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Müthiş bir zelzele felaketi oldu 
Erzincan Öaştan başa harap oldu, T okat'ta mühim hasar var 
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Müli Selimü l1met lnönü Kayaeri kız liaeainde 

Milli bir 
yardım 

sef erberf iği! 
Falih Rılkı ATAY. 

~orkunç bıt zelzele, bazı yener
de aiır, bazı yerlerde hafif, hem .. 
bütün memleketi yerinden oynat
mıttır: zelzele Akdeniz ve Karade
niz kıyılarında, Anadolu'nun farkın
da, garbında, ve merkezinde hiaae
dilmiıtir. Ilk haberler Erzincan'ın 
harap olduğunu bildirmekte idi. Bir
çok kazalarımızda mühim haaarlar 
vardır. Tokat'la büyük binalar yı
kılmııtır. Bu satırlan yazdığımız 

aırada Eacianın bütün tahribatmı 
henüz bilmiyoruz. Fakat yüzlerce 
vatandaıımız ölmüıtür; birçoğu ya• 
ralanmııtır ve binlercesi, karakıım 
bu sert günlerinde yuvasız kalmıt
tır. 

Diyecek kelime bulamıyoruz. 
Dün, Büyük Millet Meclisine ilk 
tafsilat bildirildiği vakit, bütün me
bualar teeaaürden donakalmıttır. Fa
kat bu teeaaür, millet vekillerini 
derhal en kati yardım tedbirleri al· 
mak hususunda teıebbüse geçmeğe 
aevketti: Meclis baıkanınm reisliği 
altında bir milli iane komitesi kurul
muıtur. Hükümetimiz ise, istimdat 
aesleri Ankara telgrafanesinde du
yulduktan sonra, yani gecenin geç 
aaatinde en geniı yardım tedbirleri 
almııtır. Elden gelen her ıey o ka
dar kısa zamanda ve o kadar etraf· 
lı yapdmııtır ki ıstıraptan kalbimiz 
burkulduğu bu sırada, hükümetin 
göstermit olduğu titiz vazifeşinaah
iı takdir etmekten kendimizi ala
mıyoruz. 

Bir facia milli olmak nisbetlerini 
aldığı zaman, ona kartı yapılacak 

yardımın, edilecek hizmetin mahi
yeti de milli olmak lazımgelir. Va
tandaşlık tesanüdü, ıu anda, Türki· 
ye'nin her tarafında bir içtimai mu
avenet seferberliği halini almalıdır. 
En hazini odur ki zelzele memleke
tin bilhassa en soğuk bölgelerini, 
gece yarısı, kar ve tipi altında vur
mu§tur. Erzincan gibi bedbaht yer
lerin manzarası, afetten masun ka
lan şehir, kasaba ve köylerdeki miJ. 
letd ~df\ra rahat uylcuyu haram ede
c~k bir clchl\et arzetmektedir. Para, 
esv11.p. Ör!Ü; erzak, milli komitenin 
neler İ 5tivcceğini bilmiyoruz, fakat 
ne İRter ve ne kadar isterse, kesemizi 
ve kil .... imİ "'İ boşaltıp, sırtımızdan 
ç•ı: .. r:p , ~ -:•en büyük olan facianın 
Jrrırc:ı. lc• ıı hükmü ile daha büyümeme
ııin .. rıo lı'lmak mecburiyetindeyiz. · 

Bıı c! ev!et halkındır: bu devlet, 
hiç §Üplıesiz, yrkılanlarm ve harap 
o!e ... ]a .. rn d aha iyisini yerine koya
cak, hi c 1 İmseyi yuvasız, aç ve çıp· 

(.Sonu 3. uncü say_Jada) 

Milli Şefimizin felôket 
karşısında teessürleri 

lninO Erzincan vallslne bir telgraf ~ekti 
El&zıf, 27 a.a. - Zelzele miln•eebetiyle ReiaiCODdıUr 

Jmıet İnönü Erzincan Valisine atağıdaki telgrafı çekmi,tir: 
''Erzincan'ın uğradığı felakete pek müteeaair oldum. Bü

tün millet, Erz.incan'la yakından alakadardır. Cümhuriyet 
hükümeti felaketin ı•tıraplarını halilletmek için acil ted
birler almııhr. En ziyade ı•tırabımızı mucip olan, nüfusça 
uğradığımız pek acı zayiattır. Diğer tahribatı milletimiz 
pek az zamanda hamilen tamir ve telafi edecek ve bugün
kü enkaz içinden memleketin güzel bir mamuresi ,ıkanla
calıtır. Bütün devlet memurlannın ledalıarlılı ve vcu.ileae
verlikte biribirleriyle Yari§ etmelerini beklerim. Halkın ıa
tırabını teakin için billıaua mcinevi ahvalde .alninet mrı
halauı edilmelidir. Milletimizin Erzincan'la canı/an ala-
/ıaJar olduğu halkça bilinmeliJir.,, • 

ISMETINONO 

Milli Şefimizin Malatya' da 
yaptığı tetkikler 

Malatya, 27 a.a. - Bugün 9.5 
de Malatya'yı teırif eden Milli 
Şef'imiz İsmet İnönü, istasyonda 
vali, belediye reisi, parti erkim, 
mektepliler ve halk tarafından 

coıkun tezahürlerle karşılandı -
lar. İstasyon caddesinde ve halk 
arasında uzun zaman yürüyen ve 
talebe ile görüşen İnönü, doğru
ca hükümet dairesine gittiler, hü
kUmet erkanı ile tanıştılar. Bun
dan sonra belediyeyi şereflendi
ren Reisicümhurumuz, çarşıyı 

gezmek istediler ve yaya olarak 
çarşı yolu ile Gazi ilk okuluna, 
sinem~ya, liseye gittiler. Parti 
ve halkevinde şehirlilerle uzun 
müddet görüşerek bilhassa hal -

kevinin mesaisi ile alikadar ol -
dular. Buradan tütün fabrikası
na giderek itletmeye yeni açılan 
bu fabrikadaki çalıtma şeklini 
tetkik ettiler. Malatya mensucat 
fabrikası Milli Şef'imizin bilhas
sa alakasını celbetti. Burada sa -
atlerce kalan İnönü, saat 13 de 
belediyeye gelerek öğle yemeği
ni burada yediler. 

Malatya, 27 a.a. - Reisicüm
hur İsmet İnönü şehir mezarlığı
na giderek orada medfun bulu -
nan pederlerinin kabrini ziyaret 
etmişler ve saat 15 de hususi 
trenleriyle Elazığ'a mütevecci • 
hen şehrimizden • hareket etmiş
lerdir. 

l 
.............................................................. __ ,, ................................. l 

Atatürk koşusu dün yapıldı 

- Fo10 Eı~nı -
Atletler koşuya baılarlarken 

Kotu hakkındaki tafsilatı dördüncü sayfamızda bulaca~smız 

Olenlerin miktarı yüzleri .ve 
yaralananlar binleri aşıyor 
Zelzele yurdun her tarafında hissedildi 

HOKOMET YE KIZILAY 
Geniş yardım tedbirleri aldı 

• 

Q. (J s 

., 

••• --....,. ın.Ha .. uı..ı.. 1. ..,... 
ıif.ı• eltlllıi• ıiri•ii•a .U.lcru •a...ı .. ,., ı.Wıetın , • .......,. . 

Alatürk'ün muvakk;;ı 
Evelki gece sabana karşı saat 2 raddelerinde bir~ok Ankara· 

lılar, müthiş bir sallantı ile uykularından uyandılar. Zelzele ol -
muş, ve bu zelzele beş dakika kadar sürmüştü. Sabahleyin, şehri
mizde de hissedilen bu zelzelenin maalesef memleketin şark kı -
sunlannda bilhassa Erzincan, Tokat, Kemah, Ordu, Plümür ve 
daha birçok yerlerde müthiş bir felaket halini aldığını hele Erzin
can'da taş üzerinde taş kalmadığım büyük bir acı ve ıztırapla cğ
rendik. Birçok vatandaşlarımızın toprak ve enkaz altında kaldığı
m duyduğumuz zaman teessürümilz son haddini buldu. Zelzele 
hakikaten tam bir felaket halini almıştı. Bu acı haberi verirken 
bütün yurttaşlarumz kadar Ulus~un da tiziyete muhtaç olduğunu 

kabri ziyaret edildi 
Dtin Ebedi Şef Atatürk'lln Ankara

ya ilk teıriflerinin yirminci yıldönil· 

mü olmak münasebetiyle Vali ve Be
lediye Reisi B. Nevzat Tandoğan'ın 
riyuetinde viliyet ve belediye daimi 
encümenleri izalariyle Cümhuriyet 
Halk Partisi Ankara viJciyet idare 
heyeti reisi ve 5zalarından mürekkep 
bir heyet Etnografya milzesindek: 
muvakkat kabre giderek Ebeti~ Şef'in 
manevi huzurlarında tazimle eğilmit
ler, kabre buket ~e çelenkler koymug
lardır. 

Maarif Vekilimiz 
Hatay'dan ayr1ldı 
Antakya, 27 a.a. - Maarif Vekili 

Hasan • Ali Yücel dün Hatay'a gel· 
mig İskenderun ista.yonunda vali, 
Maarif mildürU ve Parti erkanı tara
fından kargılanmıştır. İskenderun'da 
belediyeyi, partiyi ziyaret eden vekil, 
öğle üzeri Antakya'ya varmıı, şehir 
methalinde hilkümet ve parti erkanı 
ile mektepler ve halk tarafından istik 
bal olunmuıtur. Öf!eden aonra mek
tepleri gezen Maarif Vekili şerefine 
maarif ailesi tarafından İsmetpap ilk 
okulunda verilen çay ziyafetinde bu
lunmuştur. Hasan - Ali Yücel İzmir'e 
gitmek üzere ıehrimizden ayrılmııtır. 

O 5 U Ol& & & & OCLTOlll& & & :OU 

İhtikara karıı 
alınan tedbirler 

Ticaret Vekilimiz Nazmi Topçuoi· 
lu dün MecJia'te ihtikara kartı alı
nan tedbirleri anlatmııtır. Bu beya
natı ikinci aa7f amızda bulacakaı· .... 

bildiririz. (Sonu 5 inci sayfada) 
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Sınat Vekilimiz Mecliste felakets 

dair gelen telgrafları okudu 

F ela.kete uğrıyanlara 
yardım etmek için 

Büyük Millet Meclisi Reisinin baıkanhğında 
Bir milli komite kuruldu 
Büyük Millet Meclisi dün sa.at 15 te 

Şemsettin Günaltay'ın reisliğinde top 
lanmıştır. Celse açıldığı zaman evela 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekili Dr. 
HuHisi Alataı söz alnnş ve demiştir 
ki : 
"- Bu sabah ıaat ikide memleke

tin birçok yerlerinde şiddetli bir zel
zele hiaaedildi. Bu zelzele tesirini en 
ziyade Erzincan, Tokat, Sivas ve Or
du vilayetlerinde göstermiştir. Pey . 
derpey ,.malCımat almaktayız. Aldığı · 
mız malamata göre, müsaade buyurur
sanız Erzın::an'ın telgrafını okuyl 
yım 

Enittcan lacian 
"Gece aaat iki radduinde çok 

tiddetli bir zelzele oldu. Bu zel
zelede hükümet konağı, ordu mü
fettiıliği, Orduevi, postane ve 
ıehrin en sağlam binalan dahil 
olmak üzere bütün evleri ve dük· 
kanlan yıkılmııtır. Şehir baıtan
baıa enkaz yıfmı halindedir. 
Kendilerini kurtarabilenler so
kaklara döküJmütlerdir. Şimdi· 
den birçok ölü ve yaralı teahit 
edilmittir. Birçok nüfus enkaz al· 
tındadır. Pek az huarata uğn• 
yan ve zayiat vermiyen piyade ve 
topçu kıtlalarından gelen asker· 
lerle enkaz altında kalanlann 
kurtanlmaaına ve ötede beride 

(Sonu 5 inci sayfada) 
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Yer sarsıntısı Koraenerıl Halis i HTI KARA KARŞI 
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töreni dün yapıldı 
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Nevileri ve sebepleri Hükümetin aldığı tedbirler 
T arilıte kaydedilen büyük 

zelzelelerden doğan facialar 

!stanbul, 27 (Telefonla) - Bvelki 
gün vefat eden latanbal komutanı 
Korgeneral Halla Bıyıktay'm cerıue
si bugiln saat ı ı de Gülhane hastane -
sinden merasimle kaldırılmıştır. Ce -
naze alayının önünde askeri bando, 
arkaauıda batta Cürnhurreisim~ la .. 
Jilet trı&ıU'nUn, Mhlet Mecliıi lleisi • 
nin, Baıvekilin, Parti, İstanbul ko
mutantıp, vltlyet, belediye, halkevl 
ve diğer birçok ınüesseselerin &tinder
diklert ve merhumun dostlan tarafın
dan cönderllen elllden fa.la çelenk 
bulunuyordu. Çelenklerin arkuında 
top arabasına konmuş cenaze gidiyor 
ve cenazeyi de lstanbul'da bulunan 
ıcneraller, vali, Ulebuslar, ınerhumun 
dosttan t~kip ediyordu. Daha arkada 
Yedek Subay, Kuleli ve Maltepe aske
ri liseleri talebesi bulunuyordu. Cena
ze alayı bu şekilde Beyazıt'a kadar 
geldikten sonra, cenaze namazı Beya
zıt çanıiinde kılındı ve oradan Edir -
nelcapı'daki şehitliğe götürlllerak ebe
di metfenine tevdi edildi. 

Mecliste Ticaret 
Nafıa Vekilimiz de 

Vekilinıiz bu tedbirleri anlatb, 
bir llyihaya dair izahat verdi 

Y er sar1tntısı, mat:iyet ~e sebe
bini anlamakta mlitldiUta 

uğradıkları için, insanlar, eski de -
virlerdenberi en siyade korkı.ttan ve 
debfete cllıüren tabii af dlerdcn 
biı.1 ._ıtur. Gerçekten, tarih, lcor· 
ku~ bir tu'miU almıı pek büyük ve 
tahripk1r zelzeleler kaydetmiştir. 
Mili~tan ıonra 526 senesinde vuka 
geleıfıbir aelsolenln Akdenfa sahil· 
lerinde U0.000 ile 200.000 arasında 
ölüme sebebiyet verdı!f rı ıayet o
lunur. 1693 Siçilya zelzelesinde 60 
bine yakın insan ölmüştür. 1755 te 
Lizbon .. brlni tahrip eden sarsıntı 
da 1(1,000 kitinin ölümlyle nttice • 
lenmiıtir. 1797 de Quitto saraıntı -
aında da 40.000 kişi ölrr.il§tur. Vol
kanik arazisi d')layısiyle Japonya -
nın sık sık vukua gelen sarsıntılar 
yüzünden insan ve 1enc:tçc. ne bü
yük ziyanlara utradığt malumdur. 

Yer 'larsıntıları üç nevidir : §a -
kuli, ufki ye dalgalı. Ufki ve dal -
galı nlıeleler daha sık gör11ltır. 
Zelsele bu"n bir saneyederı u za
man devanı ettiği halde ayinca de
'Qm eden jarııntılar da vardu. Hat
ta Japonya gibi bazı memJeketJerde 
yer aaraıntıaı hemen hiç durmamak· 
tadır. Peru ve Şıli'de pek ıık sal -
ı.nan yerler ara1tndad1r, 1883 to 
Caaamicciola ıehrini tamamen tah
np eden zclı:elo ancak lö unlye 
devam etmittl. 

Jlddetli sarsıntıların topratın 

Mthında derin yarıklar vücude ı• . 
tlrdill viktdir. 1783 de Calabre'dı 
•k• ıclen mefbur •elzelede açı -
lan yarıklardan birinin boyu 2 kilo • 
•tre, ve genişliği 10 metreyi bul -
muıtur. Bu yarıklarla birlikte inhi-
41m!ar, toprak nviyesinde değişik
ııtder de meydana çıkablllr. 1891 de 
Japonya'da 112 kilometre uzuııla • 
tunda bir yarık. ve ban noktüarda 
1 metreyi bulan bir irtifa farkı vü
cude gelmittir. Bazı zelzeleler eana
llDda ,....Sea bukar, aln, çamur ..., 
,. aulu 'kum fJtkırdıtı~ kuyulann 
Jsunidutu, veya bot çukurlarda su 
ftfkırdıtı olmuıtur. 

B lr nlse!enln ıUmul nhuı pek 
tl•liıik ttkillH ar.eder. Baıı 

aelnleleı ~k tldcletli 91maıuıa rai· 

~:::::::::::::~::::~::::~::::~::::::::] 
'""' llnı kapall 
" Jalı-ı ~i 

Jtila ıtbrimlıd• bava kapalı ve arabk!ı 
fll«ıtlll ı~ınlıtir. Rilzglr garpten ~
Jede en çok 13 metre hızla cenubu ıarbı ıı
tibmetinden esmiştir. Günün ID rikNk 
11caldıir 10 derece kaydedilmiıtir. Yu_rtta 
Jaava bütii~ l>öııeleıde kapalı ve yagıılı 
Pcaitıtir· 

•tzdrlat dota b&lıelerlnde aakin kıl • 
...., diter bölrelerde eeap i9tilwneti11den 
uniyede sn çok 13 metre kadar hızla es
•i•tir. 

Dün .. bah saat aelı:ize kadar diteetn .,.. 
lıflana lıare metre>'• lnnlııaldan eti ıntk· 
tarları Kemalpalf8da 70, Bergamada 53. Alı:
hiurda 50, Muglafl 40, Dikilide 37, Çor
llada f lnrirde ıı, lleraiade 21, Bahkı
eirde dii•r Nil oW. bir cok ,.erlerde 
1 de 1 kilogram araımdadır. 

Mevcut kar ijrtti1erinin toprak üıtiinde1ı:i 
btmlılılan KJJHride 2, V•da 6, Sivuta 
115. Çeımete H ,Uladaida 74 aatımetr .. 
dlr. 

Sut 14 deki en y{ikıelı: arcaklıklar E • 
d rnede 7, lapartada 9, Euiıelıiule 11, 
Zoneuldakta 13, Sinopta 15, Bodrum ve 
!ntirde 17 derecedir. 

Mesut bir doğum 
AUmer Bank awkatlarından B. Mü

nir Sipahı'nin bir oğlu dtin}aya geı
mit ve çocuia Ata 011Jer adı verilmiş
tir. Yavruya uzun ömür ve iy; ıünler 
clileriı. ... 

Avukat B MUnir Sipal1i vr ailesi, 
bu çok m doğum ameiıyesınde 
yUkaelc ın an ve kudretli 
hazakatlart n Dr. Em.· Necıb 
Atakman i1s Jehmi ve ebe Bn. 
1.ehra'ya minnet ve §Ükrr.ularını sun
maktadır. 

ÇA GR 1 
)( Arzuhal E11cümeni buı;Un uat 

14 de toolıuıacakur. 
x G~L.k ve lnhiıoarlar encüme -

Di bucJn saat 10 da toplanacaktır. 

men ancak çok dar bir sahada bj11e
dllir. Daha baflf buı llll'llntılar da 
vardır ki çok geniı sahalarda tesiri
ni icra eder. Bu nevi 111r•ıntılar arz 
kabuğunı.an tekallilıtlne atfolumnak 
icap eder. Sar11ntılann iıtlkaınetle
ri de pek muhteliftir. Buı sarııntı
tnr yalnız kuşak gibi dar bir saha ü
zerinde hi11olunur, sarsıntı umumi
yetle sahilleri veya dat ıilıllelednl 
takip eder, buan da dallarla uhil· 
ler arasında tesirini icra eder. Bu 
nevi sarsıntılar cenubi Amerika'da, 
büyük Okyanosla Cordillere dea 
Andeı arasında sık sık olur. 

Sar11ntılann sirayet ıilrati top
rağın cinsine göre tehalüf eder; 
granit gibi sert ve mütecanis kaya
lar sürati arttırır ve kum &lbl 111 -
mU§alt ve tecaııüısüz ciıhnler do 
aanıntının yayılmasını ,Uçteıtlrir, 
Yer sarsıntılarında pek dikkate de
ğer bir sirayet ıürati 1886 da Char
lestorı zelzelesinde kaydedilnılştir: 
bu zelzele unlyede 5000 metreden 
büyük bir eüratle yayılmıttır. Palrat 
bu sürat pek istisnaidir. Deniz yakı
nında veya denizde, yer sarsıntıları 
müthit ıu lıtllllarına meydan vedr. 
tkl ayt'ı nevi toprılın blrleıtiğl 
noktalann unıntılara kartı daha 
ar mukavim olduğunu ve bu gibl 
yerlerde 1elzelenln tahrip kuvetinln 
ırttılını da illvo edıliın. 

Z elsele ıltmograf denilen llet -
ler vuıtaıiyle pek büyük bir 

11hatle tttbft olunur. Hatta rnicro -
ıltm0paf denilen daha ballQ &let
ler en hafif yer ürpermelerini bile 
kaydederler. Yer ıanıntdannın top
raktaki derinllli de hesab edilmiş
tir. lşte bir kaç rakam: 1857 Calab
re zebelesinde 11 kilometre derin -
lik, lMQ Cachat zelzelesinde 48 kl
loıııctrc, 1872 Almuya zelzelHinde 
1 . 

muştur. 

Mahaııt bir ~6kUntUden veya vol• 
kanik bir ıebepten ileri celmlyen 
zelzelelerin laaill hakkında bir çok 
na:ıariyıler ilırl ıUrillmüttilr. Bun • 
lar arasında en •iyadı kabule .. yan 
görüleni ar:ı kabutunuıı cerllme " 
büzUlmesinden mfltevellit Ani ya -
rıklınn bunda Amil &lduiu iddiası • 
dır. 

Devlet iktisadi 

BiiJii)ı M1Uet Mecliti dllııkü loplaatmada SıUt '" 
lc-.ı 11u,-1 v.1ıiJU.ia ı. Hıılui Ala1aı· .. ..ı. 
sele lıalıluııcla '"rdill laa•ab '" -cliıl• •• •uuta 
ittiha ettiii lıaren miitealıip ,..._,m. ıeçai91ir, 

Runameııiıı illı -ddeıini Çorô -ı.. .. B. Mu· 
.. , Mllfit ı. ... •.. "•wı..tia ilıtiktr -- ii
:ıerlade il silıl te41ılrler aı..ı oldll•,, lıalılııııdalıi 
ıifalıl ...ı talırlrl teıkll ıdl,orn. 

