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Milli Şef 
Diyarbakır' da 

:~Milli komite faal 
' , 

iyete geçti 

1 nönü dün Elazığ' da 
tetkiklerde bulundu 
Elizıi, 28 a.a. - Reisicümhur 

İsmet lnönü'nü hamil bulunan 
hususi tren ~ün saat 19 buçukta 
ıehrimize muvasalat etmiştir. 

tf, 

Bütün vilayet ve kazalarda 
yardım komiteleri kuruluyor 

Geceyi istasyon önünde hususi trende 
ıeçiren Milli Şefimiz sabahleyin dokuzda 
ıehre çıktılar. İstasyondan dördüncü u -
mumi müfettişlik konafına kadar olan cad
denin iki tarafına intizamla dizilmiı olan 
mektepliler, halk Milli Sefimize kar$ı bil· • 
yük tezahürlerde bulundular. İnönü konak

Milli komite birinci taksit olarak 
Kızılaya Meclis namına 20 bin lira verdi 

ta Tunceli ve Elizığ viliyetleri erkanını 
(Sonu J üncü sayfada) 

Vazifemiz 
facıa ile 

bir nisbettedir 
Falih Rıfkı ATAY 

Pek az facialar, bu memlekette, 
26/ 27 zelzelesinin ıstırabı kadar U• 

mumi bir elem hiaai uyandırmııtrr. 
Maatteeaaüf felaket hakkmda ah· 
nan yeni tafsilat, türk vatandaıınm 
derdini hafifletecek mahiyette de
lildir: '"Yıkılmadık bina kalmaıiiıt-
tır. Sokaklar enkaz yığını ile dol
muştur. Erzincan dümdüz bir hara· 
be haline gelmiıtir.,, Cihan harbi 
tahribatından henüz kalkman, ve 
demiryolunun. refah ve inkiıaf müj
desi ile eski sıkıntılarını avutmağa 

çalrıan bu aıil türk fehrinin enkazı 
altında, yirmi dört saattenberi, yüz
lerce vatandaıın cesedi donuyor! 
Diğer kasaba ve köylerimizden de 
kısmen veya tamamen harap olmuı 
olanlar hesap edilecek olursa, duy• 
duğumuz eleme, milli matem adı 
yermek hiç de mübalega olmaz. 

Fakat edebiyatın ne faydası var? 
Yaıamakta olanlann bannma, gi
yinme, ve gıda ihtiyaçlarını gÜnler
le ıayrlabilecek kısa bir müddet 
içinde karıılamak mecburiyetinde 
bulunuyoruz. Milli komite teıekkül 
etmiıtir: ilk adımda mebuslanmız 
komite emrine 40 bin lira verdiler. 
Bu yardımın nasıl tamamlanacağı 

iki grupun bugünkü toplantramda 
kararlaıtrnlacaktrr. Aralarında he
men 1000 lira toplıyarak milli ko -
miteye getiren, ve kendilerinden 
ıahaen ne hizmet isteniyorsa derhal 
yapmağa hazır olduklannı bildiren 
aiyasi ilimler mektebi gençlerini 
hürmetle hatrrlryahm. Bir mebus 
yatandaınnız 5.000, bir diğeri 1.000 
lira vererek hali vakti yerinde türk· 
lere ömek olmuılardır. 

Büyük bir aürat, ve fedakarlık 
derecesinde bir iıtirak: yardımın 
vasıflan bunlar olmalıdır. Zelzele, 
aoğuğun ıiddetle hüküm aürdüğü 
günlerde, ve Anadolunun en fazla 
kıt tesirleri altında bulunan yer· 
lerini vurmuştur. Birçok merkez· 
lerde ne un yapacak buğday, ne 
ekmek piıirecek fırın kalmııtrr. 
Belki binlerce çocuk, kadın ve 
ihtiyar kar altında aoğuktan tit
retmektedir. Bunlan . barındır -
mak, 1111tmak ve doyurmak lazımdır. 
Bahardan sonrası kolaylaşır: fakat 
hepsi kışın }tenüz uzun olan ayları
nı doğrudl\n doğruya devletin ve 
milletin himllyesi altında geçinneğe 
mecburdurlar. 

latrr .. hrmrz anında, bize ihtiyaç • 
lan ·ıre ciddi vaziyeti muhakeme et• 

Zelzelenin yık.tığı evlerinin barebesi önün de, yardım bek/iyen anne ile kızı 

Dahiliye 
felaket 

Sıhat Vekilleri ve 
sahasına gittiler 

Başvekili·miz 

Süratli ya.r-dıın için 
alôkadarlara talimat verdi 

Dahiliye Vekili B. Faik Öztrak ve Sıhiye Vekili Doktor Hulusi 
Alataf, dün sabah saat 9,40 treniyle felaket mıntakasına gitmek 
üzere Ankara'dan ayrılmışlardır. iki vekili, istasyonda Başvekil 
doktor Refik Saydam'la lcra Vekilleri heyetinin diğer azası uğur
lamıttır. 

Btqvekilimizin yardım için tôlimah 
Başvekil doktor Refik Saydam, Üçüncü ve Dördüncü Umum 

müfettişliklerle Ankara, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri ve 
Malatya vilayetlerine bugün verdiği bir talimatta, hiç vakit kay
betmeksizin masraflara karşılık olmak üzere mahalli Ziraat Ban
kalarının valilerin emrine tediyatta bulunacaklarını, vilayetler 
kendi asgari ihtiyaçları için elzem olan gıda maddelerinden faz
la olanlarını derhal ve bilafasıla Erzincan'a sevketmelerini ve vi
layetler biribirleri·ne nazaran ihtiyacı göz önünde tutarak kendi· 
!erinde olmıyan malzeme ve maddeleri diğer en yakın vilayetler
den temin etmek suretiyle sevkiyatı inkıtaa uğratmaksızın idame 
eylemelerini tebliğ etmiıtir. 

Bu talimatta, her ıevkedilen kafile ile ne gönderildiğinin de 
günü gününe ve doğrudan dofruya Baıvekalete bildirilmesi ve 
ıpahallinde yapılan müıahedat neticesinde yapılması faydalı gö
rülen baıkaca işler varsa bunlar için de Umumi Müfettişlerin ve 
valilerin Bafvekilete teklifte bulunmaları lüzumunu bildirmiştir. 

Bu talimat ayrıca Erzincan' dan sonra en ziyade felaket ve ha
sara duçar olan Tokat, Amasya, Ordu vilayetlerine mücavir bütün 
vilayetlere de timim edilmiıtir. 

111111111111111111111111 

Milli yardım komitesi 
bir beyanname neşretti 
Komitenin faaliyeti hakkında 

Reis 8. Abdülhalik Renda bütün 
vilayetlere bir tamim gönderdi 
Büyük Millet Meclisi Reisi B. Abdülhalik Renda'nın başkanlı· 

ğındaki Milli Yardım Komitesi dün bütün yurddqlara hitaben 
aıaiıdaki beyannameyi neıretmiıtir: 

B. M. Meclisi Reisinin riyaaetinde 
olarak dün akşam teşekkülünü haber 
verdiğimiz milli yardım komitesi fa· 
aliyetine başlamıştır. Birinci taksit o
larak Meclis namına 20 bin lira Kızıl
ay'a yatırılmıştır. 

Komitenin her tarafa gönderdiği 
ilk tebliği aynen neşrediyoruz : 

Yurdumuzda aon yer aarsmtı • 
lanndan müteessir olan felaket • 
zede vatandaılarımıza yardım 
maksadiyle Büyük Millet Mecli
sinin dünkü celseonde .meclia re
isinin baıkanhğmda tefekkülü 
kararlattırılmıf olan milli yardım 
komitesi, bugün B. M. Mecliai 
Reiai Abdülhalik Renda'nm riya· 
actinde C -H. Parti&i Genel Sek· 
reteri doktor Fikri Tuzer ile Mec· 
lis Parti Müstakil Grupu Reis Ve
kili Rana Tarhan' dan ve Meclis 
Parti Grupu Reis Vekili Hilmi u. 
ran'dan mürekkep olarak teşek· 
kül ebnİftİr. 

Komite bu maksatla yapılacak 1 
nakdi ve ayni yardımlann doğnı
ca Milli Yardım Komitesi heaabı
na Kızılay'a yatınlarak oradan 
makbuz almmasını esas olarak 
kabul etmif ve B. M. Meclisi aza· 
sının ilk taksiti olarak Kızılay'a 
20 bin lira yatınnıttır. Komite, 
tekmil vilayetlere tali komiteler 
teıkiliyle her yerde hayıraever 
vatandaılann teberrüatmı topla· 
mak için mülhakata tebligatta 
bulunmayı da kararlaıtmnııtır. 

Milli yardım k?mitesinin teşckldl-
Hı Ankara'da, lstanbul'da ve yurdun 
en uzak köşelerine varı!\cıya ?tadar 
her tarafta büyük memnuniyetle kar
şılanmıştır. Para, yiyecek, giyecek ve 
yatak takımı yardımı yurdun her ta
rafında Kızılay şubelerine gelmeğe 
ba§lamıştır. 

Milli Komite'nin vilayetlerde de 
şubeleri olacaktır. Vilayetlerdeki şu
beler 7, kazalardakiler de beş kitiden 
müteşekkil bulunacaktır. 

Parti ve Kızılay merkezi bulunan 
yerlerde komitelere bunların başkan
ları riyaset edecek, olmıyan yerlerde 
valiler bir reis tayin edeceklerdir. 

