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AKŞAMDAN AKŞAMA 1 
Böyle otobüs olur mu? 

Evvelki gece saat on bire beş kala 
Şehzadebaşından bir •Çarşamba - Me
cidiyeköyüıt otobüsüne bindim. Tabi· 
me gidecektim. Biran evvel varmağı 
istiyordum. Esasen tramvayı değil de 
otobüsü seçmemin sebebi buydu. 

Arabada dört beş yolcu var, yok. 
İçlerinden biri, soluk benizli, koltuk 
deynekll bir bedbahttı. Bizzat anlatma
sına bile Iüzwn yok: Belliydi Jd, yeni 
kazazede olmuş; ameliyat geçirmiş; 
ayağı sakat. 

Fakat bu şahsiyet üzerinde fazla 
durmama imkin bulamadım. Bir kaç 
yüz metre gitmiştik ki, araba zınk de-
di durdu. " 

Biletçi kapıyı açarak: 
- Buyrun ! - diye bir yolcuyu içeri 

aldı. 

Adam yerine oturacağı sırada para
yi uzattı: 

- Tepebaşma! 

- Bayım! Bu otobüs eskiden Tepe-
başından geçerdi. Şimdi Dolmabahçe
den dolaşıyor. 

- Öyleyse ineyim. 
Araba durdu. 
Tam kalkacağı sırada: 
- Dur, dur, dur: ... İki kişi geliyor ... 

Belki binerler ... 
Bekledik 
Fakat adamlar yan sokağa sapıver

diler... Galiba evleri oracıktaymış. .. 
Bu minval üzere, her geçen gölge

den bir müşteri ihtimali sezerek, şim
di durmuşken elli metre ötede bir da
ha duraklıyarak, yolcu kandırmağa 

çalışarak; bazen de, arkadan gelen bir 
otobüse karşı sevkülceyşi ve ta'biyevt 
vaziyetler alarak, rakipleri polislere 
şikayet ederek, polislerden tekdiri 
aleniler işiterek köprünün üstüne var
dık. 

Vardık; bir de baktık ki, ne göre
lim? ... Saraybumu önlerinde bir pro
jektör parlıyor! 

Biletçi, nezaketle, hepimizi birer bi
rer dolaştı. «Ekmeğimize mani olma
yin ! • der gibi yalvararak: 

- Bu vapurun yolculannı almak 
için bekliyeceğiz •.. Müsaade edinis. .. 
Bu kadar yolu boş gitmiyelim ... 
Homurdandık amma, çarniçar sus

tuk Yanımızdan dört bq tramvay 
geçti. Hazin hazin baktık. 

Nihayet vapur yanqtL Gene yolcu 
kandırma çığırtkanlığı: 

Buynın baylar... Dolmabahçeden 
Taksime... Oradan Şişliye... Mecldlye
köyüne! •.. 

Bir takım hemşehriler, anlama
dan içeri giriyorlar; sonra, Tepebaşı 

tarafına uğramıyacağını öğrenince 

iniyorlar ... Dört yeni yolcuyu hamilen, 
bu sefer rakipleri mağldp etmek mak
sadile, Azrail kovalıyor gibi, Dolma
bahçeye ..• 

Fakat orada, ta uzaktan bir dü
dük ... Pelerinli bir polis, bize •dur!• 
işareti veriyor... Amma, öyle yavq 
yürüyor ki ... Aheste aheste yanımısa 
geldi: 

- O yolda çarpışma oldu ... Maçka-
dan ! ... - dedi ve dönüp gitti. 

- Aman! Biz Taksime gideceğiz! ••• 
Alil hemşehri: 
- Param da yok ... Bu ne iş? ... Yü

rüyemem de ... - diye söyleniyordu 
Nihayet, otobüs şoförü: 
- Taksim yolculannı Mecidiyekö

yü dönüşü bırakınz! - dedi 
Ben de ~·ukan kapağı atmak için 

Maçka se ahıııtinl göze aldım. Yolda 
biletçi ile !lloför müzakere, münakaşa, 
Mecicliyeköyüne gitmeyip Şişliden 

- Her kaza ve belA.dan sonra ulema.-! 
mn dile gelmeleri Adettir bay Amca. .. 

=· 

ŞEB BABB L 

Dün Erzincandan 6 yolcu geldi 
Beşi sağ kurtulmuştur, altıncısı ağır yaralıdır 

Orta Anadoludald zelzele fellketlnd~n 
sat kalanlardan blt grup, dün sabah ~n 
bir buçukta trenle Haydarpa.oaya gelml~
lerdir. Haydarpaşa istasyonu, sabahın er
ken saatlerinden it.ibaren binlerce karşıla
yıcı tarafmdan doldurulmuştu. Herkes, ge • 
lecek trenden yaralı bir akrabanın çıkaca
ğını, memleketten, atle ocağından hiç o!
mazsa bir sağlık müjdesi alablleceğlnl 
ümld ediyordu. 

Trenden altı yolcu çıkmıştır. Yolcular· 
dan yalnız blri ağır yaralıdır. Dlğerlerlnln 
sıhhi •"tı.Ziyetlerf iyidir. Gelenlerin 1simie
rinl blldlriyoruz: Erzlncanda Mecid Kebir 
mahallesinde oturan yarbay Refiğin :!:ev
cesl, kayınvalidest, iki çocuğu. Dursun is
minde birisi (askerdir). Bu beş klşllllı: yol
cu karnesi zelzele fel~ketinden sağ, salim 
kurtulan vatandaşlardır. Dlğer yolcu, Er
zincanda Devlet Demlryollan 1nıaat ustcı
bqı.sı Ariftir. Arif, atar yaralıdır. istasyo
na sedye ile indirilmiş, Haydarpaşa NU
mune hastanesine götürülmüştür. Kendi
sini Haydarpaşa gar müfettişlerinden ağ1.· 
beylsl Numan ve yengesi karşılamıştır. Arif, 
atyor ki: 
•- Evde yatıyordum, bir gürültü duy

dum. Kafamı yastıktan kaldırmamla ~e
ra.ber enkaz altında kalmam blr oldu. Son
ra ne oldu biliniyorum. Gözümü açtığım 
vakit kendimi çadırda buldum. Çok has~
yun, fazla konuşamıyacatım.• 

Bayan Refik de şunları anlatmıştır: 
«- Gece yansı şiddetli bir gürültü ne 

uyandık. Yer yerinden oynuyordu. Birka~ 
saniye geçti geçmedi; civarımızda müthl' 
gürültüler duyduk. Zelzele olduğunu an
ladık. Komşu evleri yıkılıyordu. Mahalle
mizde bizim ev lle bir komşunun evindeıı 
başka yıkılmadık yer kalmadı. Çok şükür 
biz kurtulduk.• 

Bu aile de, LAielide Koca Ragıp sokağın
da 10 numaralı evde oturan alı:rabalannın 
yanına gitmişlerdir. Yolcular, Erzincan -
Sıvas - Ankara tarlklle şehrimize gelınif 
lerdir. 

Diğer gelenler 
Erzlncandan albay B. Nuri öner de alle

slle beraber şehrimize gel.mif ve Gümü.pu
yu hastanesine yatırılmıftır. Albay Nuri 
Öner omuzundan yaralıdır. Retikuı da 
hatltçe yaralıdır. 

Gene Erzlncanda albay B. İlyas Eminin 

Pirinç fiatleri 
İhtikar yapıldığı anlatıldığın

dan tedkiklere baılandı 

Pirinç flatlerinde" ihükir 7apıldılı anla· 
fılnuttır. Alikadar makamlar, bu hususta
ki tedklkierini bir an önce blUrerek İh U 
klr komisyonuna verecektir. 

iki bit mücadele hekimi 
tayin edildi 

Belediye, şehrin umumi sıhhatını koru
mak maksadile biri Emlnönünde, diğeri 
Beyotlunda iki bit mücadele hekimi tavılt 
etmlıtır. Bunlar. bitli kim8elerl &l'aftır
maktadırlar. Belediye, bu ay içinde Kasım
paşa ve Balat halk hamamlarını açacak
tır. Bu hamamlarda halk, sabunu Bledlye 
tarafından verilmek §art.ile onar kurut 
mukabilinde yıkanacaklardır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dönmeğe karar verdiler. (Vay orada 
otobüs bekliyenlerin haline! Umumi 
nakliyat var diye sevinsinler!) 

~bey mevkiine vardığımız va· 
kit: 

- Müjde! - dediler • Bizim kum
panyanın bir arabası geliyor. Sizi ora
ya aktarma ederiz... indik ... 

Bindik ... Bir takını viyolonselll, ke
manlı yolcuların doluştuğu bu araba
ya, alt alta, üst üste binerek yanın· 
da Taksime vardık 

Bir saat otuz beş dakikada Şehza
tlebaşmdan Taksime! •.. 

(Va - Nti) 

... Su baskınlanna dair henüz mü-1 
ta.ıAa beyan edenler olmadı amma .. 

Yukanda dün Enlncandan gelen yaral ı Arlt trenden çıkanlıyor, aşağıda 
Şişli Halkevbıde felikebedelere giyecek huırlaıııyor 

on iki yaşındaki kızı Nesrin de, hldise ~il· 1 rimlze getlrmiftir. Albay B. İlyas Eminin 
nü annesile babasını kaybttlttnden, ken- Akıbeti hakkında sarih bir maUlınat yolc· 
disinl, babasının arkadaşı albay B. Nuri şeh- tur. 

Halkın dilekleri 
Felaket mıntakasına 
gidecek parasız bir 

tren isteniyor 

Dün matbaamıza kadar ıelen v' 
ailesinin blrçolı: ferdi Erzlncanda l>u
lunan bir küçük memur Erzlncana git· 
mek üzere oidutunu soyledlkten sonra 
§unları anlattı: 

cAUece ağır bir fellkete uğradık, ço
luk çocuğumun hayatından haber alı&
madım, beş gündür ağzıma bir lok
ma ekmek koyamıyorum. Onların yar
dımına koşmak için günlerce çırpın
dım ve eş dosttan nihayet bugün le
min edebildiğim tren paraslle yola ~ı
kıyorum. Tı-en için bir sühulet gös
termeleri kabil olup oıı!adığını sordu
ğum resmi makamlar bana blrşey 
söylemediler. Fakat yol parası temin 
edemedikleri için gtdemtyen fakir te
liketzedelerden size 80 - 90 lı:1f1 g3'
tereblllrim. Devlet yardımı olmazsa 
bunlar çoluk çocuklarının imdadına 
k()f&mıyacaklardır. 

Devletimiz ve milletimiz fellketzd 
delere candan yardımlar yapıyorlar:, 
çoluğunun çocuğunun lktbetinden h.ı.
berdar olamadıkları için iztırab te
kenlere müzaheret göstermek de /Jlr 
yardımdır. Hükümetimiz bunu esir
gemez, yalnız ortadaki mini izale 
edilmelidir. Oradakiler öldülerse biz 
de yandık demektir, amma burada llç 
bir şey yapamadan kalmak daha .>Ü • 
yük bir azap. Fakir fıkara kendilerini 
oraya uçuracak bedava treni bek
le§mektedirler. 
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•.. Zel1.eleye dair bir kaç llmt be,... 
nat görüldü. Aumıer yurdumuzwı 
selzQt mmtakası oldujunu-

Ticaret oda~ı 
Dün riyaset divanı ve idare 

heyeti seçildi 
Ticaret odası Oda meclisi, yılbaşı toplan· 

t1S1I11 dün öileden sonra Ticaret odası sa
lonlarında yapmı.ştır. Toplantıda Riyaset 
divanı, yeni idare heyeti seçilmiş, dlter 
müteferrik mevzular gôrüşülmüştür. Riya
set divanı ıu zevattan mürekkeptir: Birin
ci rela: B. Mitat Nemli, ikinci reis: İbrarJm 
Kemal Baybora, birinci rela veklll: AhmP.d 
Kara, ikinci rela vekili: Mahmud Nedim 
Erson, hesabat müfettişi: Ziya Kınacı, mu
amellt müfettişi: Hamdi Başar, koncre 
murahhası: Hasan Vatı ile Said Dormen. 

Yenl idare heyeti ıu zevattan mürekkep
tir: B. Nuri Kozlkotlu, Şerefeddin Alem
dar, Suad Kara Osman, Hüseyin Sabri Ta
ten. Ziya Klıç. --!---

Zelzele mıntakaama gitmek 
iatiyenler 

Zelzele mıntakası halkından, bilhassa 
Enincanlılar, VllAyete müracaat ederek 
kendilerinin Erzincana gönderilmesini ri
ca etmlflerdir. Villyet, müracaatçıla.t"1n 
çoklutu üzerine, keytlyetl Münalı:alo.t v ~ . 
klletinden sormuştur. Veklletten gel-!•1 
cevapta, Erzincan ve havalislnde fellk'!t· 
zedeleri barındırmak için mÜf)tüllta ·ı~
ranıldıtı ıu sırada, Istanbuldan zelzle 
mıntakasına hiç kimsenin sevkedllmenı,~l 
blldirllmiştlr. Bunun üzerine dün VilAy'?•e 
müracaat edenlere, Villyetçe kendilerinin 
gönderilmlyeceği blldlrilmiftlr. 

