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lngiliz den\z kuvvetleri yeni bir muvaffakiyet kazandılar 

ELBE EHRiNDE 
Bir Alman kruvazörü 

daha batırıldı 

iŞef 
• 
1 

Millet Meclisi 

------=oo------

Çarşamba günü 
·toplanacak 

~nkar~ •. 1'! <T:ıero~ıa> -:- B.üyiik Erzuruı 1 Sivas ve Erzincan seya. 
Mıllet :Meclısı bugun reıs vekılıer:nden ' 

Mazhar G:rmenin riyaset!nde toplan- , hat/erinden avdet buyurdular 
mış, ekserıyet bulunınadıgmdan çar - ' 
şamba ~ünü içtima etmek üzere dağıl- ~ -
mıştır. 

Fransa 
Amerikaya yeni tayyare

ler ısmarladı 

vekil Dr. Refik Saydam, Ankara vali 
ve belediye reisi Nevzad Tandoğan, 
Ankara garında Meclis reis~ B. Musta-
fa Abdülhalik Rends, Büyük erkim 
harbiye reisi mareşal Fevzi Çakmak. 
Vekiller, mebuslar genel kurmay, ve
kaletler ilerigelenleri tarafından ka~ 
şılanmıştır. • 

d G f S k Londra, 18 (Radyo) - Fransız 

Kruvazörü 6 destroyer himaye edivor u. ra p~ ruva- hükumeti, Amerikaya yeniden 650 av-

Halk, Millt Şefi harareti~ .!\' 

mışbr. 

cı tayyaresi sipariş et1niştir. Bu suret-
zÖ r Ün Ün batırılması A~ manlar iç;n hezimet te!akki o.unuvor ıe müttefiklerin harbin bidnyı!tinden -

beri Amerikaya sipariş ettiklerı tay
yare malzeme~inin kıymeti no milyon 
İngiliz lirasını bulmuştur. Bu ;ı.•ekCın, 
gelecek altı a~·da 230 milyon İngiliz 
lirasına yükselecektir. 

Reisicumhurumz, 
tikbale gelen zevata ayn 
ettikten sonrn halkın sevgi 
rah arasında otomobiiler 
Çankaya köşküne gitmit Bir geminin 

intiharı 
Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

Tabir cidden yerinde. Montevideo 
limanma ilt.·ca etmit olan Alman cep 
kruvazörünün dün akıamki hareke
tine ancak bu isim veıı~lebilir. Fon 
Spee kruvazörü kendisini bekliyen 
dütman kuvvetlerj kartıaında yega
ne hareket olarak sadece intı·harı ter
cih etmittir. 

F.on Spee dünya harp tarihinde 
bilyük bir töhret bırakmıt kahra
man bir amiraldı. Umumi harbin bi
dayetinde Almanların büyük Okya
nustaki Kiçnav üaaü bahrisine bağlı 
bulunan küçük bir harp filosunun 
kumandanı idi. Daha harbin ilk ıün· 
lerinde Japonlar karadan •e ..tıenis• 
den hücum ederek bu üaaü bahriyi 
zaptettikleri için Fon Spee filosu ta
lihiııı! açık denizlerde aramak mec
buriyetinde kaldı. Aylar ve aylarca 
bu bir avuç Alman cemisi müttefik
lerin ticaret aemiaine büyük Okya
nusu bir zından haline getirdiler. 
F alkland açıklarında bir İngiliz filo
ıunu mailup ettiler, bir milyon tona 
yakın yüzlerce gemi batırdılar ve 
nihayet ilıı.nci defa inıiliz donanma
•• ile kartılattıkları zaman kahra • 
manca sonuna kadar harp ederek bi-

Kruvazörü, altı Alman destroy+>ri 
h imaye etmekte idi. 

Lodnra, 18 (Radyo) - Bu ..ıabah
ki ingiliz gazeteleri Admiral Graf 
Spenin akıbetini büyük harflerle bil
diriyor ve tefsirlerde bulunuyorlar. 

Matbuat, bu akıbeti müttefikan hi 
cabıaver addetmekte ve geçen u
mumi harpte ingilizlere teslim olma-

Doyçland Cep kruvazöründe bir ziyafet merasimi .. 

Lon<lra. 18 (A.A.) - İngilterenin mak için 74 . Alman harp . emisinin 
Ursula dcnizaltıo:ı, 14 kanunuevvel Skapafilovda batııJm'ası hadisesi 
perşembe günü Elbe nehri ağzında ı:ıini hatırlatarak, · geçenlerde Admi
K(llonya sınıfından bir Alman kru- ral Şer tarafından sonuna kadar, kah 
vazörlinü batırmı~t:r. - Devamı 4 ürıcü sahifede -

------==00==--...----

Ticaret Vekilimiz 
rer birer battılar. J l b Jd k• k d d• İtte Almanlar bu kahraman am!- S an U a tet ) atına evam C ıyor 
:alın hatırasını te'bid ve tebcil et- z· t b k k h • • 
mek için 1937 de de denize indirdik- ıraa an ası a ve getırtıyor 
leri -;n ~o? siste~ k~vazörlerine o- 1 İstanbul, 18 (Telefoııla) - Burada 
nun ıammı vermıtlerdı. Yugoslavya bulunmakta olan Ticaret Vekil! B. 

Yazık ki Fon Spee cep kruvazörü jNazmi Topçuoğlu, bugün geç vakt(~ 
tatıdıiı kahramanın ismine liyakat Basv~hi/inin beyan ""t' kadar muhtelif eı:ınaf ve tüccarlarla 
söateremedi. Vakıa Almanlar kruva- .. konuşmuştur. Vekil, ayni zamanda va-
zörlerinin bu hareketin! mazur göa- pur acenteler i müdünmını da kabul et-
tennek için Uru111vay hükUmetinin miş, ve ihracatımızın temini etrafın-
icap eden mühleti vermediiini ve ıe- da kendileriyle konuşmu~tur. 
mi aüvariain·n de bu hareketi protes- 1 . Lfü~t.ikçiler •. kauçu~un s~rbest ithali 
to etmek için gemisini batırdığını 

1 

ııı vekılden rıca etmışlercl!r. 
aöylenıek suretiyle iti tevile çalışı- B. Nazmi Topçuoğlu, yarın manifa-
yorlar. Bizim methur bir atalar ~Ö· , turacıları kabul ederek k0nuşacaktır. 
zümüz vardır, zırva tevil l'Ötürmez, j Ticaret Vekilimiz, matbuat mümes-
deriz. :,;illerine beyanatında <lenıi~tir ki: 

D. N. B. Alman ajansının tebliği. l - İhtikarı öıılemek için ~eldim. 
ni dinlerken, bu atalar sözünü ha- Kahye hakkınrla müsbet karal'iar al-
tırlamaktan kendimiz• alamadık. clık. Ziraat banka:'ı hari~teıı kahve ge-

Anlatılıyor ki, Aln:anlar devlet- ! tirtiyor. Her i~tiyeıw gelecek ayın ve-
ler arası hukuk kaidelerini de kendi- disindcn itibaren ı~taıılm! Ye İzmir 

gümrük ambarlarınd.ı kilo"unun 110 
kuruştan p:ı rasının .rar1:-;ı nesin tedive 1 • • • 
edilmek suretiyle mal '>atılacaktır.> 

-----** 
Rus donanması 

Karadeniz manevra'erını 
bitirdi 

lstanbul 
Vilay t teşkilatının deği

Menemenc1 
Fransız hühi ' 

mi safı 
Parig, 18 (Radyo) - : 

şeceği ya iandır gelen Türkiye Hariciye '· 
Ankara, 18 (Telefonb) - Bazı ekreteri B. Numan ~f 

İstanbul gazetelerinde çıkan ve tstan- AnkRra, 18 (TelefonınJ - Milli ile riyasetindeki heyet, Fm ş·,u., m vh. 
bul vilayeti teşkilat kanununun değiş- Şefimiz 1 met Inönü. bugün S!lat 15 de metinin misafiri olarak p(-ife-iştiı 
tirilec.eği, \'alilik ve belediye reisliği- hususi trenle Erzurum, Erzincan ve hafta kalacaktır. -4-teden 
nin tefrik edileceği hakkındaki haber Sh·as seyahatlerinden avdet buyur - B. M:enemencioğlu, burada kt dır. 
doğru değildir. muşlardır. müddetçe Fransız ricali ile kon .. ıın 

Azılı kurtlar 
l\Iilli Şef, vilayet hududunda l.ıaş-1 caktır. 

lzmire gelen koyun· R J 
ls~~:.,~ı~i~f.~~'!1.~iarSeydi us• apon 

şehrin Kara~i:aı~. köyünden lzmire Japonya Rusya ile anlaşırsa Ame 
sevkolunan ıkı yuz koyuna yolda 20 ' ' 

azılı kurd hücum etmiş ve çoğunu rika hükumeti derhal Japon mal-
ı.ıarçalamıştır. 