"17 ? $tJll7 •• ? 9 sıoıo ? sooı• 

Yardım için 
C.H.P. ve Müstakil 

Grup umumi heyetleri 
bugün toplanıyor 

tiren soğuk kanlılığımızı kaybetmi- "Misli bu memlekette hatırlanmı -ı En fecii bu afetin birçok vatandaş ~ 
y~rek, milli komitenin ve ~ubPleri- yan bir zelzele, bir kısım vilayetleri· yatına mal olmasıdır. Can kaybının vd 
nin istediklerini biiyük ölçüde yeri- mizde korkunç tahribat yapmıştır yaralı aayıtıınm hakiki mikdannı he· 
ne getirelim. Bir mukaddes vazife Erzincanda yıkılmadık bina kalma· nüz bilmiyorU7:. Bu dıtkik<ıda cümlr
haaaaaiyeti, reli.ket kurbanlannm rnıştır. Şehir dilmdüz bir harabe ha1i- nizi felaket kurbanlarının hatıralarını 1 
emniyete alındığı haberini alıncı:va ni almııtır. Diier bazı vilbet ve kaza anmağa. dul, önüz ve yı:vasız lralmıı 
kadar, vicdaaımızdan bir an eksik ! merkezlerimizle kö~lerimiz dahi ifet- olanların bil yük ıstı:-abını dü~ünmefe J 

olnaqarak, ?lıtalım. . ten derece derece müteesair olrnuıtur. (SoDu S inci say_l-4•) 

C. H. Partisi ve Müstakil 
Grup Umumi Heyetleri zelzele 
felaketzedelerine yapılacak 
yardım hakkında müzakerede 
bı·lunmak üzere bugün Meclis 
ictimaından evel saat (14) tc 
toplanacaktır. 

Zelzelenin tabribatından 11n si yad fi müten sir olan auntal:ayı 6Öd•rir hm ( ~nia • 
can, Relabiye, Tobt., Zara .,.,, Halilı'te H rsıntılar bü1'iilı baurlar 7apm,,tJır.) 

FECİ BiLANCO 
Kara haberler facianın 

ne kadar büyük 
olduğunu gösteriyor 

Bir ~ok yerlerde taı üslünd·e taı kalmadı 
Erzurum ile Erzincan arasında 
bir köprü yıkıldı münakale durdu 

Orta Anadolumuzda vukubulan büyük zelzele felaketi etra • 
fında alakalı makamlara dün mütemmim malUınat gelmiştir. 

Büyük bir teessürle dün de haber vardiğimiz gibi zel -
zele Erzincan, Sıvas, Tokat, Amasya, Ordu, Trabzon, Erzu
rum ve Elazıg çevresi içinde mühim tahribat yapmıştır. Dün yeni 
hiçbir zelzele kaydedilmemiştir. Muhtelif kaynaklardan alakalı 
dairelere gelen malUmat bugün için kati bir mana ifade etmemek
tedir. Buna rağmen bilhassa Erzincan, Suşehri, Zara ve Tokat'ta 
hasar ve zayiat bir hayli yekuna baliğ olduğu anlaşılmaktadır. 

Dün geç vakta kadar ıehrimize gel-ı-
mi§ bulunan malfunatı sırasiyle yazı-ı M ~ lf 
yoruz. Yukarıda da bildirdiğimiz gi- aar Vekil imiz 
bi verdiğimiz bu malfımat icabına g~ 
re ileride tahkik ve teyit edilerek 
yeniden okurlarımıza arzolunacaktır. 

Erzincan' da: 
Adanadan ge~ll 

Adana, 28 a.a. - İzmire geçmekte 
olan Maarif Vekili Ha:ıan Ali Yilcel 
dün sabah Hataydan buraya gelmiı 
ve istasyonda Adanalıb.r tarafından 
kartılanmıt ve uğurlanmı~tır. 

Erzincan şehri ile merkez kazası 
köylerinde zelzelenin yapmış olduğu 
hasar ve zayiatın pek mühim olduğu 
bildirilmektedir. Valilik askeri idare
nin de yardımı ile enkaz altında kal
mış olan vatandaşlarımızın kurtarıl -
maaına, ölenlerin tesbitine, kalanların 8. Menemendoğlu s.erefine 

ziyafet Paris'le 
iaşe ve ibatelerine, hastalara ilk ve 
llcil yardımların yapılmasına çalıl -
maktadır. Erzincan - Erzurum hat -

da d "t.' h 'b ld v d Pariı. 28 a.a. - Ablolra nazın B. Per-
tın a mu.ıım ta rı :ıt o ugun an not bugün, Türkiye Harico.,e Veklleti u. 

S 
mumt Kltibi Numan Menemeneioilu .... 

( onu 6 ıncı sayfada) fine bir öile ziyafeti vermiıtir. 
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Tabiat n c · ~\ayeti karşısında 
Evelki gece sabaha karşı rüzgar pencerelerinizde uğulduyor; yağmur 

dıtmlaları hırçın hırçın camlarınıza çarpıyor ve siz sıcak yatağınızda 

rahat rahat uyuyordunuz. 
O saatlerde uyanık bulunanlar, karyolalarının sarsıldığını, sarsılma

ğa devam ettiğini ve sinirli tabiatin bu korkunç §akayı birkaç defa tek· 
rarladrğını duydular. 

Dün ve dün gece aldığımız uğursuz haberlerin dehıeti ve yası içinde-
yiz. 

Dış Ticaretimiz 

Kliring hesap!an bakiyeleri ve 

kredili ilhalata ait taahhütler 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasın

dan alman hesap hülasalarına göre 23-12 
1939 tarihindeki kliring hesapla11 bakiye -
leri. 
CETVEL: l 

Bir parçasını bir parçasına tercih etmiyeceğimiz, bir kö§esini 
köşesinden üstün ı;örmiyeceğimiz yurdun birkaç yerinde birçok 
yar aile ocakları şimdi birer harabe, birer taş yığını halindedir. 

öteki Türkiye Cilmhuriyet Merkez Bankasın • 
daki klirinı hesaplan borçlu bakiyeleri : 

bahti-

Duvaı-1.uında taptaze bir saadetin henüz ılık hatıraları dile gelen 
gelin odaları zavallı sakinlerinin Üzerine vakitsiz çöken merhametaiz 
birer mezar künbedi gibi. 

Kar, kış ve ayaz, sağ da kalsalar, içine başlannı sokacak bir yurdu 
olmıyanlara acımaz. Tabiatın toprak derinliklerinden geçen hasta si
nirlerinin ihtilacına kurban giden bu bahtsızlara ne rüzgarların yarlığı 
vardır; ne bulutlann merhameti. 

Kasaba yığınlarının altından sağ kalan yurddaşrnın şefkatli kollariy
le çıkarılan yaralılara kurumuş ağaç yaprakları sargı olmaz. 

Şimdi birer harabe olan eski mamurelerin enkazı araarndan yiikse· 
len alevleri, dumanlan kendi kendine ne rahmet söndürür, ne ırmak. 

Ey ,imdi bu felaketin haberlerini alırken yüreği burkulan gerçek 
vatanda~lar, siz bile bunları sıcak odanrzda bütün çoluğunuzun, çocu
ğunuzun maddi saadeti bozulmamı§ yuvasında öğreniyor, daha bütün 
tafsilatını alamadığımız için zihinlerimizde ve hayalimizde büsbütün 
korkunç levhalar halinde canlandrrdıii':mız fccialnra ağlıyorsunuz. 

Tabiatm acımadığı mateme acımak sizin tabiattan da engin ohın gön· 
lünüze; yaradılışın sarmadığı yaı·ayı sarmak sizin kalbini:.ı:e; sarsılan 
yerin yıktığını kurmak sizin kollarınıza dü~üyor. 

Sıhatli iseniz tabiatın doğ-urduğu felaket yüzünden sıhatini lcaybe· 
den vatandaşların aıhatinizde; 

Güçlü, kuvetli iseniz, aciz ve natuvan kalan kardeşlerinizin sizin ku
vetinizde; 

Duyuyor ve dÜ§ÜOÜyorsanız uğradıkları facia karşısında bir an için 
duvgusuz ve dü,üncesiz yere serilenlerin duygunuzda ve clüşüncenizde; 

Soframzdan, hatta, her öğünde iki dilim eğmeği ayırabilecek kadar 
refah· içinde iseniz, 

Cebinizden her gün be§ kurutu ayırabilecek kadar paranız varsa; 
Bütün o taze yoksullarla o yepyeni açların paranızda ve yiyeceğiniz· 

de hissesi olduğunu unutmayınız. 

Her haksıza, her merhametsize olduğu gibi güzel yurd parçalanna 
ve civanmert vatan çocuk!arına karşı bu büyük cinayeti reva gören ta
biata karşı da aavaı açıyoruz. 

Ve bu savaş harabe mamure, sıhataiz sıhatJi, aç tok, matemli tekrar 
fen ve tabiat cinayetinin her izi yok o)uncıya kadar devam edecektir• 
tabiatı da yeninceye kadar! ' 

N.ARTAM 

C. H. P. Genel Sekreterliği 
---

Halkevlerinde f otograf sergisi 
açılmasına karar verdi 

Genel Sekreterlik · Halkevlerine bir 
çok güzel tablolar hediye etti 

C. H. P. Genel Sekreterliği Halkevlerinde, reaim sergilerinden 
başka fotoğraf sergileri açılmasına da karar vermiş ve bunu bir 
tamimle bütün Halkevlerine bildirmiştir. 

Her Halkevinin şubat ayında açaca-

1

----·-------------
ğı fotograf sergisine o Halkevinin bu- H p Ç k 
]unduğu muhitteki bütün amatörler iş-, c. . . an aya 
tirak edebileceklerdir. Burada derece 
alan fotograflar nisan ayında Ankara kaza kongresi 
Halkevinde açılacak olan Halkevleri 
umumi fotograf s~rgisine kabul edile
cek ve bu sergide birinciden beşinciye 
kadar derece alan resimlere Cümhuri
yet Halk Partisi tarafından para teş
vik mükafatı verilecektir. 

Genel Sekreterlik yaptığı tamim
de, sergilere kabul edilecek eserlerde 
mahalli hususiyetler ve dokümanter 
kıymetler aranmakla beraber her şey
den evel sanat keyfiyetinin nazarı iti
bara alınacağı lıil<lirilmiştir. 

Yenişehir'deki Parti merkezinde bu 
gün saat 14 de Çankaya kazasının 
Parti kongresi toplanarak çalışmala
rına başlıyacaktır. 