* Belediye, yedek.subay okulu (Harbi
ye) nin önündeki caddeyi genişletmete ka· 
rar ve~tır. Açılacak yer, mektebin cüm
le k&plSl lı:arŞ181Ilda ve caddeye bir çıkıntı 
teşkil eden btnaıardır. Bunlar Jstimllk "!d.1-
lecektir. 

- Bu yolda tetkikat yapılmasını 
n binaların buna göre kurulmaalDı 
tavsiye ediyorlar ... 

Tiyatro tenkitleri: 

Hayat bir rüyadır 
İstanbul şehir Uyatrosu Kaldöron de ıa 

Barka'run .Hayat bir rüyadır• eserini :ıatı
neslne koydu, koydutuna da hiç feta e~ 
medl; bbe belki de cLa vida es süeno.nun 
~vklnl tam tattıramadı, fakat muhakkak 
ki, Kaldôronu tanıttı. ondan bahsetmek 
fırsatını verdı. Eter biz cHayat bir rüya
dır• dan tam zevk alamadıksa, kabah!ltı 
Şehir tiyatromuza bulmıyalım; bu bbar.aı 
-eğer kabahat sayılacaksa- .La vida e ,.1).. 

eno.yu türkçeleştlren kalemde ve tiyatro
ya giden çokluğun Avrupa tarihi bllıneme
sindedir. Kaldoron İspanyanın hali övun
düğü şairdir, nasıl taş yerinde ağırsıı şıll' 
de sbylendlğl dilde güzeldir; biz artık ana• 
dil giızellığınde tercumeyl, ilerde devlet 'l· 
yatrosu sahnesinde dinlerler diye umid edi
yoruz. Tarih de lı:anun değildir .ki her va
tandaşı bilmekle mükellef kılalım. 

• •• 
Ma,Jlye Nezareti encümeni katiplerlndea 

Dıogo Kaldöron'un oğlu Kaldöron dö la 
Barka bundan tam 340 sene evvel Madrtdde 
doğdu. Çocuğu çok iyi okuttular, o zaman
lar da bıllnmesi lazım gelen ne varsa, 1~1-
sefe, medeni ve dini hukuk, matematik, ta
rih, hepsini Öğrendi ve 1620 de henüz bı
yıkları terlerken saraya girdi. Her sara> 
mensubu gibi o da sl.1Ab4ordu. Bir yand.a.ıı 
dln kitaplarında adı geçen azizlere ıu.aı
deler yazıyor, bir yandan daJıarpten harbe 
kO§uyordu. 1625 den 1630 a kadar er mey
danlarında dolaştı; 1635 e kadar kendini 
tiyatro müellifi olarak da tanıttı, 1638 da 
kral 4 ünciı FUlpin gözdesi oldu. 1649 d" 
kral Avusturyalı An~Mari ile evlenmeğe 
karar verdi. Evlenme törenini Kaldöron h~ 
zırladı ve 1651 de slllhlannı bıraktı, rahip 
cübbesini gtydl. 1653 de ilk defa olarak blt 
dini bayramı kutlamak için eser yazmıı.:h; 
tam on sene kendi halinde yaşadı. 1663 de 
kral onu gene sarayına aldı. Kaldöron 1.kl 
sene daha rahat bir omür sürdü. 1665 de 
4 üncü Fillp oldükten sonra Kaldöranun 
da yıldızı söndü. 2 nci Şarl ona yüz ver
medi; 1681 de sem ve yoksul oldu. 

o:Hayat bir rüyadır• yazıldığı devirlerde 
İspanya uzun harp senelerinden matlüp ve 
yorgun çıkmıştı. Ziraatı, &an2'yii, ticareU 
ölmüştü. Yirmi sene hükümdarlık eden 
4 uncu Fillp, memleketini kalkındırama
mış, ancak zamanında Lope dö Vega, V'i)
Jaskezdeıt sonra, Murllio, Kaldöron gibi ~1-
yük §&lrler, edipler yetlşmiftl. 1865 den 
1700 e lı:a.d&r 2 ncl Şarl devrinde hpanıa 
biraz daha tereddi ettt. Şarlm çocutu ol• 
mactıtından kralın ölümünden sonra !alı• 
ta ıcım oturacak diye dii§ünülüyor, konı.bl
nezonlar yapılıyordu. 

ispanya kendisi ile beraber Porteklzt de 
1tl'8a aiirüklemlştt. İtalya ayni halde 1dL 
Şimalde en büyük devlet sayılan Polonıa 
nüfuzunu kaybetmlı, üçüncü dereceye düt
müştü. Ruslar Polonyaya hlklm olmal& 
başlıyorlardı. O devirlerde yabancı boyun
duruğuna girmek lstemlyen, bunan lçbı 
savaşan İspanya lle Polonyanın hail ~lrl
birlnin hemen hemen ayni idi. 

Kaldöron, Polonya tarihinden ilham al
dı. Bir zamanlar Ruslara galip selen, 90U• 
ra Oüstava matlüp olan Polonya kralı Sl· 
glsmundu, biraz da azizle§tlrerek cBayd 
bir rüyadır• faclaaınm kahramanı y&pt&. 

••• 
Şair, asker, rahip olan Kaldöron bir kral 

bende.sidir. O devirlerde İspanya Allah iti· 
bi krala tapardı. cHayat bir r1i7adıh bu 
inana dayanarak yazılmıft.ır. FUvaıcı faka 
Polony&da cereyan eder, kahramanlar t:)o • 
lonyalıdır; fakat karakterler üçyüz ~
ne evvelin İ.spanyol 'karakteridir. 

••• 
Dekor ve aksesuar, elbiseden kırbaca. 

kemerden kral tahtına 'kadar, en küçük~ 
ferrüat gözden kaçu1lmadan, 1820 clea 
sonraki Polonya kıyafeti, Polonya il.slübU 
idi. Temsil de muvaftattı. Ö.slübun atırtı
ğma, atdalı edebiyatın güçlütüne ratı:nen 
sanatklrlarımız bu seter cOilır.el konut
m&• örneği verdiler. Nevin Akyanın tanr· 
lan bir tür kadar güzel, sesi bir melodi b· 
dar tatlı idi. Erkek kıyafetinde Nevin, Ne
dime kıyafetinde Nevin, süvari Nevin, l'e 
kıyafetini yadırgadı, ne haleti ruhlyealnt. 
ne de sözlerini. Estrel rolünde Samlye da 
şivesi, tel6.ftuzu ve durumu Ue lazım geLm 
hanyı yarattı. H. Kemal, Sa.mi, Mahmud. 
Hadı uçyuz senelik bir trajedinin bütüıı 
vecibelerine uyınu§lardı ve nihayet Slgls
m und rolünde Tal!t Artemel gene bir as
lan doturdu. 

Matara .kapısında zincir sürüyen estr 
Sigismund, kral sarayında ölüm aaçan çıl
gın Siglmund, azizleten meczup Slglamund. 
kahraman falı:at m&llll.t, muU Slgt.mıundi 
bu dört çelik haleti ruhiye Tali.tın sanat
klr ruhunda taze ekmek içi gibi Jotuml
du. cHayat bir rüyadır• a çelik blr hap dl
yebll1rdik, eğer bu hapı Tallt harlkullde 
temslli ile yaldızlayama.saydı._. 

Selimltae& ... 

1 
B. A. - Güzel, fakat sayın uıema 

her tavsiye için böyle bir feliket ..,. 
llyorsa vay halimizel. 
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Erzincan, Amasya köylerinden birçoQu
nun mahvolduQu · haber veriliyor 

(Ba.ştarafı 1 inci sahifede) 
tanbul itfaiye teşkilatının mütehas
sıslarından mürekkep olarak birt 150 
kişilik, diğer ikisi de yüzer kişilik 

biri Sıvasa, diğeri Tokata üç ekp, 
Nafia Vekfiletile Kızılay cemiyetince 
tertip olunarak yola çıkanlmak üze.. 
re BaşvekAlet tarafmdan lA.zımgelen 
emirler verilmiştir. Bu ekiplerden bi
ri Erbaada çalışacaktır. 

Dahiliye Vekili T okadda, 
Sıhhiye Vekili Nikaarda 
Tokat 3 (A.A.) - Dahiliye Vekili 

Faik Öztrak bu mıntakadak1 felA.ket
zedelerin yardım ve isk~ işlerini tan .. 
zlm için gereken tertibatı almakta
dır. Sıhhiye Vekili Alataş da. Nlksar
daki tertibatı bizzat almaktadır. 

Erzincanda ölenler 
Erzincan 3 (Sureti mahsusada gön

derdiğimiz muharrtrlmizden) - ~ 
huriyet müddeiumumisi B. İzzet ile 
görüştüm. B. İzzet tanınmış adliye
cilerimizden Erzincan ağır ceza reisi 
B. Abdullah ile azadan B. Salih Ze
kinin ölenler ve azadan Tahsin ile 
sulh hakimi Hasan Fehminln de ağır 
yaralılar arasında bulunduğunu bü
yük br teessürle bana söylemiştir. 

Yıne kendisi ile görüştüğüm maarif 
mudüru, ilkokul muallimlerinden 
Necati Ergin, Ahmed Çakır, Muam
mer Şeref, Nevzad Karabulak, Nazım 
Tokan, Bedri Varlık, ortaokuldan İh
san Işık, riyaziye muallimi Cemll, 
Türkçe mualllmi Saim, kimya mual
limi Zekinin öldüklerini beyan et
miştir. 

inşaat 17 inci kısım mühendisi A
vusturyalı David ile çocuklannın ve 
ailesinin ölüleri bugün enkaz altın
dan çıkarılmıştır. 

Erzincan 3 -Telgraf hatlan tamir 
edllmiş ve bugün telgrafhane hususi, 
fakat klsa telgraflar kabul etmeğe 

başlamıştırı Erzincan şehir ve köyler 
halkı muhtelif vilayetlere nakledil
mektedir. Bu akşam hususi bir tren 
Malatyaya hareket etmiştir. Bu tren
d Divrik, Malatya, Adana, Diyarba
lm a gidecek 332 kişi vardır. Diğer bir 
tren de Sıvas istikametine hareket 
etmiştir. Erzuruma gitmek üzere de 
1500 kişi vesika almıştır. Yann ve 
öburgun iki tren yerine 4 tren hare
ket edecektir. 

300 yataklı KlZllay hastanesi faali
yete başlamıştır. 800 klşllik amele 
kuvvetile araştırmalara devam edil
miştir. Enkaz altından iki kişi sağ 
olarak çıkarılmıştır. 250 cesed de çı
kanlarak defnedilmiştir. Divrikten 
daha 200 amele gelmiştir 

Erzincan 3 (A.A.) - Erzincanda 
şehrin temizlenme amellyesi devam 
etmektedir. Bir kısım halk şehirden 
muhtelif cenup vilayetlerimize hare
ket etmiştir. 

Ankara 3 - Kızılay, Tokad ile ka
zalan arasında hasta nakli için has
ta nakliye otoınobllJeri göndeımişttr. 
Amasya köylerinden 40 aile Turhal 
şeker fabrikası paviyonlannda yerle~ 
tirilmlştfr. Fabrika doktorlanndan 
birile sıhhiye memurlan ve hastaba
kıcılan Niksardan 16 kilometre ileri
de teşkilAt kurmuşlar ve faaliyete 
başlamışlardır. 

Sıvas nümune hastanesinde emre 
intizar eden dördüncü ve besinci 
sıhhi imdad heyetleri Tokada ha~eket 
etmiştir. Saımun vali muavini Erba
ada yardım tertibatını almağa me
nıur edilmiştir. 

Ankara 3 (A.A.) - 200 yataklı bir 
Kızılay hastanesi Tokadın Erbaa ka
zasına hareket etmek üzere hazırlığı
nı bitirmektedir. 

Erbaada 921 ölü 585 yaralı 
var 

Tokat 3 (A.A.) - Temizleme ame
liyesine devam olunmaktadır. Erbaa 
kazası ve mülhakatında bugüne ka
dar ölü miktarJ 921, yaralı 585 ve 
yıkılan ev adedi de ceman 2276 ola
rak tesbit edllmiştir. 

Ankara 3 (Telefonla) - Buraya 
gelen mal'Omata göre yollann karla 
kapalı olması yüzünden bütün çalış
mnlara rağmen düne kadar Şebinka
rahisar, Su ehrine gidememiş olan 
sıhhi imdad ekiplerinin bu akşama 
kadar mezkur şehire varmış olacak
lardır. 