Dar lacı /arına ambargo koyacak 
• BcrJin, 18 (Raclyo) - D. N. B. a- da fikirlerini sormuştur. 

jansımn Tokyodan aldığı bir habere Vanzer Yoldun söylediğine göre, Ayan azası oldu 
Roma, 18 (Radyo) - Arnavudluk göre, Aşişi gazcte::.i Amerika aya- japoııya Rusya ile bir ademi tecavüz 

başvekili Darlaçı, bugün buraya gel - nıııdan Vanzer \1 oJdla bir görüşme paktı imzalarsa, Amerika, japonya
miştir. Darlaçı, ayan :ızası olduğundan ·yapmış ve japon • Amerikan ticaret ya gidecek mallara derhal ambar~G 
yarın mecliste yemin verecektir. muahedesinin f e:;hi mesele:-i etrafın- koyacaktır. 

RUS-FiN HARBi 
Ruslardan 18 günde 40 

bin kişi ölmüştür 
--------- --------- ' 

Finler, harbin başlangzcındanberi Ruslardan 176 
tank Z'1ptetmiştir. Yaralılar yüz bin kişidir 

Stokholmde 
Fin.er lehine tezahilrat 

o1du 
Slokholm, 18 (Radyo) - Finlan

diya Jebine tertip edilen niimayişler, 
gittikçe çoğalmaktadır. Finlandiya 
ordu una iltihak için gönüllü yazı
lanlar, bugün yarın cepheye hareket 
edecekleı·dir. 

ftA~ Veleker 

lerine uydurmak istiyorlar. Bizim in
tihaımıza ve bütün dünyanın tasdi
kine söre Uru111vay hükumeti bu 
kaidelerin kendisine tahmil ettiği e
aaalara tamamiyle sadık kalmıştır. 
'Filhakika devletler arası hukuk kai
deleri mucibince bitaraf limanlardan 
birine iltica etmek zaruretinde ka • 
lan muharip b~r cemi orada ancak 
yirmi dört .. at kalabilir. Eğer aemi Paris, 18 (Radyo) - Rus donan- Esir oldu 
ae7"1aefer edemiyecek derecede bir ması, bir müddettenberi Karadeniz- Londra, l8 (Radyo) _ Mo ko-
haaara uiramtfaa kendisine açık dr.- Zvetkoviç de başladığı manevraları bitirmi~tir. vadaki İngiliz ~efarethancsi erk!-

nizlere açılmasına imk&n verecek Lonclra, 18 (Radyo) - Yugoslav- ııından olup, Bolivy elçiliğine tayin 
derecede bir tamirat yapması için .rn başvekili B. Zvetko\'İÇ. lıir Yunan )('şmesi, bu yüksek gayeye yardım et- e<l~ıen ~liRt<>r Valeker, .Almanlar ta -
icap eden aacari mühletten fazla bir gazeteRine beyanatta bnlunmı:.ştur. Bnş miştir.» l'afından esir edilmiştir. Elçi, l\f os-
zaman limanda kalmak hakkı veri- vekil demiştir ki: B. S\'etkoviç, Yugo~la\'yada asayi- Helainlnden bir görünüt kovadan Londraya gelil'ken bir E.s.-
lemez. Geminin 'hu mühlet zarfmda - Balkanlarda sulhun :ciame-ıi kin şin devamı için icabeden tedbirlerin II lsiııki, 18 (Radyo) - Fin tebli-ıkürtiıldiılt•ı'. Topçu a1 o:j vc- tn'lk kuv- tonya vapuruna binmiş. vapur yolda 
yalnız seyrüsefer kabiliyetini itmam Yugoslavya ve Yunani . ..,tan el birliği ide alındığını, hükumetin komllnis t un- ği: vetlerivle tanrl'uz t 1,, ·\ 1'I 1' . :'O te,·k'f ed·ıerek A man Jimanlarınrı 
edecek tamirat yaptırmaa1, harp kuv- ile çalışmaktadır. Yunanistaııın kom-

1
surlarla mücadeleye devam edeceğın; Ruslar, Kareli berz ıhınd:• Twtnl:ıı zırhlı tanı\ .. thrıp r · r :. gôturiilmü bu suretle Bay Elçi dt! 

-D.e.Yaroı .ııt' tincü ..tıifede- şumuz İtalya ile mitnmı.:bctleı-iııin iyi- ı:;öylemiştir. nehri üzerinde taıırruz:ı g-eçtiler, ııü -1 -Devamı 4 üncü sahif de - 1 e ir dtişmuştbr. 
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•• teknisyenler ge e toplanac:ıkla.r ihracat 
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Bugünkü program 

12 30 Program ve memleket uat 

12 35 
ayan. 
Ajans ve meteoroloji haber
Jeri. 
Türk müziği. 
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ş POLITİKAI 
v et er ve mil-

et er cemiyeti 
Finlfindiyanın şikayeti üzer ine 

toplanan milletler cemiyeti kon~eyi 
ve a amble<:i, Sovyetleri cemiyetten 
ihraç etmeğe karar vermiştir. Bun
dun başka milletler cemiyeti, Sov
~ etlerin Finl:lndiyaya karşı gırış

tikleri taarruz hareketini takbih et-
mekte ve cemiyet azalarını, bu kü
çük devlete yapacakları yardım 

noktasııida serbe~t bırakmaktadıl'. 
Sovyetler hakkında verilen bu uç 
kararın ikincisinde ve üçüncibünde 
bir yenilik yoktur. Bugüne kadar, 
Sovyetlerden başka üç bi.iylik <le\'

let, japonya, italya ve Almam·a 
hakkında da mliletler cemiyetine şi· 
kayet gelmiştir. Ve her üç devlet hak 
kında takbih karım verlimiş, Çin me
sele inde olduğu gibi, cemiyet aza
ları tecaviıze uğrıyan devlete yardım 
da bulunmağa davet edilmişler, h at
ta Habeşistan meselesinde italya 
hakkında zecri tedbirler de tatbik 
edilmiştir. Fakat ne japonyunın, ne 
Almanyanın ne de italyanın cemiyet
ten ihracına gidilmemiştir. Bununla 
beraber, her i.iç devlet de milletler 
cemiyetinden i:-:tifa etmişlerdir. Bel
ki de tart kararı verilmemesinin bir 
sebebi budur. So\'yetlerin istifa et -
m ' istem dikleri anlaşılınca, cemi
~ etl arn kalaı mı kesmek k.ırarı ve
ı .. lm" tir. Sovyetl~l'in milletler cemi
) t nden cıkarılmalarına önayak o
l n d vl Arjnntinc.liı·. Dikkate la
~ ıktır ki Aıjaııtiıı. İs\'içre ve Porte
kiz! ber ber, 1 !>34 -ene ,inde Sov
yet erin milletler cemiyetine girme
lt ıi · leyhine rey veren i.iç devletten 
bir'd'r. 

1 Uüşündükıer ·' 

lhtika 
l il ORHAN RAH,l!. 

l n .taıya'1 mareşa art cVar mı>, cyok mu> diı ~ak: -
T rab?usgarptan Romaya bir papatyanın yaprak1nrm '<uru,. 

k 
gittıler yolarak bundan tefe'ül edeı~~ 

lngiltere, hav ycı 

c 
saf saf, düşünecc>k değiıiz. 

Trablusgarp, 18 (Radyo) - ~iare- Tah ··ı ··. · f k .. . ~ı goı memı~. a a zekı , 
şal Balbo ile mareşal De Bono, bugün Tu"ı·k 0 -ı b .. ··k· ı.- t 1 . . g una, uyu · uır za e ektırı 
tayyare ıle Romaya hareket etmışler- ampill" .. .. t · 

en büyük devleti 
d

. unu gos ermış ve t:ormuş: 
ır. B d" ·ı ' - u ne ır og um'! 

}'"üz elli bin lngiliz lirası sarfedilmek suretile Ka
nadada tavyareciler icin 5 7 okul acılacakt1r . . 

----•ıasasssıııa---

Belgrad'da 
Bir cinayet 

- Elektürüktür. 
- Peki, elektirik nedir? 
- Ne idüğünü bilmem amma, yan. 