Ticaret V elıUimizin ihtikar 
mc•eleıi halılıındalıi izahatı 

Alınan ilk tedbirler ~ pn ~·a. ~~ • ticar oı..,.. ıu...,. " • 
ıll tın4uı •ilıı lılr Jll'I toptaacı1a ..ıuu aa 

.. Y&:ılJel dalıiliııde ı.uı,.or .. naz ki ıeçn .. ~ caldır. Mal aacalı •ır toptaaculu yarı loptaııcıJa 
lıtuHI'• ııtmiı " aliladarlarla ..... etmiıtiıL ı •• ...ıu da peralıeıuleei1e ıe~efttir. • mntle 
(Ilı alacaiuıuz t&dbirler lıalıikatea -..ıelıetia ilıli ihtilıir zinciri tec11tİI edemi:recektir. Şayet edane 
1acw kar,,lıyacalı •lı 1ıun lıtılıııulv•k 01-1 • der ... tetlıillbma mıtuiylı ~,.ıı ~ .. 
tıır. Bııııu iclıı itlıal&tcılar• •• ıiyada m11HI .... miri 1ura ..... Yalımda tanilliaile ar...W.CU 
ralı ıl•nuyu •itikleri Mkpler, İlltiyacs karıılı1acalı olaı Uıtı114l Jıo..- kl\Jlllllll cdıtdıtaıı ...,. .. la • 
kadar diMı ı.ıalaıuılıldarııı.ı " dllııya lkracatıııda lilıad teAirlerı. ı..,.11 ....ıJtti Ü ....... il] 
naılı lıareluıl ıtair- ı.ıılıJH .. ..ı,ıı.tı.re kup olacaldlr, Alacal .... teöirlerlıı col- Mı ıı.we 
,ri• t.diyı lıııklaı verilaıııdili takdirde btıdilderi llilnlr olaufmda Mc ,., ... JOklv, 
..ı. ı•tir•lıtH &clı Hlıııulııldarw lfacleılıı llıu.t· Baıtu1ı afr...._lı lcla Mltlıı teftrnlla slnıl-

ltllrtUJı ıılta Tlcerıl Vılıllı.iı B. Nallli T o,. tir 10na, Hılatıı -iy1tl itilıui1le alacat- ... • 
çaflu lktiktr "' lıllkıı..tla ılılılı ledlılrler lıaldıaı· ' Derlıal ltlıal&t ilıtiracı lçlı ılltercllklırl dirili lıirlat -Wr taraftu ...ı.ı..tı. ı.u,... olu ldlıWı 
da ... ıı•ılıl alraflı lulıab Ylrıaittir 1 ..trlerı.. a.a.ı. lıdılık. o .. ı, lçlıı, ,.... - .., ...... ... ıailıtarıla a...ia 11ıa1,. caJıı•kn • 

"- Arlıadatlar• ı lıı ...... ulıllıuuıda ,... ... lcla' dilır iııtut .. ıumetlai " ,i, ... da aoluaıı- ..... • ... lıaıııl lıir 11lılltlt 11,.11a.. ...... 
... oı.,.. lılr •mı lltriııU tisi lu ...... ,..ı. lılıaı iddıa ıttilılıri lıar 111 •l nna ıı..ı.rı teu • ,.._,tlbiılelM " ticantla aWıua .-,.. ....._ 
...a.ri11tiaü:rimı. rllı ıtmelerl lclıı lcalıldH ~il ..&rltrı. .... .,. ,ı,. .. ,. .. rqaralı •lıw ......_ .. ıı., .._ • 

Çonılı ...... M.dıar Mllflt la•• arlıau.,.11 tııtarek ,,.kıııa.,.. .. r11.,.. -.Yat o...,_ lanııii u Wlı ,.,....kllr. • ...tJa _...,.. 
.. ,. ........ 1 ......... _ .., ........... klıt uııdlleriııt acılı olarak .................... ,.. w ~· .................... lılr ......... 
alaüta ... ._ wı.ırı.r ......_ lılr ..t takrl· .. rtta,.,1 lılc lılr ._. ..... -.lılllıl .... .ncelilo T&ııi ... ., • ..,.. W arlıaılatlar, .... 
ri Yll'l10rlar, lblıilıaa.. JUıldatlar• lıa1aı tudan .. rtlara • ......, Her tanl- ......,, .......... ıl*la"91;t. )Na ..,.Jar ..,.ı.rw. ılaU ,.,..._. 
.. ,... .......... iri olu ......................... ı.a.c11ıwa .... ..,. _.,_. ..... ..... ............ ,, ... ,..,.. .... __,_ 
riıtılo ılllen llUat ..,..!& fır1atım lıUtlltQiııclll ,111 •lllds. ıar.. ... ,._ı...W.a llorl ........... .... 
dola11 .,......,_ ...,1ı1ı1r ... ,i•. ''I U J-..J•• il .... ,...,._..,...., ı1a Jilıatı.litli • ....., P7ri 

• ,., Ulı lı 1 --J~.ı m 1on ., .. Mıs rcıa .. wn ...-, .... ,..._ı.,•ır. C. Hl P. Ankara merkez Fı111""" 1" •• •n """'11 er altıt:ofımıa oa.r" " 8 L ~nı mrıluıl-
1,111 ı,tlılatllllla A'""" lıarlıı ıı..ıadıktaıı .. .,a r.crrcımq "''''!''"' 

kazası kongresi 
C. H. P. Merkez kazasunl'\ yıllık 

koıısreıU 30. 12. 939 çumartçsi günii 
aut ondan ltibartn Hılkni'ndt top
lanarak çılıımaya başlıyacaktır. 

Denizlerde 
şiddetli 

fı rtına lar 
lıtanbul, 27 (Telefonla) - Burada

ki •atilcalı makamlara gelen malfunat
tan anlaşıldığına göre Karadenb:'in 
garp taraflariyle Marmara ve Ece de
nizlerinde yeııiden ve çok tiddetli bir 
fırtına çılcmııtır. Rüegir batı lodoe -
tan esmektedir. Marmarada fula za
rar oldutu tahmin ediliyor. 

ltalya'yı giden 
18ccırlırımıı döndü 
Tüccarlar ltalya fabn'kalariy]e 
yapbldarı temaaları anlatıyorlar 

ilk ...ı ıluılr, llltut •IAmıl "'1'11 ıilıl lıuı .U0 MUlıa1u ıdmllıııiı ı11a• lılılelllll llllia. •· MIJOr" 
dılorde flrat Jllluellıleri lıaılaılı. a-. Mlıtlıl lıll0 ctk kaur ell11lıde dllrillıııiı mnaltıır, h• M· lıılllıı ıı,._ nlaıı .....ı • INlr ...... 
1ı4111 u.ır ıı..rlacle &Jlll terl•lerıll atll lılr ıdlıl· lia .. t.lıtıa içerlıinde, ıçık oları• lfU. l4oWll • laıilil llmı • a•ıılarıla rllNt • ... Wu .. 
JU ıı.,ı. .. oı..aı " ••cııdu te•lıu a.an ıll•· rı. lıl, Uleı itlıalltıı ıdiratıııa laonılilıl4 ll1tn kal ıtmlı k1-ldıq ıı.ı. ,.,._ ... ... 
tenılt .._.. ıı1ı. lılr Ynlyılte lıUlrtlııls ld ..tıtellf •mleutlardı ı.ır milyıııı laıllla llraat ılı· ılllildlr. lttilırarm ,. iu,..aw ..ıı.ı .. .._.... 
ı.., ..... ÜrUl ..ı 11ı,111 ... celılllr " siıılea • cai._ ıı.ı-ktadır Bıııa111leylı, lılr tarafta 101° dir Fılıat •• ...ı.ıı.t1tr1ııı1tld fi,.t ,w . 
mift ..... , " ı.- alıtl ...... 1 ,11111 IHrlade ff. ı.,_ ıc ... illıal ıılecılillil ,,,.... lıtdallııl tffirl .i.rı. .;. lıul Mcntllrla ,.....,_ ..wıe. .... 
,., t.nfflll ııtlıllıult 1oceıu •· lbrlı11 ......_. ...... lıalılllretlllb olwla •ıu •ll'lıilllaroa .. • Ilı ,n.ı.H ılilııl .... ,., ,w. .. ııa ,.... 17 ... 
ı.ır ......, 111ri olarak Almla11 U. ara..a.ld il- ıı., nr _..., Jılatıır. Mll ... 11ru urlıs .... lll· , .... tkellaılt ......,_, •W ,..._ ............ 
um .......... c1o Wta• ıı.lılala larir.. rut • ,... olarak plıü " lıola1 ,.,a u....ıı ........ tir ftMl't Jrlllferlııd.ld ıı. tlail&I ı. lıufclM ,._ 
nlllletlr ...... Oftl lıll ..... clnıir" U..ıt ..ı. lnlllll .... k lıar1at YlrılliUa Wattn .... ._;.. •lıa 

0 
.U,.tte ._ ..ı nP 'rl ..... 

:ıtmtelıılıı ıı.. a ...... ltl clomir .._. klalloa ...-.,.,_ ld darUl u•ı- celdbalt .,...,.. • ıcloctlı ,. rana .... ı.c.ıı .ı.. ldıalll ..-..n 
Aim"11'ılaa ........ WI. lir taraftaa ticarll u • tnlr. Tul lılamlan .......... llo Mrlcteld flraı ,.......__ --....µ tM 
ı....,.. ... ıııııif "'-". ~1111 larefta., ~ .Pılıat ~il ~ ~ıl,lr •,..ı;.. ııoluan olaralı bılUs ettlreı.ıt.cefla. • tedlılrltr, 
paada• külliyetli mikd~rda d~ımr.ın kal~ı.' ita fı· cefİı!" fıraa~ ıoze~~~d·~!"'· . Hiika~tın al-kta lıeyeti -•i,eıİJI• alıncblltaı ınra, ....di~ 
1at tereffiiiiııiin en mulıım laullerıııden lıırıH olıııq. oldap tedı.ırler a.Mrıııı coe•erınçe f.,-tlar ııorm\I. lll. "'4an ıoııra memlelıetimiza plecek 
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tar. A,.. tarilılerde çaY&I içiıı de piyaıuıdaıı ınit letml1e ••tlıyııcalıtır, fabt eier ı.Alrlerlmliı1e sa• 
1 

.. de laz ııoksaıuna -ledilmit elacakbr. 
mik:raıta •ik:raat ı.aıladıfı içiıı çan) fiyatlarmda af eseri ırö.terecek olıırPlı nılıt~kirler reııe ••tla • ;. •::,::, fi;..t tueffiiij lıaricn ,...- il ..._ 
terefflller o'-ıtıır. laııa ifada ıderf&en, -aareat~n rmı kaldıracalılardır, ~ .~• ~ ıl..Jar lıl, • b- buu ı.izim -..ıeketiıııizde aııcalı Jizde 20 •İ iaikla 
f9lll arzetnıelı İllerim lıi, pipaada mncudıı• elml· dar lınırlarun~kta11z kı, lıoyle lıır 1ıale ull meydaıı de lı d kt' IİııalUlerlı lıa lıarı lıoıtJo'1diri io 
.ıı ol•11 ııiılıetalı·lıir ftyat tereffiiiiııü -..- kıı. •ermiyeceili. (Al~1'1u) • :mcı: ıa::di,.:;... ki, •.P. ....ı.•t1or ....... 
..., ır.ı. Ws Wr •maıı MRI' ıBr-~ldeJb. Tal. .._.~lı l~tıyuı. 0~ efl•~ .. oW.k •• u -ztarip olacafra. 
11111 1elıoı.11i lulı •tıaİI olıaıı' lçla &rZ .. IJ'll'-1 lebte 11tır81D011 teılllırleriııl ılırlı•. ~-~ ~ ihracat efpmızı İte lıaıüıı artık aarfe._k içim 

Almanya' daıı ıetirilemiyen ba intııat ııuılze11111i ta olmatlnr: lıer ııe olaraa olsan, bılıynrsun.aa ~ı. lıi b · 111İİ4kiil&tınııı b1-mıtbr fiyatlar Jii)uel • 
" demiri bıtka Jlletl)eketlndeıı pekill ıetirebilir • fevkalicle ·ah.al İçeriıiııdeyiz, !'arp ~utluı ıçerbııı- .!1ııe"n mallarımıza talılller ,.k Jliıacle 
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d&. Fakat itUIAt Iİ•fll lle•İ, eliler 11rlerdııı llii· dı 'ata•ktaJ.,. Bı itilıaıla Uı:vıü ııla orta ."r. • dır, pamıı• almıılı içiıı ... ,,.,. talep nJdır, 
ııuektı roktlıı kalebnit •lm•ı do1'11ılJle, ı.ır ta • bett ••11lıııııra ... lıl• ,.,ldllr. la aokte~~. ıt1k•• Sırrı lçöz (Yozpt) - Tiftikten k ... tmedW.. 
raftaıı Jeni ticari ıııüııase~l teıbl~dc~i .StkUllt, dl· Y?lıtıı~. ki; b~r. taknıı itfıalltıınm ~atka ·~~~d~. · Ticaret Vekili Nazmi TopÇ11oihı (0....!ı) - Tf
ier taraftan lıarp dolay111yla demır ılırac•tı ppaa rm nıuaaadeıını aldıktan aonra teaıın eclebılırız. ~~- ti"' ~ıMii fi,.lt dalıi ıiklJWI edilec ....... •fil· 
ııınııleketleriıı derı.at ifa edilecek ~lıa~ ed~~- lıll elıse~ .lıiikümetler ilırac~~·r~ .ı.ir takuıı iflı11· di~~ y~ llru dlla lenffl ........,, ...... 
lecelı taaı.•üdata ıirıne-leri •• fıyat :ribel-•ımıı data ti~ı hıtııı•ılıırdır. Bızım ılıtıyac~z ol~ lıa arzettiitm lıc bııllllıtıire ıllre Dıracabmı11 ._. et• 
....... nuir ...... tıar. •ddılerr. bu memfolıatlerd .. elde edıkcek ~ıs.as • ıııek içio arlık fazla prim ... ,_1ı -c••riretiııda ... 

B luı L L- larlıa e.m111 ••lı ......... Jl- Whrttrııı P'." fili • ..., ftZİ,.... ~....... izeriııdalri prim ılo 
rara sanma11 nır11... -~- imlılı roltıır. Sis ı1e taHlr •·,.."- lıi. . -~. 1ıa • ·-•-· ı· t ...:.:L kı·ısı _ _ _....._timi "' , . .. . . d L:11.:: mecerı ıçıa rıçıeaı ıya ,, .... se ••· _..., • 

HDGU ıoara ı.eı -ddeler iizeriııda fiyat le • ferdıa tımrNiftM 5~1.1. Iİfl. .. almuı lıaıb!!f, -.• ...:.... ,.. - - • - • - - •-
... ••• ·~.-· -...,.. --~ - • ~ ~,-. """"'-.ııııtt '"8 

• ut bak .. ıntlıı• da eıı ıııiiaait :u.ıııa11 ı•lmittir. Ç"ıft • 
lereffüleri lıillıaua lıuı •1Yalar üerinde lıit; de mad· Bı iti~rlı ltlıal&tı kolay~!& lı.kımındaa clıılıı ,.,. kauaealt 
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ıelml9*. lea __. 

dl •ir .................. lde4tr • ....., lıiUıuM lılil&iiMtbı •lbwıı ,., .......... .....,.. .... c1ır. dl,.,.. ki lllWMlid. •• çolı ...... ..,. ....... . 
lıtl•r ,. pltıılı pva Jıa-lı lıırai1le ıözleri lı• • "Kolaylıkları lefcltkllllere 11111c.lı .... da ııı.utır •• 
ta.ıuı ılaı ı..11 lıısaalana .. ..,... ı.tifadı eder1lı J.. ' ' Maruıtmı ...... Oıarettir. (Allıq1ar). 
uoi1 lıir .,.ıaua.,.. ,......,...... ....nat .-,. göatermerc ıstiyona ... 
tir. Hettl o kadar •ölleri lıaranııq M- ııaııı. ı.aı.. B. Malt.ar Mülit /Uınm'nan 
...,orlar ki; ıpelılllh1oa tartlaruuıı -•c .. ohııı oJ. Pi1J11 llraatta uılı' elcbılw ........ para•mı .J:-•...: 
•dıiım llddl& ~ ılalıi - lirMJfflar, ... ll'tiıı aı.aJı ıilıi •ir t.N. tfHijutlac oı.iıilir. in· _,lll••• 
.. 11: paaııılıN ınalırıla, .. ııılelıeltlllıi pa-ıda aıe•· lıırı da fertt.ıı ziwle lılikilmet karpl11alıilir. Eı ııi- TiUHt VtldlWıla \• lialılanacluı ...,. lılllo 
*•• falırllıalarımııun ıece ılııclib uaml '~~·- ı..,.t ...ıeflat• ılreı .. ,.. •• fi,.tmı .... imi ıııii· 1iJ1 ... ı.. talırir tWlıi B. Mulıu Miifil ı.... 
la iıl_.., .. ._..," b.a Jilııırlilr tarife" do- rwlıo allAıda ...... ,.,....,. Jhıaıcbr. "" buııları (Çoru) ,.ııJıra tÖJltllİflir: 
la11ıiylı, k11 ... Aı..11111 ilı er11111ad•ki ticaret aa• Ü aazuı diklıate al,rak •• elıemlyelli •dd~~iıı - MaMenm Ticaret VelıllimiııİI llıtilılr ....a.. 
lqıaaııaıa ıılb,.te anılı ol-11 clola111iyl• ıllmrllk· lt .. 11 lçlıı teılıll&t ,.,..,. lıatla•ılı. ltlıallt bırlik- el 141ıt lıtaaW'da ,.tirit tallılbda. k .. ,.. illlıas 
l•rde bı.t olu .. u.r .... n ltiıı.ra ııliıtdıiı tala • l11i ,.,.,.,..., Fu41a ilıllJ.ııtCIM> cenı ""cek ,.,. llaflll'ılı.. a.ılalıir Mlduıulalıi lıtp•tlumı ...... " lst~bul, 27 (Telefonl') - Afmcuı- dlrd• lı•ıüa •.ı.ıı.tiıı lıir Nlllilı ilatiıı~nıı brıı • de bütü --1uetiııt ilıtir•d•r- ceYap • .,.,_ıs-~•- lerdı •mııaııiJ1tl• obılalı. laıllı ı1e nrılilıleri ı.. 

ya Ilı maılebtlaıi• an•ındüi tlC.,et tı,.calı .. 1- -•cıttıır ............. ıpelıllhr- ır:ımdır. u .... iltlpa tana, ı.ırıı~ ...... ~deceııı. lıatı dilıbtlt ... 188' -~,..... ıliııledilt. 
• t l lk ba ı 1ır s,.uıa.,.. enoll fltUlılıl'• JıanU. Alırııiitlf ilı~yıa nr.., ... ıla lıırlıie .._. edtce- ArkUatlar, u..t " n1ıa- ~ ıılerlnln durması ilz~r ne yen tısa- 11•1-;~ ~. b.irı tidtnk 1r111ıla mmıtt m1U.rı ;;.. Çiilki lııuılan fertlere ••r•k ~°k:r.Wiii :=,1t- lıir mn•iıııılo, •ir .....ı. Jiyecek. icscc.. P~ 
di münasebetler temın etmek maksa- lıapa.aJıla il' ı..ılamıılardır. AJD1 tarl\!erde blı"' dlrda, arbdıılar, .... ,., iıler ...... ta. . .re • itilin .. ,..Jicimiail 6,.tlarııu Jlibellilenlı ~ 
diyl• Jtai,..•ya ~ ııtanif._. ve wriııde da ıp1küllı10• •'-fbır. Breaıl1a b•n lır. M.ılt •• ••'!- ~· ~~ ~ ~"b.ıaıuı. catni t.a,llı edU.Hi ,. '- ... ı.i ...... ,_.. 

kk·· ıı . mumt f 1 _. __ b" L b ıirlıatiııi9ı ~ ., ...,.. ... - ereıı ..ıı. ... ı •. dedikodula mnzalara IH'llllf olabılırız. Boy ~ te· llllZlll luyınetini JBDİ lıunei iıtirai,.ımm .... ..... t 8J8 U e rl U dem r tilccat anmtıııU4U~ ır •lamt u- •İIİ tecdit .-...k kararım '""'iiimiz :u.nıaa it.. ye meydan nr--k için ı.a kolaylılılm tıte~ ııilıa,et alııtıitııı•• ıııiitnuiıt ••tplllİn mir .... . 
. gibı buraya döndüler. TüçcarlanUlız l&t ticarıliaiıı lıariçl• minuelıetleriııi teaiı edinci1e re ıöıtermek ittiyonız. Nilıayet tetelılıiiller nııtaaı1· -•ellilf knhır. B• flyatnı •ili .. -., wıı.._ 

h t• a. pfantlSI tunları ıtaylemektedirler: War ...ıeıı.t ilıtipclD( brpta-11 lfbi lılr ilıli le .. ıen ıaaıı.,.. fipt itilıari1lo ~teJıaça ..ı a.reffii 
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aip .. IC!liri _.._,. _,,.. .... 
eye 1 ıO .. u....,, lliı.ua .,., ... binıüa iotn,. lılilıi· o1•ı- lııoıdr.ı ..._.. ~· -~ •1tıaı1a ııınmria ~ ıııii••lıaidia il• orta ı...t lıalkı ~. 

. . - İtalya fabrikalariyle yaptıiımıı ıııet ıı. .. ı... ,_.,.,,. lıal,. aituı.t ,.,..qt11ı. 1ıtı1uılıınımll ı.ııa. ...ııme ıılrtlit' ·~· . rır ıtıııiıtir. c..,, .. ,. ... 1e111•fflir ki ,.1ım licud-
.._,_, Mltt lar.ı.ılu ._. ........ .a. 1ar i la Jc bi ,,,._ la -ııar, pni Uınıa neliıı içiinde Jiiklenmit Bu ilclııadl tedhirler anımda alacaıımu iııdlıa- ı. ..ı ehııılar defi •ic tleaNtle •ııPI .ı. • 

........ 1NI ,... Wllııteial'llll MM .. ,... ~ tOIDAI nuar o ra taoı r an_,- olaıı ı.a -uar, lı&nııa Allİnİııt ilk Wtunıda fıtaa. ti tcdlıirlcır de t•nlardır: Toptan relecelı -n.rm a::: ... •ir lıaç laınıt paruı ....... ,. ... 
-cilıDıtt t.tlıilı "' taıiilı edealı ol•• lıit~., adliye ma ile bitmlıtfr, Fakat bu temaların lıal fzıııir •• Menin'• plaıif ııııı...ukbr, A111 tı• firatlan biıC111 11111IGm olacaktır. M. I, toptancı~•• 1a· Twideıı, Jakl da ıııiiıte"luııı ilıtikarın ne .ı...aı cıl
di ............. ,, -1iye, ilıtı1at ... mut ~:. tatbik mevkiine konabilıneıi blokaj ,,.. rllı~• Breziba kah•• ılrlıatbılıı ...... ...... •ır rmı t.,eaııcı,., nr• t.,aancıda• perakcııdecı,.. ı•· dafaını pek ı,.ı ı.nııı aıllraM .. CI .. urlarla lıirlı ... 
larideıı Mı;İbliı ha ile U-11 H ··!'~ 14t~r l l dlı- il i L-d hüküm imi kcalı .,.1ık ilıti:racı kartılı1acak kadar elde -ı nr- çeceklir. Toptancıclaıı JVllD toptaııcı)'I. ıeçı,keıı r•• ,ı,.ıaııle .. ..._,,,,.. .., .......... ttl r.,. 
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ilkbahar ! 
Fırtınst, 1ajmur, lıR ve ıoğupa 

bu ea cofian s1111111uıtf a IMlll olııp 
da ilkbaharı hatırladığıma, ilkbahar 
bBflıiı altJdd• mevsimsiz bır lılıta 
7udlf uru hayret edenleriıus bulıı
nabi/ir. 

Fakat hu bir mevsim tasviri de-
l il kendi halince, bir sl7uet yası-

• " sulır. 
Siyul muharrirlerimizden bi

risi yazdılı bir makaleye fU baflıfı 
koymuştu : ,. Ilarbın seyrı, bOYfllt 
harelcetleris ilkbahara bırakıldıgı -
nı g6sterlyor. ,. 
Şimdiye Jradar lr.ııın lcai'M:tli, so

luk, ay;u ve berbat ıDnleuni ge -
çirirken fU tese1/iyl bulurduk : 

- Arkasından bahar ıelecek 1 
Yukarılri muharririn tahmmi dol

ru ise, ırtılr demek lci, bu teselliden 
de mahrum lıalacaf ız. 

Nisan yağmuru yerıne bomba 
yağmuru. ;lçeic ve yaprak yerine 
mdlaeli ta/ei alevleri, blUbll sesi 
yerine to'1 gürültüsü ıle gelecek bit 
ilkbaharı neylemeli l 

IAN 1~11 IL~R 
Şimal denizine. bir,ok tJcuet ge

mileri ctlman cleaizaltıları ıarafıa
daa bat11ıdıktaa .aara bu denizia 
IJ•eri birçok ticaret e11asiyle dol -
muı. Dalıa1ar bunlardan bir kısmı
ıu Hollanda kı1ılarıaa atıp duru
yormuı. 

Bı.ı IYNrl okuyunca büyüle lraıı 
piri Sadı"'nin meıbur mısrağı hatı
rımızı ıeldi : 

Bederya der menafi bl - tUmarest 
"Denizde mafaatler sayıarzchr . ., 

Fakat deruzaltı gemilerım, tor -
,pilleri, 111a1Dl•tl, torpldolatı dO§il
nünce :tairin ikinci mısıağını d11 
batulamamak elde delildir : 
~Ger bibi ıellbıet der lreaar•t 
"Fakat ıelbıet ilteneıa lra&fdadır.,, 

••• 
Ktaanlık ıolıa/Jar / 

latanbal ga:ıeteleriııderı biriaiae 

gönderdiği bir mektupta bIJ okur, 
• Jstanbul tnubarrirlerinin ti.biri ile 
bir kari - Beyazıt ve KumA:apı ta
raflarında bir talum sobkların ge
celeri karanlılı - yine lstanbul keli
mesini kullanalım zulmet - içinde 
kaldıfıadaa filı•r•t edi7ordrı. 

Acaba, belediye bu fiWyetJ oh· 
yunca fU cevabı mı verecektir 1 

- Ayol, bls bayi• bare.bt etıM.t 
:ıureti7le bu ıokaltları modern bir 
bale .toyuyoru•. 

Loııdra, Pal• ve Berlia ılbl 110-
yl!lı ve medeni pbltletin bOtlfn ıe
oeyi .tuu/ık/ar l~iad• ıe~irdlllıd 
bl111J/7or rnu.aıarı• 1 

••• 
Bir diizeltme 

DQn bu siltunda • 27 llkklmın ,, 
ba§lığı altında ya:ıılan yazmın son 
paragraf , ~aayı taı:rwniy_le al~ 

a•t eder bir şekilde çıkmıştır. Doi
ruıu §Öyle olacaktı : 

" Mi/il tarihimizde 27 llkkinun 
da kendisiaden az ya§lı ve daha 
genç bir takım ıerelli günuır gibi, 
ümitsizliğin ümide, karanlığın lfl
ia, mazimn istikbale, §arklı be:ı -
ginliğin garplı enerjiye m;,,glfJp o
lacağını ınüjdelıy111 bir lan/ baıı
aır • .. 