Sıvas 3 (A.A.) - Bugün Sıva.sta 
saat 14,55 de üç saniye devam eden 

hat:1! v~ Zara kazasında ~ defa yine 
hatı! olmak üzere zelzele kayded.11-
mşitir. 

1/1/940 tarihine kadar Sıvas ve 
mülhakatında ceman 1170 ölü, sıı 
yaralı, 1214 yıkılmış ev ve 102 hasara 
uğramı.ş ev kaydedilmiştir. 

Su.fehri ve Koyulhisar yolla.nnın 
açılma ameliyesine hümınalı bir fa.. 
allyetıe devam olunmaktadır. 

Amaayada yıkılan köyler 
Amasya S (Akşam) - Amasya vi

lAyet merkezinde nütusca mühim sa... 
yia.t olmadığını bildirmiştim. Öğren
d.lğ1me göre vil~yet dahllinde tam&
nıen yıkılan köyler şunlardır: Zlgara, 
Herl!ke, Efte, Giraf, kısmen yıkılan 
~lerde şunlardır: İbecik, Şeyh Sadi, 
Kara İibrahlm, İmik, Karataş, Kar
san, Sarayözü, Afşar, Kara Ali, Keş
lik, Uygur, İnclköy, Yağcıabdal. Bu 
köylerin hepsi İnceyazı nahiyesine 
bağlı bulunmaktadır. 

Zlgarada 76, Heriskede 85, Eftede 
11~, Girafda 450, İbeclkte 11, Şeyh 
Sadide 14, Kara İbrahimde 5, tmfkte 
29, Ka.rataşta 7, Karsanda 18, Saray
Ö7.Ünde 3, Afşarda 18, Kara Alide 24, 
Keşllkte 5, inceköyde 15, Uygurda 
4, Yağcıabdalda 11 ki ceman 895 ölü 
tesbit edilmiştir. 

Koyulhisarda ölenler 
Sivas 2 (A.A.) - Koyulhisar ile ya

pılan telefon muhaberesi neticesinde 
öğrenildiğine göre, kaza merkezinde 
370 ölü, Yukarı Kale köyünde 236, 
~ Kale nahiyesine bağlı sekiz köy
den Yukarı Kürede köyünde 81 ölü ve 
30 yaralı, Aşağı Kürede köyünde 32 
ölü, 35 yaralı, Kovana köyünde 14: 
ölü, 6 yaralı. Sukun köyünde 29 Nft, 
8 yaralı, Tatar köyünde 34 ölü, 21 ya
ralı, Karaağaç köyünde 49 ölü, 5 ya
ralı, Sivasne köyünde 219 ölü, 41 ya
ralı, Arpacı köyünde 92 ölü, 39 yaralı, 
İnbat köyünde 19 ölil , 7 yaralı ki bu 
mıntakada ceman 1607 ölü ve 191 ya
ralı vardır. 

Samsunda 
Samsun 2 (A.A.) - Son 24 saat 

zarfında zelzele kaydedilmemiştir. 

Çarşamba kaza merkezinde evvelce 
bildirilmiş olan 21 ölüden başka er:
kaz altından daha 4 ölü çıkan1mıştır. 
Bu kaza merkezinde 12 si ağır olmak 
üzere 87 yaralı vardır. Kaza köylerin
de evvelce bildirilen 14 ölüden başka, 
dört ölü daha çıkarılmıştır. Köylerde
ki yaralıların mlktan 46 ya baliğ ol· 
muştur. Bu yaralıların tedavilerir.e 
itina olunmaktadır. Kaza merkezinde 
168 ev yıkılmış, 138 ev de hasara uğ
ra~tır. Kazanın köylerinde yıkılan 
evlerin mecmuu 371 , hasara uğnyan
ların adedi 786 dır. Vilayet dahllindki 
telgraf yolları tamir edilınlştir. Gelen 
yardımlann felaketzedelere tevziine 
devam olunmaktadır. 

Yeni zelzeleler 
Ankara 3 (Tlefonla) - Ordudan ge

len ınalOmata göre, e~lki gün ora· 
da mühim hasaratı mucib olan yenl 
bir zelzele daha olmuştur. Hasaratın 
miktarı henüz belli değildir. 

Amasya 2 (A.A.) - Saat 7,36 da 
Amasya merkezile Ezine nahiyesinde 
ve birisi gece yaı1sı, diğeri sabaha kar
şı olmak üzere, Sulu nahiyesinde iki 
zelzele kaydedilmiştir. Civar yardım 
komitelerinden gönderilen nakid ve 
külliyetli miktarda yiyecek ve giyer.ek 
telAketzedelere tevzi olunmuştur. 

Dikili ve Bergamada 
zelzeleler 

İzmir 3 (Telefonla) - Dün '3aa11 
16 da Bergarnada, saat 3,30 da da n1

-

kllide yeniden zelzele olmuştur. Ha.sar 
yoktur. 

Nuri Demirağ bir sıhhi 
heyetle geziyor 

Sıvas 3 A.A.) - Nuri Demirağ zel
zele f elft.ketzedelerine iki yüz yirmi 
çadır, dört yüz yimıi çuval un ve bir 
çok giyecek eşya göndermiştir. Bun
dan başka Demirağ, yanına doktor ve 
eczacılardan müteşekkil sekiz kişilik 
bir heyetle Erzincana gitmiştir. Bu 
heyetin yanında birçok tıbbi malze
me de vardır. 

İzmire kar yağıyor 
izmtr 3 (Telefonla) - Sabahtan

berl kar yağıyor. Yamanlardağı bem
beyaz. 

Zevkine son ... Güzeill~e ölçü olmayan bir şaheser: Yeni senenin :lık 
Pranaız Süper Pllmi... Franaız sanat Aleminin en yüksek yıldızlan 

EDVIGE FEUILLERE - GEORGES 
R/GAUD'un yarattıkları 

YIKILAN MABET 
Bütün kadın kalblerlni çarptıran büyük Aşk rumı 

Bu aksam L A L E Sinemasında 
numaralı koltuklar sabahtan itibaren satılmaktadır. En son dünya 

havadlsleri. Metro Jumalda: Graf Spe Cep kruvazörü ve s. 

-----W•AL_rr'_D.İS•NEYİN--•r•enkl-l•M••ild•s•ı lliıi(MİKİmmDllEl.VEmKlıiUıilŞIİIUİİI) ___ ,, 

Bu Akşam saat 9 da 

iPEK 
TÜRKÇE 

Aşk - Heyecan - Dehşet ve 
SÖZLÜ 
büyük macera filmi 

ŞERLOK HOLMES 
(BASKER ViLLERiN KöPE6i) 

Baş rollerde: Basil Ratbon - Richard Green - Wendy Barie 
Ayrıca: Graf Spee zırhlısının Montevidoya yaralı olarak 

ÖLÜM 
Deniz yüzbaşısı Reşad Erkal ve C. H. P. 

İstanbul Vlliyet Merkes 11.itibi Mithat F.r
kal'ın babalan Van 33 üncü fırka kum.an
danlıtmdan mütekait tutbay İbrahim Ed · 
hem Erkal kısa bir hastahtı müteakip dün 
vefat etmiştir. Cenazesi yarınki Cuma ~
nü saat on bir buçukta GÜlhane hastane
sinden kaldınlacaktır. Namazı Beyazıt ca
misinde kılındıktan sonra Edirneka1u ~
hitllflne defnedilecektir. Kederdlde alle· 
~ne taziyet eder, merhuma Allahtan rah
met dllcrJz. 

VEFAT 
Erkanı Harbiye livalarından, müteaklt 

General İHSAN BALKIR 3/ l/940 tarthlnde 
Gülhane hastanesinde vefat etmiştir. Ce
nazesi yannki cuma günü saat 10 da meJ:
kfır hastaneden kaldırılarak KöprildJ"l 
Kadıköyüne geçirilecek, mı.mazı OSMAN
AÔA camisinde kılındıktan sonra Sahra
yı Oedltteki alle mezarlığına defnedllecelt
Ur. Cenabı Hak ailesine sabır kendisine 
mağfiret ihsan buyursun. 

Eminönü Halkevindt"n: 

Felaketzede yurddnşlanmıza azamı ve 
acil yardımın temlnl lçln Mllli yardım ko
mitesi Evimiz kolu, Cağaloğlundakl mer
kez binamızda kurduğu (Eşya tesellüm bü- 1 
rosu) undan ba.şka bir de (Eşya dlklm 
atölyesi) açmıştır. Derhal :faaliyete geçmiş 
olan atölyemiz için yurdctaşlarımıza hltab 
ediyoruz : 

Sayın tuccar'lanmız: Bize çamaşırlık n 
elblsellk her turlu kumaşlarmızdan, yiln 
ve yanlü mamulatınızdan verlnlz. Bunlar 
Evimlzde dikilip, onilüp kard~lerimtıP. 
gönderilecektir. Sayın bayanlarımız: Evi
miz dlkimhanesl için dikiş mnklnelerlnlzl 
verlnlz. Size aynen iade ederiz. Gellp mn
kinlerimizde ve biçki işlerimizde çalışın\?.. 
Yün orünüz. Her tiırlü hizmetıerinlzl min
net ve şükranla karşılarız. Sayın yurdda'ıl
lar: Dikilmiş ve örülmüş eşya, kumaş, bıra, 
para; ne ayırdınız ise makbuz mukab\ll 
Evimize teslim edin. (23340) a telefon edi
niz. Gelir bizzat alırız. Yalnız her ne şekil
de olursa olsun istical edelim. Her geçen 
dakJkanın kıymeti büyüktür ve kardeşle
rimizin ıztırabını arttırır. 

••• 
Fatih Halkevinden : 
Evimizin tertip ettiği cumartesi konfe

ranslarının on altıncısı 61,1/ 940 cumarteai 
günü saat 20,30 da Melih Artel tarafından 
verllecektlr. Mevzu .Aktör ve seyircbdlr. 
Davetiyeler ev direktörlüğünden alınabl
ıır. 

••• 
Beyotıu Halkevinden : 

ı 5/1 940 Perşembe günü saat 18 30 da 
Evlmlzin Tepebaşındakl merkez binasında 

1 

gelişi ve kumandanın önünde yapılan cenaze merasimi 

DİKKAT: Bugün matinelerde son defa olarak 

KüCüK PRENSES ve CEZAiR SEVO~LARI 
' Seanslar: Saat 1,80 da Küçük Prenses, 3,10 da Cezair 1\ti' Sevdaları 4,50 de Küçük Prenses 6,30 da Cezair 

~ Sevdalan. 

Yılbaşı günleıi ve havanın müsaadesizliği hasetıile ----. 
MAURICE CHEV ALIER'in 

Güzel artist MARJE DEA ile beraber çevirdiği 
ve yeni orijinal mevzuu ve şen şarkıları ile bütün görenlerin 

takdir ve memnuniyetini mucip olan 

TUZAK 
Şaheserini görmüş olanların görmelerini ve görenlerin de t e1 ·ar 

görmelerini temin maksadile 

SARAY sineması 
Bir haf ta daha göstermeğe kar ar vermiştir. 

İl!veten: YENİ FOKS JURNAL ve Hususi Tab'ında GRAF von SPEE 
~--••••••Kruvazörünün batması salahatı•-•--•-••P 

Bugünden itibaren -----·~ 
Şehzade başı TURAN Sinemasında 

4 BtlJ"ttk Filin birden : 

1 • PASTIRMACIYAN ve Şürekası 
Maks biraderler tarafmdan Türkçe sözlii, şarkılı ve taklitli 

2-DENiZ KIZI MOViTA 
M OV 1 TA ve W AR R E N HU L 1 

3 • 96 No. M A H K O M 
KOMiK FULLER 

4-MiKi BAHRiYELi 
~-----•••Matineler 11 den itibaren başlar.•••••••• .. ~ 

, Gedikpaşada A Z A K Sinemasında 
Bugünden itibaren: 

1 - BRODVAY SERENADI 
LALE sinemasında büyük rağbet bulan FRED ASTAİRE ve CİNGER 

ROGERS'in en son Şaheseri 

2-ZORONUN iŞARETI 
Baştanbaşa renkli heyecanla dolu muzik ve sergüzeşt filmi 

esbak Dahlltye Nazırı B. Reşit Rey taratın- ,.,. __ _ 
dan .F.deblyatta gaye nedir?. mevzuuııda. /1• FERAH sinemanın 
mühtm bir konferans verilecektir. 

2 - Herkes geleblllr. 

••• 
Be) oğlu Yerli Askerlik Şub~indn: 

Harp sanayii smıfından 335 doğwnlu 
(dahli) şimdiye kadar askerlik yapmamı'i 
olanlar 5 Iklncikfınun 940 ta scvkedllecek
lerlnden mezkur gun saat 9 d:ı hüviyet cüz
danlarile şub ~ muıncaatları ılfın olunur. 