<lığından bellidir. 
Londra. 18 (A.A.) - Domin~on- t~l)]el·inde talim goı·eceklerdir. tenin, pek yakın bir zamanda tayyn-

Belgrad, 18 (A.A.) - İmtiyaz'ı 
zahire ihracat şirketinin umumi mü
dürü E<lo :\lnrkoviç, bazı şüpheli ah
val ve cı.erait altında apartmanında 

Bugün, memleketteki gayr~ tabit 
i>ıtihlak eşya ve maddesi satışlarında 
da vaziyet budur. Herkes görüyor v~ 
anlıyor, «ihtikar van <liyor. Buna 
karşı, 

katledilmi~tir. 

lar nezaretiyle ha\'a nezaretinin neş- Lonclrn, 18 (Radyo) - Kanarln recilik bakımından dünyanın en mu
rettiklet•i bir tr.bliirJe. OttoYada di.ın lıa:-ıvekili ~laken %ikin, bugün gaze. uzzam dc,·leti olacağını. 150 mi:yon 
imza edilen ve imparatorluğun hav:.t tecileri l,abul ederek lıeyaııı.tl.t bulun- -.terlin ı:;arfedilmek "uretiYle Kan,l
antreneınanı µliımııın tatbik mevkii- nıuş \'P İııı.riltere hava kurveUeri için dacla 57 tay,·are okıılu açılarak tay. 
ne koıımasınu mütedair olan biı· an- K;ıııaclanın merkez olacağı, iııgilt-- 1 

yareci yefr~tirileeE>ğini :-;öylemiştır. 
!aşma ~apıldığı bi'dirilrnektedfr. ----------------------

- Peki amma, hani, nf! suretle yapı .. 
lıyor, izah ve i.spat edebilir misin? 

Bu arılaşmaya; K:.ınaJa, A\'u:-:tu -
ralya, Yeni Zelancla ı e İr:g-iltere da
hild irier. 

Büyük Britanya ha\'a antrenema~ı 
heyeti reisi Lord 1nterdale, Britan
y a hükumeti namına anlaşmayı im
zalamıştır. 

Pıan, imparatorluğun elbiriiğiıı<' 
çok şayanı dikkat bir mi!"-al teşkil et
mektedir. Plfüıda: Kanada, Avu•tu
ralya ve Yeni Zelanda gençlerincleıı 
büyük bir kısmının pilot, Ra!Sıt. iı'l
cı.izci \'e ha\'a topçtı"U olarak antren
man göreceklel'i tasrih ediliyor. 

1 g · z tJe A tayyare-
/ ri şidd t e çarpıştılar 

Deyince, mahiyet ve teken·ünü, ba
zı tüccar depoları katlar geniş ve loş 
zekaların içinde vuku bulan bu hadi· 
seyi, herkes, ne suretl~ yakalar, nasıl 
izah edebilir?. 

İhtikar menfi bir zeka ''e al .ak mah
sulüdür. O, marifetini yumurtlama w 

başladığı zaman, müteaddid arka. 

Al 
1 • d lnr da hazırlar, kaçamak yollan 

man ara ınanmak caızse, otuz ört min eder ve denizin altındaki ba lllh 

l l 
• . r ... •• .,. / .. bi kayarak, kayparak, yer, Jr:.u 

npi l Z ta yyar,,sı (l uş ~lr ll mus ğiştirerek çalışır. Buna ka 

L l 1 \
. · ı t · · 1 b ı. ··h· d ~ 'ld" İl · · ·ı· t · me müşahede ve dikkati eJr ont ra. 18 (Rntlvo) - ~ ıgiin, , .- \ man ayyare ı taralıuc an oınvar- 1 mu ıın cgı ır. (t ıngı ıl ayyaresı- . . ' . 

f 1 1 
·1 · • 1 · d ·ı tl . ..ı ·ı · t" fayetsızdır. Olsa olsa verıl 

man tayy;ıreleri ile • giliz tan«ıre e· ınımı eıh nı:ştır. Ta.) rare er. Y:ıpuru nın ra::-ı ve pı o urı cs.r euı mı~ ır. d ' 
·i ara;-;ında, :;;:mnl mıntaı.a"ııııia ~idılet 1atırrncıya hrdar t< nı .on ::ıekız brımba 1 Almaıı ha\'a kuvvetleı i, şimal deni- şu ur O: . . . 
· l · h h · 1 · ·· tl t l 1 ıu · t b 1 t 1 · d ı· ı· h ·ı · · h" -

1 asını bılmeyız . Fah ı ııı· ava aı·bı o mu tur. ~tıı·a arı mı· m·c ıı·. fü u ı et a at rnr arı mı"- zın e ngı ız arp gemı erının ıma- be . ld ~ . . 
j 

· ı · ·ı· · 1 · , 1 1 t' t 1 mm a ıgım vırmı kuru!"luk 
'lek fazla olan ngilız avcı tan·HrP erı. ır. lııgı ız ta' ,·aıelerı bombar< ım:m .rcsınae JU m un ıl!alı' \,ıpur arına d .1 k · ~ 

· · ~ • b h · · · . 
1

. .. lh" t · 1 b 1 d d .. d'· .. e ı e ·omşumun aldığı 10 
mek üzere gidecehler Ye tıılirn gi)ı-. \iman ta,·varelerıııı kac·ımwa rn •c ur sa asında bır Alınan tay,·m esı c J~ur- ucum e mış er, un ar an or unu . . . . k ·· · · · · .. . ·. • b· . . 1 .· . . · · d h pırınç. yırmı uruşluk kah 
mus geııç Kanadalıl:•t"ı ıltıhak erle- bırakmı~larchr. muşleıdıı. .ttırmışlaıdıı. kı haıp gemıs, e a- l'k k b . . 

1\7".ıa.' yrn bir nisLet dnhilinrleki 
gençle•\ talimlerini kendi doğdukları 
memleket'erde ikmal eder.PldPrrh· 
Diğerleri daha ileı; bir talim giiı· -

• • . ~ . . . .,, . _ re ı · ·aput ezı ve~aıreder 
ceklerdir. Londra. ıo (l-!aclyo) -- Prırt~imottn Berlın, 18 (Radyo) - tn~ılız tny- s,.ıa ugratılmıştır. E, t 1 d d· h f 

1 · ll '· l d ·ı A L d 1° (R d ) H r 1 d 'e ' a ıcı an, a a az. 
Keza bazı gençler Kanada mek - Serenoya ismindeki ingili;~ motöı ii. il\J Y::re erı. etlgo .an ı e lmanyanııı on :·a,. " .. a yo - e ıgo an , ap beklenemez. Bu cevabın 

il 

So' yeti erin 1 !l34 senesinde millet
i ı emivetine girmeleri, beynelmilel 
mun betlerin tarihinde bir dönüm 
ııokt sı o muştu. Büyük harl.nn so -
ı uı d nberı Sovyetler enternasyonal 
i b·r igind n uzakta kalmı~Iardı Bir 
taraf an orta A vrupada 1 .ıvvetli bil' 
1 lm, nyanııı belirmesi, diğer taraf -
tan da uzc k şarkta japonyanın taz -
yik Sovyetleri milletler cemiyetine 

dıger bazı yerlerınde uçmuslnnhr. Al· ada:-;ınna ıngılız Ye Alman tayyare- ld - ff k 1 .. nrlnr 
oo- . . · 

1 
. .. b 1 'd o ugu ce el a em soy!enem b , · d ~nsız 

A 
man hava kuvvetlen .le hnyar.! topla- erı ara:'ında bugun vuku u an şı • .1 1 . • ı kta u eı • J d ·· · · d tı· h b t• · d 12 Al mı e pıyasaya tabı olmıvan l . . h ·arec 

m er ısJl { a o o a ~ .. ~'"" I rı ducı.m11ırn şıddetle mu\, helede bu - e ı mu are e ne ıce~ın e - ·1 1 d. ın ş ır1 u Sc •• r. "'"'" .,,_, d ı e, ev\'e ce satın alınıp epoda ı ·r "Ya t...... • -otler , Junmuşlar \'e 34 clü~man ta~·yare~i dü- man tayyare!Sİ dü~ürülmü,.tür. le i ~ .. .. . ..., et]~ıııştıı---
1 

. . .
1
. . .. 

1 
. d"' . tan ::;onra bugun mustehlıke .e. .. d .l'lastalt:ı 

sürmüş erdır. ıngı ız tayy2resı u:-; erme onmemı~- t' k a· . . ..... ıeı<.> en uı:; •. . .. . e,şya ve em ıa, en ı kendıne bır cha 
\i ılhelmshadene gelen İngııız tayyare-

1 
tır. , m h tt b" k k f dır. 