Ôzür dileyerek düzeltirı:ı. ... 
Milnelrlıit Nuıullab Ataç'ın • H:ı

hr ,. de sıbn -.w bir lılaaındı 
" Et ,. ~ı6Pı ılrea bir il•bl· 
yatsı : 

- Allah, allü, detll, et 4* -.1->t 
bir likrayı mevsu N llbm vutr 
mi, 

Bir baılrası o.rıa.rı bu fikrini dl!
zeltti : 

- Nuıl vermez '! Bu kadar asır
dır, bOtln bir edebi7at, ıaenuunu 
etten almadı mı l 

T. 1 

"Milletin kanını emmek 
iatiyenler ocıtan hoinülir" 

flıtilılnıı mnndiyetlae ..... ,.Jıtv. '- ... 
fi ..ı.e.r• YcWimbiıı alacaldıaos W.ı.iri do ... 
ditı, lıııJilUI pclıır; ZauadiJ.,.. ki fQ.t ...... 
İİlll ...- olııtcalı eıkptu ı.iriti de an U. taJe, -
.... -....... ...... ıı.ti....ıılir. Ara lllalla .. 
... - -- alılıfl tMlıirı.r ılo: itle ....... 
döria, .... lıarp ,.,... ... ,. itlıalltplana tica -
relin nWı olu diiriiıd '" clotnlüla " ..-W. 
ı.ir t111'etle .. relıet ... , ... lılkl.tiıı n celı tlicCİINla 
çok -kal teAirleriadeıı iatifade ttmui lhm plir. 
'·~· •atltettiif ılıirütt ilı, uJai,.a ilo -- ilo 
allbtı olmıyını plım • ııalıaııaa oı.r.. 11- ft 

•nl ıhma ola•• ,. ... 1ı • ..._1ı filıriııl ......_ 
p .... ittifıu ....... :u ........... lllıWifiııi ... 
ilıtiUrını ,.ııiclee •11adıraııyıı çmlqmaldeılırlar. Ri
klıiıet ı.ı noktada eıııiııim lıl •• pJri •wnı. ,..a 
.m,ı;. •-ıu ... rap111ra1ı lililı 111ri u.il .. 
ıııtk ;,tiın n 1&a,..,., Niıü ftlal di11aiiıa. .. 
uaura ellıette meydu Yeraıi,.celdir. (BnYO _._ 
ri, o61ar Yala81ızılır 1e1leri) 

Arlıadqlu, ı; .. lıorb111,... Hiilıia.tia alWI 
ı.. .u.t " çolı JerİH• ledabire lıar11 n ııl'llltlİ " 
fİla aııuır -ıı.ı.n t1Airlar ılacalıbr. MnllHulf 
"- ite. dh w nelld ıh dltWrlıaıı ı..ı11ıı UW. 
lıate ialıdaı etı.ittir. Taıü ta.....,.. lıalıilıat el • 
•ttar, Gue'"9 tlııula.. M•lıterem ...ıül, zatıAliııq 
lıtaıılıaJıla litcarlan tepla)'Qt tftiiiııiz auifıader ft 
aldtfıııız teülıiri a ...... la bnl ....... irci ft 

darici e..ı- lı~I etaıi"cekleriıü, ltiru 
ıııU.i,.tiad• olaralı ıasetelerde olıııdam.. ltvııt-
1'91 iıleriN ıeı.lror. ı.ı. J&ıı•rrz n ~fi • 
.ı. .ıı.ı flJab bb tnlıi~ t••Jİt .deriz filu• elit • ...,..,, 

Bozgunculdk ••• 
Cari1ora...;.. lıi, lıazıııuıc:alak dalıı lıaııi111.Je1 

.. ...,.,. Çolı tiiul bir ılarbı - .. ı Yarılır. Nuilı,t• 
lı .........,._ lıakla lıötektir. Aıılaıı1"8r ki, ihti
Umı ta•ııu teclaıı harp 1e111iai bir lı111m Haıır P-
11 ~. ı..ı lıaldı.....,.. ı.atlallllltır, Ciııılıari-
JWI lıiUıaeti lıalkm lıörle bmaı ~ isti~ .. . 
tumlanıı bfalanıu ııııairı mütedirdir " ene .. . 
tir. 

.. ı.ir -ı. İ'İıı _ ... ,.. ...ııildea Wr ne. .. 
ııle ıı.ı._cafla. AYRJıcla .. ,. il&. ol .. ılelıtn• -
ra Jlldırm ıiratiyle Yııbll pin fiyat hreffmi. ar • 
nttiiüa ıiW orta ..... wıı.. -- ... aıüt•lıai• 

(So12u 4 aaca sayfada) 
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Yeni Mon roe kaidesi 
Almanya ile lngiltere ve Fransa 

arasındaki harp başladığı zaman, 
Amerika cümhuriyetleri toplana• 
rak, bitnraflıklarının muhafazasını 
vo aıılrnri hnreltntrn yeni kıtaya geç
memesini temin için bazı kararlar 
vermitlerdi. Bu kararlar arasında 
e:ı ehemiyetlisi, §İmali ve cenubi A
merilm sahillerinin üç yüz mil açık· 
larma kadar harp sahası dı§ında 
tutulması için yapılan teıebbüstü. 

MaHimdur ki devletler hukukuna 
ıöre, he.rp sahası dıtında kalan ka
rasuları, ancak bitaraf devletlerin 
s;,.hillerinden üç mil açıklarına mün
hasırdır. Bu karuuları içinde mu
harebe yapılamaz. Fakat üç mil hu
dudun dı~ı açık deniz telakki edil
diiindcn buralarda askeri harekat 
tahdit edilemez. Ancak Amerika 
cümhuriyetleri, verdikleri karar ile 
kara sularını, üç mil yerjne Üç yüz 
mil olarak tesbit etmİ§lerdi. 

Uruguay sahillerindeki deni:r: mu
hare'besine kadar temenni halinde 
kalan bu karar, timdi baıta Birletik 
Amerika cümhuriyeti olmak Üzere, 
diğer Amerika devletleri tarafm
dan yapılan bir te§Cbbüs ile huku
ki bir §ekil almaktadrr. Filhakika 
bu hükümetler, Uruguay •ularında
ki deniz muharebesinden dolayı ge· 
rek lngiltere'yi ve ıerek Almanya
yı protesto etmiıler ve bu devletle
ri, Amerika kıtasr ıahitlerinin üç 
yüz mil açıklarına kadar harp saha
•• dıtında bırakılınaııı hakkında ve
rilen karara hürmet etmeğe davet 
etmi§lerdir. Amerika devletleri ta· 
rafından verilen bu karann devlet
ler hukukundll yeri yoktur. Ve tıpkı 
Avrupll devletlerini Amerika kıtaaı· 
na ait iılere karııtrrmamak makııa
dını İstihdaf eden Monroe kaidesi 
gibi kuvete dayanmaktadır. Ameri
ka kıtaaındaki d vletler, kendi em
niyetleri bakımmdan böyle bir kara
rı vermek lüzumunu hbsetmitlerdir. 
Ve bunu kuvetle infaz etmeğe ha
zırdırlar. Şu halde bu kaideye riayet 
etmek ist miyen devlet Amerika 
devletlerinin kuvctleriyle karıılaı
mayı ıöz önüne almalıdır. Monroe 
kaidesi Birleıik Amerika tarafın
'dan ileri sürüldüğü zaman hiç bir 
devlet bu kaideyi münakaıa etme
diğinden beynelmilel münascbetler
ue Kauut euuen Dır nuı:s.um oıaugu 
gibi, bu defaki karar da tiiphesiz 
bir itiraza hedef olmıyacaktır. 

Böyle bir karan lngiltere'nin 
memnuniyetle kabul edeceğine şüp
he yoktur. Çünkü fngiltere, deniz
lerde scyriscferin emniyet altında 
bulunmaslyle alakadardır. Şimdi bu 
emniyeti kendi donanmuiyle temin 
etmeie çalı§ıyor. Kendisinden baı
ka devletler, §U ve bu mıntakayı ve 
fU ve bu sahilleri emniyet altma al
mak rqesuliyetini Üzerlerine alacak 
olurlarsa, ancak lngiltere'nin kendi 
kuvetleriyle yapmak istediği §eyi 
yapını§ olurlar. lngiltere'nin bu me
selede emin olmak istediği nokta, 
Amerik devletlerinin harp dı~ında 
bırakmak kararını verdikleri aahada 
bu lı:ararlnrını tatbik edecek bir va
•İyette bulunmalandır. Yani mües
sir şekilde kararlarını infaz edebil
m~lf'rindedir. Eğer Birle§ik Ameri
ka bu knrnra İştirak etmemiı olsay
dı, lnrriltere için bu noktada şüphe
ye dü!!mek caiz olacaktı. Çünkü kü
çiik Amerika cümhuriyctlerinin AJ. 
manya gibi, bu karara karıı gelebi
lecek büyüle bir devlete meram an
latmak için kuvetli donanmaları 
yoktur. Uruguay açıklarındaki mu
harebe göstermi§tir ki, ortada Birle
tik Amerika olmasaydı, Almanya 
Montevideo hükümetinin von Spee 
zırhlııı hakkındaki kararını kabul 
etmiyecekti. Anlatılıyor ki Monte
video hükümeti, von Spee'nin 72 sa
at içinde Uruguay'dan ayrılması 
hakkındaki kararını Birletik Ame• 
rika'nın sefiri dahil olduğu halde 
on bir Amerika devleti murahhasla
rının içtimaından sonra vermiıtir. 
Almanya, Uruguay hükürnetini taz
yik ederken, karara Birleıik Ame
rika'nın da iıtirak ettiğini haber a
lınca, geminin batırılmasını emret
miıtir. 

Şu halde yüz otuz sene evel, Mon
roe kaidesini ileri sürüp onu kabul 
ettiren Birleıik Amerika olduğu gi
bi, bir nevi yeni Monroe kaidesi o
lan bu yeni kararın arkasında da 
gene Birleıik Amerika vardır. Bu 
ıebepledir ki bu kaidenin kabul e
dilmesine muhakkak olarak bakıla
bilir. 

A. Ş. ESMER 

Mesut bir nikôh 
Ankara radyosu sanatkarl.mndan 

B. Sadi Yaver Ataman'la Bn. Safiye 
Tezer'in nikahları dün Ankara bele
diyesinde iki tara!ın nkraoa ve dost 
hırı arasında yapılmıştır. Gen~ evli 
lcre saadet temenni ederiz. 
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ULUS 

Sovyet tayyareleri m 
sehirlerine hücum ettiler 
~ 

önünde çok Suvanto gölü 
şiddetli muharebeler oldu 

Helıinki, 27 a.a. - Finlandiya erkinıharbiyeıi tebliğinde, Ka
reli' deki taarruzların devam ettiği, ezcümle nıılarm aımak teıeb
büıüride bulundukları Suvanto gölü önünde taarruzlar yapıldığı 
bildirilmektedir. Sovyetler pü!kürtülmüıler ve pek çok zayiat ver
mitlerdir. 
Finlandiyalılar, dün 5 top, 16 mit

ralyöz, 5 seri ateşli top iğtinam et -
mişler ve 50 esir almışlardır. 

Bundan başka 2 rus tankını dur
durmu§lardır. Ruslar, Suvanto gölü 
Uzerinde 700 ölü bırakmıılardır. Şark 
cephesinde tam bir sükQn hüküm siir
mektedir. Koivisto sahil bataryaları 

düşman ta!'yarcleri tarafından bom
bardıman edilmi§tİr. Finlandiya kör· 
fezinde, istihkamlardaki hava defi 
topları, S Sovyet tayyaresi, sahil mu
hafaza gemileri '4 Sovyet tayyaresi ve 
Ladoga gölü sahil bataryaları 2 Sov
yet tayyaresi düşürmüşlerdir. 

Tayyare faaliyeti 
Düşman tayyareleri fazla faaliyet

te bulunmuş ve müteaddid şehirleri 
bombardıman etmittir. Sovyet tayya
releri çok yüksekte uçtuklarından, 
hasarat mühim olmamıştır. Finlandi
va hava kuvetleri de. gerek avcı hare
kfttında, gerek bombardımanlarda ke
za faaliyet göstermişlerdir. Finlandi
ya hava defi bataryaları ve tayyarele
ri 12 Sovyet tayyarc•i düşürmüıler
dir. Sahil bataryalariyle, Finlandiya 
dahilindeki müdafaa vesaiti tarafın· 

dan dil§Urülen Sovyet tayyareleri ye
kQnu 27 /12 tarihinde 23 e baliğ ol
maktadır. 

Müteaddld 9ehirler, bu meyanda 
Helıılnkl, Tampere, Provoo, Viburg 
ve havalisi, Kakiaalmi, Sortovala, E
llsemvara ve İlomnntai bombardıman 
edllmtıtir. 

Fazla ha•ar yok 
Bu 2ehirler tayyarelerin çok yllk

sekten uçmasından dolayı, fazla ha
sar el 'Ul,;ı cıUldllU~lU. Dau u•.Jıcıllu.,l• 

birkaç dilşman tayyaresi çok alçal(tan 
uçmuş ve sivil ahaliyi bambardıman 
etmittlr. Buna mukabil hava kuvetle
rimii büyük faaliyet iÖ&termişler ve 
ehemiyetli muvaffaklyetler kazanmıt
lardır. Tayyarelerimiz ve hava defi 
toplarımız, ekseriai bombardıman tay
yareıi olmak üzere 12 dü~man tayya
resi tahrip etmiı ve hiç bir zayiat ver
memiştir. 

Deniz kuvetlerimizin hava kuvet
lerimizle birle§erek, 23, hattl belki de 
26 düşman tayyaresi düşUrmeğe mu
vaffak oldukları bu ıuretle anlatılı
yor. 

Bir clemiryolu merkezine taarruz 

ehemiyetıizdir. Helsinki üzerine ise, 
sovyet tayyareleri taarruz edememiş
lerdir, 

Son Uç gün içinde 39 ıovyet tayya
resi düşürülmüştür. Cümhurreisi Kal
lio mülhakattaki hastaneleri ziyaret 
etmiş ve yaralılarla görüşmüştür. Hep 
sinin maneviyatının mükemmel oldu
ğunu müşahede eylemiştir. Esasen a
ğır yaralıların sayısı pek azdır. 

Bir ru• lırka•ına kar§t 
bir lin taburu ! 

Stokholm, 27 a.a. - Dagenı Nyhter 
gazetesinin şimal cephesindeki husu
ıi muhabiri, sovyetlerin Ladoga gö
lünden kutup denizine kadar 18 bin 
kişilik 16 fırka dizdiklerini haber ve
riyor. Finlandiyalılar bu fırkaların 

her birine karşı ancak bir tabur çıka
rabilmektedir. 

General Wallenius, son beyanatın
da, Finlandiyaya yapılacak yardımın, 
son derece acil bir mahiyet aldığını 
söylemiştir. 

Rus kıtaları şimdiye kadar harbe 
giren kıtalara göre askerlik bakımın
dan, daha iyi di1im görmüşlerdir. 
Diğer taraftan haber verildiğine gö

re, ruslar Lanahari mıntakasındaki de
miryolunu alelacele tAmir etmektedir
ler ve Kızılordu "Orenstein ve Kop
pelı" firmaları mamulatı alman tank
ları kullanmaktadır. Rusların ve Fin
landiyalıların, ıı fırdan aşağı 35 dere
ce soğukta çektikleri ıstıraplar her 
türlü tarifin fevkindedir. 

Akim kalan •ovyet taarruzları 

Helıinki: 27. a.a. - F'in akşam teb
li i : 

Kareli cerzahında düşman mühim 
bir faaliyet göstermiştir. 

Ladoga gölünün şimalinde Ruslar 
tarafınd:-n öf le vakti yapılan bir hü
cum tardedilmit ve Finler 8 Sovyet 
tankı zaptetmiılerdir. 

Bundan ba§ka Ruslar doğu Lapon· 
yasında Sycatantoyu geçmeye teşeb· 
büı etmiılerdir. Bu te§cbbüs akim 
kalmış ve fakat Sovyetler teşebbüsle
rini tazelediklerinden dün akşam baş· 
lıyan muharebe hala devam etmekte -
dir. 

Taipale nehri üzerinden yapılan 
bir Sovyet taarruzu püskürtülmüştür. 

Doğu cephesinde, gündüz niabeten 
sakin geçmiştir. Ladoga gölünün doğu 
§İmalinde dilşman ön müfrezeleri mü
sademelerinden 50 kişi kaybetmiştir. 

Suskijarvi istikametinde de bir rus 
taarruzu pUskürtülmü§tÜr. DUşman 

Kivivaara istikametinde hududa doğ-

Paris basını diyor 

''Finle e 
dım y 

edilme i,, 
Paris, 27 a.a. - Havas ajansı bildi

riyor: Paris matbuatı, Finlandiya'nın 
gösterdiği kahramanca mukavemet 
karşısında, Finlandiya topraklarını 

karış karış müdafaa eden general 
Mannerhcim ordularına yardım edil -
mesini istemektedir. Bütün gazeteler, 
derhal yardımda bulunulmasını söy -
}emekte müttefiktirler ve gazetelerin 
siyasi temayülleri ne olursa olsun bu 
mütalea hepsi tarafından ileri sürülü
yor. 

Figaro gazetesinde, Vladimir 
D'Ormesson. herkesin, bu kadar ve -
rimli bir mukavemet karşısında hay -
ran kaldığını tebarüz ettiriyor ve di -
yor ki: 

"Hfidiselerin neticesi ne olursa ol
sun. Sovyet kurmayı askeri sahada, 
şimdiden gürültülü bir mağHibiyete 
uğramıştır. Gerçi, zamanla, kızılordu
nun adetçe sahip olduğu muazzam üs
tünlük sayesinde, galebe çalmaması 

imkanı yoktur. Bir kahraman sıkışır -
sa ona karşı birle mücadele edebilir, 
fakat, Finlandiya'ya yapılan taarruz
da olduğu gibi, birin 63 e karşı çıkma
sı imkansızdır . ., 

D'Ormesson, finlandiyalıların em
salsiz ve yenilmez mukavemetini sita
yiş ve takdirle yadederek bu küçük 
millete yardımda bulunulması fikrini 
mantıki netice olarak ileri slirüyor ve 
bir saniye vakit kaybetmeden Finlan
diya'ya her vasıta ile yardım edilmesi 
lüzumunu kaydettikten sonra diyor 
ki: 

"Bahis mevzuu olan yardım husu
sunda, tedbirlerini e.lrnış bulunan 
Fransa ile İngiltere değil, finlandiya
lıların_, medeniyeti korumak suretiyle 
kendilerini de mildafaa ettikleri bütün 
milletlerdir. 

Finlandiya'ya yardım etmekle, al
man - sovyct anla~mnsını daha sıkı bir 
rabıta ile bağlamış olmaktan korkan
lar var. Fakat bu itiraz ciddi dahi ol
sa, unutmamalı ki, ittihat zaferden do
ğar, inhizamdan değil.,, 

ru çekilmektedir. 
Finl5.ndiya kıtalan Lakavaaiya ka

dar ilerliyerek yedi tank zaptetmi1 -
]erdir. 

Deniz ve haoa faaliyeti 
Denizde dilşman harekatı Finlan -

diya körfezi ite L.ıdoga gölündeki fin 
bataryalarının bombardımanına mü.n -
hasır kalmıştır. Bu bombardımanlar 
ciddi hiçbir hasara sebebiyet verme -
miştir. 

Havada düşmanın hava faaliyeti 
Kareli berzahına münhasır kalmıştır. 
Hasar ahemiyetsizdir. Sivil halk üze
rine bilhassa Kotka'da baskınlar ya • 
pılmıştır. Dört ölü ve yc:ralı vardır. 
Finlandiya tayyareleri istikşaf uçuş -
lariyle iktifa etmişlerdir. Bir rus tay
yaresi düşürülmüştür. 

-l-., •..•..••.............................•••••.• '-. 
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·sTA B 
Cümhuriyel 
Şimendiferlerden sonra kara 
yolları 

YUNUS NADİ. cUırihuriyct rejimi • 
nin oimendifer siyasetine artık tahakkuk 
etmiş bir muvaffakiyct naı:ariyle bakıla
bileceğini kaydediyor ve sözü demir -
yollarına naklederek diyor ki : 

"Bütün yol inıaatımızda, devlet kon
trolü batta olmakla beraber, yol siyase
timiz, hususi idarelerle devlet faaliyeti 
arasında taksim edilmiş bulundukça o
na umumi bir program mahiyetli bir çe
kidüı:en vermiye imkln bulunamıyor. 
Son merhalede anla~ılan hakikat budur 
ve b!.1 hakikatten çıkan neticeye cöre, 
Türkiyemizin biıtün yollarını, tıpkı wi
mendif erciliÇimiu'le tanzim ve tatbik e
dildiği gibi. programa mliı;tenit bir si
yaset olarak dogrudan dogruya devlet 
eline alınması artık bir zarurettir-. 

Yeni Sabah 
Dikkate §ayan bir münakata 
HUSEYİN CAHİT YALÇIN, bu bat

lık altında Londrada çıkan "N!netcenth 
Century" rnecmuaımıda mlittefiklerin 
sulh şartlarını, gayrı resmi bir dille 
ilin eden bir makale yüzünden 11 Gior
nale d'ltalıa r:azeteainin verdiği ceva
bı tetkik etmektedir. 

lng!liz mecmuası demokrasilerin sul
hu kabul edebilmesi kin kendilerinin 
Avrupada daimi ve mlıselHih bir Ustün
lük muhafaza etmeleri lizım geldiğini, 
Rhin nehrinin onların stratejik hudut
ları olması icap etticini ve nihayet Fran
sa ve 1ngilterenin Ak.denizde itiraz 'ka. 
bul etmez bir hakimiyete zahip olması
nı ~art ko~maktadır . 

İtalya gazetesi, bu şartların Akdenize 
taalluk eden kısımlarına cevap vermek
tedir. Ona ı;öre İtalyanın, hayati men
faatleri uzerinde böyle müsellih bir ha
kimiyeti kabul etmeııine imkln yoktur. 
Her üç kapısı da lngllterenin ve mlit
tefiklerin elinde bulunan Akdenizdc İ
talya adeta muhasara edllmiı vaziyette
dir ve nefes alamamaktadır. Bir de bu -
na bizzat Akdenizde fili ve miiselllh bir 
üstünlük ilave etmek lngilizler için, me
ııum hatalarını ifrata vardırmak.. olacak
tır ve nihayet artık bir hegemonya te· 
ıisine Avrupada tahammül edilemez.,, 

Hüseyin Cehit Yalçın, bu mlinakaea
da tarafların fikrini hlillsatan naklet
tikten sonra diyor ki : 

"Bir aralık eski Roma imparatorlu
ğu mirasını d&va ederek biltiln Akdeni
ze, kendi havuzları gibi teıahübe kal -
kışmıe olan ltalyanalr. orada hayati hak
larını temin edecek bir mlivu:ene ile 
iktifa ettikleri takdirde ümit ederiz ki 
ne Akdeni:ı:dc aynı derecede mukadde~ 
hayati hakları olıın aair devletleri ıru,. 
lnılındırırlar. ne de .demolnıııilcrin mu
halcf ctine uğrarlar. Htikimiyet defli 
muvazene., prenslpinde biltün Avrupa 
dcvletelri ittifak ettiği giln sulh uzun 
müddet için tecssllı edecektir.,. . 

TAN 
İhtikara kartı alınan tedbirler 
hak km da 

M. ZEKERİYA SERTEL, Ticaret 

Milli bir 

yardım 

seferberliği! 
(B•§ı 1 inci say/ada) 

ıı. a. Matbuat servisi 

n1r.11inin lırtanbuldaki temaslarından ve 
alınan tedbirlerden sonra piyasada bir 
ferahlık hissedildiğini ve vaıiyctin nor
ma.le doğru yürüduğ'Unü kaydetmekte. 
tedir. 

Muharrir, Ticaret vekilinin piyasada 
devletin demir elinin daima nizamı mu. 
hafaza edecek ve ihtikara meydan ver. 
miyccek bir kuvctle kendisini hissetti· 
recefi hakkında ııöyledıği sozleri tek -
rarladıktın ve tüccarların da, yunan 
filozofu gibi, ''Vur, fakat dinle,, dedi. 
cini ve ihtimal ki bakh bazı taleplerde 
bulunduiunu ilave ettikten sonra tuc -
carların dileklerinin de csuh surette 
nazarı dikkate ahr.maı;ı temennisiyle 
makalesini bitirmektedir. 

İKDAM 
İhtikara ka111 tedbirler 
ABİDİN DA VER, Nazmi Topçuoflu

nun son temaalan ve alınan miısbet tc1-
birler etrafında yazdıfı makalesinde bu 
tedbirlerin daha ıimdiden piyasada his
solunabilen bir ceniıllk vücuda getir
diklerini yazıyor ve hilkümetin tıiccarla 
clele vermesinden doııacak menfaatleri 
tebarüz ettirerek diyor ki : 

"Ticaret vekilinin aldığı ve alacağı 
ticari ve iktisadi tedbirlerin muvaffa. 
kiyeti için, türk tacirlerinin de kendi. 
sine yardım edece)ı:leri ıUphesi:ı:dir. 'l'ürk 
tliceannın, oahst iıtifadelerlnden ziya. 
de milU menfaat kayguıiyle çnlışmalan 
cerektir ve böyle çalıpcaklardır . ., 

VAKiT 
Bir alman mecmuaamın: 
tahrikleri . 