ŞEIIİR TiYATROSU 
'J'e}'cbaıJı Dram hı nıı 

O c aat 20,3J da 

HAYAT BİR 
RÜYADIR 

İııtlkl:\l cad Komedi kısmı 
Gece saat 20,30 da SÜZÜN KISASI 

Sayın müşterilerine teşekkür ve itlzan 

1 - Pastı rmaciyan ve Şürekasi ve =~ı sözlü 

2 - RiO GRANDE GÜLÜ 
Büyük aşk ve macera ve kahramanlık filmi 

~------= 

1
3 - Mektep taleb !eri, üniversite, tıp ve fen fakülteleıi müdavimleri 
ile sayın doktorlara hususi ilave olarak t'.ıkdim ettiğimiz 

RONTKEN ŞUAI 
4 - BUSTI:R KEATON'ıııı en yeni komedisi 

MALE PEHLiVAN 
Filimlerlni gormek için Sinemamızı tercih ederek AKIN HALİNDE TEŞRİF EDEN 
sayın muşterılerimlzc teşekkürler eder ve yer bulamayıp dÖlll!!l '"k mecburlyetınde 
kalan binlerce sinema meraklılannd<Ln özür dileriz. Bu pro5'ram !çln günd1lzlerl 

~----• 11 den itibaren devamlı seanslar. Suare tam 8 :> te. ••••••ı-



• 

POLİTfKA ___ _ 
Finlerin iki muvaff akiyeti 

Finler yeni &eDtıye bhi askeri, diğeri llyul olarak parlak iki muvaffa· 
kıyetle girdiler. Askeri muvaffakıyetleri şimalin buzlu Okyanusundan Bal· 
ük denlsfndeld .Fin körf ezlne kadar usıyan Ud bin .kilometreye yakın 

usun cephenin tam orta kısmı merkezi Suomisalmide kazandıklan 

büyük saterdlr. Bunun ild cihette büyük ehemmiyeti vardır. Biri bu· 
radan Botni körfezine sarkmak suretlle Flnlindiyayı ikiye ayırmağı harbin 
bldayettndenberl başlıca hedef tutan Kızılordunun bu teşebbüsü katt surette 
akim kalarak Fln1Andlyanm en büyük tehlikeyi atla~ olmasındadır. Dl· 
ğeri de burada Rus ordusunun kımııküııisinin imha edilmiş olması ve Finlere 
harbe esllha ve mühimmat cihetinden uzun mtiddet devama lmkAn veren ı•
naim bırakma.•ndır. 

Bir aydanberi geceli gündüzlü faik kuvvetlere karşı harb eden ve nöbet 
değiştirmeğe kAfi thtiyatlan bulunmıyan Fin ordusu aynı zamanda istirahate 
fırsat bulmuş ve aynı zamanda cephenin beşte dördünde Ruslar hududun öte 
tarafına atılmıştır. Ruslar uzun cephenin ancak iki mtin~hasında Fin top
raklarında müstahkem hatlann önünde duruyorlar. 

Siyasi muvaffakıyete gelince; şimdiye kadar Finlindiyaya yalnız on bir 
Amerikalı devlet ile (Boer) lerln hAklm bulunduğu cenubi Afrika ittihadı 

hükumeti resmen yardım vadetmJş olup Avrupanın büyük ve küçük devlet
lerinden hic biri böyle bir harekete cesaret tdemediği bir zamanda İngilte
renin fiıılandi)aya resmen yardım edeceğini Mtlletler Cemiyetine haber ver
miş olmasıdır. llattft şimdiden İngiltereden Finlandlyaya hayli mikdarda tay· 
yare ve silah gönderilmiştir. 

İngilterenin kendisi de Almanya gibi dünyanın en biiyiik askeri devletile 
bir hayat memat harbine girişmiş bulunduğundan Rusların silah tef evvu· 
kunu karşılıyacak kadar yardımda bulunacak vaziyette değildir. Maabaza 
1ngiltcrcnin bu işte önayak olması A\Tupa devletlerinden çoğuna bu devleti 
örnek tutmağa sevkedeceğinden büyük ehemmiyeti haizdir. Finlandiya arhk 
hariçten miies~ir surette yardım geleceğine emin olabilecektir. 

Finler bunu bidayette başkasından meded beklemeksizin sırf kendi meta
net ve kuvvetlerine gfü•enerek sarfettlklerl gayret ve himmete medyundurlar. 
Aynı zamanda Finler küçük devletlere, her büytik devletin kahır ve tedml· 
rinden korkmak lizım gelmediğini öğretınl'1erdlr. 

Finlerin askeri ve siyasi zaferleri yeni yıl De beraber Avrupanın mukad· 
deratı üzerinde yeni bir devir açmış oluyor. Jf. K. 

Sirkeci ntttımı önünün temizlenmesi bitti 

Sirkrci nhtıını önündeki temizleme ameliyesi bitirilmiştir. Burada Geyve 
algaryası çalışmıştır. Bundan sonra Galata rıhtımı önü temizlenecektir. Sir
keci rıhtımı onünde yapılan temizleme ameliyesi esnasındg mecmuu 140 ton 
~ıklelindc 50 den fazla demir, 20~0 metre uzunluğunda zincir çıkarılmıştır. 
Resmimizde çıkarılan zincirler ve bir demir görünüyor. 

t:OÇOK HABERLER: 

* Belçika, Fransa, İngiltere, İsviçre VP. 
HoHandaya muhim miktarda afyon ihmç 
cdilmişUr. . * Pamuk Ihracat birliği, Italyaya 400 
ton pamuk satacaktır. Flatler üzerinde :\l'l
laşma olmuştur. * Türk - Yunan kliring anlaşması 31 
kfınunusanlyc kadar temdid edilmiştir. * Fransız Devlet Şurası raportörlerin
den Işsl1Jik sigortası mütehassısı B. Oeo~ges 
Monlcr, dün sabahki ekspresle şehrimize 
gelmiştir. Kendisini Sirkeci gannda Mın
tnka lktisad müdürü B. Halük ve 1lğ~r 
alAkadarlar karşılamışlardır. * Ycşllköyde oturan Neriman adında 
bir kız, yirmı bin lira ikramiye çıkan 13253 
numaralı yılbaşı piyango biletinin Kumka
pı istasyonu şimendifer memurlanndun 
Rauf tarafından zorla eltnden alınarak yır
tıldığını ve blletin yansını Raufun aldığım 
lddla etmiştir. 

Hadise, Adliyeye intikal etmiş, bu suç
tan dolayı mahkemeye verilen Rauf suı 
t.anahmed üçüncü sulh ceza mahkemesinde 
muhakeme edilmiştir. Mahkeme Raufun 
hareketinde suç un..-uru goremediğindcn 
beraetine karar veımiştlr. * On gün kadar evvel şiddetli bir fn t.ı
na esnasında Italyan sefarethanesinc alt 
bir motor Haliçte Süleymanın kayığına çar
parak batırmış, kayıkta bulunan iki kif\ 
boğulmuşlardı. Dün Karaköy köprüsü !!iva
rında bir cesed bulunmuş ve tahkikat ne
tıcslnde bunun. Silleymanın kayığlle t,ı\ • 
tan yolculardan Mltat otlu Mustafaya :ı.lt 
olduğıı anlaşılmıştır. Otopsi yapılmak üze
re ccsed morga gönderilmiştir. 

General lhaan Balkır vefat 
etti 

Türk ordusunun en yaşlı erkfını 
harbi mütekait general İhsan Balkır 
dün Gülhane hastanesinde vefat et
miştir. 

General İhsan Balkır tekaüde 
sevkelunduktan sonra Göztepedeki 
evinde istirahate çekilmişti. General 
ihsan Balkır evvelki gün hastalanmış 
ve di ~abalı zevcesi ve kerimesi ile 
Oulhane hastanesine gelerek muay~ 
ne olmak istemiştir. Zevcesi ve keri
mesi generali hastanede bırakarak ay
nlmışlar, bir müddet sonra geldikleri 
zaman vefat ettılinl haber almışlar-
dır. Merhumun cenazesi bugün hasta
neden kaldınlacaktır. 

* Beyazıtta oturan Güzin adında yinnl 
yaşlannda bir kız, evinde ilfı.ç yerine yan
lışlıkla tuz ruhu içmiş ve biraz sonra öl
müştür. Adliye doktoru cesedi muayene et
miş, içtiği tsz ruhundan öldüğü anlaşıldı
ğından gömülmsine ruhsat vermiştir. 

* İstanbulda kok komürü ihtiyacını kar
şılamak üzere zonguldaktıı.kl kbmürün vinç 
ile vapura verilmesine Vekaletçe müsaade 
edildiği Belediyeye bildırllmıştir. Bu jU
rctle Istanbulun kok kömurü ihtiyacı te· 
min edilmiştir. 

* Maçka ve Kurtuluş ile Beyazıt ara
sında lfllyen otobüslerin bundan sonra 
Byazıt yerine Süleymanlyeden hareket et
meleri kararlaştırılmıştır. Ücret tarifesin
de bir değişiklik yoktur. 

* Evvelki gece, Gümüşsuyu caddesinden 
geçmekte olan bir Cihangir otobüsile bir 
taksi müsademe etmiştir. Hfı.dlsenin, cad
denin buz tutınasından ileri geldiği tesblt 
edilmiştir. 

* Kasımpaşada oturan Ali ile arkada,ı 
Yakup, kadın yüzünden kavga etmişler, 
Ali, Yakubu bıçakla muhtelif yerlerinden 
yaralamıştır. Polis, yaralıları hastaneye 
kaldırmış, carlh bıçağile birlikte yakalan
mıştır. 

* Beşiktaşta eroin imalathanesi işlet
mekten maznunen yakalanan Şadi ile ar
kadaşı lbrahlm asliye beşinci ceza mnhke
mesi sorgu haklmlitıne verilmişler ve ya
pılan istlcvab neticesinde tevkif edilmiş
lerdir. 

Karaya oturan bir İngiliz 
vapuru 

İngiliz bandıralı Sangirido vapuru, 
dün akşam üzeri, transit olarak Ka
radenize geçmekte iken Paşabahçe 

önlerinde karaya otwmuş, bir müd
det sonra kendi kendini kurtarmıştır. 

35 yaşında bir kadın tren 
altında ezildi 

İzmir 3 (Telefon) - Sabahleyin sa.
at 6,30 da Basmahaneden hareket 
eden Afyon treni Hila.I - Halkapınar 

istasyonları arasında 35 yaşında Ay· 
şe adında bir ameleyi ezmiştir. Zaval
lı kadın tekerlekler altında parça par
ça olmuştur. Makinist; kaza alaca 
karanlıkta vuku bulduğundan kadım 
görmedi söylemektedir. 

Çarşamba mıntakasında tarlalar 
yanldı, kum ve su fışkırdı 

Çarşambada bazı evler heyeti 
asliyesile 2 metre uzağa fırlahldı 

Amasya 
ihtiyar 

köylerinden bir kısmı tamamen mahvoldu, bir kdyde 
bir adamla bir kız çocuktan bafka kimse kalmamııtır 

Samsun 1 (Akşam) - 27 k8.nunu
evvel sabahı saat ikiyi dört geçe bir
biri ardınca üç defa vukua gelen çok 
şiddetli zelzele Erzincan, Sıvas, Gire
sun, Tokat ve Amasyada olduğu gibi 
fehrimizde de ve bilhassa Çarşamba 
kazasile köylerinde mühim tahribat 
yapmıştır. 

O gece ben henüz yatmıştım. öm
rümde raslamadığım bir zelzele ile 
yataktan fırladım ve pijamalarla so
kaklara döküldük. O dakikadan iti. 
baren bütün Samsun halkı sokakla
ra dökülmüş, meydanlara ve parkla
ra kaçmıştı. Samsunda halk korku 
ve heyecandan bütün geceleri mey
danlara kurulan çadırlarda, baraka
larda ve vagon, kamyonet, otomobil 
gibi vesaiti nakliye içinde geçirmekte 
dir. Zelzele ikinci günü akşamı da 
fasıla ile ve hafif olarak 6 defa teker
rür etmiştir. Dün de 2 defa hissedil
miştir. 

Bu müthiş lfet neticesinde ~ehrl

mizde bugüne kadar tesbit edilen 
neticeye göre: 18 ev tamamen yıkıl
mış, üç yüzden fazla ev mühim su
rette hasara uğramış ve çatlamıştır. 
Halkevi, su işleri, tş bankası, Kefeli 
apartı.manı, aakerl mahfili ve otuza 
yakın ev tehlikeli bir şekilde sakat
landı~ından boşaltılmıştır. Mevcut 
camilerden dördünün minareleri yı

kılmış, diğer bütün minareler ve sa.-

at kulesi çatlam~tır. Bütün bacalar 
yıkılınıftır. 

insanca zayiat merkezde 1 ölü ve 
dört yaralıdır. Bugüne kadar tesbit 
edilen son rakamlara göre: Çarşam
bada 21 ölü, 52 yaralı vardır. Bunla
rın Samsun memleket hastanesine 
kaldırılanların sekizi ağır surette ya
ralıdırlar. Çarşamba köylerinde de 
38 ölü ve 49 ağır yaralı vardır. Çar
şambada 25 ev kA.mllen yıkılmıştır. 