Bu toplantıda köy ve nahiyelerden 
gelecek delegelerden maada kazanın 
Parti te§kilatında vazife alan diğer 

Partililer de bulunacağından bugün 
Ankaramız mühim Parti hareketl ... ri 

ve memleket işleri üzerinde konuş • 
malara sahne olacaktır. 

İzmir'in ihracatı 
İzmir; 28. a .a. - Kaııuııuevelin ilk 

Memleket Miktar T.L. 

Almanya 
A. he:saµların.daki 
borcumuz T .L. 13.925.100 
Almanya 
B. hesaplarmdaki 
alacaı;11m:ı: T.L. 693.500 13..231.600 
Belçika 594.700 
Ç eko-Slovakya 1.555.000 
Finlandiya 78b.200 
Fransa 3.012.400 
Ho11anda 321.100 
lngi:tere 11.794.500 
İspanya 276.600 
İsveç 
D. lıesabındakl 
lıorcumuz T.L. 2.943.800 
İ sveç 
A. hes<ı lımdaki 
alacavımız T .L. 34.900 2.908.900 
İsviç re 212.000 
İtalya 
A. heııabrndaki 
borcumuz T.L. 3.596.200 
İtalya 
B. hesabındaki 
aalcağıınrz T.L. 451.200 3.145.000 
Lehistan 397.500 
Macaristan 1.612.000 
Norveç 413.100 
Romanya 
Hususi T.L. 7.400 7.400 
Romanya 
Yeni T.L. 206.600 
Romanya 
Global T.L. 15.400 191.200 198.600 
Yunanistan 371.900 
CETVEL: 2 

Muhtelif memleketlerin Merkez Banka
larında tutulan kliring hesaplanndaki ala • 
caklarımız 

Memleket 

Eetonya 
Letonya 
Litvanya 
s.s.c.t. 
Yugoslavya 

Miktar T.L. 

29.100 
17.500 
2.100 

373.600 
120.900 

Güreş seçme 

müsabakaları 
Bölge Güreş Ajanlı~mdan : 

Yarınki cumartesi öbürgünkü pazar gün
leri Ankara Bölgesi Güreş salonunda ya
pılacak güreş müsabakalarında milJi güreş 
takımı güreşçileriyle gec;en hafta derece 
alan güreşçilerin seçme müsabakası yapı
lacaktır. Aşağıda isimleri yazılı gÜreşçi • 
ler bu müsabakaya iştirak edeceklerdir : 

S6J{.1I.QDA • 4.li Öme.r Tomt'uk. Halit 
Balamur, Ismail Sezgin, Mehmet Koç. 

61 KİLODA: Abdullah El5.göz, Ahmet 
Işık, Mustafa Beton, Suat Savas. 

66 KİLODA: Doğan Erdinc;, İhsan E
rünsal, Yaşar Doğu. 

72 KİLODA: Aziz Kipe, İbiş . Demir, 
Sabri Sanıar, Celil Atik 

79 KİLODA: Cafer Özdemir, Vahit Ce. 
yişakar. 

87 KİLODA: Mustafa Taştan, Ankaralı 
Hüseyin, Cemal Metin. 
Tartıya saat 13.30 da başlanacaktır. Mü· 

aabaka ıaat tam ıs dedir. Tolcranı bir ki
lodur. 
Baş hakem: Tayyar Yalaz, Hakemler : 

Zihni Testicioğlu, Necip Tulunay, Necmi 
Tulunay, Selman Kaptanotlu, Enver Ba
tırbayıil. 

Yazıcı: Necdet Ulutaııdtr. 

C.H.P. Ankara merkez 
kazası kongresi 

C. H. P. Merkez kazasının y11lık 
kongreai 30. 12. 939 cumartesi gUnü 
saat ondan itibaren Halkevi'nde top

lanarak çalı~maya başlıyacaktır. 

Polis kollejinde konferans 
Muhitinde fotoğrafla meşgul ama· 

tör bulunmıyan Halkevlerini de göz 
önünde tutan Genel Sekreterlik, ayrı
ca bu Halkcvlerine, birer fotograf ma
kinesi temini ve birer karanlık oda te
sisine imkan verecek tedbirler diişün

onbcş giiniinde İzmi r linı~ııınclan 3fı2 Yarm saat 19 de Polis Kollejinde rusça 
ton üzüm, 624 ton incir 141 ton pala- öğ~etme~i Abdul~ab ~aymaz ta:afrndan 

"h d ' l . . ' "Fınlandıya ve Fınler mevzulu bır konfe 
miı• tür. mut ı raç e ı mıştır. rans verilecektir. 

Gümrük memurları Milli mahsul rekoltelerinde 

arasn1da mühim yükselmeler var 

ypllan terfiler 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti me

murları arasında yeniden bazı terfiler 
yapmıştır. Bunları sırasiyle yaz1yo -
ruz: 

Artışlar 

maddeleri 
bilhassa hububat 
ve hayvanlardadır 

Gümrük işler : şubesi ikirci müdü -
rü BB. Emin Gerçin, tarife müdürlü -
ğü kısım amiri Şahap Atamer, gümrük 
işleri müdürlüğü kısım amiri Hikmet 
Erkan, tetkik müdürlüğü tetkik me • 
murlarından Fazıl Pülümer ve Nus -
ret Hergüner, İstanbul baş müdürlü • 
ğü servis şefi Faruk Özbayrak ve Ali 
Tabakoğlu, veznedarlardan Emin Ak
deniz, Faruk Yamaç, muhasebe me -
murlarından Hakkı Özkan, Yusuf Zi
ya Ilgın, Suphi Çakar, ambar me • 
murlarından Şükrü Kaya, Kamil A
kıncı, Hilmi Günay, memurlardan İz
zet Elbir, Recep Ertok, Emin Atalay, 
Sait Tenik, Hadi Atıl, Cemal Atlı, 
Cemal Güray, İzmir ithalat gümrüğü 
muhasebe şeflerinden Ziyver Lök 
Ahmet Darcan, İskenderun ithalat 
servisi şeflerinden Ali Riza Ergin ve 
Hayri Tugay. Nusaybin muayene me
muru Sadık Değim, Samsun vezneda
rı İsmail Turhan, İzmir ithalat güm • 
rüğü memuru Hasan Tahsin Tutekin, 
lğqır memuru Nuri Karakurt, Anka • 
ra ambar memuru İzzet Yegül, Ayan
cık idare memuru Behçet Tanyel, 
Kara muhasebe memuru Arif Hikmet 
Demiroğlu, Derince memuru İsm<'.il 
Hakkı Öz, Hamam idare memuru Ah
met Cavit Demirbaş. Samsun memur
larından Cemal Dardoğan ve Kazım 
Alemdar, Ordu ambar memuru Cavat 
Avcı, Van memuru Zivver Ener, Ur
fa memuru Ömer Karakuyu. 

Ticaret VekaJetini'll ali.kalı makamlarla, 938 • 939 ihracat mev
siminde dış ticaretimizin ve ihracat maddelerimizin vaziyeti hak· 
kında bir rapor hazırlamışlardır. 

1937 - 1938 sekiz aylık devresi u • 
mumi ihracatı, 751.422 ton olarak 
110. 7 milyon lira; 938 - 939 devresi u
mumi ihracatı 787.131 ton ve 115 mil
yon lira olduğuna göre son ihracat 
mevsimi, bir evelki devreye göre mik
tar itibariyle 33.709 ton, kıymet iti • 
bariyle 4,3 milyon lira üstündür. 

Bu devre içinde miktarları artan 
maddeler çekirdekli, !iCkirdeksiz ku • 
ru üzüm, kuru incir, tiftik, yün, pa -
muk, bnğday, darı, kuş yemi, zeytin 
yağı, yumurta, ham deri, barsak, af
yon, krom cevheri, maden kömürü, 
palamut, palamut hülasası ; 

Kıymetleri artan maddeler : kuru 
üzüm, incir, iç fındık, tiftik, yün, pa· 
muk, zeytin yağı, afyon, krom cev • 
heri, maden kömürü, palamut, pala • 
mut hüUisası, barsak, yumurta, darı; 

Fiyatları yükselen maddeler de ka
buklu ve iç fındık, incir, pamuk, af • 
yon, krom cevheri, maden kömürü, 
canlı hayvan, barsak, ve yumurtadır. 

JJfahsullere gelince: 
Bu istilısul mevsimi içinde başlıca 

mahsQllerimizin vaziyetleri de şudur: 
Buğday 938 - 939 mahsulünün son 
tahmini 42.457 .820 kentaldir. 937-938 
kental olduğundan bir sene öncesine 
göre rekolte fazlalığı 6.262.240 kental
dir. Ekim sahasında da geçen seneye 
göre 502.562 hektar bir fazlahk var • 
dır. Ve hektar başına randıman 0.2 
kentalı bulmuştur. 