ASIM US, bu ba;ıhk altında ",Dle 
Woche" e.lman mecmuasının, tiirk . na 
dostluğuna kundak sokmıya matuf olan 
ne.riyatı iızerinde durmaktadır. 

Muharrir, alman mccmuuııun, türk • 
ingılız - fransız ittifakını Sovyet Rus. 
)'aya matuf bir hareket cibi cöstcrcn 
neıriyatını reddederek diYQr ki : 

"Mcier bu ittifak Tlirkiyenin Akdo
ni:ı ve balkanlarda kendi cıııniyetini ko-
rumak cayesiyle yapılmamıı. Bu anlae
manın asıl mi.nası Türkiyedc Montrö 
konfcranaında başlıyan ve Hatayın il -
bakiyle ilk merhalesini bulan bir em • 
peryaliat ıiyaaetin eseri olmaaı. lmiı. 
Atatürk milll hudutlarını temin ettikten 
ıonra, Türkiyeyc, cmperyallıt fikirler
den vaz geçerek som-türk bir devlet ve 
millet olmayı öğretmie. Baıka milletle
rin memleketlerine ı;öı koymaksızın 
udcce türk vatanının mamuriyetl için 
çahımayı tavılye etmiı ... 

Muharrir, yeni türk hükUmctinin bu 
vasiyetten inhiraf ettiiini kaydeden al
man mccmuaaına turk milletine ve o
nun büyük ıeflno karıı hürmet tavsiye 
ettikten 11onra, diyor ki: 

"Türk milleti ec:.neb! memleketlerin 
ve bu milletler namına hareket eden 
pzetclerin kendi lhtiraılarma Atatürk'· 
ün kıymetli hatırasını kanıtırmamala • 
rınr lıtemelcte haklıdır. Zira bir kere 
Türkiye için Atatürk milli mukadne • 
aattandır. O'nun muhterem adını ve ha
tırasını türk milleti aleyhine kullanan
lara tahammül edilemez. Bundan başka 
türlı:: mllletinin mukalderatmdan rneı;ul 
olanlar hiç bir vakit Atatürk'ün sityaao
tiııi yabancılardan öfrınmiye muhtaç dt>
iildirler.,, 

Gümrük ve İnhisarlar 
Vekaleti müsfeıarhğı Finlandlya'nın cenubunda, Vipuri 

ile Abo arasında kain bulunan ıehir
lerin ekserisinde hava tehlikesi işareti 
verilmiştir. Helsinki'nin 65 kilometre 
kadar timatinde kain mühim bir de
mfryolu merkezi olan Ruchimaki'ye 
yapılan müteaddid taaruzlar esnasın
da 20 kadar bomba atılmıştır. 

5 Düşman tayyaresi Porvoo'yu tek
rar bombardıman etmiıler, on kitiyi 
ölıtürmüş, 20 ki§iyi yaralamışlardır. ' 
Yaralıların dördü az sonra ölmüştür. 

il lll lllllll llll l lll l llll l l 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lak bırakmıyacaktır. Ancak §İmdi 

Lango'ya ve Abo limanına da bom
balar atmışlardır. Buralarda bir mik
tar hasar kaydedilmittir. Buna muka
bil, Hyvankaa'ya atılan ıs bomba pek 
az hasar yapmıştır. 

Üç kadının kahramanlığı 
Kareli Berzahında, Vipuri kesif bir 

bombardımana tutulmuşsa da, bomba
lar, evelce eıasen tahliye edilmiıı olan 
fakir mahallelerden başka yere isabet 
etmemittir. 

Finlandiya kadınlar birliği olan 
Lotta'ya menıup üç kadın cephede 
vurulup ölmüştür. Bir taarruz esna· 
ıında, mevzileri tehlikeye girmiş ol
masına rağmen oradan ayrılmak iste
ml'mişlerdi. 

Mareşal Mannerheim, neşrettiği bir 
emri yevmide, vazifesini ifa hususun
da gösterdiği cesaret, iman ve feragat 
tan dolayı bu kadın birliğine teşek
kürlerini bildirmektedir. 

Ru• tebliği 
Moskova, 27 :a a. - Leningrad as· 

keri mıntakası erkanı harbiye tebliği: 
26 kanunevelde, keşif kotları ara • 

!ıtnda ufalı: müfr~ze muharebesi ol -
muş ve bazı noktalarda topçu ateşi te 
ati edilmiştir. Tayyarelerimiz keşif u 
ljtışları yapmı~lardır 

39 •ovyet tayyaresi düşürüldü 

PROFESÖR FA TİN DİYOR Kİ : 
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'' Ben ömrümde bu kadar,, 
'' şiddetli zelzele duymadım ,, 
Zelzele 49 kilometre 
derinlerden geliyor 

Memleketin birçok kÖ§elerinde du
yulan ve birçok yerlerde de hasar ya
pan evelki geceki .zelzele İstanbul'da 
Kandilli Rasathanesi'nin sismograf 
~!etleri ve diğer cihazları tarafından 
zaptcdilmiştir. Dün Kandilli Rasat -
hanesiyle bir telefon konuşması yap
tık ve hasarı bir de fen cihazlarının 
dilinden öğrenmek istedik. 

Rasathane müdürü B. Fatin bize 
sismografların kaydettiği malumatı 

verdi ve dedi ki : 

- !stanbul'daki zeb:ele dün gece 
saat 1 'i 57 dakika 30 saniye geçe ba§· 
ladı, şiddetlendi ; ve ayni şiddetle 2-3 

dakika devam etti. Bizim aletlerimiz 
bunu kaydetmişlerdir. Fakat, bu sa -
attan sonra Anadolu'r.ia vukubulan 

ve tesirli olmuştur ki hizim aletleri -
miz bile bu şiddete tahammül edeme
miş ve bir çoğu bozulmuştur. 

Fakat ilk sarsıntıların cihazları • 
mızdaki kayıtlarına göre k~if zel -
zele mıntakası Yozgat - Samsun öte -
sidir. Ve lstanbul'dan 500 - 600 kilo
metre kadar uzakta bir sahadır. 

B. Fatin 'zelzelenin derinliği hak -

kında da şu malUmatı vermiştir : 

Helsinki, 27 a.a. - Dün sovyet tay- zelzele hakkında bu kadar dakik ma -
y~:e~cr.i ~~~ka~?·a .taarruz etmi~lerdir. , 10mat sahibi Jeğiliz. Sebebi şudur : 
Dort sıvıl olmuş ıse de, maddı hasar Anadolu'daki zelıele o kadar şiddetli 

- Zelzele, arz sathından 49 kilo • 
metre derinlerden gelmektedir. Jeo -

loji ilmi tasnifine göre 9 uncu dere
ceden tahripkar bir ze ize le telakki e

dilir. Biz dört beş senedenberi en fen

ni cihazlarla rasat yapıyoruz. Aletle

rimiz şimdiye kadar bu derece şid -

detli bir yer sarsıntısı kaydetmemişti. 

- Memleketimizde zaman zaman o

lan zelzelelere göre bunun şiddeti ne-

en mühim mesele, bahar gelinciye 

kadar, açıkta kalanlan barındır
mak, açlan doyurmak ve çıplakları 
giydirmek, zavallı afet kurbanlan

na esaslı yardım zamanını bekliye

bilecek §artları temin etmektir. 

Türk milletinin enerjisi, fedakarlı

ğı ve yardım ahlakı, felakete kal"§ı 

olan haaaasiyeti derecesinde olduğu 

bir daha sabit olacaktır. 

Facianın büyüklüğü nispetinde 

yardım, ve bilhassa aüratli yardım, 

itte vazifemiz J Millet Meclisi Baş

kanının reisliği altındaki komitenin 
gösterdiği her yoldan talihsiz yurd

da§larımızın imdadına koşalım. 

Falih Rıfkı ATAY 

dir ? 
- İki St'ne evel Kırşehir ve havali

sinde olan zelzele bunun yarısı nis -
betinde şiddetliydi. 

- Dikili ve Tercan zelzeleleri ? 
- . Onlar bunun yanında çoic hafif 

sayılırlar. 

B. Fatin sözlerini şu cümle ilt' bi -
tirdi : 

- Ben ömrümde bu kadar şiddetti 
zelzeleye şahit olmaınıftım. 

Yarım asırlık tarihin bütün crz ha
diseleri hakkında ilme dayanır malU
mat sahibi olan ilatadın bu söz:i bile, 
son felaketin vüsatı hakkında bir fi. 
kir verm:ğe yeter. 

• 

B. Mahmut Nedim Gündüzalp 

Gümrük ve İnhisarlar Vek:i!eti müs 
teşarlığına Gümrükler Umum müdiır&.i 

B. Mahmut Nedim Gündiızalp tayin 
edilmiştir. 

B. Mahmut Nedim Gündüzalp mu

allimlik ile memuriyet hayatına inti
sap etmiş, Maliye ve Gümrük veka • 

Jetlerinde birçok memuriretıerde bu

lunmuş ve bilahare maliye müfettiş -

liğine intisap etmiştir. Gümrük ve İn· 
hisarlar V ekaleti'nin teşkili üzerine 
bu vekalet müfettişliğıne geçen B. 
Mahmut Nedim Gündiizalp iki seno: 
sonra gümrükler umum müdürlliğüne 
tayin edilmiştir. İstanbul Bukuk Fa
kültesinden mezun olan B. Gündüz
alp gümrük işleri üzerinde ihtisas 
peyda etmiş kıymetli elemanıarımız -
dandır. Genç ve kıymetli gümrükcü -
müze yeni vazifesinde ·başarıl..ır dile-
riz • 
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İhtikôra karşı hükümetin 1 

aldığı tedbirler 

Bu mütalealar dinlendikten sonra Nafıa 
Vekilimiz General Ali Fuat Cebesoy kür
suye geldi ve nafn.dan ayrıl~n memur v~ 
mustahdemlerin iki sene miıddetle hangı 
işleri yapmaktan memnu bul.unduklarını 
tayin eden layiha hakkında şu ızahatı ver
di : 

Japon siyasi partileri 

Kabinenin 
cekilmesini 
~ 

istiyorlar 

"- Efendim teklif ettiğimiz kanun her 
üç cneıimende 'de aynı nolrtai nazardan 
muhakeme edildi ve aynı noktai nazardan 
da anlaşıldı. Aralarında hemen hic; bir ih
tilaf yoktur. Nafıa encümeni hıikiımetın 
maddesini daha ziyade izah etmek istedi. 
Filvaki bizim de esbabı mucibe rr aı:bata
mız.da beyan cttiğitmiz sebepler • bırin
ci maddede tamamiyle ifade c •• miştir. 
Müsaade ederseniz bunu izah edey1nı. Na
fıa mazbata muharririnin adliye encümeni 
maddesinde yapmak istedigi tadille tash;h. 
le hepsi birleştirilmış olacagıdır. O da 
ı;udur: Biz istıyoruı; ki Naha vekaletiniz
de istihdam edilmiş olan mı.ihendis arka
daşlarımız - bıliyorsunuz bir kııc; sınıfa, 
bir kaç meslege ayrılmışlardır - Naha vc
kaletıni terkettıkleri zamanda bu vekalette 
meşgul oldukları ışler ıizerınde iki sene Tokyo, 27 a.a. - Diyet meclisi aza-
meşgul olmasın ve taahhude gırmesın. Ya- ısı ve bütün partiler mümessilleri bir 
ni Nafıa vekaletinden bir iş alır.asın. Kanu- . . k b' ' • 
nun butıin esası hurdadır. Halbuki bizim ıçtıma esnasında, a meye muhalıf 
vekalet teşkilatımız muhtelif reislıklere karar ittihaz ederek Başvekil Abe'ye 
taks.m edılmıştır. O muhteıif reisuklerde istifa teklifinde bulunmuşlardır. Hü
bulunan muhendıs, mımar, fen me::nurla - .. • . . A 

rının vazifeleri muhtelif bakımdan tak - kumete karşı olan ıtımatsızlık zıraı 
ıim cdilmı1ur. Size ıki mısal arz.edeyım: mıntakalar mebuslarından mürekkep 

Yapı igleri reisliğinde bir heyetin, kabine içtimaını yarıda 
çalışanların vazıyeti keserek, Başvekil Abe'ye, hükümetin 

Bir in aat şubemıı vardır. ln5aat şu- pirinç siyasetini tenkit eden ve zirai 
bemı.ıdc bulun n m.ıhcndısıerımizın hepsi işlerin isliihını istiyen bir teklif ver-
ayoı :ı:.:ıınand.ı bır ı;ı.e meşgul olmazlar. . . .. . . 
ı.cp .. ı ayr. ayrı iş alırlar. Mesela burada melen şeklınde tezahur etmıştır. 
bulunan bır rnJhe.ıd:s arkadaşımıı: Sarıka- Siyasi mahfiller, bu muhalefet ese
mı~ Guncndııer h .. tu etudu i.le mc;ıguı o • rinde kabine için hakiki bir tehdit 
!ur, d, erı Ho u nJttının ıstıkı;,afıyle mcş- • 
gul oı.ır. Her hangı bır sebeple bu mu - değil, ciddi bir ihtar mahiyeti mevcut 
hend sler vekalettc;ı c;ıkars:ı. bu kanuna bulunduğunu söylemektedirler. Fil
nazara ı, Sarıka.-ıuşta meşgul olan muhcn - h k.k ··h· t'l b 'k 
dis bu hatta ıki se1 eden onc:e iş alamıya- a ı a, en mu ım par ı er, u nazı 
eaktır. J.ak:ıt Bclu hattına gıdebılır. Çı..n- devrede bir buhrana sebebiyet verme
ku onunla me ı;ul olmamıştır. Onun içın mek üzere, diyet meclisi içtimaında 
yaba ıcı bır ıştır. Sonra şımendıfer ınşa - k b' . k . . A b" 1 
atında me ~l 0 ,a,1 bır muhendııı yol ış n- a ınev: tutma ıçın zımnı ır an aş-
de çalış bılır, su isınJe vazıfc alabihr. Bu rna y~pmışlardı. Binaenaleyh, kabine
nun iç n kanunda h ç bir ır..:ıni yoktur. nin diyet meclisi ictimaları sonuna ka 
Yalnız ıı .. 1 ı ır .. n meşgul olduı..u ıı;de .. • . 
vazife alam ıı:. r :ıkat yapı ış'eri reislıı;ı dar mevkıınde kalması ıçın gayret 
bu şcKildc Jc ,ıl lır. Ne Kadar yuksek mı· sarfcdilecektir. 
mar. var 11 hepsı aynı iş'e meı;gul olur -

Graf S~eedeki İngiliz · 

esir!eri dönüyorlar 

br. Mesela b r•s fılan binanın projesiyle 
birisi kaloriferiyle, ob!.lrusu su tesisatiylc 
me~gul olur. Şu halde yapı ışleri reisli -
ginde bulU'll\n bir mimar diı.er ı;ııbelerde 
bulu?'nn bir ın.ıh ... n<l s gibi ı~ten çıkmış 
olsa kend; mesıeı:i dah'linde hiç bir iş a
lamıyac~ktır 1n$aatta olan muhendis g,-
bi de ildır. Binael'aleyh bu mımar hiç bir Montevideo,27 a.a. - Graf Spee 
iı bula'llıyacaktır zırhlısında esir bulunup geminh 

Kanunun mevzuu herhangi bir mühendis, ,, . . • 
mimar veya fen memuru, usulü dairesinde, l'.ıontevıdeo lımanına muv .. salatında 
vazifesin; te kct+i ı zaman vekalette mcş- serbest bırakılan 5 subay ve 55 bahri
gul old!.! !l i e ait h c bir seyı iki sene ye neferi Higland CJiaftaın gemisine 
müddetle tl~ruhte etmiyecektir. İnşaat J . . . . . 
dairesinden çıkan bir mühendis için bındırılmı~lerdır. 

• 

ULUS 

Dünkü gün ve gece vuku bulan ye
gane ·hareket işte bu olmuştur. 
Havanın çok fena olması her türlü 

ta.yyare faaliyetine marıi olmuştur. 

Kôşif amiral Byrd 

cenup kutbuna gidiyor 
Vaşington, 27 a.a. - Yeni Zeland

dan bildiriliyor: Amerikalı kaşif ami
ral Byrd, cenup kutbuna doğru yol al
makta olup orada ilmi mesaisine de
vam edecektir. 

Byrd, Borton'dan hareket ederek 
North Star motörlü vapuriyle Wel
lington'a gelmiştir. Bay Wals'e gide
cek olan Byrd, küçük Amerikada Be
ar keşif gemisine tesadüf etmek ümi
dindedir. Amiral orada bir üs tesis et
tikten sonra, malzemesini tamamla
mak ve bir fazla tayyare daha satın 

almak üzere Valparezo'ya gitmek ve 
şimal kutbuna uçmak niyetindedir. 

Sovyet eltilik müşaviri 

azledildi 
• 

Londra, 27 a.a. - Hava Nezareti ta
rafından tebliğ edildiğine göre, İn -
giliz balıkçı gemilerini himaye eden 
bir tayyare kafilesi şimal denizinde 
alman tayyarelerinin taarruzuna uğ· 
rnmıştır. İngiliz tayyareleri hiç bir 
hasara maruz ka.lınamışlardır. 

N eticeıiz bir alman taarruzu 
Londra; 27. a.a. - Dün alman tay· 

yareleri Sarrebrucken'in cenııl.undaki 
fransız hatlarına bir taarruz yapmış
tır. Bu taarruz ne-icesiı; kalmıştır. 

İzdiham muhakemesi 
İzmit, 27 (Hususi) - Dolmabahçe 

önündeki izdiham yüzünden vukua 
gelen müessif hadisenin mesulleri id
diasiyle haklarında dava açılmış olan 
eski İstanbul emniyet müdürü B. Sa
lih Kılıç ve mua'!/ini Kamuranın mu
hakemelerine bugün devam edilmiş· 
tir. Geçen celsede ifadelerine müraca
at edilmesine karar verilen eşahitle
rin ifadeleri henüz gelmemiş olduğu 
için dava başka güne bırakılmıştır. 

İzmir' de sel felaketi· 
Londra, 27 a.a. - Royter ajansı bıl 

diriyor: İzmir, 27 (Hususi muhabirimizden) 
Sovyet elçiliği mi.işavirı AstakhoH - Bugün burada şiddetli yağmurlar 

halk komiserleri karariyle vazifesin- yağdı ve bazı caddeleri ve semtleri su 
rlen azledilmişti ... Karar 2"> teşrinie bastı. Yağmur yüzünden tramvaylar 
vel 1939 tarihli olm:ısına rağmen hu- aksadı. Midilli'li Ayşe isminde ihtiyar 
gür neşredilmiştir. Memlcket:nin en bir kadın yıkılan evin dıvarı altında 
iyı diplom:ıtlarındaıı olan Astakhof- kalarak öldü. Alsancak'ta Hasan Ka • 
fun yerine kimin geleceğ henüz ma- raoğlan'ın tütün deposuna yıldırım 

lCım değil<lir. Astak!ı'.lff Alman - rus düştü. 
ademi tecavüz paktının ımzasından · Bir kamyon ka:zaaı 
evel Berlin'de !lylarca maslahatgü -
zarlık etmiş olup mezkur paktı tabak 
kuk. ettirmek hususunda başlıca amn 
olanlardan birinin kendis~ oluduğu 
söylenmektedir. 

İzmir, 27 (Hususi muhabirimizden) 
- Bugün ziraat mücadele istasyonu 
müdürü Nihat Çeşme'den gelirken 
bir kamyon kazasında yaralanmı§ aya· 
ğı kırılmıştır. İki asistan da yaralıdır. 

28 - 12. 1939 

( RADYO )"'\ ---Sanayi Ticaret ve 
Odası umumi meclis T U R K İ Y E 

RADYO D1F0ZYON POSTALARI 
TÜHKIYE Radyosu -- ANKA.KA Radyosu 
1648 m. 182 Kcs/120 - 31.70 m. 9465 Kcs/20 

Kw, Kw. T.A.P. 

12.30 Program, ve memleket saat ayarı. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberlcrı. 
12.351'URK MUZİÖİ : 

Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, Cev
det Kozan. 
ı - Okuyan: Mefharet Sağnak: 
'1- Rauf Yekta - Mahur peşrevi 
2 - Fa ık bey - Rast şarkı - J alclcr 

Tıbbi toplan ta 
Ankara Nümune hastanesinin konferana 

salonunda her ayın ilk perşembe günü ak
T ô mira t yaptırılacak !ııamı yapılmakta oıan tıbbi ıopıaııuıarın 

üçiıncüsü •-1-940 perşembe günü saat 18.30 
R d M"'d" ı··~·· d da yapılacaktır. 

a yo u ur ~gun en: .. l ı - Acrodynie vakası münakaııası. 
1- Maltepe polıs karakolu kulubesı 1 2 - Müzmin ve muannit koliurielerde 

yanındaki yolun çökmesiyle bozu an ı baktcriyofaj tedavi: Dr. Niyazi Erzin. 
radyo müzik k,1blosuna ait yatagın 3 - Cismi billuri luxationu vakalan : 

. hk' . k k .1 - k Dr. Osman Tür. 
tamır ve ta ımı açı e sı tmc.ge on- • Y" d k k Dr. Bedri ., - uz e sar om va ası: 
muştur. Noyan. 

2- Eksiltme 12/t/940 cuma günü 1 s - Safra kesesi röntgeni: Dr. Şemsi 
aaat 14 de Rady·J Müdürliı'ği: Satın - Üstel. . • . 
alma Komisyonıı tarafında.n yapıla • .~ - Ne~rıt retro?ulbaırde ceybı vetc.dt 

mudahalesı: Dr. N eJat Kulakçı. 
caktır. 7 - Kinin tesemmümü: Dr. Celal İren. 

3- Muhamm:n bedeli l.320 lira 51 
kuruştur. Teminat l 74 Jira 4 kuruştur. 
Fazla izahat almak, şartname ile re -
sim projeyi görmek isteyenler Radyo 
Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

(5673) 16597 

Elektrik tesisatı 
Germencik Belediye Reisliğinden: 
1- Kasabamızın fenni elektrik te

sisatı şartname ve keşif mucibince 
kapalı zarf usulile eksiltmeye kon -
muştur. 

2- Keşif bedeli (25901) lira (50) 
kuruş olup muvakkat teminat 1942 li
ra 61 kuruştur. 

3- Eksiltme 13. Şubat 1940 salı gü
nü saat 16 da Germencik belediye bi
nasında ve belediye encümeni buzu -
runda yapılacaktır. 

4- Şartname, plfin, ve keşifname -
ler beş lira mukabilinde Germencik 
belediye muhasebesinden alınır ve ad- i 
reslerine r,önderilir. ı 

5- İsteklilerin mühürlü teklif mek
tuplarını kanuni vesaikle birlikte % ' 
7 buçuk giivenme parası makbuzu ve-ı 
ya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek kapalı zarfların ihale saatın· 
dan bir saat evveline kadar ( saat -15-
e kadar ) belediye riyasetine makbuz 
mukabili teslim edilmiş ve gönderil-! 
mit bulunması lizımdır. 16430 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
Mevsimin en güzel filmi 

SON SANS 
~ 

(Labelle equipe) 

Bat rollerde: 

JEAN GABİN 
VIVIANE ROMANCE 

CHARLES V ANEL 

gibi tanınmış 3 büyük artistin 
harikulade temsili.- güzellikle
rine asla erişilemiyecek bir si
nema eseri.. büyük muvaffaki
yetlcrle devam ediyor. 
Ayrıca METRO JURNAL en 

aon HARP haberleri. 
Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 

gece 9 da başlar. 

TL: 6294 
Önümüzdeki cumartesi 
matinelerden itibaren 

KIZIL DANSÖZ 
Matahari 
Büyük casus filmi 



Müthiş bir zelzele f ela • 
etı o u 

•• 

Ol 1 rin miktarı yüzleri ve 
y ral nanlar binleri aşıyor 

(Ba~ı 1. inci sayfada) 
Şehrimizde teenür 

Evelki gece sa'it beşe kadar mem -
leketin bütün bölgelerinde yaptığı 

tanribat ve hasara dair gelen h._berler, 
yurdun her tarafmda olduğu kadar 
şehrimizde de büyilk bir aıaka ve te
Clsürlc hı.rşılanmıştır. 

BQ§vekilimizin emri 
Beşvekil Dr. Refik Saydam, zelze· 

leden zarar gören vatandaşlarımızın 

ıstırabını tehvin için alakadar veka -
Jetlerin ve müesseselerin en seri yar 
dım tedbirleri almaları için emir ver
miş, Dahiliye ve Sıhat Vekaletleri de 
valilere ve sıhat müdürlüklerine zel
zeleden müteessir olan vatandaşlara 
her türlü yardımda bulunmaları için 
telgrafla tebligatta bulunmuşlardır. 

Muavenete muhtaç düşen yurttaş -
larımıza derhal yiyecek ve giyecek 
ile tedavileri ve iskanları için sıhat 
ekipleri, tıbbi malzeme ve çadır gön
derilmeğe başlanmıştır. 