HükCımet konağı, jandarma dairesi, 
yeni otel, inhisarlar anbarı da yıkıl
mıştır. 

Dlkbıyıktan Çarşambaya kadar 
olan mesafede şoseler, tarlalar yer 
yer yanlmış ve yanlan yerlerden bir 
kısmında kapkara ve parlak kumlar, 
bir kısmından sular ve bir kısmından 
da killi topraklar fışkırmıştır. 

Yeşilırmak üzerindeki büyük be
tonarme köprüye bir şey olmamıştır. 
Yalnız ırmak kenarındaki adalarda 
bir metreden fazla çatlaklar husule 
gelmiştir. Çarşambada sakatlanma
mış bina yüzde on nisbetinde bile 
yoktur. Bütün halk yağmurlu ve so
~uk havalara rağmen sokaklarda ya
tıp kalkmaktadır. Herkes şaşkın bir 
haldedir. Vil&.yetten gönderilen en
kaz kaldırma ekipleri ve imdadı sıh
ht heyetleri faaliyetle çaJıpnaktadır

lar. Bir kıBım halk da merkezden 
gönderilen 20 büyük çadır ve vagon-

larda banndırılmaktl).dır. Fellketze.. 
delerin l•leri lçln de yardım komi· 
test emrine ilk olarak (2000) lira 
gönderilmiştir. 

VH!yetin diğer kazalarında insan
ca zayiat yoktur. Yalnız bazı blnalar 
yıkılmak derecesinde çatlamış ve baca. 
lar uçmuştur. Çarşamba köylerinde 
birçok evler heyeti asliyesile birlikte 
2 metre uzağa fırlatılmıştır. 

Çarşamba köylerinde enkaz kaldır
ma ameliyesine devam edilmektedir. 
Çarşamba hapisane binası da mühim 
surette sakatlandığından mahpuslar 
evvelki gün şehrimiz haplsanesine 
nakledilmişlerdir. 

Amasya köylerinde 
Amasya köylerinde mühim hasa

rat olduğu bildirilmektedir. Ezine 
nahiyesine bağlı 30 köyden yirmi be· 
fi tamamen mahvolmuştur. Bu köy
lerin içinde birçokları adeta yok ol
muşlardır. Bir köyde ihtiyar bir 
adamla bir kız çocuğundan başka 

kimse kalmamıştır. 

Zelzele Ordu vilayetine bağlı Fat
sa ve Giresuna bağlı Şibinkarahisar· 
da da mühim tahribat yapmıştır. Bü-
tün telgraf hatları bozuktur. Yalnız 
Sıvas tarikile bir hat üzerindeıl muha
bere temin edildiği için telgraflar 
fazla teahhura uğramaktadır. 

UskUdar hapishanesin- [ G o N o N A N si K L o p E o i s i ] 
den kaçanlar~-~~~~~~~~~~-

iki firarinin bulunduklan 
yer teabit edildi 

Bundan bir müddet evvei, tlsküdar ha
pishane6lnden firara muvaffak olan katU
den on beş seneye mahkftm Şilell İbrahim 
ile Cerrahpa.pda fırıncı Nuri ustanın ceb
ren parasını almaktan yedi seneye mnh
küm Hulflsl şimdiye kadar yapılan bütün 
araştırmalara rağmen ele geçmemişlerdir. 
İbrahim ile Hulflstnin Şile ormanlannd'l 

saklanmış olaca.klan hakkındaki ihbar 
üzerine günlerce bu ormanda yapılan araş
tırmalar da müsbet bir netice vermemiştir. 

Bunu müteakip tkl flralnin Anadolu lr.
lerine kadar kaçmağa muvaffak olduk.lan 
öğrenlldiği cihetle tekrar tahkikata Klrl
ıllmlş ve her ikisinin hfı.len bulundukları 
yer tesblt edilmiştir. Burada tevklflert hak
kında alaka.darlara emir verilmiş olup ya
kalanmaları bir gün meselesidir. 

Geyveye giden itfaiye 
grupu döndü 

Oeyvede V'Sua gelen su basması hadise
si dolayısile oraya gonderilen şehrimiz it
faiyesinden bir grup dün geç vakit şehri
mize dönmüştür. Bu grup, su basmış bulu
nan mahalli telefon idareslle bir kere'.lte 
fabrikası ve beş evin suyunu bop.ltmıı, di
ğer su basmak üzere olan yerlerde de teh
likenin önünü almıştır. 

Dün Bakırköy civarında Osmaniye !tö
yünde iki evi su basm14tır. Geç vakit bu 
köye giden itfaiyenin tahlisiye grupu su 
basan evleri boşaltm.!_ştır_. _ 

8. Hayri ve refikası 
Erzincandan yaralı geldi 
Erzincan demiryolu inşaatında ?.o:ı

sım 14 şfi B. Hayri ve refikası ağır ··a
ralı olarak şehrimize gelmişlerdir. B. 
Hayrinin oğlu Aytekin Erzincand:J. 
oturdukları evin enkazından ölü Jl·'l· 

rak çıkarılmıştır. B. Hayri ve refik..t.:ıı, 
Malatya yolile İstanbula gelmişlerdir. 
Yolda, muhtelif istasyonlarda 6jf. 

dükleri ihtimam ve itinadan minnet
tar olduklarını beyan eylemişlerdir. --

Ekmek fabrikası kuracak 
müessese değirmenlerle 

fırınları gayri sıhhi buldu 
Şehrimizde bir ekmek fabrikası kurmo.~ 

lstlyen blr İngll!z firmasının müme.ssm, 
yapacağı teklife esas teşkil etmek üzero, 
şehrimizdeki de~rmenlerle fırınları r,ez
mlş, neticede Istanbuldaki fırınlarla değt.."
menlertn gayri sıhhi olduğunu, bu §arl.lar 
altında çıkanlan ekmeğin İngilterede ~ıı
nllmlyecetınl bildlrm1tt1r. Firma milmeat-
11, tedklkat.uıı bitirdikten sonra ekmek fa.b
rikaaı hakkında son &eklUleriD.l p.pacak 
ar. 

su baskınından zarar gören 

M. Ke"'aDpaşa kasaba~ı 
Su baskınına utrıyan Mwıtafakemalpaşa 

kaaabuında 300 evin tamamen, 1.500 evin 
de kumıen yıkı.ldıtı bildirlllyor. Ölenlerin 
sayısı fimdilik 50 k.l§!dir. 

Mtstafakemalpqa kasabası Bursanın 86 
kilometre cenubu garbtainde, Abolyond s~ 
lünün cenubu garbi kıyılarından 20 kJlomct.· 
re uzaklıkta, Orhaneli (eski Atranos) çayı 
üzerinde Bursaya bağlı bir kaza merkeıt
dir. Eskiden Kirmastı ve Kasaba islmlerUe 
anılırdı. 1898 senelerine kadar ehallsinin 
yarısını Rumlar, yarısını Ermeniler teşkU 
ediyordu, bunlar 5 bin kadardılar. Bugün 
!kasabanın nüfusu yalnız Türklerden \b~
re~tlr. Kasabanın içinde 14,688 itişi oturuı:, 
bütün kazanın nüfusu 57,147 dir. Mesahası 
2.025 kilometre murabbaıdır. 

Orhaneli çayı kasabanın ortasından ge
çer. Karşıdan kar§ıya köprülerle bağlıdır. 
Çayın dar boQ'azlardan kurtularak düzlük
lere açıldıtı bir noktada kurulmuş bulun
duğu için etrafı a,taçlık ve çayırlıktır. Kn-

Demir limited şirketi 
Demir sanayicileri ve fabrikatörler, juu 

ötleden evvel ve sonra toplanarak Demir 
limited §lrketl müdürlüklerinden birine sa
nayi erbabı namına dolhor B. Halil sezer, 
İt.ııalAtçıle.r namına Koç limited §lrıt!'1 
müdürü B. Kenan; bakır, san demir ~ 
aa1r madenler llmited ıirkeU müdürlül'Wll 
Nuripa.p. fabrikaaı müdürü B. Ali R1za, 
İthalltçılar namına Bal&mon Gua, Kala/, 
teneke limited ıirketi müdilrlüiiine sana· 
ytciler namına B. Muat.afa Nazmiyi ~
ml§lerdlr. 

Her üç firket müdürl\itüne de hükü.ıı .t 
namına eak1 Atına ticaret mümessilleri· 
mıwen B. Naci tayin edilmiştir. 

Ticaret heyetimiz Romaya 
gitti 

Romada cereyan edecek Türk - İtalyan 
&.lcaret müzakerelerine iftlrak edecek he
yetimiz, Dıt tice.ret reis vekili B. Cemal 
Ziyanın rtyaaetinde oldutu halde dün ge
ce Romaya müteveccihen şehrimizden 3-Y
nlmıştır. 

F elô.ketz.edeler menfaatine 
Münir Nureddin konaeri 

Kıymetli saruı.tkft.r Münir Nureddin ta
n.tından zelzele felAketzedelert menfaati
ne bir konser verileceğini ve bu konser ha
sılatının k:lmllen milll yardım komitesi 
emrine terk.edileceğini yazmıştık. 

Haber aldılınUZa. göre bu konser 9 kl -
nunusa.nl aalı aqamı Baray slnenuusında 
Ml'ilecekttr. Şimdiden bilet. tedarik etmek: 
19ln meztiU' lllnema IPfelerine mtlracaa& 
olunablllr. 

sabanın düzgün caddeleri, Lala Şahin ;.ı •• ş'.L 
tarafından yapılmış tarihi bir camisi, 
medreseleri vardır. Bandırma ve Kar:c'l.
beyden gelen yollar buradan geçtiği ı.;ın 
kasabanın ticari vaziyeti iyidir. Dokumacı
lık, dabağlık, boyacılık sana~·ıl oldukça ı~ı
dlr. Erazlsl geniş otluklarla kaplı olduğm.
dan at, sığır gibi buyük baş hayvanlar n 
beslenmesine çok musaiddır. Chard .. d 
gölcükler, su birikintileri sıtmaya eb P 
olur. Kaza dahilinde hububat. merc1m K, 
bakla. çayır otu, yulaf, burçak, keneviı, . u
sam, üzum, dut yetislr. Patlıcanları ı.e · 
tistlr. 

Kaza merkezine yakln bir sa.hada .:U
zanslılar zamanından kalma sanılan k ıle 
harabeleri gorülur. Bunlann Osmanlı 
Türklerine karşı yapıldığı sanılmakt .. dır. 
M. Kemalpa.şada kaplıcalar. maden sulan 
da vardır. Denizle munasebetını Bandırma 
lakeleslnden temin eder. 1933 senealnde r-v 
adedi 3,052 idi. 

Zahire ihracatçıları l>irliği 
bugün toplanacak 

Zahire Ihracatçılar birliği azası bugun 
Liman hanında toplanacaktır. Birlik. itı 
raç edilecek buğdaylara kıymet takdir ede
cektir. 
İhracat devam ettiği için arpa fiatleri 

90 lirtten 105 lirete, çavdar 100 liret.ten 121 
llrete yükselmiştir. Fiatlerin daha da yuk
selecetı iımld edilmektedir. Iç piyasadaki 
zahire fiatıeri de yübektlr. Kilosu f.5 ku
ruşa satılan arpa fiatleri 5 kurup c;ıkmıt
tır. 

Toprak mahsulleri ofisi, piyasaya mü 
aevketmete başlaDUf, tüccar an)Dyat.ına 
durdurmuştur. Yüz.de 25 ten 30 a kadv 
sert ekmekllk buğdayın kilosu 5,20 lli 5.30 
para arasında satılmaktadır. 

Memleketimize tanınmıf 
bir müıteırik geldi 

Dünyanın en tanınmış mı.istqrikleriıı· 
den Slr Denison Ross Ingillz aefaretinlıı 
fahri müst.eşarı olıı.rak Türkiye79 plmi§M 
Ur. Kendisl dil kongrelerimize de iftlrlc 
etml§U. 

Sir Denlson Ross, Türk dünyasını tanı
maslle maruftur. Zevcealle birlikte, tlmdi
l!k Park Otelde ikamet etmektedir. 