Z b ·f •• f f b f k d . .. zam ı> yapar, a a ıı· aç uruş n d 
Q l l)e nıUre e Q Q YOSUn U lerı uç bomba atmışlardır. Ha::ıarııt vat ,.··ks kr-· .. t . b 'ht"... ıı ahn • J u ~e ıgı gos erırse, una cı ı· <Tiz; 

geniş!eterek 170 bin 600 kişi- kfiu dan başka ne isim verilir, bilme-

0 e n yiz. Ne h1gatta, ne de ticaret kamusun-

"b/ "" ., d • ,.,..__,_.,.' da biz, buna mahsus bir isim buluna-
ye l ag e lYOr - c~ğını sanmıyoruz. Hatta, asrımızın 

Bil~ ilk ve kuvvetli Almanynnııı Vaşington , 18 (Rfl .l\'o) _ Söylen- nanma~ıııın ancak yüzde seksen beşi moda~ına uyarak sembolik te olsa .• 

yakla::ıtırdı. 

telk n ettiği korku Fransayı da Sov- diğinc göre, Rirleş!k Amedka buhriyc ni~betinde ihtiyacı lrnr~ılnmaktadır. İhtikarı, ferdlerin veya ammenin dik 
~eti e yaklaştırmıştı. Bu şartlar al- nezareti, deniz zabit \'e mürettebat Geçen eyliilde B. Ruzveltin talebiyle Hudut arı el' an kapalı bulunmakta- kati değil, devletin projöktörü ve ob-
tındadır ki S°' yeti er 1984 sene:-inde kadrosunu 25600 kişinin ilaw;;iııi is- 35 bin kişi~· le tak\'i~·e edii<'n bahriye jektifi yakahyabilir. Sonrası var: 
mili tler remiyetine girdiler. Revolü- temi~tir. Bıı ~uretlt• es:ı~ kadro 170,600 kuYvetleri, son si:-.tem r.rnhtclif gemi- dır. va l(i m üra cıa tla ra Moskova Bizde ferd, henüz matlup içtimat 
<:iyoner bir devletin milletler cemiye- ki~iye çıkarılmış olacaktır. lerin in..;a~mclan :sonr.ı \'eııı ihtiyaçlar tekamülünü yapamamıştır. Yani, mü 
tine girmesini o zaman gayri tabii Şimdiki tam kadro, Amerika do _ baş göstermi:;>tir. . Ce a p vermiyor nakaşn etmek ve hakkını arayarak, 
görenler bulunmuştu. F akat şimd; OO= V bundan büyük neticeler çıkarmak i-
daha vazıh olarak anlaşılıyor ki ~ov- l d c l Paris, 18 (Radyo) - mna<>ın Eiik- Sovretlerin lokomotiflf ri hat1Prı ka- tiyadına malik değildir. Bir madde. 
Yetler 1931 sene.;inde milletler cemi- o r a·· re . re--teıı öğrendiğine göre Sovyet • Ro- pa.tmıştır. Bu htı"U8İ:"l tPlgrafh: vaki yi beş kuruş fazlasına alır, homurda. 
~·etine g!rerken, harici politiknlan - men hududu henüz kapalıdır. A tman- miiteaddid müracaatbra Sovyet ma- nır, itiraz eder, sonr a çekilir, gider. 
nm ana hattından ayrılmamışlar. bel ' ' ,.a ve tran;:;it olarak Daniınaıkayı• gi- kamlurınca ceYap verilmcmi:;-tır. Onun aklı selimi ve mantıkı, bu beş 
ki de tabiye deği~tirmişlerdi. O giin- decek vagonlar sıra beklemektedir. kuruş fazlalığın her halde ahlaklıca 
kü şnrtlar altında demokrat devlPt A

1 
h } b h } k oo bir iş olmadığını kavramıştır. Fakat; 

ıer1e yapmak ıuzumunu h issettikleri .. man ta te a ' r erinin arlı r "\I n1acek kalkıp ta bunu devıetin kulağına ve 
isb'rliği siyaı::etinden A lmanya ile k ld 1 TEBLI .. G.., LER 1 lt • dikkatine kadar götürmez. Maalesef, 
imzaladıkları 23 ağusto paktı ile ııy- tesir s: z a l ğ-ı nı sö y I Ü yor Ba'kan d evletleri b:r çiftçi bu da böyle .. 
rılmı~ bulunuyorlar. F ilhakika mil- '-· p · 18 b. k Bize öyle geliyor ki, «ihtikar:. bir 
!etler cemivetine aza oldukları e.vlfil Londra, 18 (Radyo) - Deniz na· dikten sonra, A lman tahtelbahirleri- A arıs, (Radyo) - F,.ansız umu- .oku tec: il etmeiidir k zırı Loı·d Çörçil. bu gece radyoda nin nrtık tesirsiz kaldığını ve düs- mı karargahının :.abalı tebliği: "'. çe irge sürf esi halinde olsun, piya-
1!134 Sovyet harici politikasının t nr i- · c h dıvor ı::anı zem· · du" mu"ş'"' d .. m--1 bir n utuk irnd etnıi~. ingiliz doııan- manın bu qiJfthından endişe etmenin ep ede, bir kaç l.opcn hareketi ,, ~ n ınıne ş • eya uş ... <. 
hinde bir dönüm noktası olduğu gi- .. t k' · B 1 1 (R 1 ) k'l üzeredir. Kanadlnnmasına me'-·dan masiyle hava kuvvetlerinin son mu- manasız olduğunu söylemiştir. mus esna, gece sa ın gecnuştir. e grad. 8 acyo - Başve ı " 
bi, 2" ağustos paktının imzası da ye- vaffa kıyetleri etrafında izahat ver- Londra, 1 (Radyo) - Fransız muavini l\.Iaçek. ihtiyaçlarını tanzim vermeden, onu imha etmek gerek .. 
ni bir dönüm noktasıdır. 

00 
başkuına.ndanlığrnrlan İııgiltere or - ,.e aralarındaki ziı·c~i müna:;ebctleri ---*---

Avenol Sovyetler, 23 ağustos paktı ile ha- G h • d duları kumandanlığınt1 ~elen bir ra - tezyit için Balkan devletlerinin bir çift 
rici politikalarına yenj istikamet ver- arp cep esın e ponlc: çi bloku tesi::ı etmeleri lfızıın geldiğini 
ı1ikten sonra milletler cemiyetinin a- «Rugiin ikinci defa olaı·nk İngiliz söylemiştir . 7.a"ı olr..rak kalmazlardı. Polonyanın ölü \'e yaralılaı·ı Franı:ıa topraklarında - - =*=- Rusya hakkındaki ih· 
işgali iznh edildi. Sovyetleriıı ÜÇ A l ~ b.. .. k b. . . buluıımaktadır.> Batan vapurlar raç kararını (levletlere 
Ilaltık memleketiyle imzaladıkları man a ··ın uyu ı r taarruz ıçın Kaydı vaı dır. Bu İngilizler, )lnjino- / 
k~ı-ş.ılıklı yardım P.~ktlar~ da izah ~- h } d kl h • l Zivfricl arasındaki ,gahada deniye ge- Londra, 18 (Radyo) - NorYeç ban bi dircJi 
dıldı. Al.manya mut~ca~ı~. addetmı- 2Zl!" an 1 arı ta mın O ıunnyor zerlerken çnrpışrnı~laı· ve ölmüşlerdir. dıralı Sternphay vapuru İskoçya a - Cenevre, 18 (Radyo) ·- '(Jluı;:Jar 
ycc klerı hakkındakı goru!'; diim·ıı - p · 1" (R l , A ki d · ~ .. .. • · ' arı·. o acyo) - T• rnnsn nrn-ıharp h:-ıkkın<la su malum::ılı \<>rnıeıdc- Berlin, 18 (Radyo) - Bu ak~am- çı Hrın a mayine çarparak batmı~tır. sosyetesi genel sekreteri B. Avenol, 
nın goru ı~e uv~.u~ı ol~ama~.ln Uf'· harrirlenn<len :\fori,.:.. l'iili Pnrizi~·en d;r. Almanlar bugüıı de k<·-:iı' kolları ki tebliglPrde, i\lozel il<• Paletina a- Kaptan ve tayfalardan ikisinin cesed- Rusyanın uluslar so,.ytesinden ihrar.ı 
r . r, b~~ ctal Po ıtık~ ı~ahı ı;oylı~~1 - gazete iııin bugli11kii ı!li·dıasıııd:t ycız.- çıkarmıs!anhr. :ıraamafih, bu u.arruz rasında bugün fazla topçu ate~i ol- h.:ri şimal ."ahilinde karnya çıkarılmış- hakkında asamblenin verdiği kararı 