Arpaya gelince : Bu seneki son 
tahmin 23.604.270 kentaldır. 937 - 938 
yekiinü 22.776.080 kental olduğundan 

Hava yag"" murlu geçti 828.190 kental bir fazlalık vardır. Bu 
senenin ekim sahası da geçen seneden 

Şehrimizde hava umumiyetle kapah 171.971 hektar fazladır. Randıman ge
ve aralıklı yağmurlu geçmiş, rüzgar çen seneden hektar başına 0.80 kental 

saniyede arasıra 14 metre kadar hızla eksik olmuştur. 
. . Çavdarın son tahmini 4.367.300 ken-

!
, .................................................... l 

H A V A 
...................................... t•••·········· 

esmıştır. tal olduğuna ve geçen sene yekünü da 
En düşük sıcaklık 6, en yüksek sı- 3.386.340 kental bulunduğuna göre bir 

caklık da 10 derece olarak tesbit edil- sene öncesine göre rekolte fazlalığı 
miştir. 890.960 kentaldır. Ekim sahası, geçen 

•"'''"'\1"'•"' ı.o:>.o '\ct ı . ._1 .. ~ ~-ı_- -'--- - '--

Fındık ağaçlarında doğuşun azlı -
ğından ve ilkbahar ile yaz aylarında 
Karadeniz mıntakasına yağan yağ • 
murların nihayetsizliğinden dolayı 

38 - 39 istihsal miktarının bir önceki 
seneye göre yüzde 50 den daha aşağı 
olacağı hakkındaki tahminler, idrak 
senesinde teey}'üt etmiş ve kabuklu 
fındık rekoltesi, 25-26 bin ton arasın
da tahakkuk eylemiştir. Bu mahsUle 
bir evelki seneden 2500 • 3000 ton a
rasında stok devredilmiştir. 
Pamuğa gelince : Müsait hava şart· 

lan altında yetişen 938 - 939 mabsfilü 
için yapılan ilk tahminler, Adana mın 
takasında 202.000 balye, Ege mıntaka
sında ise 88 bin balye olarak elde edi· 
leceği merkezinde idi. Eylül ve bi -
rinci teşrin aylarında yağan zamansız 
yağmurlar henüz toplanmıyan pamuk· 
lar üzerinde müessir olmuş, ilk yapı· 
lan tahminlerin hilafına olarak Çu -
kurova rekoltesi 114.000 ve Ege mın
takası rekoltesi iıe 75.500 balye ola -
rak tahakkuk etmiştir. Iğdır pamuk 
mahsfilü ise geçen senenin 10.000 bal
yesine mukabil 7000 balye olarak id· 
rak edilmiştir. 

Tiftik istihsali, 938 - 939 mevsimin
de istihsal mıntakalarında hava şart -
lan müsait gittiğinden fazla zayı • 
at olmamış ve mahsul, geçen senenin 
7 .388.000 kilosuna mukabil 7 .498.000 
kiloya yükselmiştir. Yapağı istihsa -
ıatı da 938 - 939 da bir sene evelinin 
24.670.000 kilosuna mukabil 26.628.000 
kilo olmuştur. 
Gülyağı istihsalatı 115 - 120 kilo a

rasındadır. 

Palamuta gelince : Mevsim içinde 

havaların müsat geçmiş olması dola -

yısiyle bu ıene mikdar itibariyle bol 

olduğu gibi kalite itibariyle de yük -
sek bir mahsul elde edilmiştir. İlk 
tahminlerde 51 - 54 bin ton olacağı 

beklenilen rekolte, iyi havalar ve yağ. 

murlardah istifade etmiş ve 60 bin ton 

l'.Urtta crogu ve cenırnuşauı lluıgt:· 
477.379 hektara yükselmiştir. Randı - Memleketin hayvan serveti de de-

lerinde hava kapalı, Trakya, Kocaeli, b" 
man itibariyle geçen seneye göre ır vamlı olarak artmaktadır. Koyun aa-

Orta Anadolu bölgelerinde yer yer ı tt 
aza ış m~.v~.u ur. 

1
• B 

1 
yısı on sekiz milyonu bulmuştur. Keçi 

karlı, diğer yerlerde yağmurlu geç • Kuru uzume ge ınce : aş angıçta • • .. . • 
miştir. doğuşun yüksekliği, ilkbaharda ve dokuz, tıftık dort mılyon, sığır ıekis 

24 saat içindeki yağışları metre mu- m~hstlliln idra~i sıralar:nda havaların milyona yakındır. 
rabbaına bıraktıkları su miktarı An- musaade etmesı dola~ısıyle. Ege mı?- -----

• . , l , takasının 38 - 39 çekırdeksız kuru il-
talya da 44, Edırne de 40, stanbul da .. · t"l '"l 'kt 80 b' t b ı· ~ Ed •tt f ' . • . zum ıs ılsa mı arı ·. ın ona a ıg remı e eyezan· 
38, Çanakkale de 31, İzmır de 28, Kil- olmuştur. Rekoltenin ytiksek oluşu, 
tahya'da 26, Nazilli'de 12, Zonguldak- mahsfilün geçen seneye göre tane iti
ta 8, Kastamonu'da 5, diğer yağış gö- bariyle küçük kalmasını intaç etmiş 
ren yerlerde 1-4 kilogram arasındaır. ve eylül ayında yağan yağmurlar, ser-

Edremid, 28 a.a. - Dün gece yarı

ııındanberi ıiddetli yağmurlar ve ı~ 

dosla dağlardaki karların erimeğe baı 
Rlizgarlar Orta Anadolu'da cenup, gilerde bulunan mahsfilün bir kısmını 

1 t M t k 937 938 l laması yüzilnden çaylar taşmı!J ve bu dig~ er bölgelerde umumiyetle şimal ıska mı ış:ır4·2 b"ın a a~dıni • yı 1 

istikametlerinden saniyede en çok 14 

metre kadar hızla esmiştir. 
Karadeniz'de yeniden başlıyan ka -

rayel, Marmara ve Ege denizlerinde 
ise poyraz fırtınası devam etmekte • 
dir. 

Mevcut kar örtülerinin kalınlıkları 
Van ve Malatyada 5, Sıvasta 16, Erzu
rum'da 39, Uludağ'da 80 santimetre • 
dir. 

Yurtta en dilşük sıcaklıklar sıfırın 
altında Ordu'da 2, Erzurum'da 5, Van 
ve Malatya'da 9 derecedir. 

En yüksek sıcaklıklar da sıfırın ils
tünde Adana'da 11, tzmir'de 14, An
talya'da 16, Bodrum'da 17 derecedir. 

re o tesı ın ton ı . 

Çekirdekli kuru üzümlere gelince : 
938 - 939 ihraç mevsiminde kuru Ü -
zümlerimizi fazla miktarda alan mem· 
leketlerin başlıcası, Triyeste transiti 
ile orta Avrupa ülkeleri, Hollanda, 
İngiltere, Belçika, İtalya, Fransa, Ma
caristan ve Letonya olmuştur. 

Küçük ve büyük Menderes nehir -
terinin suladığı havzada yetişen incir 
mahsUlü, ilkbahar ile idrak sıraların
da hava şartlarının mü&ait cereyanı 
ve ilek ameliyesinin normal bir tarz
da yapılması dolayısiyle hurda nis -
beti az ve iyi kaliteler fazla olmak ü
zere kırk bin ton olarak istihsal edil-
miştir. 

arada Zeytinliçayı köprüleri yıkıldı

ğından ve sular §Oseyi istila ettiğin

den Zeytinli, Kızılkeçili, Güre ve A· 
ltunoluk nahiyeleriyle muvasala ke· 

ıilmiıtir. Bir ki§inin suyun cereyanı· 

na kapılarak boğuldu,2:u söy~::nınekte-

dir. 

Dikili felôketzedelerine 

yardım edenler 
Krzılay Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

Halkevlerine hediye edilen 
tablolar 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Dikili ve havalisi zebele felaketzedele
rine cemiyetimiz vasıtasiyle yardım ya
pılmak üzere teberrüde bulunan a,ağıda 
iıim ve ünvanları yu:ıh muhterem zevat 
ve müessesata ıerek cemiyetimiz ve ge • 
rek felaketzedeler namına te§ekkürlereiıni· 
zi takdim ederiz. Cümhuriyet Halk Partisi Genel 

Sekreterliği, şimdiye kadar muhtelif 
yerlerde açılmış reaim sergilerinden 
ressamları himaye ve teşvik maksa· 
diyle satın almış olduğu tablolardan 
bir kıc;mını muhtelif Halkevledne he· 
diye etmiştir. Bu llalkevlerinin salon
larını süsliyecek olan tablolar şunlar
dır: Şefik Bursalı: Kony:ıdan, Veci
hi: Deniz, Ahmet Hakkı: Demirci, 
Seyfi Toray: Peyzaj, Meliha: Efe, R. 
Epikman: Kadın port resi, N. Ergü
ven: Köylü kız, Bedri Rahmi : Manza. 
ra. R. Etliknıan; Baraj, N. Berk: P ey
zaj. R. Epikm:ın: Der!:'ha'1e, Turgut 
Zaim: Portre, Eren Eyüboğlu: P ey· 
zaj, Ali Karsan: Kar manzarası, Ha· 
mit Görel: Peyzaj, Ali: Nakıs işliyen, 

Güzin Duran: Tors, Mahir: Dil..ıek dö· 
venler, Bedri Rahmi: Dolmabahçe
den, Kemal: Manzara, Yakup Peçe
nek ~ Pastel, Sabiha : Paristen, S;ıhiha: 
Maıı ;ı;ara, Ya1rnp P eçenek: P as tel, 
M uhtar: Uludığ , Yakup Peçenek 
Pastel, Sami : Mz.nzara, Sabiha : .Man-
7.'.lra, Seyfi Toray : Kış , Malik Akse}. 
Köy, Ş emsettin : Manzara, Ziya : Be· 
şiktaşt an , Sami : Manzara. Ayrıca An 
kara Iialkevine, Hamit G5rel'in Kot 
ralilrı. 

Ufak yardımlar 

Zelzele felaketi hakkında aldığı
mız yenı' rakamlar, biribirinden gü
zel yurt bucaklarına tabiatın yaptığı 
suykasdın, her gün biraz daha kor
kun<; olduğunu bildiriyor. Yasımı:.:, 
matemimiz her gün bir parça daha 
artmaktadır. 

Fakat bütün bu kalbimizi burkan, 
içimizi yakan tafsilat karşısında o 
biçare yurt bucakları gibi sarsılacak 
değiliz. Milli Şefin Erzincan vali· 
sine gönderdiği telgrafta tebarüz et
tırdiği kuvetli azim ve iradeye gü
venerek, mi::i y3.rdım komitesinin 
emrinde azamı muavenette bulun
maktan geri kalmıyarak yapacağı
mız şey, büyük mlJJet ve vatan ya
rasını bir an 6nce sarmak olacaktır. 

1939 senesi, ne yazık ki, son gUn
Terini yaşarken türk yurduna h3zin 
bir hatıra bırakmıştır. 

Üç gün sonra 1940 yılı girecek. 
Biiyük şehirlerimizde bu vesile ile 
balolar hazırlanmış, lokanta ve ga
zinolarda masalar tutulmuş bulunu-
}'OT. 