Harbiyede tramvay yoldan 
çıkb 

Vatman Rızanın idaresindeki Maçka -
Beyazıd arabası Harbiyede manevra yap· 
makta iken makastan çıkarak Harbiye 
mektebinin bahçe duvanna kadar llerle
miftlr. insanca zayiat ol.manupa da ge
rek tramvay, ıerek duvar bir hayli hasad 
utram1'tır. 
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4 Kanunusani 1MO 

Askere davet 
Fatih askerlik şubesinden: 
Kısa hizmet hakkını haiz rayri ialim ff· 

ler ııeyke tabi oldutundan ırubemise men
mp miikellefierin nüfw: ciisclanı ve tahsil 
vetdltalarile beraber 10-2 kinun 940 çar
pmba &iinii şubeye relmeleri Din ohuıor. 

l - Şimdiye kadar biç askerlik etmen•iş 
116 - 335 (clahil) dolwnlu cesalı cesasıs 
(harp saııaJi> smdma mensup erat be
mm askere seYkedileceklercllr. 

2 - Şubede içtima günü 5/kinunusanil 
940 euma saat 9 dur. 

3 - Bu celpte bedel kabul edilmell. 
4 - Tqrada bulunanların bulundu.klan 

mahallin askerlik şubelerine müracaat et
meleri lazımdır tayin olunan günde şube
mtse mensup mükelleflerin reimeleri Uin 
OllUlur. 

• •• 
Eminönü askerlik Ş. 
ı - Şimdiye kadar askerlik yapmallllf 

cezalı ve cezasız (Hrap sanayi) sınıfınd'.l.n 
(316 - 111 335) dahil doğuma tadar erat 
ıevkolunacaklardır. Şubede t.opıanma günll 
&/1/940 cuma ııünü saat (9) dadır. 

2 - Ne.kllye ve muhabere sınıfından (318-
ilA 334) dahil doğuma. kadar askerlik yap 
mamı~ ve sevkolunmamış eratın da behe
mehal şubeye müracaattan. 

Bayan1ara ve baylara 
kıymetli kumaşlar!... 
Sultanhanıamı yangınından kurtu-

lan kıymetli ipekll yünlil kumaşlar ve 
kn7.ınirler. Sigorta tarafından satılan 
bu kumaşlar Fincancılar; Rıza.paşa yo
kuşu Şark han altında (25) numarada 1 
kıymetinden çok aşağı bir fiatıe sa- 1 
tılmaktadır. Fırsattan istifade ediniz!.. 

Kayıp aranıyor 
Kuşadalı Abdullah oğlu Fuzlı, iki yıl ön

ce Çatalca Jandarma. merkezinde tezkere 
bırakıp orada kalmıştır. Biz buna nıütead
d.t defalar mektup gonderdiğimlz halde 
c rnbıııı nıamıyoruz. Arayan: Somada 
Hancı Hasan Kaçan. 

İLAN 
Beyoğlu Altıncı daire karşısın1a 

Muelll! caddesinde 6/8 No. mahalde 
mobllyacılık tlcnretile iştlğal eden A 
Bayas ve A. Psalti şirketini fesih ettik. 

Munfesih Şirketin bilcümle hukuk ve 
vecibatını aktif ve pasl!lni şürekAdan 
A. Bayas deruhte etmiştir. 

A. Bayas eskisi gibi Mobilyacılıkla 
iştiğal etmek üzere Ticarethanesini· 
Beyoğlu Meşrutiyet caddesi, Şimal so
kak No. 4. (Altınca Daire) Kon.serva
tunr yanında. Telefon: 41055 e naklet
miştir. Snym milşterllerin mezkO.r 
mahalle murncaatları rica olunur. 

ZAYİ - 20G4 sayılı tek arabamın pH\k:ı
sını seyrisefer esnasında zayi ettim yent
sinl çıkaracağımdan es~.islnln hükmü yol<:. 
tur. 

Dlvanyolunda No. 11 dük1dl.n 
Mehmet Atalblt 

•••••nr. İhsan Sami••••-

ÔKSÜRÜK şurubu 
Öksürük ve nefes dartıtı, bocmaca 
ve kızamık öksürükleri için pek tesirli 

ilaçtır. Herkes kullanabilir. 

ZAYİ - Istanbul Gedikli küçük zab!t 
hazırlama okulundan 930 yılında almış ol
duğum şehadetnamemi za.yt ettim, yenıstnl 
alacnğımdan eskisinin hükmü olmadıR"ı tıln 
olunur. 

Başçayuş Kemal Turrar 

Dr. Suphl Şenses 
İdrar yollan haı.-talıkları mütehassısı 
Beyoğlu Yıldız sineması karşısı tram
vay durağı Lekler Apt. Tel: 43924 

. Zayi - Atn Atabek tarafından İstanbul 
Ithalat Gümrüğüne mübrez 23618 No, ıı 
26/10/937 tarihli beyannamenin 1kincl nüs
hası kaybedilmiştir. Yenisi çıkarılacağın
dan eskisinin hükmü olmadığı n~ olunur. 

Dr. A. Aıım Onur --

Q rtak Öy 

ŞiFA YURDU 
1stanbulun en ıozeı Jerinde, ıeıııe 

b1r park 1çlnde, konforu mükemmeı 
batun.ı ıyt, kadın ve erkek her ıtırıl 
hastalıklara açık hutane. 

Dotum ve kadın ameııratıarııe rı. 
tık, &pandlatt, buu n diler ameıı,.._ 
ler lçln çok ucus bu.su.! ftatıer. ona. 
töy, ıramvay yolu, Muallim Nacı cad. 

111 - 115. Telefon: 42221. 

Ooyçe Onent Bank 
Dresdner Bank Şubesi -M:erkeziı Berliu -Türkiyede Şubeleri : 

fstanbul (Galata) 
Deposu: Tütün Gümrük 

İzmir 
Her türlü banka muamelita 

KIZILAY CEMİYETİ 
Umumi Merkezinden : 

Cemiyetimiz harb, kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde zuhur eden 
hastalıklarla yapılacak mücadelede ve bilhassa seferberlik esnasında has
tanelerde Kızılay esas hemşirelerine yardımcı sıf atile çalışmak üzere is
tanbulda. Aksarayda kft.in 

Kızılay Hastabakıcı Hemıireler Mektebi 
dahilinde 

GönlYIDOtt:b Hastalbalkocı 
yetiştirmek için 15 kanunusani 940 tan itibaren ikinci kurs açılacaktır. 
Meccani olan bu kw·sa aşağıda yazılı şartlan haiz olanlar alınır: 

1 - 20 ila 45 yaş arasıncla bulunmak. 
2 - En az ilkınektep tahsili görmüş olmak. 
Kaydolunmak ve dersler hakkında malumat almak istiyenler yuka

nda adresi yazılı mektebimize müracaat etmelidir. 
Birinci devre kurs için kaydedildiği halde ikinci kursa kalanların tek-

rar müracaatla kaydolunmaları. I' 
Şefik ruhlu, hayırperver hemşirelerimizin bu insani işe hevesle koşa

caklarına kaniiz. 

100 ton Mazot satın alınacak 

Ziraat Vekaletinden: 
Zirai kombinalar kurumu ihtiypcı lSln kapalı zar:f usulile 100 ton mazot satın alı-

nacaktır. 

1 - Mazotun beher kilosuna Ja kuruş kıymet tahmin edilmiştir. 
2 - M:ıvakknt teminat 135(1 liradır. 
3 - İhale 5 Ikinclkiinun 1940 torihine rnüsadlf cuma günü saat on altıda Vektılet 

blnasınd~ müteşekkil merkez satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Idarl ve fenni şartnameler Ankarada zirai kombinalar kurumu müdürlüğünden 

parasız olarak verillr. 
5 - İstek!Uerin tekli! mektuplarını 5/1/940 cuma günü saat on beşe kadar komis

yona vemıeleıi ve ı;nat on altıda 2490 No. lı kanunda yazılı vesikalarla birlikte komls-
yonda hazır bulunmaları. (6454) (10461) 

Devlet Denizyollan 
müdürlüğü 

işletme umum 
ilanları 1 

1 - Nefsi Kadıköy iskelesi dahilindeki büfe 16 K. sani 1940 tarihinden itibaren 
31 Mayıs 1940 gayesine kadnr açık eksiltme suretlle kiraya. verilecektir. 

2 - Dört buçuk aylık muhammen kira bedell 634,50 Ura olup muvakkat teminatı 
47,58 liradır. 

3 -- Eksiltme 15/ K.Sanl/1940 tarihine müsadif pazartesi günü saat 10,30 da Umum 
Müdürllik alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İst~klllerln şartlan öğrenmek için hergün malzeme müdürlüğüne eksiltme içln j 
yazılı gün ve .!.antte .komisyona gelmeleri. (10889) 1 

Ttlrkiye Otlmlıuriyeti 1 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100. 000.000 Türk lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 

50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1 ,000 Liralık 4,000 Lira 

T. i Ş B A N K A S 1 
1940 küçük cari hesaplar 
iKRAMİYE PLANI 
Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, ı İklnciteşrin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbarasız Jıesaplannda en az elli lirası bulunanlar 

kuraya dahil bulunacaktır. 

1940 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 liralık 2000. Lira 
3 " 

1000 
" 3000. ,, 

~ 6 " 500 
" 

3000. 
" /ı 12 

" 
250 " - 3000. 

~ " 40 " 100 
" 

4000. 
" ~ 75 

" 
50 

" 
3750. ,, 

~ 210 25 - 5250. " 
,, ,, 

- - 1 
Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yalnız para biriktirmiş olmaz, 

ayni zamanda taliiııizi de denem:iş olursunuz. 

İstanbul Mıntaka Liman Riyasetinden: 
Riyaset içln müceddeden yaptırılacak üç rnot.orbotun munakasasının 5 ı 940 per

eembe olarak 11An edildiği gcı ülrnuşt.ür. Tarih 5/ 1;940 olup gunun cuma olduğu ve mıl-
nakasanın aynı ı:;aatte yapılRcağı tavzihan Ulm olunur. o:GS 

Edirne Nafia Müdürlüğünden: 
30000 Lira muhammen bedel kıymetli lpsala kazasının Sancaalı koyu"\de bulun ın 

n.takavatör maldnasının 29 112/939 tarihinde ve kapalı zarf usulil<.• yapıl:ın eksiltme
.ıdnde tallp zuhur etmedl~inden !'490 sayılı arttırma eksiltme ve ıhale kanununun 40 ıneı 
maddesine tevfikan ve eski llf,ndukl şerult dairesinde bir ay müddetle pazarlığa konuı
mu,tur. Taliplerin bir ay l~erlslnde muvakkat temlnntlarile b!rlıktt' komısyona mur<ı-
caat etmeleri llAn olunur. U2} 

l!}erl evkatl en doğru gösteren, hicri ve rumi kısımlarlle, hava değişmelerini, ıuzeı 
tııcralan, bayram, yıldönümü gibi mühim &ünleri ve her sayfanın arkasında 

yeni bir yemek tarifini ihtiva eden: 

Besimli .&J"Ul 1940 Duvar Takvimleri 
Bitmek üzeredir. Derhal sipariş edinb: 

Büyük Boylar {Tablosu ve pullle) Toptan 15 Kr. 

Orta » ( li J> ) J) J2,5 J) 

1 
Kiiçük ,. ( » 1) ) » 10 "' 

Adres: Resimli Ay Matbaan T. L. Şirketi - İstanbul 
4 )) 500 » 2,000 » 
4 » 250 » 1,000 » 

40 » 100 )) 4,000 » 
100 » 50 )) 5,000 )) 
120 » 40 » 4,000 )) 
160 » 20 » 3,200 )) 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktfğı takdirde % 20 !azlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, l Eylfil, 1 Birlncikanun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

Devlet Demiryollan ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanlart 

F erribot Gemisi inşa ettirilecektir 
Bedeli Türk - İngili'.: krediElnden tediye edilmek üzere 2 adet ferribot gemisi inşa 

ettlıilecektır. Bu l§e alt Türkçe ve bır;U1zcc şartnameler ferrtbot inşaatında ehliyeti olan 
firmalara veyı.ı. kamın1 ıniimeEslllerlne Ankara.da Devlet Demiryollan Malzeme Reisliğin
den, Londrnda Tilrklyc Sefnrl'ti Ticaret Ataşeliğinden verilecektir. 

Şartnameyi alan firmalar tekllflerlni en geç şubat 1940 nihııyet1ne kadar Ankarada 
Devlet Demiryollan Umum l\•tidürlüllime gondermeleri ilan olunur. (10713) 

* D. D. Yollan Sıvas cer ateıyesinde çalıştırılmak üzere tecrubeli elektrikçi ustalarına 
ıhtlyaç vardır. 