Ba§vekilimiz Dahiliye'de 
Başvekilimiz D<. Refik Sllydam dün 

öğleden evel Dahı1iye Vekaleti'ne git
miş , orada zelzele mıntakalarında alı
nan ve alınacak olan tedbirlerle çok 
yakından alakadar olmuş, direktifler 
vermiş, Sıhat ve İçtimai Muüvenet 
Vekili B. Hulusi Alataş'la, Dahiliye 
\ı ekili B. Faik Öztrak'ın verdikleri 

makla beraber bütün kazalarda ve köy 
lerde çok geniş zayiat ve tahribat ol
duğu anlaşılmaktadır. Erzincan'ın 
doğrudan doğruya muhabere edeme • 
mesi yüzünden geç vakte kadar fazla 
ve mütemmim mallımat alınamamıştır. 
Re/ahiye kaza•ında: 

Zelzele Refahiyede de çok şiddetli 
olmuştur. Ve faaılalarla elan devam 
etmektedir. Şimdiye kadar alınan ma
ICımata göre ölenlerin miktarı mühim
dir. 
Tokat'ta: 

Zelzele Tokat'ta da çok şiddetli ol
muştur. C. H. P. Halkevi, Ziraat Ban
kası, sinema binası ve birçok binalar 
tamamen yıkılmıştır. Bazı binalarda 
mühim çatlaklıklar husule gelmiştir. 
Vilayetin şimdiye kadar tesbit ettiği
ne göre Tokat merkez ve mülhakatın
da 88 ölü ve 66 yaralı vardır. Kazalar
la muhabere tamamen kesilmiştir. Hu
susi vasıtalarla Erbaa ve Niksar kaza
larından alınan mallımatta bu iki ka
zamızda da zelzele tahribatının çok 
fazla olduğu ve bir hayli ölü ve yara
lı bulunduğu anlaşılmaktadır. Valilik 
yardımcı ekipleri teşkil etmiş ve bun
lar enkaz altında aramalar yapmağa 

başlamışlardır. Vilayet ve mülhakatta 
ölü miktarının üç yüzü tecavüz ede
ceği anlaşılmaktadır. 

Ordu' da: 
h:ahatı dinlemiştir. Zelzele Ordu'da da çok şiddetli ol-

Başvekilimiz, yardımın geniş mik- muştur. Birçok binalar yıkılmış, tel· 
yasta ya:nlmasını emretmiştir. graf ve telefon hatları tamamen bo -

Milli yardım komite•i zulmuştur. Ordu valisi B. Mithat 
Öğleden sonra Büyük Millet Mec- Saylan limanda bulunan İzmir vapu

lisi 'nin toplantısında Sıhat ve İçtimai ru telsiziyle verdiği bir telgrafında 
Muavenet Vekili doktor HulUsi Ala- şimdiye kadar enkaz altından 20 yara

lı ve 6 ölü çıkarıldığını bildirmekte
taş feHikete dair gelen muhtelif tel- dir. Enkaz altından cesetlerin ve ya
grafları bildirmiştir. Bu tebligat Bü-

ralıların çıkarılmasına devam olun-
yük Millet Meclisinde büyük bir te- maktadır. Kazalardan henüz bir ha -
essürle karşılanmıştır. Meclis, felake- ber alınamamakta beraber felaketin 
te uğrıyanlara geniş mikyasta yardım buralarda da bir hayli zarar yaptığı 
yapılması için Büyük Millet Meclisi 
R eisi Abdülhalik Renda'nın reisli w in- anlaşılmaktadır. 
de bir milli komite teşkilini kararlaş- Siva•'ta: 
tırmıştır. Bu komite milli yardımın Sivasta dün saat bir elti yedide 45, 
§eklini tesbit edecektir. bir elli sekizde 20 saniye devam eden 

Dahiliye ve Sıhat Vekillerimiz çok şiddetli zelzeleden sonra saat on 
facia mahalline gidiyorlar bire kadar muhtelif şiddette 13 zelze

le daha olmuştur. 
Haber aldığımıza göre, Dahiliye Sivas'ta iki ev tamamen yıkılmış. 

Vekilimiz B. Faik Öztrak, ve Sıhat ve tır. İnaanca bir zayiat yoktur. Mektep 
İçtimai Muavenet Vekilimiz doktor terin bazılarında mühim çatlaklıklar 
HulCısi Alataş, bu sabah vaziyeti et- görüldüğünden bütün mektepler tatil 
rafiyle tetkik etmek ve icabeden ted- edilmiştir. 
birleri almak üzere felliket sahasına Hafik kazasında İpsile nahiye mer-
hareket edeceklerdir. kezinde 130 ev yıkılmıştır. Yine bu 

Ölenler ve yaralananlar kazanın Çalış, Ermenis, Kozlu, Küçü-
Erzincan, Sivas, Ordu, Tunceli, koy, Kıpçak, Cercis, Tavra, Gevele ve 

Tokat, Samsun ve Amasya vila- gölcük köylerindeki evlerin üçte iki
yetlcrinde cvelki gece vuku bu· si yıkılmış bulunmaktadır. Hafik'in 
lan zelzele hakkında dün saat Pireput köyünde de yetmiş ev yıkıl-
21 e kadar a§ağıdaki resmi mahi- mıştır. 
mat alınmıştır. Bu malUınat mu- Zara'da: 
vakkat mnhiycti haizdir. Zarada cümhuriyet mektebi tama -

Erzincan'da tahribat büyük- k men yıkılmış, as erlik şubesi tama -
tür. insan zayiatının yüzleri geç- men belediye, postane binalariyle ba-
tiği muhakkaktır. Fakat, kati ra- zı evler de kısmen harap olmuştur. 
knm tesbit olunamamıştır. Şimdiye kadar 105 evin yıkıldığı an-

Sivns'ın Hafik kazasında 16 ö- · 1. laşılmaktadır. Bır ö ıi ve iki yaralı 
lü, 150 yaralı, Zara kazasında 1 vardır. Kasabaya yakın Karnen köyü 
yaralı ve bir ölü, Suşchrinde 150 çiftliğinde Kadriye ve Devekese köy
ölü, pülüınür kazasında 5 ölü, ]eriyle Şerefiye nahiyesinin Göktepe, 
Samsun vilayeti merkezinde 3 ya- Alışır, Kayadibi köylerinde birçok 
rnlr vardır. k"' ı evler yıkılmıştır. Bu oy ere yardım 

Ordu, Tokat ve Amasya vila- için asker ve jandarma müfrezeleri 
yetlerinden henüz kati malümat gönderilmiştir. Hafik ve Zarada ilk 
alınamamışsa da bu vilayetler· yardım olarak Sivas Kızılay merkezi 
den Tokat, merkez ve mülhaka- tarafından para gönderilmiştir. Ayrı
trnda 388 ölü ve 66 yaralı, Ordu ca çadır temin edilecektir. 
vilayetinde 26 yaralı, Amasyanın Birçok hayvan zayi olmuştur. Nü
Pazar nahiyesinde yüz ölü oldu- fus zayiatı henüz tesbit edilmemiştir. 
ğu tahmin edilmektedir. Dün akşam Sivastan Erzincan'a gi-

Erzincan'da: decek bir imdat treni hazırlanmakta-
26/ 27 gecesi saat 2 sıralarında vu- dır. Bu trende Sivas belediyesi Er -

ku bulan zelzele çok şiddetli olmuş • zincana 2500 kilo ekmek gönderilmek
tur. Hükümet konağı, Ordu müfettiş- tedir. Belediye yarın ve öbür gü~ için 
Jiği Orduevi, postane ile şehrin en daha fazla maya kurdurarak birkaç 
sağlam binaları dahil olmak üzere gün sıra ile Erzincana ekmek gönder
bütün evler ve dükkanlar tamamen mek suretiyle yardımda bulunacaktır. 
yıkılmıştır. Erzincan bir enkaz yığı- Sivastan Hafik ve Zara kazalarına da 
nı halindedir. Kendilerini kurtaran. ekmek gönderilmektedir. Hafik ve 
lar sokaklara dökülmüştür. Şimdiden Zaradaki fırınlar tamamiyle yıkılmış
birçok ölü ve yaralı tesbit edilmiştir. tır. 
Birçok nüfus enkaz altında kalmıştır. Su §ehrinde 1000 ev yıkıldı 
Pek az hasara uğrayan ve zayiat ver- Sivas viliiyetinin Suşehri kaza mer-
miyen arkeri kışlalardan gelen asker- kez ve mülhakatında 1000 hanenin yı
lerle enkaz altında kalanların kurta. kıldığı zannolunmkatadır. 
rılmasına baıılanmıştır. Ötede beride Koyulhisar kazası ile mülhakatın
çıkan yangınların söndürülmesine ça- dan henüz malümat alınama_mışsa da 
lış:lmaktadır. Şehirde muhabere im - yer sarsı~tısının ~urad~ da zıya.ta se · 
kanı münselip olduğundan Erzincan hep olrlugu tahmın edılmektedır. 
valiliği telgraflarını Kemah ve Du • ı Amasya' da: 
manlı istasyonları vasıtasiyle verebil- Dün sabah saat 2 de başlıyan ve bir
mekterlir. Şehir kfimilen yıkıldığın- deq bire şiddet peyda ederek otuz sa
dJn e't.,.,,.k il'- tiyacı bas göstermiştir., niye kadar si~ren zelzele neticesi.'lde 
Miılhakattan henüz maliımat alınama- Amasya şehrınde 456 sene evet ınşa 

edilen ve en büyük tarihi abideleri -
mizden biri olan Beyazıt camii ile 
Mehmetpaşa, Yakuppaşa, ve Sofular 
camileri kullanılamıyacak derecede 
harap olmuştur. 

İkinci derecede kalan diğer camile
rin de minareleri şerefelerinden yıkıl · 
mış ve dıvarları yarılmıştır. Şehrin bel 
li başlı resmi ve mühim binalarından 

vilayet hastanesinin hariciye pavyonu 
ile orta mektep ve Kılıçarslan ilk 
mektebi, Eskişehir yatı mektebi mü -
him surette, elektrik santral binası ile 
istasyon binasının bazı kısımlap, bele
diye binası, jandarma dairesi de kıs

men hasara uğramıştır. 
Şehri istasyona bağlıyan ve Yeşil

ırmak kenarını takibeden bulvarın ır
mak tarafındaki emniyet dıvarları da 
muhtelif yerlerinden yarılmıştır. 

Şehrin muhtelif mahallelerinde üç 
yüz kadar ahşap ev esaslı surette ha -
sara uğramıştır. Bundan başka, Ezine, 
Pazar nahiyesinin Efte, Zigala, Ezine, 
Tatar, Karaali, Çerkez, Bölmebük, 
Kavak, Çayırı, Uzunaba, Sulucedid 
köylerinde mühim tahribat vardır. 
Samsun' da: 

Dün gece saat 2 de başlıyan hare -
ketiarz merkezde ve Çarşamba'da faz
la tahribat yapmı~tır. Samsun'da 400 
kadar baca ve dıvardan başka beş e\• 
tamamen yıkılmış, minareler tehlike!i 
bir surette hasara uğramıştır. Vila -
yetin bütün kazalarında ayni saatte 
s;.rsıntı olmuş ise de Çarşamba'dan 
başka bir yerde insan ve hayvan te
lefatı kaydedilmemiştir. Yalnız bazı 
köylerde samanlıklar yıkılmış ve hu
susi ve resmi binaların dıvarları çat· 
lamıştır. Çarşamba'da 25 ev tamamen, 
hükümet konağı ve emniyet dairesi 
kısmen yıkılmış, inhisarlı:ı:-, tütün am
barı tamamiyle harap olmuştur. 

Sakatlanan ev adedi 100 den fazla
dır. Çarşamba - Samsun hattı üzerin
deki menfezler sarsıntıdan çatladı • 
ğından bugün tren işlememiştir. Bo
!!ulan elektrik, telgraf, telefon hatla
rının tamiratına başlanmı§, maili in
hidam evlerin muayene edilerek yık
tırılmaları için fen heyetine emir ve
rilmiştir. 

Samsiın'da enkaz altında kalan 4 
kişiden üçü yaralandıklarından hasta
haneye kaldırılmıştır. Zelzele esnasın
da Merzifon otelinin pençerelerinden 
kendisini sokağa atan bir vatandaşı -
mız yaralanmıştır. İş bankası şube 
binası da esaslı surette çatlamış ve 
§Ubc dün çalışamamıştır. 21 evin dı
varı yıkılmış, 5 mniare şerefesi ve 
350 evin bacaları uçmuştur. Bütün 
hatlar bo"!ulduğun:lan ve direkler yı
kıldığından yalnız Amasya istikame • 
tinden muhabere yapabilmek müm -
kün olabilmektedir. Elektrik telleri 
koptuğundan şehir karanlık içinde 
kalmıştır. Kazalardan hiçbir malil -
mat alınamamaktadır. 
Elazığ ve Tunceli'de: 

1.55 de başlıyan zelzele fasılalarla 
beş altı defa devam etmiştir. Elazığda 
bazı evlerde mühim çatlaklıklar ol
muştur. Palu kazası telgrafhanesinde 
çok büyük çatlaklıklar husule gelmiş
tir. Tunceli vilayeti kazalarından en 
çok Plümür'de zarar olmuş, şimdiye 

kadar 5 kişinin öldüğü tesbit edilmiş
tir. Azvant ve Seteri kuleleri. tamamen 
çökmüştür. Asker ve jandarmadan ha
fif yaralananlar olmuştur. 
Çorum' da: 

Zelzele mutedil şekilde olmuştur. 
Bazı binalarda çatlaklıklar olmuştur. 
Kazalardan henüz malumat alınama -
mıştır. Çöken bir binanın içinde bulu
nanlardan üç kişinin yaralanmış oldu
ğu haber verilmektedir. 
Kırşehir' de: 

Zelzele hissedilmiş, bazı ufak çat
laklıklar müstesna olmak üzere bir ha
sar yapmamıştır. 
Kastamonu' da: 

Vilayet merkezinde ve Tosya, Ku
re, İnebolu, Daday, Araç kazalarında 
zelzele olmuş, 6 saniye devam etmiştir. 
H asar yoktur. 
Balıkesirde: 

Ayvalık kazasında vukua gelen fa. 
sılalı zelzelelerden kaza hükümet ko
nağı ehemiyetli surette hasara uğra -
mış. iki fabrikanın bacası yıkılmıştır. 
Altınova nahiyesinde 30 evin dıvarı 

çatlamış, 4 ev çökmiiştür. İnsanca za -
rar olmamıstır. 
Dikili ve Bergama' da: 

Dikili ve Bergama havalisinde zel
zeleler yeniden sıklaşmıştır. 

Dün 9.20 dr: Dikili'de 15 saniye sü
ren şiddetli bir zelzele olmu!jtur. Ber
gama'da 8.35 de ve Kemalpaşada 8.5 
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Zelzele 
nerelerde 
hissedildi ? 

Aldığımız mallımata göre, dün sabah 
saat 1/ 50 ile 5 arasında merkezi Sivas 
Tokat ve havalisi olduğu tahmin edi
len ve yer yer şiddetli veya hafif ol
mak üzere hemen bütün Anadoluda 
hisse<!ilen hir zelzele olmuştur. 

Bu zelzele, 2/ 50 de Kocaelinde, 
1/52 de Bursada, 1/ 45 de Diyarbakır
da, 1/30 da Toayada, 2/ 5 de lznıkta, 
2 ~ıe Antalyada, 2/ 10 da Konya ve U
lukışlada, 2/ 55 de Malatyaria hafif ('· 
!arak, rluyulmuştur. 

1/ 50 <le İstanbulda, 2 de Kayseride. 
1/ 58 <le Yo1gatta, 2 de Eiazığda, 1/ 50 
de Sinopua, 2/ 20 de Eskişehirde, 2/ 17 
de Kaııtamonuda, 1/ 55 de Çorumda, 
2/23 de Kırşehircte, 2/ 28 de Samsun
da, 1/ 45 ve 1/ 47 'l:-asında Tokat'ta, ve 
1/57 de de Sıvas ve kazalarında duyul 
muı olan yer sarsıntısı oldukça şid
detli olmuştur. 

Sıvasın kazalarında ve Tokatta yer 
sarsıntısının insanca, hayvanca zayia
ta sehep eılriuğu ve bir kısım binaların 
yıkıldığı zannolunmaktaJır. 

Zelzele Ankara'da saat 2 ile 5 
aıasında ilk ikisi §id ıletli olmak üze-
re 4 defa "1issedilmiş+ir. (a.a.) 

Zelzele dı1arda da hinedildi 
Londra; 27. a.a. - Londra Raaat -

hanesi gece olduk;a şiddetli bir zel -
7.ele kaydeylemiş~ir. 

* • • 
Zurich; 27. a.a. - Zurich Rasat -

hanesi gece saat 1 de kuvetli bir ze~
zele kaydeylemiştir. Zelzelenin 2900 
kilometre uzakta Kafkasya civarında 
Tiflis'te vuku bulduğu tahmin edil 
mektedir. İsviçre'nin birçok rasatha
nelerinde sarsıntının şiddetinden sis
mograf aletleri kırılmıştır. 

••• 
Londra radyosu sabaha karşı yap -

tığı neşriyatta Türkiye'deki zelzele -
nin Lon<lra ve Zurih'te:ı t>aşka İtal -
ya'da da hissolunduğu, Fas'ta şiddetli 
bir zelzele yüzünrJen birçok kimsele
rin öldüklerini, Tanca'da bir banka 
He bir mağazanın yıkıld~ğını, ayrıca 
Amerika'da Lös • Anceles ~ehrinde 
de zelzele olduğunu haber vermiştir. 

Siyasal Bilgiler okulu 
talebelerinin yardımlan 

Sıyasal Bilgiler okulu talebeleri 
dün mekteplerinde bir toplantı yapını~ 
kaybettiğimiz vatandaşları taziz için 
iki dakika sükf.ıt ettikten sonra son 
zelzelenin felaketzedeleri için hir yar
dım listesi açmışlardır. Bu listeye bü
tün talebe seve seve iştirak etmiş ve 
ilk yardım olarak 1000 lira para top -
lanmıştır. Bu para, bugün milli komi
te emrine tevdi olunacaktır. Talebeler 
bu yardımlarına devam etmektedirler. 

da garptan şarka doğru orta §iddette 
birer zelzele kaydedlimiştir. Dikili'de 
18.55 de 8 saniyelik bir zelzele daha 
olmuştur. 

Kar•' ta: 
Kars'ın Digor nahiyesinde hissedi

len zelzele 3 saniye devam etmiştir. 
Hiç bir hasar yoktur. 

Zile'de 100 ev yıkıldı 
Zile, 27 a.a. - Bu gece saat 2/5 de 

şehrimizde 52 saniye süren çok şid
detli bir zelzele olmuştur. Halk, deh
şet, korku ve heyecan içerisinde ev
lerinden bahçe ve sokaklara fırlamış
lardır. Muhtelif mahallerde beş ev ta
mamen, 100 ev de kısmen yıkılmıştır. 
Şirn<liye kadar enkaz arasından çıka
rılanlardan bir iki hafif yaralı müs
tesna insanca zayiat yoktur. Ulucami 
ile diğer üç caminin şerefelerinin üst 
kısımları tamamen yıkılmış, birçok 
binaların dıvarları çatlamıştır. 

Civar köylerden galen haberlerde 
hasarat ve zayiatın mühim olduğu öğ
renilmiştir. Bunlarda insan zayiat. 
henüz tespit edilmemiştir. Hükümet 
ve Kızılay tarafından köylere sıhhi 

imdat heyetleri gönderilmiştir. 
Kızılay'ın yardımları 

Dün sabah vukua gelen hareketiarz 
yüzünden muavenete muhtaç düşeı1 
vatandaşlarımıza Kızılay umumi mer
kezi tarafından y::tpılan ilk ve acil 
yardımlara ilaveten, Sivas Kızılay 
merkezine 3000 lira, 100 çadır, 500 
don ve 500 gömle!<: ile SOO battaniye, 

Erzincan Kızılay merkezine 10.000 
lira, 1000 don, 1000 gömlek ve 1000 
bataniye, 

Tokat Kııılay merkezine 3000 lira, 
300 çadır, 500 don, 500 gömlek, 500 
battaniye, 

Ordu Kızılay :nerke:mıe de 2.000 
lira daha gönderilmiftir. 

1 Sıhat Vekilimiz Mecliste felakete 

dair gelen tefgraffarı okudu 

F ela.kete uğrıyanlara 
yardım etmek • • 

ıcın 
~ 

Büyük illet edisi Reisinin baıkanhğında 
Bir nıilli komite kuruldu 

(Ba~ı 1. inci <:aylada) 
ba§lıyan yangının itfa&ına çalı~ıl

maktadır. Şehiı·de muhabere im
kf\nı bulunmadığındnn bin mÜ§· 
külatla Jeneral !skora ile birlik
te Dumanlı istaayonuna gelinmiş
tir ve malumat ancak oradan ar
zedilebilmiştir. Tümen komutanı 
Akdoğan §ehirde yardım İ§leriyle 
meşguldür. Şehir kamilen yıkıl
mış olduğundan ekmek ihtiyacı 
olduğu gibi t":nkaz altından kur
tarılcınların ve kurtulacakların 

tedıwileri için ilaç ve doktor ve 
halkı barındırmak için çok mik
tarda çadıra ihtiyaç vard1r. 

Tahribat yalnız şehire münha
sır olmadığı, köylerde de geniş 

mikyasta tahribat ve zayiat ol -
duğu anla§ılmı§hr. Bu husu~ta el
de edilecek tafsilat arzcdilecek· 
tir • ., 

Kemah'tan gelen telgraf 
Kemah'tan gelen telgıafı okuyo -

rum: 
1- Bu gece saat iki raddelerinde 

Kemah'ta husiile gelen şidcietli zel -
zele neticesinde şehir enkaz haline 
gelmiş olup birçok ölü ve ydralı bu
lunduğu, kurtulabilen askerıerle en
kaz altında kalanların kurtarılmasına 
ve kasabada başlıyan yangınların sön
dürülmeaine çalı~ılmakta olduğu, 

2- Şehirde muhabereye imkan kal· 
madığından Dumanlı ist<ısyonu ile 
muhabere yapılmakta olduğu, 

3- Kurtarılabilen nüfusun yiyece
ğinin temini müşkülJeştiği ve fazla 
miktarda çadıra, iHiç ve doktora ihti
yaç bulunduğu, 

4- Zelzelenin yalnız kaşabaya mün 
hasır olmayıp köylerde de geniş mik
yasta tahribatta bulunduğu ve mütem-
mim malômatın bildirileceği, . 

5- Keyfiyetin Başvek~let yüksek 
makamına, Milli Müdafaa, Sıhat ve 
İçtimai Muavenet Vekaletlerine, Kı
zılay Cemiyeti Genel Merkezi Baş -
kanlığına, arzolunduğu Erzincan va
lisi ve Ordu MUfettişl~i kurmay baş
kanı tarafından bildirilmiştir. Arz -
olunur. 

T okat'tan gelen telgraf 
Tokat'tan gelen telgraf! okuyorum: 
" 26 gecesi saat ikide vukubulan 

şiddetli lıir sarsıntıda merkez ve mül
hakatta şimdiye kadar tesbit edilen 
ölü miktarı 88 ve yaralı adedi 66 olup 
yıkılan binaların adedi henüz tesbit 
edilmemiştir. Kazalarla muhabere 
münkati olduğundan hususi vesaitle 
istihbar edilen vaziyete göre Erbaa 
ve Nikaar kazalarında tahrib;ıtın çok 
fazla olduğu ve bir hayli miktar ölü 
ve yaralı bulunduğu anlaşılmıştır. 

2- Yaralıların tedavisi için müm -
kün olan imdadı sıhi heyetini ve açık
ta kalanlar için şimdilik 500 çadırın 
ve meydanda kalanların iaşeleri için 
şimdilik telgrafla iki bin lira gönde
rilmesine emir buyurulrruısını arzede
rim . ., 

Zara'dan gelen telgraf 
Zara'd.ın gelen telgrafı okuyorum : 
" Bu geceki zelze'ie dolayısiyle mer

kezde ve köylerimizde yiizlerce hane 
yıkılmış ve · şimdiye kadar 26 ölü tes
bit edilmiştir. Birçok binalar da yı -
kılmağa namzettir. B~rçok fakir kış 
günü so!<aklarda kalmıstır. Yakında 
kati rakkamlarla vakay; arzedeceğim. 
200 çadırla tesbit edilecek nakdi yar
dımın tezelden gönderilmesi. ,, 

Alınacak tedbirler 

Ordu vilayetine, Kızılay me,.. 
kez;inden 2.000 lira tertip edil· 
mi~tir. 
Bu ~k~:n Erzurum'dan hareket ede· 

cek olan trenle Erzincan'a tertip edil· 
miş olanlar yola çıkacak, Sivas'tan 
tertip edilenler de sabctha karşı hare· 
ket edecek bir trenle yola çıkarıla -
caktır. Bunlara ilaveten şimdi Tunç
eli'nden aldığımız telgrafta zelzele -
nin bilhassa Pülü:ner'<le tesiri fazla 
olduğu ve beş ölü bulunduğu bildiri!· 
mektedir. 