1 s r soz e akki edıldı. Fakat F ın- 1 - 1 . b ı. ı ı ·' l 1 'k' ·· ı 'I ı· ı 1 - b'ld' ·1 kl ı· ı t d l ti b.ld' · F" lA d" 
A • k . . . . . . c ıgı Hr :ısmaJ\a ece. ·'"'- nuın ann garp ı ·ı gun en·e -~ oze ın ~ar mııia bil' bö- c ugu ı ırı me ec ır. A man tayya- ır. aza eve ere ı ırmış ve • ın an ıya-

l nd la,· aı 1sı gırıştıklerı harekt tın cephe inde ummni bir ta.ınuz hazır- lükten f:tzl:l tahmin dil(>n klıv-..;etle •·a releri Portsmancln Set!andda kesif Pariq, 18 (Radyo) - Antıyoka a- ya yapılacak yardım için r.ıalumat i;ı. 
t v n mıılet Pr (·eıniy<·t· hir tiirlii · k .. · ·' .. d 1 k' Al · · · 1 · · · · . a· V k ·. ı , h~clıklarıııı ve hı r ·aç g-uıııl<-11 ber! bı- pılan t:ı:ırnızılan clnha zayıi olrnu;,;; _ uçuşları yapmışlardır. Hir iııgiJiz ile- 111• .ı ı maıı tıcaret ,geımsı, ngılız temıştır. 
kal .1 ed :11~ \ ett' ıı k dedet bu~u lıil'in~ takiben ya.pmağa b:ı~l~ltlıklan tur. Alaman te~eblıüsü, kuv,·et!i J.'l'an- rj hat gemi~i batırılın:-;ıt.r. Akşam, harp gemilerine te:-:lim o'mak isteme- A\·enol, Rusyanın ihracı hakkında
takbıhte ı tifa : 1:

1 
Kırk devlet.n mevzii hiicumlarla Fransız cephPsinin s1z müdafau:-;ı karşısında akim kalmı>ı- Alman körfe~.ine vaklaşmak isfö·en diğinden, bugün Atl~s deniziııae mü- ki kararı, uluslar sosyetesinde aza ol-

murahh? .ınrıııa cın~: t~renin Ye fr:ı.n zayıf nokta:-;ını aradıklarını kaydet _ tır. Bu taurrnzlar ~almz askeri de- ingiliz tayyareleri. pü::.kürtülmüştilr. rettelıatı tarafmdan batırılmış ır. rrııyan devletlere de hildirecektir. 
nnın mıl etler re mı~ etındeki adam- . ~. . . . J> • .. k" k k mekteclır. ıgıl, fakat Alımın zabıtlerını r,p talime nrıq. 18 (Rad\'O) - Fran ız ka-

l rı denemez. Çun ·u ·ır devlet . . - · . . : d . • Parıs, 18 (Radyo) - Havas aJansı alıştırmuga matuf :anılmaktadır. rnrgahınm 212 numralı resmı teb -
clunya emektu . 00 !iği: 

Fransa -Portekiz 
l\Iilletler cemiyeti Sovyet ler hak- Göbels radyoda l\1aa~if Vekili Garp cephesinde bu snhah güneş H ava sefer

1

eri 
kındaki bu karal'ını memnuniyetle ver doğduktan sonra Ruj mıntakasında Lizbon, 18 (A.A.) - Air Francein 

mis olamaz. Çünkü esasP.n zayıf olan söylev vere c~ k T tt kik sey ahatine şiddetli bir çarpı--ma olmuştur. Al- Fransa - Portekiz hava seferlerini a-
cemivet bu karar ile biraz daha zayıf- mnnlar<lnrı aldığımız esirler arasında çan üç motör!U tayyare, 'fancadan Liz-
lamı~ oluyor. Sovyetler ~emiyetin aza- B erlin, 18 (Radyo) - Rod oif H es, çf ktı iki de zabit vardır. bona gelmiştir. 
81 

olduktan sonra 23 ağustoıa kadar Noel yortusunda radyoda müh im bir Berlin. ıs (.A.A.) - Ordu ba~ku-
sulhun ve kollektif barışm en ha r aret- söylev verecektir. P ropaganda nazı- t~tanbul. 18 (Telefonla) - ::\laa.rif mandan lığı tebliğ ediyor: dar gitmi!;'er, İngiliz ileri hat gcmile-
li taraftarı olmuşlardı. Lit11inof beş rı Dr. Göbels de, önümüzdeki per- Vekili B. Hasan '\ li Yücel. lıugi.iıı saat :\foselle ile Palatinn or:n:rnı arasın- rini ''e sahil karakol gemilerini mııh
!'ene içinde Cene,•renin en chf'mmiyet- şemb.e günü siyasi bir nutuk irad ede- 9,25 de refakatinde tnlim ve terbiye ıla topçu ateşi her iki taraf aı asında telif kıhılnra silrmü ,\erdir. Bir bomba 
li s"ması oldu. Diğer büyük milletlerin cektır. dairesi şefi B. İhsan ile hıısu::d kalem biraz daha şiddetle olmuştur. iııfilaki netic 'Sinde, bir i'eri hat gcmi-
cemiyete bağlnrı çözilldükçe, küçf!k _ müdürü oldukları hal<le r.;yarbt<kıra Tayyarelerimiz. Franrnnın Ye şimal ;;i batmıştır. 
devletler Sovyetler in cemiyetç ~ sulh le ansızın kesilmesi bu ümidi besli - müte\ eccihen tetkik seyahatiıı •çıkını.:.- denizinin şarkında keşif t cusları yap- Ak am İngiliz tayyareleri, Alman 
politikalarına büyük Um "t Iıailam1şlar- yenler için acı b ir hay:.ıl '>tık •ıluclur. tır. l\Iaarif Vekilinin. dönfişt' Ilatayn nn~tır. korfe.zine doğru bir uçuş yapmağa te-
dı. Bu derece yakın bir a!Akanın bö1·- A . Ş. ESl\iER d~ uğrıyacağı söyleniyor. Shetl. nda " cenubda Portsmoutha ka sebbils etın:şlerdir. 

r ' SON DAKiKA: -RUS 
Ordusunda isyan 

çıktı 
Paris, 18 (Radyo) - Balda çıkan 

Nasyonal Çaytung gazetesi, Rus 
ordusunda isyan çıktığını ve tah

kikat yapmak üzere mareşal Vo
roşilofun emriyle cepheye bir tah
kik heyeti gönderildiğini yazıyor. 
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-16-
0radan bUfeye geçildi. Daha eve 

-;trmerle nevvel, btif e me::;elesi ca -
flUsların ağzına <liışmü~tü. Büfe a 
tıiharri edildi. Fakat orada da birşey 
bulunamadı. Memurlar meyus olarak 
evden ayrılmağa ve kadını götürme
le hazırladıkları sırada meçhul şa
hıs: 

- Şu bJfeyi kırahh1 da meraktan 
kurtulalım. 

Dedi. lki kişi tekrar mutfağa gir
diler. Ve büfeyi kırmağa başladılar. 

··~ • 'fi!. • • ••• •• 
dılar. Fotograf sahibini kimse tam
mıyordu. Onlardan biri fotografı al
dı ve ihtiyar kadının yarıma giderek: 

Bu fotograf kinıinciir?. 
Diye sordu. Memurlardan başkn 

biri: 
- Beklersen her halde cevabını 

alırsın. 

Diye;·ek arkadaşına takıldı. 
İhtiyar kadın, cevap verdi. 
- Fon Emilin fotografı ! 
1\Iemurlar hayretle birbirinin 

zUne baktılar. 
yü-

Gizli bir göz meydan açıktı. O gö - l\leçhul şahı!'! Cenevrede aldığı iki 
tiln içinde biribirine benziyen üç fotografı hatırladı. 
Cotograf bulundu. - Hakikaten, o!.. Bu fotograflar, 

- Bu adam acaba kim ola!.. !itde nasıl bulundu?. Sonra, bu üç 
Diye, memurlar biri birine bakın~ fotografı ne ;rapacaksınız? . 

El be Nehrind 

ihtiyar kadın. şaşkın şaşkın ylizli- tesis eden nefer!. - Pekala; bu hatayı tashih etmeı~ 
ne baktı. Ne cernp vereceğini bilıni-ı - Nasıl!. Bu nefer buraya kad:ır imkanı vardır. Sen bu i~e ~ardım e
ycırdu. Nihayet ifade verecek gibi bir mı geliyor?. eclrsen, hayatını da kurtarırsın &~ rı-
ta\•ır aldı. - Fran:sız askeri kıyafetine gire- ca ikramiye de alır;,,ın ... 