Yülcsek teveı.tür şebekeslnoe, motör montaj ve tamiratında, mütemadi ve mütena
vip motör sa.rgılarında çalı§m11 ifçllerden t.a.llp olanların 10 eün zarfında H. Pqa 111 
rında b1r1nc:.11fletme müdüılüğüne müracaaU&n. c50• 

Vakum, Valvalin ve Gres alınacak 

Ziraat Vekaletinden: 
Zirai Kombinalar Kurumu ihUyarı için kapalı zart usul1yle iO ton yazlık ve ıo ton 

kı§lık olmak üzere cem'an 20 ton Vakum, S t.on Valvalln ve 1,5 ton Gresalınacaktır. 
ı. - Vakumun beher kilosuna '10, Valvallnln beher kllosuna 40 ve Gresln beher ki

losu da. "° kuruo tıat tahmin edllnıi{tlr. 
2. - Muvakkat teminat Vakum için 1050, Valva.lln için 90 ve Gres için de 45 Jd 

cem'an 1185 liradır. 
s. - İhale 5/İldncikAnun/1940 tarihine müsadlf cuma &ünü saat on bette ve

kllet binasında müte~<?Jı:kll Merkez Sntınalma Koınl&yonunca yapılacaktır. 
4. - İdarl ve feıınl şartnameleri Zlra1 Kombinalar Kurumu İdaresinden param ola

rak r<ierlllr. 
5. - Iateklllerln tekl\f mektuplarını 5/1/1940 cuma. günü saat on dörde Jr:ac1&r ko

misyona vermeleri ve saat on beşte 2490 No. h kanunda yazılı vesikalarla btrllkteı ko-
mJ.syonda hazır bulunmalan. c6442• d042• 

Tesviyeci, Tornacı, Frezeci ve 
Demirci allnacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlütiiııden: 
P'abrtkalanmızda çalıştırılmak üzere iyi tesviyecl, tornacı, frezeci ve demircl 

alınacaktır. 1steklller1n imtihanlan yapılmak üzere Kınkkale Gunıp müdürl{iğü 11e An
:ta.ra İzmir n Zeytinburnu silAh fabrikalanmız mt1dllrlüklerinden birine müracant-
lan. , (10429) 

Sahibi: ll!emııaeddln Sadak 1Jmam neşriyat müdürü: Şevket RMle 
Aklanı Matbua 
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Açık eksiltme ilanı 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

Direktörlüğünden 
4/1/1940 perşembe günü saat H de Ankara Mektepler muhasebeciliğinde toplana

qat olan açık ekslltrne komisyonunda ta?ciiltenln 51 erkek yatılı talebesi için fakültede 
uıevcut nümwıeltn-e göre kumaş alınacaktır. Nümuneleri görmek isteyenlerin fakülte 
hesap memurluğuna mürac:aatlaıı . 

Muvakat teminat s2 liradır. 
Isteklilerin aynı gün ve saatte: Mekt~plcr muhasebeciliğinde müteşekkil eksiltme 

komlSyonuna gelmeleri i'ıin olwmı. «1046·4» 

AçıkEksiltme ilanı 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi · 

Direktörlüğünden 
4/1/940 perşembe günü ımat 15 de Ankara mektepler muhasebeciliğinde toplanacak 

olan eksiltme komisyonıındıı fakültenin 51 erkek yatılı talebesi için imal etttrııecek el
biselerin imallyesf eksiltmeı;i yapılacaktır. 

Şartn.ımeyi ııörme:C isteyE:nlrln Fakülte hesap memurluğuna müracaatları. Muvak- . 
kat temlnat 54 liradır. 

Isteklllerin aynı günde mektepler muhasebeclliğine gelmeleri ilan olwıur. 
(6463) (10465) 

Saç bakımı 
Güzelliğin en birinci şartıdır. 

Zayi - İstanbul gümrükleri baş nıüdür
lüğünden almış olduğum 50 sayılı muv:ık
kat komisyonculuk karnesini kaybettim. 
Hükümsüzlüğünü ilıin ederim. 

Rükneddin Arkaç 
Adres: K;ıraköy Melek han No. 10. 

4 Kanunusani 1940 

Rahat uyku, neı'e ve iıtiha 
çocuğunuzun tam sıhhatta ol 
duğunu gösteren en iyi mi-
yarlardır. Bu husus ancak 

yavrunuz 

•• 
ZL u L RI 

Yediği takdirde temin edilntlşı olur. 
Çünkü HASAN ÖZLÜ UNLARI 
yüksek besleyici kabiliyetine ila
veten yavrulanmza iştlha veren 
vitamini bol, kalorisi fazla bir 

özlü çocuk gıdasıdır. 

HA 5 A N Deposu yeni adresi: 
Bahçekapı Beyoğlu tramvay durağı karşısında 

lngilizce mii'ter· 
cimi al1.nacak 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
Messesesinden: 

İhtisas mcvlcii olup münhal bulunan 170-210 lira aylık ücretli mü
terdnıliklere müsabaka imtihaıu ile beş kişi alınacaktır. 

İmtihan. Ankarada Sümer Bank Umumi müdürlüğü. istaobulda 
Sumer Hunlt Şubesi ye İzmirde Yerli Mallar Paı:an şubesinde 

20 / 1 / 940 Tarihinde yapılacaktır 
Taliblerin Ankarada Sümer Bank Umumi Müdürlüğü Personel Ser

visi ve Sümer Bank İst.anbul şubesinden tedarik edecekleri i~ taıeb
namelerine aşağıda yazılı vesaiki bağlanarak en geç 16/1/940 tarihine 
kad1t.r Karabükteki Müessese Müdürlüğüne müracaattan ilan olunur. 

1 - Tahsil vesikalarmm asıl veya suretleri. 
2 - Hizmet vesikalannın asıl veya suretleri. 
3 - Sıhhat ı·aporu 

4 - Nüfus ye Askerlik vesikası. 
5 - Hiısnühal yesikası. 

Kirahk sinema ve bar 
Eski Majik ve Maksim Bar 

Taksim meydanında Taksim Sineınasl !Eski MaJlk) ve Maksim Bar ve Salonu 
kiralıktır. Sinema salonu ile Bar ve salonu ayn aynda kira.ya. verHebllecektlr. Ta

liplerin istanbulda Tütün Gümrüğünde Yağcılar sokağında No. 23 de Bay Reflk: 
Sabriye (22319) ve yahut (44425> Telefon numarasına derhal miıracaat lle şeraitt 
öğrenmeleri ve tekliflerini bir kaç gün içinde yapmaları ilan olunur. 

MOBiL YA MERAKLILARINA 
Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 

vesair her nevi ve şık mobilyalar 
Fabrika fiatma satılıyor. 

ASRI MOBİLYA l\'IAGAZASI: AHMED FEYZİ 

••---• İstanbul, Rizapaşa Yokuşu No. 66 Tel. 23407 

t ' . . - . . ' . ... 1 • -,,, ··:·.. • • ' • • ~ _. • - ~ • • 

KAN, KUVVET iŞTiHA Şurubu 

F O S F A R S O L, Kanın en hayati ktsııu olan kınruzı yuvarlacıklan tazcliyerck çoğaltır. Tatlı i1tah temin eder. 
\'ücuac devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları, uykusuzluğu giderir. l\luannid in· 

kibazlarda, barsak tembelliğinde, Tüo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nekahatlerine, Bel gevşekliği ve ademi iktidarda ve 
kilo almakta şayani hayret Caideler temin eder. 

FOS FARS O L'ün Diğer bütün kuvvet şurublarıııdan üstünlüğü DEVAMLI BİR SURETTE 
İŞTİHA TEl\lfN ETl\IESi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir ... 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 
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TtlrkiJ'e Otlmhuri~eti 

ZiRAAT BANKASI 
K\lnJlUf tar:thi: 1888 

Sermayesi: 100. 000.000 Türk lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zira1 ve t1eaı1 her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor 
ftraat Bankasında kumbaralı ve lhba.mz tasarruf hesaplarında en az 

ej \4)\11. bulunanlara aenede 4 defa gekllecek kur'a ile aşağıdaki plAna 
ftl;'e ikramiye dağı tüaca.ktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 • 600 » 2,000 » 
4 )1) 250 J> 1,000 » 

40 • 100 » 4,000 :ıt 
100 • 50 • 5,000 • 
120 • 40 J> 4,000 • 
160 • 20 » 3,200 • 

Diım.AT: Hesa.planndakt paralar bir sene lçlnde 50 liradan ~ 
~re ikramiye çıktılı takdlıde % 20 fazlasile verilecektir. 
~Ülr MDede f ctela, 1 Eyl61, 1 :etrlnclkAnun, 1 Mart n l Haziran 
~4e çekllecekUr. 

Açık Eksiltme ilanı 
Ankara Dil ve Tarih· Çoğrafya Fakültesi 

DirektörHiğünden 
~l/MO perşembe JUnü ıaat 10 de Aptara meıctepler muhasebeeiliiitıde topla.naoak 
eblıtme )mn1ayotuı~d$. ~tenin M erkek yaiılı talebeei için imal ettırllecek el· 
~ eblltmesl 7Çllaaattır. 

ta et sOn!ıek tlteyenlıin P'aktllte hesap memurluğuna miracaa.tı.atı. Muvak· 
ı. "' liradır. 

tııierin aynı günde mektepler muhaaebecllltıne gelmeleri ~ olunur. 
(8463) (1<>'85) 

Ziraat Vekaletinden 
Orak makinesi, Harman makinesi, Traktör ve 

Bileği maki nesi alınacak 
_ ı - Zil'at kombinalar kurumu iht..lya.cı ivin orak makinesi, harman makinesi, bllell 
lllaıtlne11 Ue traktöı· al1naoaktır. 

elere aıt fennt 'art.nameler Birai kombinalar kurumu müdül"lüiünden 

Bu basit ve kolay 

GüZELLiK 
reçetesini 
tecrübe ediniz. 

.Ayni g1m9 kızın 
tedaviden evveı 

Bayan M. 
S. diyor ki: 
cKendimi 

re
ba-

aynada gördüğüm vakit, §.deta gözle
rime inanamıyorum. Cildim evvelkin· 
den daha güzel, daha yumuşak ve da
ha nermin, bütün arkada.şlarıın teni· 
m.1n güzelliğini gıpta nazarlarlle ba
kıyorlar.> Siz de, yeni ve taze bir cilde, 
şayanı hayret bir tene malik olabilir
siniz. Hemen bugünden bu genç kızın 
tatbik ettiği ayni basit ve kolay güzel
lik reçetesine başlayınız: Bu gece yat
mazdan evvel yüzünüze ve boynunuza 
cilt unsuru olan pembe renkteki To
kalon kremini sürünüz. 
. Terkibinde Viyana Üniversitesinin 
meşhur bir profesörü taratından keşif 
ve cBİOCEfo tabir edilen kıymetli ve 
cazip gençlik cevheri vardır. Slz uyur· 
ken, cildiniz bu kıymetli cevheri ID.88 

edecek ve her sabah daha genç görü
neceksiniz. Ertesi sabah yağsız beyaz 
renkteki Tokalon kremini kulle.nmuı. 
Bu da, siyah benleri eritecek ve açık 
mesameleri sıklaşt1racaktır. Ayni M

ma.nda cildi yumuşatıp beyazlataca.k
tır. Bu tarzı tedaviyi tatbik eden (gün· 
de 3 dakika) her kadın, kendisini bir 
çok sene gençleşmiş bulacak ve yeni 
güzellikte bir tene malik olacakt.ır. 

TOK.ALON kreminin müsmir netice
leri garantidir. 

-- Göz Mütehaaaisi 
Dr. ŞUkrU En~n 

cvatalotlu Nanıosmanfye cıacl. No. ı 
clok1or Olman Şerafeddin apıutımanı) 

Telefon: 22ıi86 

: Neeme4clln Sadak 

ı 
lütfe 11 

lstanbul Vakrflar Dlr.ekt6r1QğQ llAnları 

Binbirdir.ekte Satılık 
Kıymetli Arsa 

lıtanbul Vakıflar Bqm8cllr)Qlndenı 
ı - s.Jfanahmecı Blnblr alrell müaD.eslnde eüt Bcsahw yeni ~ ao

Jralmda •ki H yeni I0/ 12 No. h t-P mucibince 161 mette murabbaındaJd 
1'll:lf arsa tamamının satışı kapalı sarf wntllle 1/1/940 tarihinden lttbarm 

on beıp gün müddetle arttırmaya çakanlmıftır. 
2 - Muhammin bedeli (116!9) lira 47 kuruş ve ilk t.eminat (872) Ura· 

22k~tur. 
3 - İhalesi 16/1/940 tarihine müsadif Sah günü saat on beşte ÇembeJ'. 

llta.fta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü binasında toplanan komisyonda 
)l'tlpılacaktır. 

4 - İsteklilerin 2490 No. lı arttırma kanunun hükümleri dairesinde ha
sırlayacaklan teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar ko
mtsyon Reisliğine vermeleri lazımdır. Posta He gönderilecek teklif mektupla
nnın da yine bu saate kadar gelmiş bulunması m~ttur. 

5 - şartnamesini görmek daha fazla malfunat almak istiyenlerin mes
kdr Başmüdürlük l\-lahlfilit kalemine müracaatları. (10893) 

* Kıymeti pey parası 
Llra K. Lira ı:. 
120 78 9 05 Şehremini Ereğli mahallesinde eski Odabaşı yeni Saraymcydanı 

Günaydın sokağında 18 - No. 1ı tamamı 65 - metre murabbamda. 
bulunan arsa ve baraka - 6032. 