Peyderpey malUmat toplamakta de
vam edeceğiz. Şimdilik kemali tees -
sürle arzedeceğim malfımat bundan 
ibarettir. 
Muhabere temin ediliyor mu? 
Hasan Fehmi Ataç - Muhterem 

Vekil, müsaade buyuru•. ııanız bir nok
ta arzedeccğim. Telgraf vermek için 
telgrafhaneye gittim, dediler ki: da· 
hili hatların Refahiye'den ilerisi, sa
hil hatlarının da Samsur.'dan ilerisi 
münkatidir, telgrafınıT.ı ancak bu ih· 
tirazi kayıtla alırız. 

Demek ki, bu :nalUmat demiryolu 
telgraf hatlariyle alınmıştır. Demir -
yolu olmıyan viliiyetlerden hiçbir ha
ber alınmadığına göre acaba Diyarba
kır, Bitlis, Van üzerinden. Erzurum 
tarikiyle Trabzon ve Gümüşhane ci
hetiyle muhabere imkfi.nı yok mudur? 
Çünkü tnm Erzincan'ın şimalinde bu
lunan, ayni havza dahilinde olan kı· 
sımlarda da bundan evelki hareketiarz 
nasıl tesir göstermişse bWllarda da 
ayni tesiri göstermesi ihtimali vardır. 
Fakat biz muhabere imkfi.nı bulama -
dık, fakat hükümet bulttbilir. 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekili 

Dr. Hulfısi Alata!! - Bütün vilayet -
lerle muhabere tesisine çalışıyoruz. 

Ordu vilayeti hakkında İzmir vapu -
runun telsi:dyle rnalftmat aldık. Di • 
ğerleri için de devamlı olarak üze • 
rindeyiz. 

Sami Erkman - Zelzele maalesef 
memleketimizde çok tahribat yapıyor. 
Ve buna heyeti umumiyece yani mem
leketçe yardım edilmesi lUzumuna ka· 
ilim. Ve öyle zannederim ki ilk ola
rak gelecek sene tahsisatından öden -
mek üzere arkadaşlar namına zelzele
den müteessir olanlar:ı derhal 40 bin 
lira verilmesini teklif ediyorum. Bu -
nun için de bir takrir vereceğim, ka· 
bulünü rica edeceğim. 

Hasan Fehmi Ataç - Derecesi an
laşılsın da. 

Aziz Samih İlter ( Erzincan ) -
Erzincan havalisinin iklimini herket 
bilir. Memlt'ket baştan başa harap ot .. 
duğuna göre bu mevsimde" orada ça
dır altında kalmanı:ı ne demek oldu
ğunu da herkes bilir. Binaenaleyh 
halkın daha beri taraflarn naklini, ya· 
ralıların, cocukların, kadınların mem· 
leket dahilinde barındırılmalarını da
ha faydalı görüyorum. Bunu rica edi· 
yorum. 

Alınacak tedbirler 
Başvekil Dr. Refik Saydam - E -

fendim bu meseleyi biz düşündük, ia
tiyorum ki eveHi oıitün malumatı top
layıp vaziyete hakim olalım. Kasaba 
hakikaten oturulamıyacak vaziyette 
ise civardan hat üzerine nakilleri için 
tertibat alacağız. 

Ziya Gevher Etili - Sami Erkmen 
arkadaşımızın şefkat ruhuna hepimiz 
iştirak ediyoruz. Hepimı7 ayni şeyi 
teklif edecektik. Bendeniz bu takrire 
lüzum görmüyorum. Bu yardımın şu 
şekilde yapılmasının daha iyi olacağı 
kanaatındayım. Büyük Millet Meclisi 

Alınan tC'dbirler unlan.Jır : Reisi'nin riyasetinde bir milli yardım 
Erzincan vilciyetine: Kızılay komitesi teşkil edilme!id;r. Buna ev

merkezinden §İmdilik 15.000 li- velli biz iştirak ı:dece~iz, ııonra bütün 
ra, 500 çadır, 1.000 ~on, 1.000 l memlekete teşmil edilsin, bunu rica 
gömlek, 1.00~ battanıye, Erzu- I edeceğim. Di~e~ türaftan lıükümet d~ 
r~m v~ S~vas tan ek~ek, un ter- kanunlar getırsın, gereken tedbirleri 
tıp ~dılmıı, Erzurum dan eczayı alsın, Kızılay da yardım etsin. Biz de 
tıbbıye ve malzemci .ınhiye ile Büyük Millet Meclisi Reh,i'nin reis • 
birlikte iki sıhi heyet; liği altında bir milli komite yapalım. 

Sıva& vilayetine, Kı:ulay mer· Bunun teşkilini riyasete bırakalım. 
kezinden 5.000 lira, 500 çadır ( Muvafık sesleri ). 
500 don, 500 gömlek, 500 batta- Neticede bu teklif kabul edilmiş ve 
niye ve bir imdadı sıhhi heyeti; Sami Erkmen takririni geri almıştır. 

T~kat vilaycti'!e; kı::ı:ılay mer- Bundan sonra ruznameye geçilmi~ 
kezınden 3.000 lıra, 300 çadır, ''e Ticaret Vekilimiz ;~tikara karsı 

' 500 don, 500 gömlek, 500 batta- alınan tedbirler etrafında izahat ve;. 
niye ve Samsun'dan Tokat vilci - miştir. Bu husustaki mf1zakereleri ay. 
yeti emrine imdadı sıhi heyeti; rı sütunlarımızda bulacaksınu . 
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P. T. VE T. MUDORLOCU 

8 ton grafit ahnacak 
P. T. T. Levu:ım Müdürlüğün-

lir. Muvakkat teminatı beş bin sekiz 
yüz elli liradır. 

(4555/6473) 16409 

Bo~ mazot tenekesi salllacak 

ULUS ..!8 - 12 - 1939 

Satılık ev~n ba ~ lar 
den: Çankırı Belediyesinden: { 

1 - Talibi çıkınıyan 8 ton grafit Altı bin boş mazot tenekesi pazar-
pazarlıkla alınacaktır. lıkJa satılacaktır. Taliplerin 811/940 Sa ti l ık : Kiralrlı - Uç oda hir hol n l>anyo 35 lirayı 

Bakuılıklua yakın (Me,ruliyot caddeıi iizenli H· 

Türkiye CümhuriyeU 

Müdürlüğüncen : 

Ziraat Bankası Meıi.cz 

2 - Muhammen bedeli (2640) mu- tarihine müsadif pazartesi günii saat 
vak kat teminat (198) lira olup pazar-! on beşe kadar her gün tahriren veya 
tık 24 - ikinci kflnun - 940 çarşamba şifahen Çankın belediyesine roüraca· 

Satılık - Ycni:ıehirde Sclaruk caddesin· 
de senede l!OOO lira lradr otan betonarme 
bir apartman. Sanayi Cad: 1953 Tel. 

kak Alıal ıpırlımnnında. 4814 

Kiralık oda - Mobil111i ıaoLilyeıiı konforlu 
havadar aile yanında. Müracaat: Nccatibey okulu 
karımntla Meçhulaaker ıokak N. 23 U R'ur aparlı· 

3202 No. lu Bankn.mız kn.numtnun 40 ıncı maddesi rnııctl .. i,,r.e 
bir buçu.k ay müddetle açık arttırma suretiyle satılığa çıkı.:r!l.:-11 
ve 25-12-1939 tarihinde müddeti hitam bulan 4010 ve 4011 Jı!o. 
lu senetlerle borçlu Otabatmaz ö;ü Ali'n:n Kubbeli ve M ~ç;div e 
mevkiinde evli bağlarına alıcı çıkrnlldığmdırn acık arttırma mii·]
deti mezkur kanunun 40 mcı maddezindeki sarahat fü:~rine doha 
onbeş gün ua.ztılmıştır. Muvakkat ihn.lesi 9 -1-1940 tar'h'nc mi.is'l.
dif sah günü öğleden sonra saat 16 da Bankamız binasm<la yapı· 
lacaktır. 

günü saat ( 16) da Ankara' da P. T. T atları ilan olunur. 16558 
4678 manı daire 3. 4823 umum müdürlük binasındaki satın al

ma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - istekliler, muvakkat teminat 

r::ıaklıuz veya banka teminat mektubu 
ile kanuni vesikalarını hamilen mez -
kur gün ve saatte o komisyona, şartla
rı öğrenmek için de her gün Ankara 
da P. T. T. levazım, İstanbulda Kına
cıyan hanında P. T. T. levazım ayni -
yat şube müdürlüklerine müracaat e 

-

-
deceklerdir, (6608) 16586 

ANKARA VALILlGl 

Yol yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden: 

i 

Mamak Gaz Maske iabrıkasını is -
tasyona hağlıyan ve keşit bedeli 11.45 
lira 70 kuruştan ibaret bulunan yol ış 
15-1-1940 pazartesi giini! saat 15 de 
vilayet daimi encümeninde ihalesi ya
pılmak üıere par.ariığa konulmuştur 

Muvak!(at teminatı (85) lira (94) 
kuruştur. 

. 
İsteklilerin ticaret odası ve&ikası 

teminat mektup veya makbuzu ile na· 
fıa mildürlilğünden bu iş,, ait alacak 
)arı fenni ehliyet vesikaladyle birlik
te yukarıda adı geçen gün ve saatte 
daimi encümen reisliğine- gelmeleri. 

Bu işe ait keşif ve sartnameyi her 
eün Nafıa Müdürlüğünde ı;örebile -
ceklerdir. (6656 16591 

Otomobil lôstikleri 
ah nacak 

Ankara Valiliğinden: 
Nafia müdürlüğüne ait kamyonlar 

için (6) tane 34X7 dı~ ve (4) iç laa -
tik mUbayaaııı 15-1-1940 pa:t:artesi gU
nü saat 15 de vilayet daimi encilme -
nlnde ihalesi yapılmak üzere açık ek
alltmeye 1rnnulmuştur. 

Muhammen bedeli 1189 liradır. 
Muvakkat teminat 89 lira 18 kuru~

tur. 
İıteklitedn teminat mektubu veya 

makbuzu ticaret odası vesikası ile bir 
tikte yukarıdaki adı geçen gUn ve sa· 
atte villyet daimt encllmeni reiııliği
ııe müracaatları. 

Bu ite ait !artnameyi her giln nafi· 
a mUdUrlilğUnde görebilirler. 

(6657) 

OKULLAR 

16592 

Elbise yaptırılacak 
Muaiki Muallim Mektebi Mil· 

dürlüğünden : 
1 - Musiki mualim mektebin.in kız 

talebeai için 49 - 54 ,erkek talebesi i
çin 88 - 92 kat elbise yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedel 4467 liradır. 
3 - Eksiltme 2 ikincikanun 1940 

aatı günü saat 15 te Ankara mektep· 
ter muhasebeciliğinde teşekkül ede -
cek olan komisyon huzuru ile yapıla
caktır. 

4 - Taliplerin % 7,5 teminatlarını 
eksiltmeden bir saat evel mektepler 
muhasebeciliği veznesine yatırmış ol· 
malan U.zımdır. 

S - Nilmuneler mektep müdürlil ~ 
fUndedir. (6457) 16396 

3 adet Enstrüman dolabı 

yaphnlacak 
Musiki Muallim Mektebi Müdür 

lüğünden : 
1 - Okulumuz Konservatuvarı için 

3 ~det enstrüman dolabı yaptırıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 645 liradır. 
3 - İhale 2 İkincikanun 1940 salı 

günü saat 15 te Mektepler Muhasebe· 
ciliğinden yapılacaktır. 

4 - Talipler % 7,5 teminat akçe -
ıini ihaleden eve! Muhasebecilik vez
nesine yatırmış olacaklardır. 

5 - Şema Okul Direktörlüğünde-
dir. 

6 - İtan 
bide aittir. 

veısair masraflar müteah· 
(6470) 

16403 

VfLA YF.TLER 

Maden kömürü alınacak 
lzmir Belediyesinden: 
Belediye havaga41 fabrikasının ıe

nelik ihtiyacı için satın alınacak ser 
kiz bin ton Zonguldak zerodis (0,10) 
lave maılen kömürü, hava gazı idare· 
sinden iki lira otuz kuruş bedeli mu
kabilinde verilen 5artnamesi muci -
hince kapalı zarflı eksitmeye konul -
muştur. İhalesi 3; 1/940 çarşanba gü· 
nü saat 17 de olup muhı\mınen becleli 
doksan iki bin liradır. 2490 savılı ka
nun tarıfatı dahilinde hazırlan;,ış tek 
lif mek upları ihale günü ıt.zıımi saat J 

16 ya ke&\far encümende riyasete veri-

I• Kapah zarf usuliyle kasap ve 
sebze ha!i in~aat eksiltme ilam 
Adana Vakıflar Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - 16-12-939 dan itibaren bir ay 

müddetle eksiltmeye konulan Adana. 
da Kale kapısı mevkiindeki vakıf ar • 
sa üzerine pro.jeaine göre kasap ve 
sebze hali inşaatıdır. 

2 - Bu inşaat maa müştemilAt gö· 
türü olarak toptan ekı;iltmeye konul • 
mu~tur. 

3 - Ke~if bedeli (22542) lit'adır. 
4 - Bu inşaata ait fenni evrak şun· 

tardır. 

A - Fenni ~artname, 
B - Mukavele projesi ve projeye 

bağlı vahidi füıt cetveli. 
C - Eksiltme şartnamesi, 
D - Proje, 
5 - Yukarda yazılı evrak Ankara

da Vakıflar Umum Müdürlüğü inşaat 
müdürlüğünden, fstanbulda İstanbul 
Vakıflar başmüdürlüğünden, .A<lana
da Vakıflar müdürlüğünden bir lira 
ı..iç kuruş mukabilinrle alınabilir 

6 - Eksiltme 15-1-940 tarihine rast
ıyan pazartesi giinü saat tl4) de A· 

dana vakıflar müdürlüğü binasında 
oplanacak komisyonda yapılacaktır. 

l 

t 

] 
7 - Eksiltmeye gireceklerin (1690) 

ira 65 kuruş teminat vermeleri ve a
şağıda yazılı vesikaları haiz; olmaları 
şarttır. 

A - 1939 yılına ait ticaret odası ve· 
si kası, 

B - İhale tarihinden en az sekiz 
gün eve! Adana'da vakıflar mimarın -
dan Ankarada vakıflar umum müdür
l üğü inşaat müdürlüğünden İstanbul
da vakıflar baş mimarlığından ve diğer 
vilayetlerde nafıa müdürlüklerinden 
alınmış en az (15000) liralık tek bir 
bina inşaatını muvaf fakiyetle yapmış 
bulunduğunu bildiren inşaat müteah
hitliği vesikası, 

8 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat 

Satrlrlı: - Meşrutiyet caddesi ile yük· 
sel caddesi arasında Ö:ı:enli • ıokağında 
blok aşı: 442 M 2 bir arsa uycun fiyatla. 
Sanayi cad. 1953 Tel. 4679 

S<tıılı/ı - Çok lEmiz ve ucu frak •• ıimokin 
Jalrlılılır. Acele ıdinz. Baıılıalu caddeıi Emi11yel 

lerzihınHi . Mutafa Cudi'ye ınÜTaca•I, 4819 

Salılılı ıırao - Sıbiyearkasında köıe lıaıında 3 
daireli apartımuıa miisaittir cephesi reniı bir ana. 

San~yi Cad. 82 No. Ti: 1953 48:0 

Satılık - lncuu Naimoi:lu deiirmeni karımn· 
da 7 döniim bai 180 muhtelif meyva aiaçluı eh· 
nn fiyatlı verilecek. Sanayi cad. 82 no. Ti: 1951 

• 48ZI 
Salılılı - Ç~nkaya ıufaltında 5 döniim muhtelif 

meyva afa(ları ve iiıiiınlü bir baf bavaııazı elel<• 
trik <111ya hevi S odalı binasiyle sanayi cıd. No. 82 

Ti: 1953 4822 
Sarılık arsa - Malıepo;de rus sefareti arkn11nd4 

büyük 1\1. M. yapıır yanında paraellenmiı. Uy~urı fi-
yat. Tel: Zlll Yeni sinema iiatü No. S. 4834 

Kiralık : 
Bir hay<ıııa hinı!ı/ı oda - iki kiıilik ailı yanında 

20 liraya Bakanlıklar karıısı 2 inci katta ciizel lıir 
oJa MUr. Telefon 8440 Hilseyia 4509 

Kıra/ık - Sıhat Bakanlığı karşısında 11-
kiıı sok. 15 No. da ilç otla, bir hol. banyo 
kiralıktır, 4691 

Kiralık ap11rt1man - 3 oda, 1 hol, ban
yo ve saire. Ehven fiyat Y. Sehir Meşruti
yet cad. Türe sokak No. 6 Çatı katında ev 
sahibine müracaat. 469~ 

Kiralık oda - 111obilralı veya molıilyasız bir oda 
1 vey• Z bllyan için kiralıktır. Yeniıebir Türe ıokok 
No. 5 dara 1 re ıut 5.7 aruı müracaat. 47Z7 

Kiralık - 4 od•lı konforlu daire Y. Şehir Büyük 
Tren koprıisü yanında aıfaltta 2.i üt lılıitler Cad. ı 
ffo. 3 Kamer Ap. 3 No, lu daire Ti: 2413 4763 

Kua/ık ev - Bahçeli evlere birinci du
rakta No: 6 da 4 odalı ev acele kiralık -
tır. Görmek ıçi11 bıtiş;k eve, ~ürüşmek i
çin bahçeli e\'lcrden 110 Nu.ya ruuıacaat-

4786 
D•ur"' kira/ılı - lınıct lncnü cııddeainde ~ bii· 

yük Z lıüçlik oda, kaloriferli, 80 lira. T ıl: 2850 
4794 

Kir<ılı/ı doire - 3 oda, 1 Lol elektrik, ıu hını• 
ıı. Cebeci Muıilci Muallim Mektebi knr~m polil ka· 
rakolu yanınrla. 48Q.1 

Kiralı/, ılair~ - Y•ni,~lıir 0t'ıııirtep@ Urant so 
kak 4 numnrolı eviq yl'di odadon ibar~ı olan mu 
,amhnlı ve yajflı hoyalr konforlu daireci l<iralıktrr 

4812 
Kiralık oda - Poılııno eadıhsi"de •İle ynınd• 

mı:l•i!yefi molıilycsiı bir veya iki bayana çccqkıu~ 
hir aileyı "l'crilir. Ttl: 3518 den Avni 4813 

Kira/ılı - Evkaf apartıınanmda kaloriferli kon• 
forlu, aiiıtl ııuııııırlı kiralık odalar. Müracaatı 
Kapı 4 dairı 6 4824 

Kiralı/ı - Cebeci Yeoidofan ıineması yanında 
5 No. oin üıt lı.ıtında 4 oda, 1 lıol, riizel manıaralı 
nimet dola711iyle lı.iralılı.tir. İçindekilere müraca. 
at. 4830 

Kirolılı - Bcklr erkek için 20 liraya oda Y. Şe. 
hir, 1. İnonıi cadd11i 30 Y. Şehir BerıtiRciıinı mü • 
rıcaal. 4835 

Dturen kirıılık - Yeniıehir Yük•el caddesi Özen· 
li ıokak Ok aparlıman ikiRtİ kat, iki ada. bir bol 
asri lloııforq hiı, ınıiracut. Telefon: 5007 • 5 

4833 
Kiralık oılo - 15 liraya 1 oda kiralıktır. l•ı~" 

lu cad. Nıcati B. mahalle1I Yeniçaii ıoluk No. 6 Ap, 
ll ci kıt. Aila yanıRda 4841 

Kirıılık d<ıirt - Yeniıehir Sıhiye kaqm Arınan 
s<>h•k il No. apartnnıın, üç oda bir hol AKBA'ya 
Tel : 3377 48'13 

Kiralık ~ ucaı daire: 111altepe'de iki büyük odı 
vı bir hollü ve hoıusi yolu olan bir daire ki,. hktrr 
Telefo:ı: li9ZI nıiiracaat 4847 

Kirıılık oda - Aile neıılinde bir hay veya ha -
yan İçin 1 oıLı kiralıktır. ttıklar uddeıi Nafiz B. 
Ap . yıı.ıırnda 16 No, lu Ap, 2 inci daireve müracaat. 

4831 
Kirulılı odo - Ailo yanrıl!!rı ıobalı, elektrikli 1 

oda kirılıktır. Sur.anpaz·rı C~bed asfaltı basaııı•k
lı ıokak Halk ınuıiki yurdu karıısı No. 16, 4S~l 

Aranıyor : 
K.•siyer ar~myor - Bayan ve bay tecrü

beliler tercih olunur. t.tcret liyakatına göre 
verilecektir. D:ınkal:ır caddesi İpeki~ ma
giuııııı Tel: 1961, 4781 

Aranıyor - Yeniıe~irdı kaloriferli ilıi veya ik 
odalı bir apartı•ınn aranıyor mijracaat: Pil men Ki 
t.ıbevi. 4815 

Aranıyor - 4 ya,ında bir ronık için !tir sıüre!ı 
biye areıırnaktadrr. li055 e teiffı>nla ınüracaat edil 
mui. 4816 

B:r ba:·an tugôh•ar aranıyor - Y er.iı~hir Ata· 
türk bulvarı Bclu pırlımanı altında Cıiven çıma 

••rlıınesi 1ub11i~• m\:ra.aat, 4817 

Fraruı% mııre6biye oraıuyor - Bir aile yanmd~ 
uç yıı.ımdıı lıir ço"ı!" 111Üreblıiyelilı edeçelı bir fran· 
srı hJrr.r arQnıyor. lıkba l;ütiipaneJine miiracaat: ı 
Telcfoıı. 3377 4831 

A ranryor - Say ve bayan tngilıtar ve yardt'ft· 
cıya ibtiyac vardır. 2 ci Anafartalar ~1.d. l'ıt. Gıllip 
lenihanesi ünrinde Ucur levazımat depoıun~ müra-
uaı. 4810 

Aranıyor - Büfeci ve leıgi.lıl~r bay, bayii\ ar•· 
nıyar. Atetürlı buhuı No. 31·33 l\leram ıncrva evi· 
no rııürıcınl. 4546 

Aranıyor - Tecrübeli bay ve bayan kasiyer ara· 
nıyt'r. Hal t~rcümesiyle posla kutusu 1020 •e yaıı 
ilo müracaal 4849 

Aranoor - Büviik ev Yl!YI ıloire arıınıyor. 7 Ye· 

ya B od.ısı olacalıtır. Telero11 2850, 4852 

yüksek mimar veya mühendis olmala- ı 1111111111 

-
.Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,,11111111 111 .... _ 

rı veya bunlardan biriyle müştereken • 
teklif yapıp mukaveleyi birlikte lmı:a ~ E~ f 1 YA.1- AR ı~'--'~~~c--;r----
etmeleri şarttır. _ : -9 - Eksiltmeye gireceklerin kapa- : --l Belediye Reisliğinden : 

Et fiyatlarında yapılan d~ği~iklikler aşağıda 
ı zarfın ihzarında ve teklif mektupla· :; 
rının yazılmasında ve bu zarfların tev- : 
diinde ve posta ile gönderilmesinde : 
(2490) numaralı kanunun 32, 33. 34 : Kuruş 

miştir. Sayın halka ilan olunur. (6675) 

----gösteril- -----
ıincü maddelerine harfiyen riayet et - : : 
me!eri lazımdır. (10699 - 6671) 16596 § Koyun eti 40 : - -

1 

ANKARA BELEDiYESi 

Alôkadarlara 
Ankara 

üğünden: 
Belediyesi İmar Müdür· 

: Keçi eti 28 : -: De.na eti 38 : 
: Sığır eti (Kemiksiz) 38 : - -- Sığır eti (Kemikli) 33 : 
':111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;: 

Kadastro lınar 
Ada No 
1584 
1585 
1586 
1587 
1588 
1589 
1589 
1590 
1590 
1591 
1591 
1592 
159.~ 

1593 
1594 

962 
968 

1595 
1595 Kirahk daire 

Ada No. 
965 
964 
964 
959 
959 
956 
994 
957 
958 
954 
955 
966 
966 
968 
968 

960 1596 
963 1596 
968 1596 
968 1597 
968 15913 
968 1599 
968 160-'.J 

Demirlibahçede vaki olup yukarıda 
kadastro ve imar ada numaraiarı gös
terilen c;ahanın müstakbel vaziyetleri 
tesbit ve Vekill~r Heyetince de tas • 
dik edilmiştir. Bu adalarda yerleri bu
lunanların çaplarını almak üzere İma;
Mü<lürlüğüne müracaatları ilan olu· 

J nur. (6676) 16600 

Bir ev ve bir dükkôn yıktır1lacak 

Yenişchirde Meşrutiyet caddesinde 
Kütükçü apartımanının üçüncü ka -
tında dört odah ve kaloriferli altı nu
maralı bir daire 1/1/940 tarihinden 
itibaren kiralıktır. Taliplerin Ulus 
meydanında Vehbi Koç Ticaret Evin
de Osman Aslan'a müracaatları. 