- Beni bir yere oturtun, bildikle- rek geliyor. - Tashihi mi imkanı yok!. 
l'imi söyliyeceğim.. - Sık, sık geliyor mu?.. - Neden Sen arzu eder~en, daha 

Dedi ve ağlarnağa başladı. - On, on beş günde bir! Bazan, doğrusu hföınüniyet gösterirsen lıu 
Bundan birkaç dakika evvel ağ- lüzum hasıl olunca daha sık sık, ge- iş derhal tashih edilir .. 

zından bir tek laf çıkmıyan ca~us ka- Jiyor. - Na~ıl? .. 
dının bu ikrarı. herkesi hayret ve he- - Valide, dikkat et, yalan söyle- - Ka-ıl mı? .. L:rn1baları her ak-
yecan içinde bıraktı. me .. Çünkü biz burada uzun müddet şanı yaktığınız gibi yakar::;ın .. Ayni 

Casus kadın, evvelfı kocasının cc- bekliyebiliriz .. Bu müddet içinde ne- yerden (tehlikevi atlattık) işaretini 

setli başma geçti. Ve nemli gözleriy- fer çıkmazsa cayır cayır yanarsın. verdikten ·"oıın:t (irtibat neferiııi göıı 
le diz çökerek elini kalbine koydu. - Senelerce lıekleseniz; onun ar- deriıiiz) işaretini de çeketı:;in .. 
Kocası çoktan ölmüş. vücudü soğu _ tık geleceği yoktur. İhtiyar kadın if'klifi meLıınelle 
muştu. Ser~em, sersem, etrafa bakın- - Niçin?. dinledi. Biraz düşündü ve sonra: 

· 't k · · - Evladım -c!Pdi- hnyatını se\•mi-dı. Söyliyeceği şeylen işı ece , ıtı- _ Çünkü, baskını yapmak yolla-
. k h d · \.·en adam tasavvur edebilir misiniz'!. raz edecek bır te şa ıs mevcu ol- rmı bilmediniz. Daha doğrusu cahi-

d k d kt Fakat ne vapayırn ki teklifiniz be-ma ığına anaat getir i en sonra ınne hareket ettiniz. Evet, kapuyu .J 

- nim iktidarım ve bilgim haricinde-agzını açtı. kırmağa uğraşırken, kocam, ışıkln 
B f t fi l b 1 d dir. O işaretleri ancak kocam biliy0r-- u o ogra ar, nası u un u, tehlikeyi bildirmiş, içeri girdiğinizi 

d . O ı b Al du. Benim onlardan hiç malumatım ıye soruyor~unuz. n arı ir man ve bizi yakaladığınızı son olarak ha-
nef eri getirdi. her verdi. Lambaları birden söndüre- yok .. 

- Alman neferi mi?.. rek, (herşey mahvoldu) işaretini ver- l\leçhul şahıq: 
Al d · I · t'b t d' - Rt>hper bizde I -Evet, man or usıy e ır ı a ı .. 

DOKTOR 
BEHÇ TUZ 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

Hastalarını 11.30 dan bire kndn• 

Dedi. 
Hald~aten rehper meçhul şahsın 

eliııd. idi. Fnknt o kadar yıprnnmH;, 
atn5ten o kı dar yanmıştı ki, onun ı

rn nurnaralnımdnıı bir mann çıkar
:nak imkan haricinde idi. Nitekim an 
!aşılmaz bir hale gelmiş olan bu reh
pere i..;tinad ederek ışıkla telgraf 
vermek çok tehlikeli olabilirdi. Kaş 
) ap1laeak yerde göz çıkarmak ihti
mali yüzde yüzdü. 

.\I eçhul şahıs rehper üzerindeki tet 
kikatından bu lrnııaati getir<liktı.ın 
sonra, tnba1ıca ını ( kardı ve ihf) nr 
kadının beyıı:ne da~ attı! 

- Şu halde ölmeğe hazır ol?. 
Dedi. 
1htiyar kalın, biı:denbire ~ap arı 

ke"lildi. Ilıma J'ağroen sükunetle ce
vap vereli, 

- Ne olacak evl<ldım. Biraz onıa 
göt'eceğin · i, şimcliuen p:öı m ·· o ur
un. Ilen ele biran ev\ el ku 1:ulrnuş 

olurum. 
-De't am -ed cck -
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· ur Levaz.ım Amirliği Sat1.,1 Auna ~ 
lzm Komisyonrı ilanları · i 

\ rt-1halt;r levazım amirliği 80.tın alma komisyonundan: 

1. 6000). k nir M:-t. )1ev. birlikleri hayvanatının 211000 kilo -saman ihti
• komıs.} -:ı açık c·ks!ltme !'uretiyle münakasaya konmuştur. 

p; r ldlosu..aıesi ~O-lıfr'inrikamın-939 Cumartesi günü saat onda kışlada 
1 radır. t zmir levazım iımirliğ; satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
~omuW'J'shmin edilen tutarı (4009) liradır. 

- Teminat ınuvnkkate akçası (300) lira altmış sekiz kuruştur. - . - Şartnan'e~i he-r gün komisyonda görülebilir. 
•1o - 1 tekliler tir:ıret odasında kayıtlı olduklarına dair vesik:ı göster

mek meclıuriretindedirler. 
7 - Eksiltmeye j§tirak edecekler 2490 savılı kanunun ikı ve üçüncü . . 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları teminatı mu-
vakkata~ariyle birlikte ihale ~aatinden evvel komisyona müra-
caatları. 15 19 2:J 28 4564 

t! füit leı·a::ım m:ıirti!;i scıtw alma komisuonımdcın: 
1 - İzmir deniz komutanlığı birliklerinin (90000) kilo ekmek ihtiya

cı kapalı znrf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - balesi 30 - birincikanun - 939 cumartesi günü sant on ikide kış- · 

ladn izmir ieva:-:ım amir1:$1'i satın alma K. yomındı.ı ylipılaraktır. 
3 - Tapmin euileıı tutarı (9675) liradır. 
4 - Teminatı muvakkatc ıı.kçası (7256) lira 25 kuruştur. 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - 1 tekliler ticsret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüneµ 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalariyle teminat ve 

3 
~"'lr if mc:ktuplannı ihale saatinden en az bir 3aat evve: kouıisyo-

JOO b ı11\i;t' ·ermiş bulunacaklardır. 15 19 2:l 28 4559 
\ . ı·-· t l k . d ısının ,...- \ızım amır ıgı sa ın a ma omısyonun aıı• 

!! :ıı,, , m · · müstahkem mevki merkez birliklerinin (50000) elli Lin 
--~ ~ ;adeyağı ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kon -. ~ 

~ ıoc:;.ur. 
~CJ. ·1halesi 22 birinci kanun 939 cuma günü saat on beşte 1zmirde 

. ,., :ı kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı-
yeyı cır:_n · 

; 
11 

k .r lacaktır. 
· r me • •• rahmin edilen tutarı ( 49000) liradır. 

erşTem1• Tem!natı muvakkata akçası (3675) üç bin altı yüz yetmiş beş 
r. n ı• 1. d 

t 
. . ıra ır. 

a ıstı Ş t . h - k . d .. "J b·1· •• 
1
• ar namesı er gun omısyon a goru e ı ır. 

•rı ı an ' tekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika ~ös-
/~ m 1:rmek mecburiyetindedirler. . . .. .. .. 

~ iltmeye i~tir:ık edecekler 2490 sayılı kanunun ıkı ve uçuncu 
~ol !-maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve~ikaları ve teminatı 

'.~ıray~uvakkataları ile birlikte ihale saatından ev\'el komisyona mi;. 
,ır. lha racaatları. 6 10 15 19 l Taliı _ _____ _::.. ___ ____________ _ 

ıerl'Clar-mir leı•azım amirliği satın alma komi.~yomuıdan: 
.. ;;:- 1?1~ dört bin kilo kP.çi kılı 22-12-939 Cuma günü ~aat 14 de 
' t uul Tophanede levımm amirliği satın alma komisyonunda mtiteah
~ · nam ve hesabına açık eksiltme ile alın araktır. Tehmin bedeli on altı 

sekiz yüz lira ilk teminatı 1260 liradır. Şartnamesi ve numune komis. 
.,onda görillUr. 1stekliler!n kanuni vesikalariyle belli saatta komisyona 
relmeler~ 5 10 15 19 

Jzmir levaıim amirliği satın alma knmis11omoıdan: 
ı. - h:ınir tayynre birlikletıinht (2'.7000) kilo kesilmiş sığır eti ibti~1a-

.Cf1kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.ıı :. · .. er tt~ 
2 - halesi 30-birinc!kanun-939 cumartesi günü saat on birde kışlada 

. famir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı~acaktır. 
.3 ·- Tahmin etliler! tutarı (7290) liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası (546) lira 75 kuruştur. . 
6 - Şartname:;i her gün komisyonda görülebilir. 
6 - lstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına rlair ve:;ika göster·' 

mek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye !:jtirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

ıriaddelerinclt! ve şartnamesinde yazılı vesikahriyle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel konıisyo-
na vermiş bulunacaklardır. 15 19 2•1 28 4561 

lzmir le1ıazım amirliği satın alma komi.<ı!fotıımdan: 
Cinsi Miktarı 

Ağır sahra kablo arka tesgere:.i zin
ılrleriyle sarma tertibatı ve çevire-
cek kolu. 336 aded 
Alır sahra kablo dolabı 1000 aded 
Kablo a kı tertibatı 300 çift 
Direk mah~uzu :w çift 
Emniyet' kemeri 10 aded 
Portatif merdiven 25 takım 

1 - İzmir mü~tahkem mevki ihtiyacı için yukarıda cinsi ve miktarı 
yazılı ultı knlem muhabere malzeme~i kapalı zarf usulü ile ek-

.,, .... s.iltmeye konmuştur. 
2 - ·ıhaİesi '27 birinci kanun 939 çarşamba günü saat on beşte kış

in'da lzmir levazım amirliği satın alma komisyonund:ı yapıla -

caktır. 