19~5 73 147 00 Çemberlitaş'da Molla Fenari mahallesinin Atik Medrese sokaR"m· 
da eski 5, 7 yeni 9, 11 No. lı tamamı 75,50 - metre murabbaında.tt 
arsanın tamamı - 7046. 

~ 50 32 14 Zeyrek Kasab Demlrhou mahallesinde eski Piri Mehmed yeni Çef-
me !okn~ında 8 - kapı sayılı har:ı.b hanenin tama.mı - 6017. 

225 20 16 89 Dayahatun mahallesinde Valde hanı ikinci kemer ü~t katta 42 -
No. lı odanın tamamı 4926. 

210 26 15 77 Çemberlitaş Molla Renari mahallesinde Vezirhan üst katta 13-No.b 
odanın tamamı - 6067. 

58 25 4 30 Çarşı Beyazıd mahallesinde Hacı Memlş sokağında 12 - No. lı ya-
rım mermer dnıtkanın tamamı - 5963. 

'13 ~ 5 51 Çarşı. Çarşı mahallesinde Bedestanı sokağında 131 No .lı dolabın 

tan1aını - 8195 -
78 50 5 89 Unkapanı Yavuzersinan mahallesinde Çeşme sokağında eski 18 • 

No. lı 7,25 - metre murabbaında bulunan arsanın tamamı - 6048 -
138 30 10 38 Guraba Jliıseyin ağa mahallesindeki Horhor yeni Mehmed Lütfi soka-

~ında eski 26 - yeni 21 - No. lı 44 - metre murabbamda bulunan 
arsanın tamamı - 6050 -

206 84. 15 52 Çarşı mahallesinde Divrik soka~mda 16 - No. Iı dükkanın turna· 
mı - 4G36 -

204 56 15 35 Çarşı mahallesinde Hasan Basmacılar sokağında 25 - No. lı dükka· 
nın tam:unı - 105 -

110 26 8 27 Çarşı m3hallesinde Kazıı.zlar sokağında 34 No. lı dükkanın tama· 
mı - 4182 -

87 10 5 04 Unkapanı Yavuz.'iinan mahallesinde Çeşme sokağında 16 - No. Jı 
7 - metre mur1baaında bulunan arsanın tmnamı ı 6047 -

Yukarıda. ~azılı v::ı.kıf emlfı.k satılmak üzere on beş gün müddetle açık arttırmaya 
çıkanlmıştır. Ihal€l kat'iyesı 12/1/1940 - tarlhine müsadif cuma günü saat 15 - dP ıera 
edileceğinden lBteklllerin pey akçesile berabeı· Çemberlitaş'da Vakıflar Başmüdürlyeti 
Mahlülı\t kalemine mürcaatlan. (10720l 

Açık eksiltme ilanı 
Ankara Di1 ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

Direktörlüğünden 
4/ 1/1940 perşembe günü saat 14 de Ankara Mektepler mulı:ı.;ebeciliğiııdc toplana

cak olan açık ek.slltme komi~yonundn. fakWtenln 51 erkek yatılı talebe:,i için fakültede 
mevcut nümunelere göre kumaş alıııacaktıı. N l:munelcri &örmek ı~tcyenlerin !akulte 
hesap memurluğuna mürac:ıatlan. 

Muvakat teminat 82 füamr. 
isteklilerin aynı gün ve saattt Mektepler muh:.u;ebe:clligınclf' müteşekkil ek i!lme 

komisyonuna ıeımelerl i:an olunuı. 0:10464.o -----· 
Yüksek Mühendis Mektebi 
Sabnalma Komisy o riundan: 

Mektebirnız okurları icin c310~ çift iskarpin y:ıptııılncaktır. Muhammen beclelı ~71 
ve llk teminatı d63' lıradı:. 

Eksiltme.si 8/1/9~0 pa1..artesi günü .:;aat cl4,30o da mektep l:ıinr.sında yapılac:.~· !lan 
olunur. <106(13> 

~~~~~~~c..:=.>--~~~ ..... 
~(!C35il.~~~~~~~·~-t:~ 

1 OSMANLI BANKASI ~ ... ;~ 
TORK ANONiM ŞiRKETi :l~ 

TESiS TARIHi 1863 ~~ 
StatJileri ve Türkipe Cümhuripeti ile münakit mııkavelenamesi 

2292 Numarab 10/611933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 
124/611933 tarihli 2435 Numaralı Resm1 Oazete) 

Sermayesi: 

i htlyat akçesi : 

10.000.000 inglllz Lirası 

1.250.000 lnglllz Lirası 

TO.rkivenin bashca Şehirlerinde 

PARIS, MARSlLYA ve NIS'de 
LONORA ve MANÇESTER'de 

MlSIR, ı<IBRIS, YUNANiSTAN, 1RAN, IRAK, FiLiSTiN 
ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkez ve Subeleri 

VUOOSLAVVA. RUMANVA, YUNANiSTAN, SURIVE, LÜBNAN 

f'ilyalleri ve bütün DQnvada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevduat hesapları lrtloadı. 
flcart krediJM ve vesaiki! krediler kQfadı. 
tu11PYe ve ecnebi memleketler Dıerine keşide senedat it\ıontos\L 
Borsa tmlrlen. 
eaMm ve tahvillt, altın ve emtaa üzerine ıvan&. 
Senedat tahsllttı ve ..ıre.· 

. . 
Piyatanın ea mhaff -IUtlarlle ( tuuabarah;.. weya 

ku1nbara11a) t .. arnf -hnaplan a~ltt· 

~~ 
ı~~~ 
~~ 
J~~ 
·~ 

~~ 
1 
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Sahife U AKŞAM . 1 KAnunusanl r.140 

Şeker hastalıklarına ve diyabetlere ve zayıflamak isteyenlere 
360 altın madalya ve nlşanlarla dUnyada esine tesadüf edilmiyen bUyUk mevkil'r kazana~, birinciliQI diplomalarla tasdik oluna 

Tazeliği ve nefaseti ve AD'at saha.suıdaki meyki.(nj bllb•ssa rfuten m1kta.nıu.n faslalığı sebebile bütün piyasada ne kadar ecnebi ıtuten mamulltı vana silip süpürmüştür. Meşhur Fransn 
ve Yunan marka 1;tuten mamulltı Türkiyeye plemes olmUf)ar. Huan ctuten makanıllll, şetırlyesl, blskihlt, 1111 Ye sair bütün m11fteriler seve seve kullanmakta ve her şeye ratmen mutlaka 

il.asan markasını terdh etmektedirler. . 

HASAN Deposu: Yeni adresi, Bahçekapı Beyoğlu f ramvay duraoı karşısında 

ıı o / o RADYO MEVSiMINiN 4 MUVAFFAl<iVETi 

• • . 
I 

-~~! 

- Gayet kolay istasyon Bulma tertil~ata 
_ Antiparazlt süzgeçll. dahilt hususi anten 
- YOzelUden fazla istasyon isimleri yazıh bü· 
- yük kadran 

itiraz kabul etmez iJstünlüOil hakkmda kanaat hasd 

etmek' için Müessesemizi teşrifle bir kere görmeni· 

zl tavsife ederiz~. 

VEAESiVE 
S~TlŞ 

• • • 1 1 1 j02 iSTiKLAl.CAD 
8EVOGLU 

VE ACENTl!LERiNDE. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE 
GRiP, Romatizma 
NEVRALJi 
KIRIKLIK 

• Eşkinozlu Ali HALiD I ____ 
Sayın yoğurt müşterilerinin yeni senelerini kutlular. Her zaman olduğu 

gibi bu sene dahi Halis koyun sütünden 

mamul Y O G B D U getirmeğe 
başlamıştır. Aziz müşterilerimizin satıcılarından 

ALf HALiD YOGURDU'nu istemelcrlnl rica eyler. 

Istanbul Levazım amirliğinden: 
Eyup Derterdu.uıda ı numarah Dik.im evlnln çorap aLölyelerlnde makln~lec için 

llw\r edilen bine. ciahllinde uLl oonp .mak1Bele.rüe çahr•k ilteJeıılerin DeRel'dard& 
'lWD&nlt Dikime~ l Müdirlilöne mvacaatkn. clOIMe 

ve bütün ağrılarınızı 

derhal keser. 

Lüzumunda günde 

3 Kaşe alınabilir. 
.. 

Dünyanın 

I 
l\lerkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karakö7, KadıköJ, 

Kaymaklı lokum 120, Hindistan cevizli lokum 120, 
Kestane şekeri 100, iki kavrulmuş Badem şekeri 

140, Lüks ambalajlı Meyvalı Nuga 120, 
Niyetli karemeli 80 kurul 

Halis şekerden TAHAN HELVASI yalnız 

HACI BEKiR 
Ticarethanelerinde bulunur. 

Sümer Bank Birleşik Pamuk ipliği ve 
Dokuma Fabrikalan Müessesesi 

Kayseri Bez Fabrikasından: 
85 santimlik D. Tipi kapot bezi topu 800 Kq. 
75 santimlik D. Tipl kapot bezi topu 750 • 
Dril Kartela 11 ve H den metresi 22 • 
Dril Kartela ıı ve 13 den mett'esl !~: !5 tt,... 
Jakarlı Dril %3 • 
Kazalina » • !5 • 

Azami 5 Balyayı ge~memek üzere fabdka teslimi satılmaktadır. 
Sipariş vermek isteyen müşterilerin fabrikaya müracaatları rica olunur. 

Ffatlar Fabrika teslimi olup ambalA.j masrafı aynca tahsil olunur. 

Nazilli Basma Fabrikasından : 
Nazillinin 22 tip yazlık basmalan perakende satmak şartile tüccara 

NazllUde teslinı bir kasa olarak metresi 29 kuruştan satılmaktadır. Satın 
almak isteyen müşterilerin Nazillide Yerli Mallar Satış evine müracaattan 
rlca olunur. 

Bakırköy Bez Fabrikasından: 
90 santimlik G tipi kapot bezl l:SOO kuruştan, 75 lik bez 670 kuruştan sa

tılmaktadır. Flatlaıımız Fabrika teslimidir. AmbalA.J masrafı aynca alınır. 
Siparlş vermek isteyenlerin azamı beş balyayı geçmemek üzere slparlşle

rlnl kaydettirmek ve bedelinl tediye etmek üzere Birinci Va.kıl Hanında 
Birinci kat Pamuklu Fabrikalar müessesesine müracaatlan rica olunur. 

Ereğli bez fabrikasından: 
100 Santimlik aile lıassası Mtr. Fiatı 42.- Kq. 
150 » . » • • • 5'7.50 • 
160 » » • • • 62.- • 

Satış ve flatlanmız Fabrika teslimidir. Amballj masrafı .aynca alınır. 
Sipariş veıınek isteyenlerin azaml 5 balyayı geçmemek şa.rtlle siparlşl&
rinl kaydettiımek ve bedelini tediye eylemek üzere 1 ci Vakıf hanında 1 et 
katta SUmerbank Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma Fabrikaları müesse
sesine müracaatıan rlca olunur . 

iplik müşterilerine 
No. 12 Pokt'tl .Ua Krt-
No. 16 • 480 • 
No. 20 • 560 • 
No. H • 580 • 

Siparlş vermek isteyen müşteriler 12,16 No. için Kayserl Bez fabriJcl.. 
sına, 20, 24 No. için Nazllli Basma fabrikamıza müracaat edilmeli dca 
olunur. 

İstanbul Mıntaka Liman Reiıliğindenı 
Mıntaka llıntın reislikleri için makinesi de dahil olduğu halde uç adet yenl mot6rbot 

1nşa.u kapalı zarf usullle eksilLmeye konmuştur. Tahmlnl bedell 9600 tdokuz bln altl 
yüz. llra. 3 7,5 teminatı muvakkat.esi 720 cyed1 yüz ytrmı. liradır. 

Isteklllerln teminat makbuz veya banka mektuplannı ve diğer mail ve Ucarl vesa!k1 
nıuteberelerlnl ve bu tşlerdeehllyetıı olduklarına. dair Müna.kalA.t VektleUnden aıınmıı 
ehllyetnamelertle bırllkte teklif \'arakalarmı 2490 numarah knnunun 32 net madd&.mo 
uygw1 olarak kapalı ve mühürlü zartlar içinde ekslltme güıni olan 5 ıı 940 peqembe 
günü saat 15 den bır saat evveline kadar Oalatada rıhtım ~erinde Mınt.a.ka. Uman re-
lsllğl satın alma komisyonu riya.setine vermeleri ve şartname ve rcstmlert almak Llte-
yeulerlu idare ~ubesme müracaatları Uı\n olunur. c10586• 

ALEM RAKISI 