4773 

Kirahk daire 
Ufus meydanında Koç apart· 

mammn üçüncü katında dört o· 
dalı ve konforlu bir daire 1 Şu. 
bat 1940 tarihinden itibaren ki· 
ralıktır. Taliplerin Vehbi Koç Ti
caret Evinde Osman Aslana mü-

Belediye imar Müdürlüğünden: Ankazına konan --------------------------------muhammen bedel 

racaatları. 4772 

Adası 
51 

265 

Paneli Semti Cinsi Lira Kr. 
20 Hacıbayram Ahşap hane 50 00 
27 Samanpazarı Ahşap dükkan 20 00 

Yukarıda ada ve parselleri yazılı gayri menkullerin hedim ve tesviyei 
turabiye masrafları ve artacak moloı: parçalarının başka yere nakli alacak 
şahsa ait olmak üzere ankazları hizalarında yazılı muhammen bedelleriyle 
ilan tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. İha
lesi 8/1/940 tarihine müsadif pazartesi günü aaat 15 de İmaı Müdürlüğünde 
yapılaca~ından taliplerinin % 7.5 teminatlariyle birlikte müracaatları ilan 
olunur. (6583) 16508 

2 ev yıktırılacak 

ZAYILER 
Zayi - 1940 •en11inde Coruaı - Mecltö:ıü kaıHı 

ilk okulundan aldıiım tehadatnamemi kaybettiın. 
Yenisini alacnğımdan eski•inin biikmü yolı.tıır. 

1926 No. lu Ali Rıza Dofan 4814 

Zoyi - Ankftra irladi mektebi altmcı ırnıfıodan 
323 ıen&1inde aldıiım taadiknaınemi zayi etti. Ye11i. 
ıini çıkaracaiımı eskisinin hükmü yoktur. 

Adreı: Saliın oilu Abdülbaki Yılmaz 4839 

Zayi - Ankara belediyesinden alma.o 49 No. la 
köpek markası kaybolmuıtur. Yeaiıi alınacaiıadan 
eakisinin hükmü olmadıfı illn olllllur. 

Yuıııf Ôrer 4892 

Taliplerin ve fazla malumat almak iıtiyenlerin avm gün .Ban-
kaya mliracaatları ilan olunur. 4846 

Elbise ve palto 
Anknra ln~aat Usta Okulu Müdürlüğündenc 

Giyim eşyasımn 
adı 

Harici elbise 

miktarı muhammen bedeli 

120 takım 2050 kuruş 

tutarı muvakkat 
teminatı 

2460 lira 
209,44 lira 

Palto 30 Sdet 1075 " 332,5 " 
1- Okulum117d,,ki parasız yatılı talebe için IUzumu olan yukarıda adı, 

miktarı, muhammen bedeli, tutarı ve muvakkat teminat akçesi yazılı iki ka
lem giyim eşyası açık eksiltme ile ve bir parti halinde talibine ihale edile
cektir. 

2- İhale 2/ 1/ 1940 salı günü saat 16 da Ankarada Mektepler muhasebeci
liğinde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

3- Taliplerin ihale saatinden evel teminat akçelerini ismi geçen muha
siplik veznesine yatırmış olmalan ve gerekli vesaiki haiz bulunmaları 
Iazımd1r. 

4- Talipler bu mUnakasaya ait şartname ile nümuneleri her zaman 
okulda parasız olarak görebilirler. (6456) 16408 

ANKARA "GAR,, GAZİNOSU 

Meıhv.r "MARKOBABEN ,, orkestrasınm iıtrakile 
Her cumartesi ve pazar günleri saat 16,30 dan (19) a kadar 

- DANSLI ÇAY-
YILBAŞİ REVEYYONU 

için masalarınızın !İmdiden tutulmasını dileriz. 
Me~rubnt tarifelerinde deği~iklik yoktur. 4770 

BöoreKlerden iOrar tor ma Jfadar yollardaki nas alıkların mı 
roplarını kökünden temizlemek için HELMOBLO kullanınız. 

tlE .. · .. 
: . ~ 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluk. 
larını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrıaı· 
m, sık tık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol 

idrar temin eder. İdrarda kumların mesanede ta!ların 
teşekkülüne mani olur. 

DİKKAT: HE L M O B L Ö idrarınızı temizliyerek mavileıtirir. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

Mezhdunarodnaia 

"İZVESTİA,, ya 

Kn iga - Moskova, 

Abone olunuz. 
• 5. S. C. 1. İşçi mebusları meclislerinin neıriyatrdır. 

7294 

senede 300 nüsha çıkarır. 
"İZVESTİA,, Sovyet yevmi gazetelerinin en fazla okunanıdır. 

S.S.C. siyaseti ikti&adiyah ve kültürel kuruculuğu 
hakkında mufassal malumat verir. "~Z'IESTİA,, 

"İZVESTİA" 

"İZ\JESTİA,, 

Beynelmilel siyasi meselelere bilhassa 
ehemiyet atfeder. 
Tiyatro, Müzik, Sinema, resim, imar, ilim ve fen 
ve kezalik spor, kritik ve bibliografi hakkında 

etraflı malUmo.tı ihtiva eder. 

ABONE BEDELi: Seneliği 10.- Türk Lirası 
Altı aylığı 5.- ,, ,, 

Sipariş ve abone bedelleri şu adreslere gönderilmelidir: 
MEZHDUNARODNAİA KNlGA - Moskova, 

Kuzn~sbky Most, 18 

LiBRAİRIE HACHETTE - ~~;~~:1·N~~~06~u, istiklal 

Posta kutusu: Beyoğlu 2219 

Gazete bayilerinden "1ZVEST1A" yı isteyiniz 

Elbise alınacak Ankara Belediyesi imar Müdürlüğünden: 
Muhammen bedel 

Adaıtı Parseli Mevkii Cinsi Lira K. 

51 28 Hacıbayraır Ahşap ev 250 00 
285 29 Dua tepe " " 150 

Yukarda ada ve parselleri yazılı ahşap hanelerin hedim ve tesviyei tura
biyeleri ve fazla kalacak moloz parçalarının kaldırılması alacak şahsa ait 
olmak üzere enkazı hizalarında gösterilen muhammen bedelleriyle itan ta
rihinden itibaren on beş gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. İha· 
leleri 11-1-940 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te İmar Müdürlü
ğünde yapılaca~ından taliplerin % 7,5 teminatlariyle müracaatları ilan olu-
nur. (6660) 16593 

Gazi Terbiye Enstitüsü Direldörlüğünden: 

ı - Okulumuz talebesi için kumaş, işçilik müteahhide ait olmak üzere elbise satın alınat'aktır. 
2 - A~ağıda cins miktar ve muhammen bedeli yazılı elbiseler hizalarında gösterilen giın ve saatlerde ayrı 

ayrı ihalesi yapılacaktır. 
3 - Şartnamesini görmek istiyen okul idaresine müracaat etmelidir. 
4 - İsteklilerin mezkCir gün ve saatte Ankara'da Mektepler Muhasebeciliğine yatıracakları teminat m<?k· 

~mzlariyle birlikte mezkur Muhasebecilikteki komisyona gelmeleri. (6459) 16412 

Cinsi 
Er. talebe elbisesi 
Kız talebeye tayyör 

Miktarı 

220-230 
130-13S 

Beher takımın Muhammen İlk İhalenin İhale giinü 
fiyatı bedeli teminat şekli 

33 7590 569,25 Kapalı zarf 3.1.940 
26 3510 263,25 Açık eksiltme 3.1.940 

lha!e saati 

15 
16 



MiLLi MÜDAFAA 

Sargı alınacak 
M. M. Yeki.Jeti Satm Alma Ko. 

nlİsyonundan: 
Hepsine t:1hmin edilen fiyatı .5600 lira 

olan elli sekiz bin tane sargı g - ikinci ki
nun • O~f) ":ıı!ı R'ii .... ü ~a:ıt 14 de Ankarada 
M. M V. ~.1trı Rlm:ı Ko. da rııt.rarlıkla ıa
tın ahnacağından isteklilerin 840 1irıhk ka
ti tc71"1 ;.-,;ı~ a""r ile birlikte paı:ıtrhk ıiln ve 
ıaaf•vle K '\ -:ia bulunmaları. (ISS$4) 115497 

Yaralı etiket defteri 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

mi,vonnndan : 
Seherine tahmin edflen fiyatı 35 kuruıt 

olan yirmi bin tane yarılı etiktet defteri 
15 ikinci kinun 940 pazarteıi eünil ıaıt 15 
de Ankarada M. M. V. satın alma Ko. dı 
pazarlıkla satın altnacaO:ından iıteklilerin 
1050 lira.tık katt teminatları ilo birlikte 
pazarlık gün ve saatinde Ko. da bulunma • 
!arı. (0555) 16495 

1000 adet hurç 

alınacak 
M- M- Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
Beher adedine tahmin ~ilen fiyatı do .. 

kuz lira olan bin tane nümunesi gibi Hurç 
10 • ikinci kinun • 940 carşamba günü sa. 
at ıs de Ankara'da M. M. V. satın a1ma 
Ko. da pazarlıkla ıatJn alınacağından is • 
teklilcrin 13SO liralık kati teminatları ile 
birlikte pazarlık gün ve saatinde Ko. da 
bulunm>ları. (6557) 16500 

Madeni kutu alınacak 
M. M. V .. ki.leti Satm Alma Ko • 

misvonundan: 
H cpsinc tahmin edilen fiyatı on bes bin 

lira olan otuz bin adet madeni kutu ıo ikin
ci kinun 940 çarşamba günü saat lS de An .. 
karrt'da M. M. V. satm alma Ko. da pa • 
zarhkla ıatın almacağından isteklilerin 
2250 lirahk kati teminattan ile birlikte 
pazarhk ~ün ve ıaatinde Ko. da bulunma· 
lan. (6~~0) 10501 

Tıbbi alat alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miıyonundan ı 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 4100 lira 

olan ıo5 kalem tıbbt al.S.t ı3 ikincikinun 
940 cumırteıi &iinü ıaat 10.30 da Ankara
da M.M.V. ııtnı alma Ko. da pazarlıkla 
ıatJn ahnacaiından isteklilerin 615 liralık 
katt teminatlariyle birlikte pazırhk rün 
vı ııatında Ko. da bulunmaları. 

(6552) 16510 

56 adet yazı makinesi alınatak 
M. M. VekAleti Satm Alma Ko-

miıyonundan: • 
On une 24 ıantimctrelik normal şaryo· 

lu. altı tane 62 aıntimetrclik uzun ıaryolu 
Te kırk tane de portatif olmak üzere 515 
tane yazı makinaıı 3 ikincik1nun 040 çar
pmbı ıünü ıaat ıs de Ankarad M.M.V.:. 
ı•trn alma Ko. da pazrhk1a ıatın ahnaca
i'ından iblenin tebliği tarihinden itibaren 
on beş cün içinde teslim edilmek üzere 
mevcut yazı makinası olan firmaların ve. 
recekleri tipten birer ta.ne numunelik yazı 
makinaıi ile 780 liralık kati teminatları ile 
birlikte pazarlık gün ve saatında Ko. da 
bulunmaları. (6582) 1654-4 

Ark kömürü alınacak 
M. M. VekAleti Satın Alma Ko· 

misyonundan: 
Hcpıine tahmin edilen fiyatı 3.000 lira 

olan ıooo çift ark kömürü pazarhkla ıa· 
tın ahnacaktır. Pazarlııiı: 3-ı.9-40 çar$&m· 
bı günU saat ı ı dedir. Kati teminatı: 450 
lire olup ıartn.amesi komisyonda görülür. 
Taliplerin muayyen vakitte M.M.V. Sa. Al. 
Ko..ıJa bulunmaları. (6640) 16S89 

Beton iskele yaptırılacak 
M. M. Yeki.Jeti Satm Alma Ko· 

misyonundan: 
Tckirdaiında yaptırılacak betonarme 

iıkele inşaatı pazarlıkla ekıiltmcye lr:o -
nulmu1tur. Keşif bedeli dört yüı elli bin 
lira olup ilk teminatı yirmi bir bin yedi 
yüz elli liradır. Pazarlığı S - ikinciklnun -
940 cuma günü saat 11 de Ankarada M.M. 
V. satın alma Ko.da yapılacaktır. Keşif 
proje vesair evrakı 22SO kuruş karşılığın· 
da mezkU.r Ko dan alınır. Pazarlığa gire
cekler ilk teminat mektup veya makbuz
ları ile 2490 ıaytlr kanunun 2 ve 3. cü mad
delerinde yazılı ve şartnamesinde istenen 
fenni vcsikalariyle birlikte pazarlık gün 
ve sa:.tında Ankarada M.h-1.V. satın alma 
Xo.da bulunmaları. (66&0) 16590 

M. M. V. HAVA 
SA. AL. KO. 

Kadın ve erkek İMİ ve bir 
memur aranıyor 

M. M. Vekaleti Hava Satın Al
ma Komisyonundan : 

Akköprilde hava ntalzeme deposu mü
dilrlütü emrinde açılan dikim evi için 100 
ill 200 kuruş yevmiyeli 28 kadın ve 12 er
kek el i$çisi, yardımcı ve dikici ile 98 lira· 
ya kadar ücretli bir hesap memuru alına
caktır. Taliplerden şeraiti haiz olanlar en 
ece; 5.1.9'40 ~ilr:iir.c kadar mezkilr müdUrlü· 
ie nıüraC':ıt r~mt'~"'i il5.n olunur. 

(6\03) - 16518 

ADLiYE VEKALET! LEVAZIM AMIRLIGI 

Nakliyat yaptırılacak Ekmek alınacak 
Adliye Vekaletinden : 

ı - Elyevm temyiz binasında bulu
nan vek3lct dairelerinin mevcut şart
namesi dairesinde Ilevlet mahalle· 
sinde vekfüet binasına nakil işi açık 
eksiltmeye konmuştur. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komiıyonundan: 

1 - İzmir tayyare birliklerinin 198000 
kilo ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliyle 
ekıihmere konmuıtur. 

Z - !halesi 29-Birinciki.nun - 939 cuma 
günU aaıt 15,5 ta İımirde kışlada İzmir 
Lv. lmirliii Sa. Al. No. yapılacaktır. 2 - Nakil için tahmin edilen bedel 

1000, ve muvakkat teminat 75 liradır. 
3 - Eksiltme 8. 1. 940 tarihine te

oadilf eden Pazartesi günü saat ıs de 
vekllet levazım ve daire M. lüğil o
dasında teıekkül eden eksiltme ko
misyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Komisyon muvakkat teminat o
larak nakit ve nakit makamında bulu
nan tahvil alamıyacağı cihetle istek
lilerin teminat olarak ya banka mek
tubu vermeleri ve yahud nakit veya 
tahvilin malsandığına yatırılarak mu
kabilinde alacakları makbuzları ko
misyona vermeleri lbımdır. Şartna

meai mesai ve tatil &aa.tleri haricinde 
her gün vek3let levazım ve daire M. 
lilğilnden bedelsiz olarak alabilirler. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yenlerin teminatları ile birlikte muay 
yen gün ve uatte eksiltme komisyo
nuna müracaatları ilan olunur. 

(6S88) 16Sı5 

ZlRAA T VEKALETi 

Orak makinesi, harman 
makinesi, traktör ve bileği 

makinesi alınacak 
Ziraat Vekaletinden: 

1 - Zirai kombinalar kurumu ihti· 
yacı için orak makinesi, harman ma
kinesi, bileği makinesi ile traktör alı
nacaktır. 

2 - Bu makinelere ait fenni şart· 
nameler zirai kombinalar kurumu 
müdürlilğilnden parasız olarak veri
lir. 

3 - İıteklilerin ~artname almak ü
zere Ankara'da zira! kombinalar ku
rumu mildürlüğüne müracaatları. 

(635ı) ı6346 

Benzin satın alınacak 
Zirai Kombinalar Kurumu Mü· 

dürlilğündenı 
1- Kurumumuz için aç1k eksiltme 

usulule 500 teneke benzin satın alına
caktır. 

2- Eksiltme 9/ı/940 salı günü sa
at ıs tedir. 

3- Beher teneke benzinin muham
men kıymeti 3 lira ı9,50 kuruş ve mu
vakkat teminat 119 lira 81 kuruştur. 

4- Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün kurumumuza ve istekli
lerin 2490 sayılı kanun mucibince İs· 
tenilen vesikaları ile ve teminat ak
çelerile eksiltme günü Ziraat Vekft
letinde Merkez Satınalma Komisyo -
nuna müracaatları i15.n olunur. 

(6443) 

DEVLET ORMAN iŞ. 

Satılık Çam tomruğu 

Durounbey Devlet Orman 
meai Revir Amirliğinden: 

ı6407 

itle!• 

ı - Dursunbey Devlet orman i§ • 
!etmesi iıtaıyon deposunda muhtelif 
istiflerde mevcut (2964) adede muadil 
(69ı) metre mikap (081) deıimetre 
mikap çam tomruğu açık arttırma ile 
satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Tomrukların ayrıca beş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyul
muş olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankara, İstanbul, Balıkesir orman 

3 - Tutarı 21780 lira.dır. 
4 - Teminatı muvakkıte akçesi 1633 

lira 50 kuruıtur. 
5 - Şartnamesi lier gÜn mezkQr ko -

mlıyonda &örUlebilir, 
6 - İıteklilerin ticaret odasında kayıt

lı olduklarına dair veıika cöstermek mec
buriyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye lıtirlk edecekler 2490 
ııyıh lıınunun ikinci ve üçüncü maddele -
rinde ıırtnameıinde ya.zıh vesikalariyle 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saa -
undan tn az bir ıaıt evet komisyona ver-
miı bulwuıcaklard<r. (6413) 16340 

Nakliyat yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komİ•yonundan: 
ı - ISOOO ton şehir dahili nakliyat yap

tırılacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 4. 1. 
940 saat ıs de Ankara Lcv. Amirliği ıatın 
alma Kom. yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 13800 lira ilk te
minatı 1035 liradır. Şartnamesi komis
yonda görülür. İçinde kanuni vesikalar da 
bulunan teklif mektupları saat 14 de ka-
dar kabul olunur. (6488) 

16421 

Üzüm alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komi•yonundan: 
1 - 33000 kilo çekirdeksiz kuru üzüm 

alınacaktır Kapılı zarfla eksiltmesi 3. 1. 
940 saat ıs· de Ank3ra Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. • 

2 - Muhammen bedeli 7260 lira ilk te-. 
minatı S44 lira 50 kuruştur. Sartname ve 
nümunesi komiıyonda görülür. İçinde ka· 
nunt ve ticaret odaır veıikast da bulunan 
teklif mektupları &ıat 14 de kadar kabul 
olunur. (0491) 

16424 

Makinist alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiıyonundan: 
Orduda istihdam edilmek üzere ücretle 

makinist alınacaiından taliplerin bütün ve· 
saikiyle Ankara Askerlik şubesi başkan -
hlınr müracaatları ilin olunur. 

(0044) 16579 

Baş hemıire alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
Cebeci askeri hastanesi için bir başhcm

ıire al:nacaktır. Kızılay mezunu ve hizme
ti mecburiyesini bitirmiş olmalıdır. Ayda 
100 rt ra tlcret ve aynca erzakı yenıek o
larak veya bedel olarak verilecektir. İstek· 
!ilerin bir hafta zarfında hastaneye mü ~ 
racaatlan. f6049) 16584 

Sığır eti alınacak 

Ankara Levazrm Amirliği 
Alma Komisyonundan: 

Satın 

ı - Tümen birliklerinin senelik ihtiya. 
cı için ıs.12.939 pazartesi günü kapalı 
zarf usuliyle ihalesi yapılacak olan ıığır 
etlerine istekli çıkmadığından 2490 sayılı 
kanunun 4 7 inci maddesine tevfikan bu ih
tiyaçlar bir ay içinde pazarlıkla alınacak -
tır. 

2 - Pazarlık Süloğlunda satın alma ko
misyonunda 28·12-939 perşembe giinü •· 
ıaitdı yazılı ıaatlarda yapılacaktır. 

3 - İıtiycnlerin saat1arında teminat mak 
buzları ve kanuni vcsaiklcriyle birlikte 
komisyona müracaatları. 

4 - Evsaf ve şcraitlcri tatil günleri ha· 
riç her gün komisyonda görülebilir. 

Saatı 
10 
11 
14.30 
15.30 

Miktarı Muvakkat Tutarı 
Kilo Te. Lr. Lira 

137.250 2.574 l4.313 
137,250 2.574 34.313 
171.562 3.217 42.891 
128.100 2.402 32.025 

(6638) 16587 

Sığır eti alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komiıyonunda.n: 

Tilmcnin bir aylık ihtiyacı 70 ton sığır 
eti alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi ıS·l· 
940 pazartesi saat ıs buçuktadır .. Kilosuna 
tahmin edilen fiyat 30 kurustur. Muvakkat 
teminatı ı57S liradır. Eksiltmeye girecek
lerin teminatları ile birlikte ihalesi saa -
tındı Edirne Sanayi kışlasındaki satın al
ma komisyonuna rclmcleri. 

(6633) 16588 

{am odunu alınacak 
çevirge mlldürlükleriyle Dursunbey Ankara Levazrm Amirliği Satın 
revir amirliğinde görülebilir. Alma Komisyonundan: 

4 - Tomrukların beher metre mi • ı _.Mutia garnizonu için ı.000.000 kilo 
kabının muhammen bedeli (10) lira çam odunu kapalı zarf usuliyle eksiltme· 
(so) k ye konulmuıtur. 

uruştur. 2 - 1hıleıi ı6 ikincikinun 940 tarihine 
S - Tomrukların muhammen bede- müsadif ıalı ı-ilnti ıaat ıs de Muğlada ya

li üzerinden yüzde 7,5 muvakkat te • pılacaktır. 
3 - Tutarı 16.000 lira ve: muvakkat te· minatı (S44) lira (23) kuruştur. minat• 1200 lirad.r. 

6 - İstekliler muvakkat teminat - 4 - İsteklilerin kanuni vesaiki hai:ı ol -

Bir merdiven yaptırılacak )arını h3.milen 10·1-940 çarşamba gü · maları lizımdır. 
S - Teklif mektupları ihale saatından 

nü saat 15 de Dursunbey revir amirli· bir ıaat evet verilmelidir sartnamesi ko -
ğine müracaatları ilan olunur. (10697 miıyondadır. Ankara Telefon Müdürlüğün

den: 
Telefon müdürlüğünün methaline 

betonarme bir merdiven yaptırılacak
tır. Muh•mmen herle! (655) lira (8) 
kıını~. muvakkat t•minat (50) liradır. 
Şartıı:tme mii<ltlriyct bürosundan be
delsiz ;1Jınahilir. 

Pa>arlık S. ı. 940 cuma günü saat 
onh<Ste telefon müdürll\ğünde yapı· 
)ataktır. Taliplerin 2490 nt maralı ka
nunda yazt lı vesikalarla mezkUr saat· 
te müdüriyete müracaatları ilan olu-
nur. (6499) 16435 

. 6670) ı6595 ı O - İsteldilerin Mullad• .. komutanhk_ sa
tın alma komiıyonuna muracaatları tlln 

------------------olunur. (6601) 16594 

2 kalem yjyecek alınacak 
Ankara Levazım Amirliği SatmAlma Komisyonundan: 

ı - Amasya ıarnizonu senelik ihtiyacı için a1ağıda cins ve miktarı yazılı b~ 
ıi maddeleri kapalı zarfla satın alınacaktır. Sartnamelcrl hergün Amasya piya 
de alayı satın al. Kom. unda görülebillrtaliplerin hizalarında ıösterilen tarihten 
bir saat cveline kadar vesika ve muvakkat teminatlariyle Amasya piyade alayı satın 
alma komisyonuna teklif mektuplarını vermeleri. (6481) 16429 

Cinsi Mikdarı İlk Teminatı Fi İh. ~n Saatı 
Sığ.r eti 70000 945 oo 18 4 • 1 - 940 10,30 
Bulgur 60000 4-45 50 9 5 - 1 · 940 11,30 

GUMRUK VE iNHiSARLAR V. 

Pirin( iha!e gününün 
değiıtiği hakkında ilan 

İnhisarlar Umum Müdürlüğün
denı 

1- Şartname "te nünıunesi muci -
bince pazarlıkla yeniden eksiltmeye 
konulan ve 5. 1. 940 da ihale edileceği 
ilan edilen• (106) ton kır:klı pirincin 
ihalesi görülen lüzum üzerine 29. 12. 
939 cuma günü saat ıs te İstanbul 
Kabataş Levazım ve Mübayaat Şube
sindeki alım komisyonunda yapıla • 
taktır. 

Ankara Başmüdürlügüne de milra • 
caat olunabilir. 

2- Muhammen bed"li (9010) lira 
muvakkat teminat (675) Fradır. 

3- Şartnamesi her ~Ü~ mezki'ir ıu
beden ve Ankara Başmüdürlüğünden 
parasız alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayi•ı 
olunan gün ve saatta % 7,5 güvenme 
parasile birlikte yukarıda adı geçe" 
komisyona veya Ankara Ba~müd ür -
lüğüne mi.iracaatları ilan olunur. 

(6674) ı6S98 

O. DEMIRYOLLARI 

Muavin müfe!tiş alınacak 
D. Demiryolları lıletme Umum 

Müdürlüğünden : 

-7-

Peşin para ve açık arttırma ile satılık emlôk 

Emlôk ve Eytam Bankasından : 
Esaı 

No. 