Birç_ok vatandaşlarımızın uğra-

'#AN 1~1 IL~R 
dığı bu feci felaketi düşüne düşüne, 
yapılacak bu toplantıların ne kadar 
neşeli olabileceğini bir tarafa bıra
kınız. 

Eğer 1940 yılına girerken mutla
ka yemek içmek icap ediyorsa bu 
vesileden de zavallılara yardım hu
susun<la istifade etmeliyiı:. 

Mesela aklımıza gelenler şunlar
dır: 

1 - Her fişe şampanyaya. birer 
lira, her şişe §araba 50, her rakı -
ya yirmi beş, her bira şişesine onar 
kuruş i/A.ve edilsin ve bu para 1940 
yılının ilk günü Kızılay veznesine 
yatırılsın. 

2 - Bir müddet için nakil vasıta
larına, tütüne. bakkallardan alınan 
içkilere muayyen bir nisbette fiyat 
zammolunsun! 

J - Milli piyango yılbaşı gecesi 
birçok talihlilere yüzlerce, binlerce 
lira kaz3ndıracaktır. Bu talihiiler, 
ellerine geçecek paranın yüzde bil-

mem ne kadarını talihsiz vatandaş
lara vermeyi şimdiden taahhf/.t et
sinler! 

Alınacak bilyük yardım tedbirle
ri yanında bu ufak tedbirlerin bir
çolc gedikleri kapattığı g6rülecek
tir, kanaatindeyiz. 

Harp §akalan! 

Orta çağlarda A vrupa'da bir takım 
din adamları ve müteassıp adabı 
muaşeret taraftarları gülmenin, eğ
lenmenin, bilhassa kahkaha atmanın 
düşmanı idiler. Buna rağmen şaka, 
J§tife, gülümseme ve kahkaha insa
nın içten gelen ihtiyaçlarıdır. Bun
da JÜphe edenler, harp gibi kanlı, 
dumanlı ve ateşli bir işte bile bun
ların ihmal edilmediğini görünce 
şüplıelerinden vazgeçeceklerdir. 

Bir İngiliz gazetesi yazıyor: 
"Alman resmi haberler ajansı, 

ingiliz başvekili B. Çemberleyn'in 
cepheyi ziyareti sırasında Nazi tay-

ya.reci/erinin İngiliz hatları üzerine 
bir ~emsiye attıklarını bildiriyor. 

Bu bir ingiliz şemsiyesidir ve ü
zerinde şu mesajı taşımaktadır: 

''Alman tayyarecileri B. Çem
berleyn'in bu kötü havalarda şem
siyesiz gitmeğe mecbur olmasma e
sellenir ve kendisine bu faydalı ko
runma vasıtasım gönderirler.,, 

British ünited press ajansı da 
Berlin'den İngiliz gazetelerine şu 
telgrafı çekiyor: 

"Almanlar, ingi/izlerin nerede 
cephe tuttuklarını anlar anlamaz, 
ktndilerine hararetli bir kabul ha
zırlamağa karar vermi§lerdir. Al
man askerleri onlara, fransız arka
daşlarına olduğundan ziyade dikkat 
ve itibar edecekleri muhakkaktır.,, 

Bu yazıyı alman resmi ajansı, 
bugiin garp cephesinde alman keşif 
koJJarımrı faaliyetlerini arttırdık
larını ve bilhos8a ingiliz mevzilerini 
ke§fetmcğe uğraştıklarını söy/iyen 
bir makale:sinde yazmaktadır .• , 

Garp cephesinde şakacıktan harp 
yapıldığı kamıatinde olanlar vardır. 
onların yanında işte siıe iki tane efe 
harp şakası! 

T. l. 

Lira Kr. 

40 75 Edirne kıztlay merkezinden 
266 62 Kocaeli kızılay merkezinden 

40 00 Manyas kızılay şubesinden 
ıs 00 Emet kızılay şubesinden 

500 00 Erdek donanma kumandanlı 

121 45 
ğından 
Erdek donanma kumandanlı 
tından 

100 00 Eceabat kızılay şubesinden 
40 00 Lice kızılay iUbesinden -- -

1123 82 
4S2Sl 153 Evelki listeden --46375 4-S 

27-12·1939 Cllr,ıtmba günü tTLUS ıtue
tcsinde çıkan Dikili ve havalisi ycr~arsın• 
tısı yardım liıtesinde Aı1takya mC'rkezi -
rnizden gönderi lmiı olan (2Z29) 1 i ra (29) 
kuruş sehven (Antalya merke:ıimi1den) 
şeklinde yazılmxştır. Tashih ve tavzih o • 
lunur. 

CAG R 1 
X KamLLtay Nafıa Enciimeni 

gün saat 10 da toplanacaktır. 

X Kamutay Adliye Encümeni 
gün sa1t 10 da toplanacaktır. 

bu. 

bu -

XNafıa Encümeni bugün saat 10 da top
lanacaktır. 
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Milli Şef 
Diyarbakır' da 

: D U N K U : 
~ ••••• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r 

1 nönü dün Elazığ' da 
tetkiklerde bulundu 

(Başı 1 inci sayfada) 
kabul ettiler. 

Umumi müfetthılik konafının önünde o
tomobillerine binen Reisicilmhur Elhığ 
çarşısının ba15ına gelmi5ler ve oradan iti
baren butun çarııyı, yağ-an kara rağmen, 
yaya olarak dolaşmışlardır. 

Belediyede şehir işlerini, vilayette vi -
layet işlerini tetkik buyuran Milli Scf. 
tilıt!en karargll.hını da ziyaret ettikten son
ra ıı;ehir sinemasını görmüşler ve buradan 
kız enstltilsilne gitmişlerdir. Enstitiıde bir 
saatten fazla kalarak Tunceli kızlarının ye
tiştirilmesi meselesiyle uzun uzadıya meş
gul olmuşlar. sınıfları ve atelye!eri birer 
birer gezmişler çocuklardan sualler sorup 
izahat almışlardır. 

Cümhurreisimiz öğle yemeiini umumi 
ıniifettişin evinde yemişler ve saat 14 de 
Diyarbakıra doğru yola çıkmışlardır. 

Eliızığ'dan giden yardım treni 
Ellıığ, 28 a.a. - Sivrice - Saat 14 de 

Reisicilmhur İsmet İnönil'yii uğurlayan Or
general KAzım Orbayla, dördüncü umumi 
müfettlıı Korgeneral Alpdoğan saat 16 da 
hususi trenle Erzincana hareket etmiıler -
dir. Generallerin trenin.de felaketzedeler 
için çadır, çamaşır ve ekmek, şeker, cay, 
gibi gıda maddeleri vardır. Bu trenin hat
tın açılmasiyle beraber Erzincana varaca
ğı umulmaktadır. 

Diyarbakır' da 
Diyarbakır, 28 a.a. - Reisicümhur ta -

ınet Inönü, ı;aat 20.30 da hususi trenleriyle 
ıehrlmize muvasalat etmiılerdir. 

Dr. Voronoff Fransız 
ordusunda (ahıacak 

Nevyork, 28 a.a. - Me§hur doktor 
Voronoff, Fransa'ya müteveccihen ha
reket etmiştir. Doktor fransız ordu
sunda cerrah olarak hizmet edecektir. 
Kendisi kemiklerin ve derinin tedavi
si şubesine memur edilecektir. 

Dr. Voronof, geçenlerde şimali ve 
cenubi Amerika'da bir takım konfe
ranslar vermiştir. 

İngiltere' de keşfedilen 
silah depoları 

Londra, 28 n.a. - Diln bütün giin askeri 
memurlarla zabıta tarafından sarfolunan 
fevkalade faaliyet neticesinde Kildo~ kont
luğu dahilinde mühim miktarda eslıha ve 
mUhimmat meydOJlll c~karılmış oldıı2u ge
ce yarısı ıtan ecııımıştır. ~ enı<ıen 11 ıuıı 

• tevkif olunmuştur. ----

Kareli berzahında göğüs 

göğüse muharebe oldu 

Sovyet tayyareleri Finlandiya'nın 
içinde ve cephede faaliyet gösterdiler 

İngiltere ve 
Almanya'nın 

deniz İnşaatı 

BİR MUKAYESE 
Helsinki; 28. a.a. - Finlandiya teb-1 sa Aleksandrovsk'tan ve Munmars'tan 

liği : Kareli berzahındaki devam e- denizyolu ile iaşe edilm.~kt~dir. Bu Londra, 28 a.a. - Evining Standard ga-
den Sovyet taarruzlarının, gög~ üs gö- iki şehir demiryolunun otesınde bu· zete&i bugünku başmakalesinde ~üyıik 

harp gemisi ınşaatı bakımın.dan İngılt~re ğüse ·cereyan eden şiddetli bir çok lunmaktadır. . .. ve Almanyanın bugunkü vaziyetleriıu ııoz-
müsademelerden sonra Finlandiya kı- Vakıa Finlandıyalılar böyle bir den gecırmekterlir. . 
taları tarafından püskürtüldüi!ünü manevrayı tahakkuk ettirecek miktar- lngilterenin tezgahında otuz be:ier ~ın 

- tonluk be;, gemisi mevcuttur. Bunların ın-
kaydetmektedir. İki rus bölüğü imha da kıtalara malik olmadık1arı.~ı te~lim ıınsı bitmiş gilıidir. Ve en az ikisi denize 
edilmiş ve kızılordu, Suvarta gölünün ediyorlar, fakat buna teşebbus edıle · açılmak iızeredır. Her gemııle 14 pusluk 

· d · "'l" h k ~· · d ·· ).. lar en son model toplar mevcuttur. l:lu top · buzları üzerın e bırçok o u .,..ıra mı.j- ce6ını e soyuyor · ' ıarın menzili eski ıs pusluk toplann men-
tır. M k't harga..,alrkl r zilinden çok fazladır. r· .. unmarll a " a Bundan başka a;emiler hava ve denizaltı Şark cephesinde Ladoğa gö unun çıkmıı taarruzlarına karşı hususi bir .zı~hla or -
şimalinde keşif kollan şiddetli faali- tiılildlir. Süratleri saatte 30 mıldır. 
yet sarfetmiş1erdir. Oslo, 28 a.a. - "Havas" Norveç'in Keza 1ngilterede evelkilerden cok daJ;ıa 

