çl.ırı metın .>uzdc 75 inı tubmık şart.le (;n 
muhte·.;idiı·. çok . ı ttırana ıh:ıle cdılir. Lo,>lc biı· ı 

1 - i~bu gayri mcnkuhın aı tlıı n • bedel elde cdılmezse ıha le .>, p lına;ı; 
ı;artnnmcsi 27/11/19-iO tarih ndc11 \"e satış 2:!ll0 nuınm alı kaııuııa tc\ fi-1 
itibaren N'o. ile ür.kııdnr icra ka ı geri bıı rıkı1ır. 
dairesinin muayyen nuır ra ındn h..ı ı; - G<ıyıi ınl!nkul kendHııt> .Jı ılcl 
kesin görebilmesi için açıktır. llanda olunan kimse ckrhal 'ey:ı 'crılı 11

1 
yazılı olanlardan fazla ınoluın.ıt ol· muhlct içındc p. ı .ıyı \"C'rınezse ıh.ık ı 
mnk İ"t yenlf'r, işbu şnı tnameye ve ı .. r .. r frsholuııarak i<cndisındcıı ı \ -
!:3!>/3082 do ya numarası le meınurı- 'el en yui ek teklıftc bulıııınn kim-
yctimize müracaat et .. dır. se .. rzctınış oldu u bedelle ahı ı,> a 

2 - Aı ttırmayn iştıı. k içın yuka- razı oluı. a ona razı olm:ız veyn bu-
:rıda ynzılı kıymetin ~ ı..ıdc 7 .5 ni be- lunın..ızsa hemen 7 gün mi!ddetlc m t

sene ırııı es ·ı ıs:sc rene :ı ı snhip-
lcriylC' m1ics~is hisse scnedatı eshal.ıı
n, su reli te\Z i. 

T.c-aret kanununun 385 inci mad
d,.,i mucibince hi~ed::rlıırdan bir his 
sesi olanın dahi im mii~::kereyc i ti
rak ve rey ita etmc"'c •ıakkı vardır 
ve lıitden zi~ de hi sesi ol:m zev.•tın 
rl'yleri hisseleri n.s~>l.'tlnde tezayüd 
eder. 

t lıu iC'tim:-d:. h~zır lıulıınmah isti
yı , ze\ :ıt. 'T'ic:ırct k muıııımın 371 
illl'ı , .... ~::ch'Sİ mudb.nce, içtlıı1:ı tnı i~ 

lı!•ıden '· 'r haft:ı evvel hl ·selerinl 
şiı kf't merkezıne tevdi etmelidil'ler. 

l:lm,I. t, r~ tf\ eli edil cek hi'"sf" sc
ııcd ... t. mul .. 1,, lind,, :ılın. C'nı. ı 1c'. -
tupl.,. ·.rkc. m!.'rkc· iı C' t \ dı· t m, hi
:> ~ti- d '1 ı. k kalıul cd•lı..cektir. 

t t. nbul, 13 Tc rinis:ıııi 1940 
MecHai idare 

tinde pey veya milli b:r b:ırı • nı'l 
teminat mf'ktubu tevdı edılc.ccktır. 

('Madde 124) 
3 - İpotek snhibi alac,ıklılaı in di

ğer atakad:ırl:ırın ve irtifak h, kkı 
sahiplerinin ga:rri meııl,ul Ul1..ı·indı:ki 
haklarıııı husus!lc faiz ., c nrn r:ıf,ı 

dnir olan iddialarını i hu il "m tarıhin
den itibaren 15 gün kındc e\ r:ıkı 
mi.isbitelcrilc birlikte mcınul'lydıını
zc bildirmeleri kab eder. Ak i ffiılde 
hakları wpu sicilli ile s bit olmadık
ça satış bedelinin p:ıyla ma ı d,ın 

t..rm:;ya çık .. rıl.p en çok nr tıı·. na Aslim ve Eskihisar mUt
ihalc cdılir ... 1kı iha~e ara~ıııdnl r r' tehit cimento ve su 
\iC geçen gunler ıı;ın yuzdc 5 dln! k. i f- b .k 1 
hcsab olunacak f:ıiz ve dığer z:ıraı J. r ~r8C d rr, t;'. ,arı aOQ-

hariç kalırlar. 
4 - Gösterilen gtindc m tlırm ya 

iştirak edenler arttırma .u tnamcsini 
okumuş '\'e lüzumlu malumat almış 
ve bunl::ın tamamen kabul etmiş 3d 
ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul D/12/1940 tari
hinde pazartesi günü !:aat 14 den 16 
ya kndar Üsküdar tcr:ı memurluğun-

ayrıca hükm h.1cet kalmnıtsızııı ıne- nım şirketınden: 
m .. .ı·iyt•limizct> alıcıd:.ın tnhsi 1 olunur. • • • 
(Madde 133). SaJ,n his~darların r.azarı 

7 - Alıcı arttırma bedel! haricin- dilikatiu~ 
de olnral~ yalnız tapu fcnıg harcını, Yukarıkı iliıııd ... ki hususatın müm-
yiı mi Eenclik \'akı! taviz bedelini \'e kiin olduğu kadnr yakın bir zamanda 
ihale karar pullarını \'crıniye ınec- ifa \'C lııtarı sayın hissecl.ırların men
bt,rdl.ir. faatleri icabından olduğundan fev-

Muternkim veı·gi!er tenvirat, tanzi- kalade heyeti umumiye ktim:ıın:ı 

fat ve telliıliye resminden mutevellit, icabetleri bilhassa rlc:ı olunur. 
belediye rüsumu ve müterakim vakıf İstanbul, 13 Teşrinisani 1940 
icarcsi alıcıya ait olmayıp nrtlırma M ecllgi 1 da re 
bedelinden tenzil olunur. 1şbu gııyri 
menkuliln yukarıda gösterilen tarihte 
Üsküdar icra Memurluğu odasında 
isbu füın \'e gösterilen arttırma şart
namesi dairesinde satılacağı il:in o
lunur. 