411 

S33 

"748 

749 

Mukadder K. Depozitosu 
Mevkii ve Nev'i 

Misakı Mili! Mahallesi eıki Nardnımez, yeni 
gözgü sokak 20, 20 A. 20 B. numaralı ev (son 
defa esaslı bir surette tamir ettirilmiş ve yalh 
boya ile boyatılmıştır.) 
Ankara Frenközü mevkiinde, Kadastronun 

1669 ada 4 parselinde kayıtlı ı34S M2. tarla 
(İşbu tarlanın bir kısmının üzerinde Bayram 

T. L. T. L. 

6.0SO.- 1.210.,.-

oğlu Hüseyin Çukur tarafından fuzulen yaptırıl· 
mış 7 numaralı ev vardır. 

Aalcara Keçiören civarında Deliktaı mevkiin· 
de, kadastronun 1713 ada 9 parselinde kayıtlı 
640S M2. harap bağ (tarla halinde) 
Keçiören civarında Deliktaş mevkiinde, ka
dastronun ı 713 ada ıo parselinde kayıtlı, S344 
M2. tarla. 

202.- 40.40 

320.- 64.-

267.-
565 Keçiören civarı, Güllükaya mevkiinde, kadas

tronun 1704 ada Sl parselinde kayıtlı bağ ye-
rinin 3 hissede 2 his•esi, tamamı 2485 M2. (İt-
bu tarlanın bir kısmında hissedar Hilıeyin 

Erol'un barakası vardır.) 497.- 99,40 
1. - Yukarda mevkii ve mesahaları yazılı emllk peıin para ve. açık art· 

tırma: ile satılıktır. 

2. - Arttırmaya iştirak edecekler arasında mühür kullananların mühür. 
!erini Noterden tasdik ettirmeleri ve müzayede sırasında bedel, mukadder 
kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozitolarınt niıbet dairesinde tezyit 
eylemeleri 13zımdır. 

3. - ihale 28-12-1939 perşembe günü saat onda Bankamız satış komisyo
nunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depozito akçesi, hüviyet cüzdanı ve 
iki vesika fotoğrafı ile Bankamız Emlak Serviıine müracaatları ilan olu· 

1- Yüksek tahsili ikmal etmiş o
lanlardan 35 yaşını geçmemiş olmak 
ve iıletme merkezlerimizden öğreni • 
!etek şerait ve evsafı haiz bulunmak 
şartile hareket müfettişi yetişmek ü-

zefe müsabaka ile muavin müfettiş :::===============:ı---------------
alınacaktır. ASK,ERI FABRiKALAR l•on Natrium biıülfit müteahhit nam ve 

2- Müsabaka : Ankarada D. D. -----"------------ hesabına Askeri Fabrikalar Umum Müdür
Umum müdürlük merkezinde 6. ı. 9\0 M"fe,~"hı't nam ve hesabına lüi;ü merkez sotın alma komisyonunca 

nur. 4721 

11 rıı~ 3-1-1940 çarşamba l"ÜnÜ S3at 14.30 da pa • 
cumartesi ,;ünü yapılacaktır. zarJıkla ihale edilecektir. Şartname para-

3- İsteklilerin sıhhi muayeneleri 25 ton Trı'nalrı'um - Fosfat ... olarak komiıyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminıt olan (52) lira (50) kıı-yapttrılmak üıcre mg,t\ilp vesaikle en ru, ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 m3d .. 

nihayet 4. 1. 940 tarihine kad_, Hay- alınacak delerindeki vesaikle komisyoncu olma~ık-
darpaşa, Sirkeci, Ankara. Afyon, İz· ııarrna ve bu işle ali.kadar tüccardan ol -

• duklarına dair ticaret odası vcsikasile mez-
mir, Adana, 1'1"alatya, Eclıkeıır, Kay· Aakeri Fabrikalar Umum Mü- kO.r y,ün ve saatte komisyona müracaatla. 
seri ve Erzurum itletme müdürlük • dürlüğü Merkez Satın Alma Komis rı. (6596) 16520 
!erimize istida ile müracaat etmeleri yqnundan : 

ilan ohınur. (M80) 16475 Tahmin edilen bedeli (7500) lira olan Müteahhit nam ve hesabına 

4 ton Klor barium alınacak Feribot gemisi 
2S ton trinatrium • fosfat müteahhit nım ifit:I ettirilece~ ve hesabına Askeri fabrikalar umum mu. 

'i"' dürlüğü merkez satın alma komisyonunca 
D. D. Yolları Umum Müdürlü- 30-12-1939 cumarteıi ıünü 1aat 11.SO da Askeri Fabrikalar Umum Mü 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
miıyonundan : 

... ·· d • pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname pa. 
gun en: .. . . . . rasıı olarak komisyondan verilir. Talip • 
Bedelı Turk - İngılız kredısınden lerin muvakkat teminat olan (562) lira 

tediye edilmek iizere 2 adet Feri bat ı (50) kuru1 ve 24, numaralı kanunun 2 ve 

gemisi inşa ettirilecektir. 'Bu işe ait ;a~ıt~~;ıı~~invdeekbu v~::~k~ist~d~~Y~~::a:ı: 
Tahmin edilon bedeli (720) lira olan 4 

ton klorbırium müteahhit nam ve hesabı -
na Askeri Fabrikalar umum müdürlüğii 
merkez ıatın alma komisyonunca 3-1-ı940 
çar~amba günü saat ı4 tc pazarlıkla ili.ile 
edilecektir. Şartname paraıız olarak komiı 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi. 
nat olan (54) lira ve 2490 numaralı kanu. 
nuıı 2 ve 3 maddelerindeki vcsaikle komis
yoncu olmadıklarına ve bu işle alfudar 
tüccardan olduklırma dair Ticaret Odası 
vesikaıiyle me:rktlr gün vıc saatte komisyo-

türkçe ve İngilizce şartnameler feri- dan olduklarına dair titarct odsı vesik .. 
bot inşaatında ehliyeti olan firmala- siyle mczkO.r gün ve ıaattc komiıyorıa mü-

k - .. ·ıı · A racaatları. (1\.167) 16490 ra veya anunı mumessı erıne n· 
karada Devlet Demiryolları Malzeme 
"Reisliğinden, ondrada TUrkiyc Se
fareti Ticaret Ataşeliğinden verile • 
cektir. 

Şartnameyi alan firmalar teklifle • 
rini en geç şubat 1940 nihayetine ka
dar Ankarada Devlet Demiryolları 

Umum Müdürlüğüne göndermeleri i· 
l&n olunur. (657S) 16S47 

4 kalem muşamba ve 

linoleum alınacak 
D- D- Yolları Satın Alma Komis

yonundan: 

Muhammen bedeli 11900 lira olan 
dört kalem kahve rengi muşamba ve 
linoleum 12-l-ı910 cuma giinü saat 15 
de kapalı zarf usuliyle Ankarada ida
binasında satın alınacaktır. .. 

Bu işe girmek istiyenlerin 892,50 
liralık muvakkat teminat ile kanu -
nun tayin ettiği vesikaları ve teklif. 
!erini ayni gün saat 14 de kadar ko -
mi~yon reisliğine vermeleri löizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara 
da malzeme dairesinden, Haydarpa • 
•ada Tesellüm ve sevk şefiiğinden da 
·' ıı.lacaktor. (6594) 16585 

ORMAN UMUM MD. ----
1 O muhasebeci alınacak 

Müteahhit nam Ye hesabına 

f O kalem (elik tel halat alınacak 
A•keri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Komiı 
yonundan ; 

Tahmin edilen ' ~eli (1600) lira olan 
ıo kalem çeJik tel halit müteahhit nam ve 
hesabına askeri fabrikalar umum müdür • 
lüğ:ü merkez ıatın alma komisyonunca 
29-12·1939 cuma günü ıııat ı4 te pazar -
hkla ihale edilecektir. Sartnamc parasız 
olarak komisyondan verilW. Taliplerin mu. 
vakkat teminat olan (120) lira ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde.ki ve. 
saikle komisyoncu olmadrklarına ve bu İJ· 
le ali.kadar tüccardan olduklarına dair ti
caret odası vesik:asiyle mczkQ.r rün ve ıı
atte komisyona müracaatları. 

(6568) 16491 

Mütea~hit nam ve hesabına 
38 kalem muhlelif salmastra 

ve saire alınacak 
A•keri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2S10) lira olan 
38 kalem muhtelif ıalmaııtıra ve ıaire mü
teahhit nam ve hesabını Askcrt Fabrika • 
lar Umum Miidtirlüği.i Merkez Satın Alma 
komisyonunca 3-ı-1940 çarıtamba günü sa· 
at 15 tc pazarlıkla ihale edi1cccktir, Şart -

na müracaatları. (5S97) 16521 

13 kalem koşum malzemesi 
alınacak 

A•keri Fabrikalar Umum Müdür
lüğil Merkez Saim Alma Komi•yo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (S800) lira olan 
11 kalem kosum matzemıi Askcrl Fabrika 
lır umum müdürlütü merkeı satın alma 
komiıyonunca S. 1. ı94ö cuma günü saat 
ı4 de pazarlıkla ihale edilecektir. Sartna 
mc pıraıız olarak komisyondan verilir 
Taliplerin muva.kkıt teminat olan (43S) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad 
delerindeki veıaiklı komisyoncu olmadık 
larına ve bu itle alak.idar tüccardan ol 
duklarına dair ticaret odaıı vesikasiyle 
mezktir gün ve saatte komisyona mürac~ 
atları. (0598) 16551 

Müteahhit nam ve hesabına 

~o kalem lama demiri ve sair 
muhtelif demir m:ılremesi 

a!ınata~ 
name paraı1z olarak komisyondn verilir. Aıkeri Fabrikalar Umum Müdür 
Taliplerin muvakkat teminat olan (ıs&) Ji. lüğü Merkez Satm Alma Komisyo 
ra (25) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 · 

Orman Umum Müdürlüğünden: 've 3 maddelerindeki vesaikle komi.ıyoncu nundan: 
O ""dü )"'ğ"" b - 1 olmadıklanna ve bu iele a13kadar tticcar - Tahmin edilen bedeli (12!!87) lira odan 

rman umum mu r u une ag ı dan olduklarına dair ticaret odası vesika· 60 kalem lam3. demiri ve ıaiT muhtelif de 
Devlet ormanları işletme revirlerinde siyle mczkUr e-ün ve ıaatte komisyona mü· mir malzemesi müteahhit nam ve hesabına 
çalıştırılmak üzere imtihanla on mu- racaatıarı. (659S) 16519 ııkeri fabrikalar umum müdtirlütü mer 

• .. ı ,. kez ıatın almıt komisyonunca ı 1·1·1940 
hasebecı alınacaktır. Muteahhıf nam ve hesabımı P•l"f•mbe giınü Hat 14 de pazarlıkla iha 

1 - Muhasebecilere 3656 sayılı ka- le clilecektir. Şartname parasız olarak ko 

nun hükümleri dairesinde ayda ı 70 8 ton Hatrı'um bı' su'" lfı'I alına·a'' mis~ondan verilir. Taliplerin muvakkat 
• •• • r. n tcmınat olan (966) lıra (53) kunıs ve 2490 lıraya kadar ucret verılecek ve bu ka- numaralı kanunun 2 ve 3, maddelerindeki 

nun mucibince terfi ettirileceklerdir. Askeri Fabrikalar Umum MU- vesaik1e komisyoncu olmadıkl:ırına ve bu 
2 T ı· ı · ""k k "kt t t• dürlüg"'ü Merkez Satın Alma Ko· işle ıııl.ikad3r tücrnrdan oldukl :! rına dair 

- a ıp erın yu se ı ısa ve l· . 1ı tieırct odııı vesikasiyle mcıı:kilr gün ve 
caret mektebi mezunu olmaları şart· mısyonundan : &aatte komı!ivona müracaatları. 
tır. Tahmin edilen bedeli (700) lira olan 8 (6629) 165156 

3 - Memurin kanununun 4 üncü 
maddesindeki şeraiti haiz olmaları 
13zımdır. 

4 - İmtihan JO. ı. 940 çarşamba 
günü saat 10 da orman umum müdür
lüğünde ve İstanbulda Orman çevir
ge müdürlüğünde yapılacaktır . 

S - Taliplerden Ankarada imtiha
na gireceklerin 9. 1. 940 akşamına ka
dar orman umum müdürlüğüne ve ls
tanbulda imtihana gireceklerin aynı 
gün akşamına kadar İstanbul orman 
çevirge müdürlüğüne aşağıda göste
rilen vesikalariyle milracaatları. 

a) Nüfus cüzdanı süreti, hüsnühal 
ilmühaberi, 

b) Diploma veya sureti. 
c) Askerlik vesikası veya sureti. 
d) Varsa bonservis veya suretleri. 

(6585) ı6514 

8 kalem makara ve iplik ohnaco'{ 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Ko 

misyonundan: 

2000 Adet 3 Katlı Haki Saraç ipliği 25 No-
150 ,. 3 ,. Beyaz Saraç ipliği 25 No. 
ısoc ,, 3 ,, Gri Saraç ipliği 25 No. 
2000 ,, 3 ,, !'İdrı Çiritli saraç ipliği 18 No. 
500 paket 2 ,. Keten Saraç ipliği 
200 ,, 3 ,, Keten Saraç ipliği 
700 Adet 40 No. Beyaz Zincirli Makara (914 Metrelik) 

8000 ,, 40 Uo. Siyah veya haki Makara (914 metrelik ve b~yaz 
makara markasından olacaktır.) 

Tahmin edilen be.deli (6719) lira olan cins ve miktarı yukarrda yazılı sekiz kalem 
makara ve ip1iklcr Aıkcri fabrikalar umum müdürlü&u merkez 11ıtın alma kon1lsyo • 
nunca S-ı-1940 cuma &'Ünü saat ı4.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şıırtname par21s1ı 
olarak komiıyondan verilir. Taliplerin muvakkat temhı::1t olan (503) 1İ='3 (93) kurus 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele:indeki vesaikle komisyoncu o!n11dtklar:rıa 
ve bu işle ali~adar tüccardan oldukl1rtnı dair tic:aret odaıı veıikasiyle mezkür &"Ün 
ve saatte komııyona. muracaatları. (6628) 1655.S 



··········=····· • . . :·:·:·:········=·:·.·.·.~. . ··•·•·•••·•••••• •.. ......... ·.·.·.·.·=······ ...• .·.·. ········=·=·················"• .... ·····················-· .... . ·:=·=· ::·: :::::::·::::::::::::;:· .·· .··.. ~:::::::;:·:::::::::::::::::::·:.. ·===·=·· ::::::::;::::::::::::::::::~:-. . . . . . . . . . . . . . . . . .· ..... ~ .... . ................. . 
~: .. ::/ .. :. = ·= =.· ... ====?· ·==~:fü:~:::;==· =~=====~=~=r=·=·===:~fü=f =~=~====- ·==~=~=fü;:fü.. :fü~~fü=~=~=~======:==~~;~~~=~:fü: . 
. :· . . ·: ·= .. . :·. ···: ·:·:·: ·=·=·=·=· :-:·:· :·:·:· ·. ·=·=·=·=·=·=··· ··•········ ·:·:·:·. ·.·.·.·:·:·:··· ,•.•.•!•!•!•'• 
• .. ···.·····- ············· .·.·.······ '············ ·•·····•··········••· ·············· ...... •.·.······ · .. •.· .·• · ... ·=·: =·=·=··· .·:·:·:·: ·=·=·=·=·=·=·=·· ... ·.·: ·=·=·=· ········=·=··· ····•·········· ········ ···········=·=· ~·.·······=··· ••·.·.·.·.·.·. · .. · . ... ···········•·········••• .·.·.·.·.·.·.· ·········· ... ··•··•···•········•······ ···········.. •········· ... . ·.; : . : .. : : . : : . =· =·=·· .. ::: ·:. :·: ·:·: ·:. :·:·: ·: ·=·=· ·:·:·:·:·: ·=·· =·=·=·=·=·==·=· .•:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:· :·:·:·:·:-::·:· .•:·:·:·:·:=·=· ....... ·.·.·.•. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. •······· . . ... ······•···········.... .. ·•····.. .... ·•·······•· ... · .. :.:. :·:. :·. : . ·. :-:· ·=· :·: ·: ·=· :-:·: : ·=.: ·:·:·:·:·:· :: ·:·:·:·: ·:·: ······=·=·=·=· ·:·:·:·: ·=·=·=·=·:·:·:·:-:··=·=·=·=·=·=·· :·:·:=·=·=·:·: -~·:·:·:·:·:··=·=· ·.·.· . . . ••.·.·.·.·.·•·•• ..... ·.·.····•· ······•········· ..... ·······• . . . . . . . . •···········. . . ········ .......... ·.~ .·:·:· ·. ·.·.·:·:·:·: '············ .. .·. ··········•· ·.·.·············=·=·=·=·=········· ·=·:·:·:·:·:·:·:· ,·.·········=·:·. :·:··········=·:·:·:·:·:·:·:·:·:···· ;. =· .. ·=·. ·.-....... : . : . :·· .·:. :-:· :· :· :·: .· :· :-:· :-:-: ·:·:·. ::: . :·:·: ·=·=·: ·:·:·: ·=·= .. ;. : ·:·:·.···· ,•:·:·:·:·:·:·:·· ··:·: ·:·:·:·:·:·. ·:-·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:··· ....... : :-··: :·: .. · ·-.·: ·.·.· .·:·:·:·:·:·:·:·· ··:·:·:·:·.·:·:·. ·.·:·:·:·:·:·:·:··········=·=·=·=······· •·•·••·••••··•. '•:··-·.·.·.· .. ··' ·.·:·:·:·:·:·················· ~·: :: ·::: =· .. · .. : : . . . ; . : : ·: =:=· .:::::::::::::: :::::::::::::::::: ::: :: .::: :=:~. ·::::::: :;:::·.·-;:::::;: :::::: ;:·:=::::: .:::::::::::::::~·:··········:::::::::::::::. :::::::::;:-:::::;:;::!:·~·· ..... ·. . . . . . . . . . . .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... • ·•·•····· .. ·····•·•· ·············· ... ••·•••···················•· ...... •.• .. . ;.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ···············- ·.·.············ ··=··········· . ···•··············· ····•···•··· ·········•·•····················•·•· ·············•· ~· ·:.;:: =::: ·=..... ·•••·•·•·•·•. •. • .t.• • •••• •••••• • ••••••••••· .• ··~·········· .. ·············=·~ (·:~· :·:· !•!•!•. ::::::::::::~-· · · · · · · .... . . . 
'•···•······ ...... . ..... . . 

TvEHUVVET 
VERiA 

- .. 
EN B.UYUK 
i KRAM IY[! ~~ 

KUVVET ÖZÜ 

lr1JU ek /.Jkin, Bileliniz ! 

Bas, Diş, Romatizma, Siyatik ve kulunç 
Ağnlarını geçirir, Gripe ve soğuk algınlığma 

karıı iyi bir ilô.çtır. 

NEOKORIN Bayanlarm aybatı sancılarmı keser v~ 
adeti kolaylaıtırır. 

N EOK Ü R 1 N kalbi ve böbrekleri yormaz ve 
mideyi bozmaz. 

FINDIK 
Fındık satış Kooperatifleri Birli

ğinin hususi anbalajlar dahilinde 
hazırladığı kabuklu ve kabuksuz 
fındığı çok ucuz olarak 

Ankara Memurlar Kooperatifi 

Mağazalarında bulursunuz 

Lokanta Ye Gaıinosunda 
Bugünden itibaren fevkalade 
program: 
1 - Müzik - Caz 
2 - Rosnay's bayan Revüsü 

(6 bayan) 
3 • Paul Smith Amerika'nın 

methur zenci Tenor ıantözü 
4 - Bayan Piri aolo numaraları 
5 - Bayan Mery Gee caz fantözü 
6 ·Yılbaşı için zengin kotyon 

ve muhtelif sürprizler. 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6610 

imtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı idare Eden 
Ya7.ı İşleri MUdilrU 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese MüdilrU: Naşlt ULUG 

ULUS Baırmevi ANKARA 

28 - 12 - 1939 

ANKARA PALAS 
Yılbaşı Gecesi 

YEMEK LiSTESi MEŞRUBAT LiSTESi 

Havyar Aperitif 100 

Şarap salçalı levrek Filetosu 
Votka 100 
Viski Soda 200 

Kuzu Dolması Kanyc k ve Likör 100 

Jelatinli Soğuk Tavuk 
Yerli Sarap 400 .. 
Ecnebi ~arap 800 

Yetil salata Yerli Şampanya 800 

Ananaslı Dondurma Ecnebi tampanya 1200 

Bisküvi Limonata 100 
Dondurma 100 

Meyva Kahve 100 
Karahisar 50 

Fiyatı BEŞ liradır Ta~deJen 5 

Varyete - Sürpriz • Kotiyon - Serpanten j 
Maıalar 28.12.1939 ak,amına kadar tutulmuı olmalıdır. 

~==========================================~ ................................................................................................................ 
l "Dil Ö~r~nmeğe ~-~idad~~ .. yo~!" 11 Pı·yano akordu 

demeyınız, kendınıze buyuk ıf-
tira et?'İf ol~r.s~n~z •• Zira: ~~- için KARDELA • İstanbuldan 
dem .k•. anadılınızı ~ut.aktan og- • ı geldi. Fırsatı kaçırmayınız. Gar 
rendınız, her hangı bır yaban- f Gazinosunda K. KARDELA'yı 
cı dili de aynı suretle Öğrene- i arayınız. Telefon: 1417. 4827 
bilirsiniz.. ... .................... ••• .................. . 

Meaele halledilmittir. 4838 ZA Yl EVRAK ................................ " ............... , ... ... 
Dre Nejat Kulakçı 

Harbiye Hastanesi kulak burun 
ve boğaz mütehauısı 

Muayenehane: Anafartalar Cad. Atee han 
No. 3 telef. 1126 ev telef. 6595. Pazar guıı
leri memur ve aileleri 10-12 parasız. 

Bir ıa ddctte'lberi ıaahrumi)d içinde takip ede• 
rek Ank rı b 1ediyeaindtn alınııkta old ium ıoforliilı 
musaııdH n P.ıl m ht lif r smi mık~mlerdH aldıim 
urakı hrp birlikte 4. cü ıabe ile belrdin araanıda 
n aıf lttıı kaybetıiın. H"ç kimıe in i İne yaramı:rıı· 
uk elan bı nrak İnı•nİyd nam nı ıtaiıdaki ıdr1-
ıi- ırtirildi ı takdırclc ... ı~n nwmnuıı edılecektir, 

Anhra lnJıiıarlar lılı m dıırluiu ambarını!ı llÜ· 
tıı•dem Caftr 48lZ 

Günde 2-3 adet alınır. Sıhhat Vekaletinin ruhıatmı haizdir. 7306 Yılbaşı için 
masalarınızı ıimdiden tutunuz. ~========================================:======================================~ 

AN KARA PALAS 
1. -Yılbatı gecesi için büyük salonda yer kalmamııtır. 

Yalnız diğer salonlarda yer tutulabilir. 

2. - Yer rezerve edip parasını henüz vemıemit olanlar 
için hiç bir kimseye kartı teahhüt altına girilemez. 

3. - 28 ak,amından sonra yer ücretleri iade edilmez. 
Muhterem müıterilerimize saygılarla arzeyleriz. 

4845 

\.. ) 

Kirahk 2 Ye 5 odah daireler 
Emniyet Abidesine bee dakika mesafe

cte jandarma mektebi yanında Nazh apar. 
trmanında biltıin konforu haiz iki ve bee 
odalı daireler kiralıktır. Saat 17 ile 20 ara 
ında 1063 numaraya telefon Milebil;r. 

47SZ 

.. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1.. - -: HOCOM E: 
: Jorj Bankroft - John Vayne - E: 
;: Clair Trcvor - Türkçe Sözlü : 

':911111111111111111111111111111111111111;:'• 

YENi SiNEMA 
Be Cece Zl .. 

Hi11i •• •Üenir ltiyi)ı eMr 
YARiNiN KADINLARI 
Bıı ı Roll"'de : 

Joatline Cael - P. Lanıw1 

Ciindıiı: 
14.30 • 16.30 S.ıııslarnıda 

AŞKIN ZAFERi 
c. .. ı iıı.• üm.. 
il 30 .. - ... ,.. 

EBEDITEM SENiNiM 
Tel : 3S4t 

HALK SINEMASI 
Buciln Bugece 

lıırlıce .öılil ltilyii)ı •o-di 

Lorel Hırdi hovardahkta 
Seanslar: 
14,30 • 16,30 - 18,30 gece 21 de 

12.15 d. Hal• -ıineıi 

S A N G H A Y 

SUS SINEMASI 
Ba Gece 20.30 de 

Macera kadın• 
AMD B~ll· 

CundH iki film 

iZ n 16 Scınşlarında 
MACERA KADINI 

14 - UI Seaaılarıncla 
BUYUK CAZ 

iZ S.aD11 T enzilitlıdır 
Tel: 3589 