Leiska şarkında, Anari civarında şimalinden gelen haberlere göre, yi · büyuk dort geminin inşası nıütesa~verdır. 
ı d Bunlardan ikisi pek yakında tezgiha ko· Sovyet arazisınde müsademeler de - yecek yokluğunc an olayı sovyetle · nulacaktır. Bu yenı gemiler zikredilen 

vam etmektedir. rin Murmansk üssünde karışıklıklar beş gemiden çok fazla delme kabiliydini 
k . ı· k' • d K"k. zuhur etmiştir. haiz olmakla beraber, 16 pusluk toplarla Leis a şıma ı şar ısın e ı ıvara mücehhez olacaktır. 

civarında :liişman hududa .kadar sil - Stokholm, 28 a.a. - Havas ajansın- Buna mukabil, Almanya otuz beşer bin 
rülmüştür. Denizde düşman tayyare - dan: Murmansk'tan bildirildiğine gö- tonluk dört gemi inşa etmektedir. Bunlar-

. h"I h d fi · .. dd"t .. re viyecek fikdanından dolayı sovyet da 15 pusluk 8 top ve dört tayyare bulu -lerı sa ı e e erıne mutea ı •ıe - J nacak ve ı;üratleri saatte 30 mil kadar o-
falar devamlı surette .küçük taarru1 · kıtaatı arasında kargaşalıklar çıkmış- tacaktır. Bu dört gemiden ikisi kızaktan 
tara teşebbiis etmişlerdir. Finlc'indiya tır. indirilmi& ise de, ancak gelecek yıl so -

nuna doğru ikmalleri miımkün olacaktır. 
sahil istihkamları Kareli berzahında *** Keza Almaııyada iki tayyare gemisiyle 
kıtaların yapmış olduğu kara hareka· Helsinki, 28 a.a. _ Murmansk'taki onar bin tonluk 5 kruvazör ve çok seri 
tını ta,_vı'ye etmı'oııtı·r. · · h · ·· d ·b· ·· denizaltıları inşa edilmek üzeredir . ~ :ıı ıgtışaş aberlerı teeyyut e er gı ı go-

Hava faaliyeti rünüyor. Leningrad - Murmansk de-
Havada kızılordu tayyarelerinin !a- miryoluna kadar ilerliyen kayaklı 

aliyeti gere~ memleket dahilinde ge- Finlandiya müfrezeleri bu demiryolu
rek cephede çok kesif olmuştur. Mü- nun muhtelif noktalarını tahrip et
teaddit Finlandiya şehirleri bombar - miştir. Bu suretle buz denizi mınta
dıman edilmiştir. Sivil ahaliden bir - kasında bulunan rus kıtaları bir kı -
kaç kişinin yaralandığı ve maddi ha- sım iaşeden mahrum kalmıştır. 

saratın pek az olduğu söyleniyor. Fin manevra11ının mahiyeti 
Yalnız Lahti belediye dairesi ateş- nedir? 

ten zarar gl>rmüştür. Muhtelif birçok 
noktalarda Sovyet tayyareleri sivil 
halka mitralyöz ateşi açmıştır. 

Cephede ruı. tayyarelerinin bom -
bardımanları pek cüzi hasara sebebi • 
yet vermiştir, Finl§ndiya tayyareleri 
keşif uçuşları yapmış ve düşman hat
larının gerisindeki askeri hedeflere 
taarruz etmişlerdir. Dün, dokuz s,,v. 
yet tayyaresi düşürülmüştür. 

Salmijarvi mıntakasında 

Riga, 28 a.a. - Royter ajansının ha 
her verdiğine göre Finlandiyalılar 

çarşamba günU finlandiyanın şimalin 
de vuku bulan büyük meydan muha
rebesi esnasında 5.000 r.ıs esir etmiş
lerdir. Akşam geç vakit Helsinkiden 
alınan bu haber ormanların rus ölü ve 
yaralılariyle dolu olduğunu ilave et
mektedir. Finlandiya pHlnının mur • 
mansk demiryolunu kesmeğe matuf 
olduğuna dair havddis yine Helsinki
den tekzib edilmektedir. Finlandiya-

Garp cephesinde 
Paris, 28 a.a. - 28 Ki.nunuevcl sabah 

tebliği : 
Gece kaydedilecek hiç bir şey olmamı:ı

tır. 

Alqam tebliği 
Pariıı, 28 a.a. - 28 Kanunuevel Akşam 

tebliği: 
Kesif kolları daha mahdut faaliyette bu

lunmuşlardır. 

Batırılan alman 
denizaltı gemileri 

Faris, 28 a.a. - Tebliğ: Son üç haf
ta zarfında keşif yapmakta olan cüzü
tamlarımız iki düşman denizaltısına 

muvaffakiyetle taarruz etmişlerdir. 

Bu denizaltılardan birisi Comman-Helsinki; 28. a.a. - FinJandiyalılar, 
SalımıJaervı mıntakaaında n.ıslar ta -
rafından kullanılan tankların pek faz. 
la mikdarda olmasına binaen muka • 
bil taarruz teşebbüslerinde muvaffa~ 
olamamışlardır. Bununla beraber fin
landiyalılar, zayiata uğramaksızın çe
kilmişlerdir. Bu mıntakada çete mu
harebelerinin en muvafık bir harp u

nan t;nyeei •nylenıld in naaaran d;,mt uboc vizoı;unun, ğ ri d bil' 
muhtelif noktalarda hücıımlar yapa- deniz tayaresi ile irtibat tesis ederek 
rak rus !cıtaatını bir mıntakadan di- harekat icra etmekte olan Sirocco ve 
ğer bir mıntakaya nakle mecbur et - Railleusc torpidolarının tecavüzüne 
mek suretiyle yormağa matuftur. uğramıştır. Bir aydan az bir müddet 

Şiddetli kar fırtınaları zarfında Sirocco'nun muvaffakiyetle 
taarruz etmiş olduğu tehtelbahirlerin Finlandiya'nın 9imalinde hüküm 

• 

ISTANBUL 
Cümhuriyel 

Zelzele felaketi 
NADİR NADİ, bu başlıklı yazısında, 

şarki Anadoluda bir afet halinde tecelli 
eden yer sarsıntısından bahsetmekte -
dir. 

Zelzele mıntakasından henüz mufas -
sal malumat alınmamı!i olmakla beraber 
hasaratın çok miıhim olduğunu kabul e
den muharrir, malce ve bilhaı;sa canca 
vuku bulan zararı tebarüz ettirerek di
yor ki : 

"Bu gibi felaketlere karşı en büyük 
ve en müessir kuvet, milletin yekpare 
bir vücut halinde harekete gecmesidir. 
Nitekim Ankarada, zelzelenin mahiyet 
ve §umuliı anlaşılır anla§ılmıız derhal 
Buyuk Millet Meclisi Abdülhalık Ren
danın başkanlıı;ı altında bir yardım ko· 
mıtesi teşekku !etmiştir. Milletin varlı
gını temsıl eden biıylik meclisimizin 
milli bir felakete karoı gösterdigi bu ye
rinde ve titız alaka oniınde hiırmetle e
ğiliriz. Türk milleti, şan ve şerefle dolu 
tarihi boyunca bıitün imtalunlanru mu
vaffakiyetle vermiıtir.., 

İKDAM 

Cephe gerilerindeki taarruz 
ABİDİN DA VER, Garp cephesinde 

gi:ıze zarpan hareketsizliği izah etmek -
tedir. 

Muharrir, kıı mevsiminin ve bu mev
sim kadar Majino ve Sigfrit mıistahkem 
hatlarının kuveti bu hareketsizlikte en 
büyük limit olduğunu kaydetmekte ve 
müttefik kuvetlerle alman ordusunun 
kuvetini mukayese etmektedir. 

Abidin Daverin, var.ıl olduğu neticeye 
göre İngiliz hazırlıkları 1941 sonunda 
tamamlanmııı olacaktır. Fransız ordusu
nun hazırlıkları da henıiz itmam edil -
miş degildır. Her iki demeokra&i mem
leketi de var kuvetleriyle bu hazırlık -
larını biran eve] bitirmiye çalı&ıyorlar. 
1933 dcnberi harp için bıiyük hır enerji 
ile hazırlanan alman ordusu da bugün 
subay ve erbaıı bakımından noksan bir 
haldedir. Gerçi bir kurııun atmadan tes
lim olan ve iki milyon kişilik bir orduyu 
techize kafi malzemeyi alınanlara teslim 
eden çekoslovaklarla Polonya ordu&u -
nun metrukatı alman ordusunu malzeme 
bakımından takviye etmilitir. Fakat ağır 
topçıı noksanı kendini kuvetle hissettir
mektedir. 
Almıınların müttefiklere nazaran en 

kuvetli tarafı hava ordularıdır. Hitler:.n 
büyük bir emekle yarattığı bu ordu ya
kın zamana kadar İngiliz ve fransız muş
terek hava kuvetlerine kahir bir üstun
lükle faikti. Nitekim Führer bu üstün
lüğe dayanarak Münihte İngiltere ve 
Fransayı siyasi bir hezimete ıığratmı~. 
Çekoslovakyayı istila etmiş, Polonyada 
&ıiretli bir zafer kazanmıııtı. 

Alman ha ... ordusunun bugün aynı fa. 
ikiyeti muhafaza ettiği iddia edilemez. 
İngilizler Kanadada Amerika havacılık 
sanayiinin de yardımından istifade ede
rek büyük bir hava üssiı kurdular. Fran
sızlar havacılık sahasında cok seri in -
kipflar kazanıyorlar. O kadar ki, kısa 
bir fi.tide demokrasilerin hava kuvetleri 

az 
a. a. Matbuat servisi 

Almanya için korkunç bir hadde vara
caktır. 