S - Tahmin edilen tutarı 22230 lira 20 kuruştur. 
4 - Teminatı mu,·akkata akçası 1668 liradır. 
~ - Şartname~i h"r gün komi::ıyonda görülebilir. 
G - 1stekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Ek. iltmeye i~tirak edecekler 2490 sayılı kanunun ~ki VP. üçünrü 

, maddelerinde ve şartnamesinde yazılı \'esikaları ile teminat ve 
teklif mektuplarını .ihale sautınclan en az hir saat evvel komis-

Cin13i 

yona ıermış bulunacaklardır. 12 17 19 24 

l·rnıfr le1·aı11n amirliği f.atın alma konıisyoıııwdan: 
)liktarı Tahmi!l edilen tcminutı muvak-

tuta.rı kata akçası 
Kilo Lira Kr. Lira Kr. 

' Nohuı • 6000 7~0 oo 5-t 00 Açık 
Bulgur 12000 ı:3SO oo ıo:~ 50 « 

'Maknrna 12000 2280 00 171 00 c 

ihalenin şekli 

eksiltme 
c 

< 

CANA.DOLU) 

lzmir lerazını amfrli4i ttatın alm<r 1amnltlJonımda.n: 

1 - İzmir müstahkem mevki askeri hastanesi birliklerinin 44000 
. kilo kesilmiş koyun eti i~tiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - İhalesi 25 birinci kanun 939 pazartesi günü saat on ?•eşte lzmir 
kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 19800 liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası 1485 liraw. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebHir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve3'ika göster-

mek mecburiyetindedirleı:. ı 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde \'e şartnameletinde yazılı vesikalarla temmat ve 
teklif mektuplarını ihalt saatından en az bir saat bir evvel ko- 4 

misyona v~rmiş bulunacaklardır. 9 14 19 24 

1:11dr .k:.:n:rnı aNirliyi sat111 alma konıi.>Jyo111ıt1 (fo 1: : 
lha1e gi.ınü talibi çıkmıyan komutanlığa bağlı bil'li~leriu ihtiyacı için 

96 bin kilo kırmızı mercimeğin tekrar kapalı zarfla mı.inakasası yapıla
-::aktır. Zarf:ur konıis~·ona 3/ 1/ 940 çarşamba günü ~aat oncJ!\ verilmi~ ola
caktır. Beher. kilo~unun muhammen fiyatı on yedi kuru~tur. tık teminatı 
1224 lirP.dır. ı~tek!ilerir. belli gün ve saatta bir saat evveline kadar Fm
dıklıt:a komutanlık satın alma komiı;yonuna. te'klif :nektupiarını vermele-
ri. 14 19 24 2~ 4:>41 ' 

Bu,.,ıoı•a askeri satın alma komisyonundaıı: 
1 - Ödemi~ ihtiyacı için (7500) kilo sığır eti açık eksiltmeye kon

muştur. 

2 :__ İhalesi 25 ı. Kan. 939 pazartesi günü saat on birde İzmir Borno-
va askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen umum tutarı 1875 liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçesı 141 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret oda~ında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

t~rmek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüne;\ 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika ve teminat mek
tupları ile birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaat et-

meleri. · · ~ 14 19 24 44!)1 

lzmiı· leva::ım c•mirli(Ji ~atın alma komisyonundan: 
Miktarı Cinsi 
Metre 

22500 Kara~viçe 

1500 Tepe lırganı 
230000 Gergi ipı 

1 - Yukarıda cins ,.e miktarı yazılı üç kalem çadır malzeme-,i 
21 / 12/ 939 perşembe günü saat on b irde İstanbul t0phanede le
vazım amirliği satın uima komisyonunda pazarlıkla eksiHmes; 
yapılacaktır. 

2 - Şartname ve ~ıumuneleri komisyonda görülür. 
3 - 1s~eklil~rin kanuni Ye-sika ve teminatları ile belli s:.wtta komis

yona gchneleri. 

};:mir lt • ı •crzım cm.itliği srıtrn alma komisyonundan: 
120 ton kuru fasulya 4 11940 perşembe günü saat on dörtte İstanbul 

le\'azım amirliği ~atın alma komisyonunda müteahhid nflm ve hesabına 
ıı.Çık eksiltme ile vlmaraktır. 'l ahmin bedeli 21000 lira ilk teminat! 1575 
liradır. Şartname ve :rnmum:si komisyonda ııörülür. l setklilerm boll; sa
atta kanuni \ 0 '?3iknlarjy1e Lcnıl.ıe\· T~pbanede komisyona Jelms!~J.\ ilan 
olunur. l 9 24 29 2 6 4:i86 . 

l:ı11iı· lı ro:ım ann•1ıği ~atuı alma komi.<ıyonımdan: 
1 - 100000 çift pamukla karışık yün çorap alınacaktır. Pazarlıkla 

eksiltmesi 22112, n:rn cuma günü saat 14,30 da İstanbul Tophanede leva
wr&zım amirlilfi satın :ılma kümi~yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 45 
bin iira ilk teı11inatı 3375 liradır. Şartname ve numune~i komi'!yonda gö
rülür. lstekliterin kmmni \·<'silfoları ile belli saatta komi.•;yon·t gelme -
h:~ ri. 457 ı 

fo111ir lcı·uzıın <n11i ı lilji .~t:f111 alma konıi.<Jyonıından: 
1 - Yüz yirmi beş bin aded semer urganıa lınacıJıktır. 

2 - Pazarlıkla l'ksiltrne~i 21 / 12 939 perşembe günü snat or. birde 
lstanbul Tophane levuzım ıımirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

8 - Fabrika ve Kastamonu malı olmak üzere alınacak oıan işbu ip
lerin ~artnume~i her gün komisyonda görülebilir. 

4 - 1;ıteklilerin tc·minatları ile birlikte belli gün ve saatta knmis
yona mii raraa tltı rı. 

Söke mal müdürlüğün ~len: 
Hazineye ait Karine Deringöl Dalyanının balık aylamak hakkiyle yüz

de 12 saydiye re~mi 5250 liı·a muhar_nmen bedelle ve Azap Avşar ve Sö
lüklil göllerinin yalnız yüzde 12 saydive resmi 100 li ra muhammen bedelle 
1/ 3/ 940 tarihinden itibaren 28 2 943 tarihine kadar üç sene müddetle 
ve su kara av vergileri talimatnamesinin 29 uncu maddesindeki şerait da
hil iltizama verilmek üzere 5 12 939 ~alı gününden başlıyarak 26/ 12/939 
salı günü saat dörtte ihaleleri yapılmak üzere 21 gün müddetle müzayede
ye çıkarılmıştır. Talip olanların şerait anlamak \·e yüzde 7,5 raddesindeki 
teminatı muvakkata akçasını teslimi sandık etmek üzere Söke mal mü -
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 5 11 15 19 4388 

Dikili bele d i -'esi11 de n: .. 
Dıkili kasaba . .-ının 1500 !ira muhun~men bedelli hali huzır haritası

r.ın tanzimi İf5İne talip ı;ıbmadığından ihalesi 22 12/ 9a9 taı-inhinde yapıl
mak üzere bir hafta m:aulmı~tır. 

Şhrtnameln ve tt•ferı·iw~~ lzmircle Nafıa müdürlüğtind:.! ve Anka
ra<la Nafıa Vekaleti yapı \'e :mar hıleri reisliğinde gönllebi leceğ! ilan 
olunur. 4595 

ihale tarihi gün ve saatları "f aze, temiz, ucuz 

taç ~aat 
27 1. kanun 939 çarşamba günü 10 

« c « « 10 30 
« c ( .( 11 

Pirinç 12000 :>180 00 261 00 « c c c « c 1:> 
Her türlü tuvalet 

çeşitleri Kul'u fasulye 12000 2160 00 162 00 c « c c · « 4" 15 30 
ı - İzmir tayyare alayı birliklerinin yukarıda cinsi ve miktarı yazılı beş kalem erzak ihtiyacı ayrı ayrı şart-

namelerle ve açık eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. r ' 
2 - İhaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyo-

11unda yapılacaktır. 
S - Teminatları hizalarında yazılıdır. 