Müsabaka lıe Bir Daktilo Alınacaktır. 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden 

1dnremlz hizmcUne mii abakn ile bir daktilo alın:ıcaktır. Alınacak olanı 
bu daktilonun li e m"zunu olması, usulü tahrire bihakkın vlıkıf bulunmnsı 
iyi ve süraUı yazı yn m ı esastır. Taliblerin imUhnn:ı girmek Uzer; 
18/11/1940 Uırihlndc t ı~ te Mtro Hanında Zat tşleri şubesine müracaat-

ve zafiyeti umumiyeyc kar~ı 
Hormona fabrikasının 

GLANDOKR,9.TIN 
Hııbları ç.ered;r 
Her cczabanedc kutusu 

200 kuruştur. 

fon lüzumu bildir ' r. ( ı O 35) ~--· Reçete ile satılır, ln•rZJ' 

• • • 
100 metre mikabı 2.50 : 5.00 X 0.25X 0.025 M. eb'adında çam tat!".., 
400 > > 2.50 : 5.00 X 0.22X 0.025 > > > 1 

200 > > 2.50 : 5.00 X 0.20X 0.025 > > > 1 

250 > > 2.so : 5.oo x o.ısx 0.025 > > > ' 
150 > > 2.50 : 5.00 .X 0.16X 0.025 > > > ' 
200 > > 2.50 : 5.00 X 0.15X 0.025 > > > ' 
100 > > 2.50 : 5.00 X 0.14X O 025 > > > ' 
100 > > 2.50 : 5.00 X 0.12X 0.025 > > > ' 4 

Tamamen çam verml'I{ mtiml.ün olnıadıgı takdirde yarısı çıralı çıı 
y:ırıs bcya~ köknar olabilir. 

Tahmin edilen bedeli •63.750• lira olan mikdar ve eb'adları yı.ı1'• 
y:ızılı seıtiz kalem ve cem'an 1500 metre mikabı kere~tc Askeri F .. bril' 1 
U.mım Miidürlüğü merkez satın alma koınir;yonunca 2/12/1940 pııııır 
gunii saat 1.5.30 da kapalı zarf!:: ihale edilecektir, Şart!laıne c3> nrıı ~ 
kuru5 mukabilinde komi~yondan verilir. Talihlerin mu\•:ıkkat temin91 S 
<4·137> lira c50~ kuru;,;1;1 lınvi tekli! mektuplarını mcz.kıh· günde saat 14 

kad:ır komisyona vermeleri \'P. kendilerinin de 2490 ııum:ıralı ı,anuııı. 
ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu i;ıle 111 

dnr tuccardan olduklannn dair Ticaret Odası vesikasile mezkur gün \-e 
ntte komisyon:ı müracaatları. c10663~ ~ 

Maliye Vekaletinden 
Gümüş. yüz kuruşlukların tedavüldefl 

kaldırıhnası hakkında ilaı> " 
Gümüş yüz kuruşlukların yerine gümtlş b!r liralıklar darp ve pir~ 

kAfi mikt:ırda çıkarılmııı olduiundan gümüş yilL kuruflukların 31 Jltııt· 
kfınun 1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaştırılıtı1ş '/. 

Gümüş yuz kuruşluklar ı Şubat 1941 tarihlrr.len itibaren artı1' ~ 
vül etmiyecek ve ancak :•alnız mal sandıklan ile Cürnhurlyet Merl<cı 
kası ş~beleri~ce _ kab.~l edilebilecektir. ı/ 

Elındc gumuş yuz kuruşluk bulunanların bunları mal sandı!< 
Cümhurlyet Merkez I:ankası &ubelerlne tebdil ettirmeleri ilan olunur• A 

(7025) (10216) -~ 

' 
İstanbul Vilayeti Daire Müdürlüğündetl' 
1 - Vilayet için 257 - 263 aded sandık yapbrılacağından bu ~~( 

ların imali 8/11/1940 tarihinden IUb:ıren 21 gün müddeUe açık eıtsi1 
ye çıkarılmıştır. 61~ 

2 - Sruıclıkl:ırın eb'adı 47 X 70 X 47 olacaktır. Malzemesi kurı.ı, bil 
sız ve beyaz ç:ım tahtasıdır. 

3 - ihale gi!nü 29/l 1/1940 cuma gilnüdür. 
4 - Talihler % 7.5 hesabile 135 lira muvakkat temin:ıt 

mal sandığına ihaleden evvel yatırmıs olacaktır. , 
5 - Taliblerin ihale gunü olan 29/11/19~0 cuma günü saat 15 de, ı 

yet bin:ısındaki :ılım t::o' m komisyonuna ve şartnamesini öğrenn1c1' 
her gün viltıyet d::.irc rr udurllitrünc milrne:ıntları. d0561> 