Deniz kuvetleri arasında bir mukaye
se yapmıya imkan yoktur. Hele 941 se
nesi sonunda İngilterenin deniz kuvet
leri, aynı zamanda bütün denizlere bir
den hakim olacak hadde varacaktır. 

Bütün bu mukayeseler demokrasilerin 
gün geçtikçe daha fazla kuvetlenmderi
ne mukabil. ıılmanların zara diıştuklcri-
ni göstermektedir. . 

Abidin Daver. bunu nazarı d.kkate a
larak, almanların ı;eri bir hareket yap
mak zaruretinde oldukları neticesine \a
rıyor. 

İstanbul postası 

Kooperatif çil iğe kayret 
SUPH t NURİ İLERİ, bu başlık al

tında kooperatifçiliguı ıktısadi menfa
atlerini tebaruz ettıren bır maıta;c r.eş
retmektedir. 

Vakit ile Yeni Sabahta ba:imııkale yok
tur. 

IAN 
Bulgaristan' da mebuı seçimi 
SADRİ ERT~M. bu ba&lıkla bır ına

kale neşretmektcdır. l>unya hadıseleri
nın biıyuk ihtıJaflarla bır yuma.ıt ııa.uni 
aJdıgı ~u sıralarda bu seçımm yalnız 
bıııkanlar içın de.il, butlin dunya ıcın 
chcmiyetli oldugunu kaydeden muhar
rir diyor ki : 

"24 ki.nunuevelde Şunınuda yapılan 
intihapta 27 namzetten 23 taneı;i nuıtıi
met ı;iyasetine taraftar, uc t:ınesı de 
müstakil namzettir. Şuınnuda hu.ıtiınıet 
taraftarlarının kazanmııı olmaları gerçi 
bulgar parlamentosunu teşkıl edecek o
lan 106 mebusun t:ındansları hakkında 
kati bir hukiım vermiye miısait deı;il
dir. Ancak Bulgaristanda intihap şera
iti nazarı dikkate alınırsa netice hakkın
da hükum vermek kabildir ... 

Bulgariı;tandaki intihap usulünün K. 
Georgiyef zamanındanberi geçirdigi de
virleri anlatan muharrir, bugiınkü şekle 
nazaran Koseivanof taraftarlarının ka
.zanmalarını muhakkak savarak diyor ki : 

"Köseivanofun bir kas; senelik faali
yeti onun için ve dış politikalannı iza
ha kafidir. Onun politikası: sukün ve is
tikrar, ictimai ve iktısadı ıslahat, milli 
inkiıaf, ziraifaaliyetin tezyidi, bulgar 
ihracatının rasyonelleştirilmcsı, parti -
zanlığa meydan vermemek, bulgar mil
letini kralın etrafında toplamak, sag ve 
sol temayüllerle mücadeledir. 

Dış politikası: komı;ularlyle iyi mü
naı;ebetler idame, bulgar gayelerini sulh 
yolu ile eelde etmektir . ., 

Bulgaristanda bugünkü zimamdarlara 
muhalif olanlar hakkında bazı malumat 
kaydeden Sadri Ertem, makalesin.in so
nunda diyor ki : 

"Kom$U memlekette başlıyan intihap 
faaliyetinin. memleketin iç ve dış poli
tikasında yeniden bir istikrar devri aça
cağına hükmolunabilir. 

Bu istikrar devresinin sonunda, Bul
garistanm yeni harp karşısındaki va -
ziyeti biraz daha vuzuh peyda edecek
tir. Dünyayı aUikadar eden nokta da 
budur.,, 

Graf von Spee hakkında 

Arjantin'in alman 
protestosuna cevabı 

Buenos Aires, 28 a.a. - Alman bü
yük elçiliği tarafından Graf von Spee 
zırhlısı mürettebatının mevkuf tu • 
tutmasına karşı yapılmış olan prote:s
toya ceva,> olarak Hariciye Nezareti 
bu zabitlerle mlir.:ttebatın vapur batı
rıldıktan sonra değil, bir muharebeyi 
miiteakip kur~arılınış olduğu ve bina
enaleyh Arj;ıntinin hareket tarzında 

haklı bulunouğu ıtanaatini dermeyan 
etmektedir. 

aiılü olduğu zannedilmektedir. 
Kayaklar takıntt olan 250 Fin1an -

diyalı, düşmanın münakale hatlarını 
ve bilhassa Murmansk'a giden şimen
düfer yolunu tahrip etmek üzere Sov
yet arazisinde epey ilerlemişlerdir. 

mikdarı bununla üçe çıkmıştır. sürmekte olan şiddetli kar fıtrtınala· 
rı, iki gündenbcri her iki muhasım 

tarafından faaliyette bulunmasına ma 69 senedenberi birinci defa olarak 
Birleşik devletlerin "d tekerrür eden bir hôdise 

Mürettebat muhacir telôkki 
edilecek 

Buenos - Aire&: 28. a.a. - Graf von 
Spee mürettebatından 1036 kişi, as • 
keri mıntakalarda mevkuf tutulmı ya
cak, kendilerine medeni ve meslekf 
her türlü faaliyette bulunmak hüri -
yetine tamamiyle sahip muhacirler na
zariyle bakılacaktır. 

Harp ve Fasm membalan 
Rahat, 28 a.a. - Hüklimet konseyi 

1940 bütçesini tetkik etmek üzere ilk 
toplantısını yapmıştır. 

General Nogues söylediği nutukta 
Fas menbalarının uzun müddet dahi 
harbin istilzam edebileceği fevkalade 
gayreti devam ettirebilecek derecede 
bağlam olduğunu kaydetmiş ve Met
ropol'a bütün sahalarda tam müzaha
retin ehemiyetini tebarüz ettirmiştir. 

Bu nutuk uzun alkışlarla ve tasvip
le karşılanmıştır. 

Mançuko - Mogol 
hudut komisyonu 

Moskova, 28 a.a. - Mançuko ile 
Mogolistan arasındaki nuüudun çi • 
zilmesi için teşkil edilen muhtelit ko
misyon 25 kanunevelde Çitada seki • 
ıinci celsesini akdetmiştir. Komiayon 
nun ilerideki mesaisi hususnda bir 
anlaE:ma imza edilmiştir 

Hududun tahdidi hakkındaki mü
::akereler şimdiye kadar normal ola
rak cereyan etmıfjtir. Müzakerelere 
7 kanunsani 1940 da deıam olunacak
tır. 

Kareli berzahında Sovyet kıtaları, 
da Viborg'a 45 kilometre mesafededir 
ve bu şehri bombardıman etmek i~in 
uzun menzilli top kullanmaları ihti
mal dahilindedir. 

Bombardıman edilen hastaneler 
Sovyet tayyareleri, Ladoga gölünün 

şimalinde üzerinde kızı1haç işareti 
mükemmelen görülmekte olan bir has
tahaneyi bombardıman etmişlerdir. 
Öğrenildiğine göre Sovyet tayyare

leri, cepheden dönmekte olan sıhiye 
otomobillerini de mitralyöz ateşine 
tutmuşlardır. 

Dün iki ruı tayyaresi, motörleri fe
na işlediğinden dolayı Povaniemi ile 
Kemijarvi arasında mecburi olarak 
yere inmişlerdir. Bunlardan birisi tek 
rar havalanmıı ve kac;mağa muvaffak 
olmuş ise de ikincisi Finlandiyalılar 
tarafından yakalanmıştır. 

Sovyet kuvetlerinin başlıca faaliyc 
ti, Kareli berzahında olup bilhassa üç 
noktaya müteveccihtir. Bu üç nokta, 
şunlardır: 

Hatjalahti gölü, Suvanto gölü ve Pa
ipale nehri. Hiç şiiphcsiz ruslar Hatja
lahti gölü mıntakasının Finlandiyalı
ların müdfaa &istemlerinin en zayıf 
noktası olduğu suretindeki tahminler 
rinin doğru çıkacağını ümit etmekte
dirler. Finlandiyalılar, bu gölün ce. 
nup sahilindeki mukavemetlerinde 
berdevamdırlar. 

Munmarsk'la muvasalayı 
kesmek için 

Londra, 28 a.a. - Royter ajansının 
Bergen'deki resmi mahafilden öğren -
diğine göre, Salla'dan öteye ilerle • 
mekte olan Alvela'daki Finlandiya 
ordusu çok cüretkar bir manevreye 
teve&Sül etmittir. Bu ordu Finlandi
ya hududundan 65 kilometre mesafe
de bulunan ıovyet arazisindeki Kan
de gölleri mıntakasına kadar ilerle -
mek ve bu suretle Munmarsk demir -
yolunu kesmek istemektedir. 
Şunu kaydetmek l!zımdır ki Petsa

mo civarındaki sovyet kıtaları bilhas-

,.....,.. u-··--·· --

ni olmaktadır. 

27 ilkkSnun tarihinde Finlandiya
nın şimal müntehasında vukua gelen 
muharebede Finlandiyalıların 5.000 

silôh ihracatı yenı en 
esir almış oldukları iddia edilmekte- Vaşington; 28. a.a. - Neşredilen 
dir. , resmi istatistiklere göre, Birleşik A- Popo dün İtalya k1rohn1n 

son ziyaretini iade e ti 
merika Devletleri 1939 teşrinisanisin

Ladoga gölil şimalindeki Finlandi- de 5.143.000 dolarlık harp malzemeai 
ya kıtaatının ancak 16.000 ki§iden mil-

ihraç etmiştir. Bu ihracat şu suretle rekkep olduğu, kar§ılarındaki sovyet 
kuvetlerinin ise hemen hemen 35.000 ayrılmaktadır : Kanada 540.000 dolar, 

İngiltere 701 bin Fransa 2 milyon 149 
ki§iye baliğ bulunduğu tasrih edil- bin, Hollanda 927 bin ve Arjantin 221 
mektedir. bin dolar. 