4 - Şartnameleri h~r gün komisyonda görülebilir. 
i" - t teklilerin ticıtret orla:;ıncla kayıtlı olduklarına dair vesika göster mek mec~uriyetinde<lirler. . 

Hamdi Nüzhet 
Çan çar 

Sıhhat eczanesi 
Bnşdurak Büyük Salepçioğlu ha

nı kn r .. ısında. 

Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 

mutammalan 
BAYLAR 

ıiçin palto, perdeaü ve iyi elbise 
ve bayanlar için aiır mantoları 

İBRAHIM 
KARAKAŞTA 

Buluraunuz 
ODUNPAZARI No. 12 

V.
1

f~ Henri Van D~~e 
VAPURLA.RIN HARU.ET-UITUI 

~----~------~~/. 
AMERlCAN EXPORT! LtNES!lNC. 

NEVYORK 
Nevyork için : 
Eksaminer vapuru·-15-ilkkinun'da 

bekleniyor. 
Eksplorer • vapuru -19- ilklianunda 

bekleniyor. 
Ek~tavia . vapuru İlkkanunda :.bık

leniyor. 
Eksmouth vapuru. 24 -ilkkinunda 

bekleniyor. 

DEN" NORSKE MİDDELHASLİNJE-
OSLO / 

Norveç limanları için: . 
Bosphorus motöril 27 . ilkklnuna 

doğru bekleniyor. 
D. T. R. T. Budapeşt 
Tuna limanları için : 
Kassa motöril 19 ilkkinuna dotru 

bekleniyor. 
ServicC't Maritime Roumaiıı Bucand 

1 Köstence için: 
, Bucureşti vapu ru 22 ilkkinunda 

1 

bekleniyor. 
Peleş vapuru 13 ıonkanu~da; bek

leniyor. 

. 
1 Vapurların iıim ve tarihleri lıa.k· 
kında h iç bir taahhüd alınmaa. 

TELEFON : 2007 - 2008 

Olivier ve fÜrekd!I 
Limited 

,ı. VAPUR ACENTMI 
- Atatark caddesi Rees binası 

T el. 2448 
Lcındra ve Liverpol hatJan t~üı 

piyasanın ihtiyacına rOre vapurlan
mız sefer yapacaklndır. 

·--- Ankarapalas 
' ... . 1 

Lokanta ve Pastahanesi 
En müşkülpesendleri tatmin edetP.k derecede mükemmel ola~ !oltan-' 

ta ve pastahanemiz bir aile yuvası samimiyetini haiz, temizli&i ve nefu• 
ti ile beraber fiatleri tahminin çok fevkinde ehvendir. Mevsim münase
betiyle ı::n temiz ve modern bir salon haline ifrağ edilmişlerdir. Teırif '9CI .. 
cek zevat sözlerimizin doğruluiunıı şahit olacaklardır . 

IBRAHIM ffEN NUR 

1--!~--~--~~----................. . Malatya bez ve iplik fabrika arı T. A, Ş. dan: 
MALA T YA FABRiKAMIZIN DOKUMA ve i PLi K Kl S IMLAR/ /Ç 

Ust~ ve ~~s~~ .... wuav·ni~lınacaktl'1 > 

Taliplerin bonservis suretlerini lef edecekleri bir mektupla Ialatyada 
r 

Şirketimiz umum müdürlüğüne mil racaatlsrı 

lzmir Ziraat müdürlüğünden ~ 
Zi:-aat Vekiiieti için satın alınmasına lüzum gö:ıterilen 500 · t~eke .. 

benz!n k: nıyonetlerdc kullanıhıcak ev;-;afı haiz 2·190 sayılı arttrma eksil~- . 
me ka!'tıııu mucibine(. on be~ gün müddetle rnlinukasu~·u konulmuşt u r . . ~ , 
her :cııekcni n muhammen fiyatı 2,81 kunı~ ve muvakkat temiMtı 105 u. · '· 
ra 37.3 ktırLıştıır. :Jfo! İzmil' Bornova vila~·et .fidanlığıııda teselli.tm edfJe-
cek ve l.ıedeli maliye n:zııe!linden ödenecektir. fhale birinci kanunun yir -
mi be~ine rastlayan pazartesi günü :-;uat on Le:ıte ziruat müdürlüğilnt.le • 
toplanacak komi:o:.\.'ut~ müv::ı.::ehesinde yapılacııktıı-. İsteklilerin pey akça-
sını maliye vezne<.:i.nc yatırarak makbuzlariyle birlikte ihaley~ iştir.ıı.kleri ı1 ·~ 
ilan olunur. 7 11 15 19 4457 

lzmir Defterdarlığında · : 
Satı~ :\Iuhamm~n. B • . 1 
!\o. .L. ira .• KF. / 

403 lkinci Teııecik l\I. 1J43 Xizam sokak 29,12 ı)-1. ~I. 43 '3 . . • 
t aj ~ı rsa 11 65 

404 İkinci Tepecik .'.\I. 1148 K. ırmak sokak 115,71 M. l\I: 
26 lajlı ar~a - 46 2S · • 

405 İkinci Tepecik i\l. 1163 Ze~ tinlik sokak 211,20 bila Xo .• 
arsa 

406 İkinci Tepecik :.\I. 1175 Ze~ tinlik birinci so. 62,02 :\I. ::\I: . 
•10 tı.ıjlı ar~a 

4C7 İkinci Tepecik ?ıI. 1143 ).ızam sok:ık 74,16 M. 1\.1. 21 
taj •No. arsa 

408 İkinci Tepecık ~1. 1 J ;):~ Cevizli sokak 77,39 :M. M. 39 taj 
:ıı No. arsa .. 

40~ İkinci Tepecik :\I. ı ır. 1 1 ZPytin dörclilııcü so. 276 :\1. :\L 
·" 4 taj No. ~ıt::-a 

410 İkinci ;I'epecik l'L' 1152 Celadet sokak 150,S5 M. M. 19 2 
.. T. arsa 

U 1 İkinci 'fepecik ~okak lif>j Akşam sokak 75,89 M. M. ıo 
tajlı hane 

412 Çorakkapı .:\-!. 1269 Hüriyet sokak 47,50 M. M. H 
tajlı arsa 

410 İkinci 'l 'epecik ::\l. n:;ı Akşam sokak 84,93 M. M. 76/ 3 
tajlı at:->a 

414 İkinci Tepecik )1. 1155 S€:vgi sokak 175,18 M. M. 6 tajlı 

ar!'ia ' 
416 İkinci Tepecik :.\I. 1165 Zeytin beşinci so. 81 M. M. 37/ 2 

1 tajlı :ır~a 
4ltl İkincj Teµecık :.\I. 1150 Çıkar sokak 102,30 M. M. 18 

tajlı :.rsa 
417 İkinci Teııf:cik j\f. 1144 Beşaret ~okak 75,73 M. :\I. !34 

• 
31 68 

12 40 

. 
5S 33 

38 69 

31 50 

6(1 s.ı 
·~ 

275 00 

ııs 75 

<\') ,,., 97 

10;; • 'lt 

8 10 

71 61 

tajh ~trsa 53 Ol 
Yt1kanda yazılı E:l11V<.iiı1 mlilkiyetleri peşin para ile ·;~ açık artırma ·· 

t~sulü ile ll)/ 12/ 9:1!'1 t:1r ihincıpı; _itibaren on j'edi ~ün müdıietle müzayede-
ye konulmuştur. ihaleleri .ı ' 1 ' 940 tarihinde perşembe günii ~ı\at on dör~ 
te Milıt •:mlfı!< nıüıliirl:iğ'iinrte... yapılacaktır. Taliplerin D)tıhr!mmen bedelle.. ._. 
ri iizerinclen \'ÜZde 7.5 dt!p'lzitct akçası ) :ıtırılarak yevm) n\ezki\rda ~f. 
g;11liik nıii<lilrlliğiincle top1aıı:.crık satış komisyonunu mifra~~iıt:m·İ ıThn e - - Eki'iltmeye iştirak cclecckler 2490 :ıayılı kanunun . iki ve üçiincii maddelerınde ve şartnamP.sınıle yazılı 

ıo \"e teminatı munıkkatr.J:ırı ile birlikte ihale saafından evve1 kom isyona müracnatları. 12 14· ı~ 23 

-------~----------------
olunur. 19 aı .. 4ti0i 

-·- ') •. ı ... •"'"" .. - ..... ... ..... 