Henüz teyit edilmiyen bazı malı'.l
mata göre, sovyet kumandanlığı mü

himmatın bilhassa tayyare bombaları
nın evsafından memnun değildir. Bu 
bombalardan birçoğu patlamamakta
dır. Buna binaen kumanda heyeti al
man mamutatı mühimmat tedarikine 
çalışmaktadır. 

• Rus tebliği 
Moskova, 28 a.a. - Leningrad mın

takası erkanı harbiyesinin tebliği: 
27 kanunevelde hiç bir mühim hadi

se vukuu halıer verilmemektedir. Sov 
ye tayyare!cri k"!~if uçıışları yapmıl
lardır. 

Stalin'in bir emri 
Riga, 28 a.a. - Moskova'dan alınan 

haberlere göre Stalin, herne pahasına 
olursa olsun Finlandiyalıların muka -
vemetlerini kırmak için Manerheim 
hattı üzerinde en güzide sovyet kıta
larından 800,000 kişilik bir kuvetin 
tahşit edilmesini emretmiştir. 

Finlandiya'ya giden gönüllüler 
İsveç gönüllülerinden mürekkep j. 

ki müfrezenin Finlandiya'ya hareket 
etmiş olduğu haber verilmektedir. 

Bu müfrezeler, istasyonda yüzlerce 
inııan tarafından teşyi edilmiş ve al -
kışlanmıştır. 

Ayrıca bildirildiğine göre, talebe 
ve işçiden mürekkep 53 kişilik bir 
Norveç gönüllü kafilesi harp etmek ü
zere Finlandiya'ya hareket etmiştir. 

Finlandiya başkumandanı mareşal 
Mannerheim, finlandiyalıların hizme -
tine giren danimarkah doktor ve hasta 
bakıcılara teşekkür eden bir telgrafı 
Danimarka hastanesi 

0

müdürüne gön -

Amerika hükümeti ayni zamanda 
harp levazımı ihracı hususunda veri -
len ruhsatiyelerin bir listesini de neş
retmektedir ki bu liste aşağıdaki si
parişleri gösteriyor : Avustralya 4 
milyon 170.000 dolar, Kanada 1 mil
yon 280.000, İngiltere 14.970.000, Fran
sa 95.579.000 dolar. 

Kıral ve Papa uzun müddet görüştüler 
Roma, 28 a.a. - Bundan 15 sene öncesine kadar Roma'da esir telakki olu

nan Papa, bugün mutantan merasimle İtalyan kıral ve kıraliçesinin kendi
sine yapmış oldukları ziyareti iad~ etmi~tir. Bu suretle, Latven muahede
sinin imzasından sonra Papalık'la İtalya hükümeti arasında başlıyan ya
kınlaşma, yepyeni bir safhaya girmiş oluyor. 

dermiştir. 

Vatikanda nyola çıkan Papa, İtalya a - jleybinde meşgul konuşmalar münhasıran 
razisi ile Vatikanı ayıran hudut üzerinde dahili bir mesele olarak tavsif edilmekte 
Roma vlifü;i tarafından kaflılanmış ve vili ve Almanya tarafından mevzuu bahsedile
bu ziyaretin tarihi ehemiyetini kayaeden cck bir me&ele olmadıcı söylenmektedir. 
kısa bir nutuk soylemİ§tir. 

Danimarka'dan da gönüllü 
gidiyor 

Finlandiya cephesinde döğüşmek 
üzere her gün Pinlandiya'ya danimar
kalı gönüllü kafileleri hareket etmek
tedir. Gerek faal, gerek ihtiyat zabit -
!er arasında da gitmek istiyenler pek 
çoksa da, milli müdafaa nazırı bu ta -
lepleri isaf etmemiştir. Bununla bera 
ber, son günlerde 300 den fazla dani
markah, Danimarkada seferberlik ilan 
edildiği takdirde derhal dönecekleri 
hakkında bir taahhütname imzaladık
tan sonra, Finlandiyaya hareket et-

Papa ve maiyeti yolda kıtalar tarafın -
dan ııel5.mlanmıştır. Kıtaatın arkasını ka
labalık bir halk kütlesi doldurmakta idi. 
Papanın maiyetini nazır Kardinal Mag. 

lione ve 40 kadar yüksek şahsiyet teşkil 
etmekte idi. 

Kıraliyet sarayına Papa ve kıraliyet 
bayrakları .;ekilmişti. 

Sarayda 
Papa sarayda İtalya kıra! ve krılicesi 

ile veliaht ve prenses P!emont. kont ve 
kontes Ciano tarafından istikbal edilmiş
tir. 

69 senedeııberi ilk defa olarak Papa İ
talya kıralını ziyaret etmektedir. 

Papa, İtalyan hükiimdarlariyle uzun bir 
mülakatta bulunmu§tur. Du mülakat es -
nasında kıraliyet ailesi kendisine takdim 
edilmiııtir. Ziyaret bir saat kadar ı;ünnüs. 

mişlerdir. müteakiben Papa Vatikana dönmüştiır. 
Tanınmış danimarkalı tayyareciler- ·Halk P~payı hararetle alkışlamı~tır •. 

. . . Pnpa ıle İtalya kırat ve kıralıçesı ara-
den FrıJS Erhard ve Frederıc Rus- unda teati edilen ziyaretler dolayısiyle 
mussen Finlandiya hava ordusuna B. Musolininin de ikinei klnun ayı içinde 
kaydolunmuşlardır. P~payı ziyaret edeceği tahmin eıdilmekte-

dır. 

Londra'daki heyetler 
Londra, 28 a .n. - Londranın diplomasi 

mahafili, biraz muhteriz davranmakla be
raber İtalya kıra! ve kıraliçesi ile bera -
ber Papa arasındaki ziyaretler teatisine 
büyük bir al4ka göstermekte ve handan 
cok iyi neticeler hasıl olacağı tahminin.de 
bulunmaktadırlar. 

Byrd keşif heyeti 
kutup yolunda 

Vellington, 28 a.a. - (Yeni Zcland) : 
Bayrd keşif heyeti hası, buyuk bir yük -
seklikte hava §artlarını bildırmek içln tel
siz telefon tesisatiyle mıicehhez balon1ar
dan istifade ediyorlar. 

Heyet azasından B. Paul Sip!e. dört 
meteoroloji i&tasyonu daha tcs.s eylemiş -
tir. Bunları bütiln sene idare etmek ta -
uvvurundarlır. Geniş bir ilmf radyo di • 
füzyon programı derpiş edilmektedir. 

Nevyork'ta bir konser Yeni bi~ antikomintern paktı mı? 
Nevyork, 28 a.a. - Dün akşam Fin- Kopcnhag, 28 a.ı. - National Tidende"- B c 1 H" .. T 

landiya Lottas kadın teşkilatı menfa- nin Berlin muhabirine göre, Papalık ile • ema USllU aray 
atine verilen bir konser 25 bin dolar İtalya arasında cereyan etmekte olan mü-

zakerelerin hedefi bir nevi antikomintern Aııger '"e a ıI du hasılat temin etmiştir. Konserde ha- paktı ynpmaktır. S .J V S O 
zır bulunan Finlandiya elçisi Pro- Berlindeki enternasyonal mahfillerin mü 

b" k ·• l' k taleası ıudur ki, Papalık ve İtalya, dün-
cope, ır nutu soy ıyere • sovyet ya lhtllilini tenle çalışan bo1$evikliğe 
kurşunlariyle ölen üç genç Lottas'ın karşı bugünkü Avrupa vaziyetine binaen 
hatırasını taziz için bir dakika sükut ı' daha cid~i bir ha~tı hareket ittihazını lü -
d·ı · • · · · zumlu gormektedır. 

e ı meaını ııtcmıştır. Alman mahfillerinde ise bol~eviklik a· 

Angers, 28 a.a. - Buraya muvasa
lat eden Türkiye'nni Polonya hükii
meti nezdindeki büyük elçisi B. Ce
mal Hüsnü Taray, Polonya reisicürn -
buru tarafından kabul edilmiştir. 
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• Türk hava postaları 
astörıze Süt Devlet hava yolları idaresinin önil· / 

müzdeki seneler için çok geniş bir ha-
• ~erçc~ten büy~k ilim adamları j z~lmak~an koru~a~ üzere tatbik et- va seferleri programı hazırlamış oldu- ı y i İ 
ılmı tabırlcre şahıslann adı karış- mışlcrdı. Halbukı spt esasından pek j ğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Bugiin ~fil 
masını hiç beğenmezler. Onların j nıikroplu olunca bu usul onu çabuk mevcut Ankara - İstanbul, Ankara -

Harpte umumi fiy 
selisine karsı ~edbirler 

T Ü R K t Y E 
RADYO DİFÜZYON POSTALARI 

TÜRKİYE Radyoı;u - ANKARA Radyosu 
1648 m. 182 Kcs/120 - 31.70 m. 9465 Kcs/20 

Kw. Kw. T.A.P. 

kendi söylediklerine göre, bunun ekşimekten bile kurtaramaz. İzmir, Ankara • Adana, İstanbul - İz-
aebebi ilmin bütün insanlığın malı Zaten sağlık bakımından düşünü- mir hatlarına iHive olarak önümüzde
olmasıdır. Bir ilim adamı bir §eyi len §ey südü hastalık mikropların- ki mevsim Ankara - Samsun, 1stan
ke.,fettiği vakit onu bütün in~anlara dan kurtarmaktır. Bu bakımdan u- bul - Samsun hava yollarının da açıl
hedjye etmi, demektir, artık ke~'i- sul pek emniyetli değildir. Mikrop- ması bu geniş programın tatbikatına 
ne ac!mı tnkmıya bile hakkı kal- lnrın bir çoğu azalmak yahud kay- bir başlangıç olacaktır. Bu hatlardan 
ınaz .•• Bu türlü dÜ§ÜnÜş ~üphesiz bolmakla beraber bazılan hiç telef başka hükümet merkezimizi havadan 
doüru ve pek yüksek ahlaka şahid olmllzlar ve mikropsuz sanılan süt başlıca şehirlerimize ve komşu mem
olmakla beraber, ilim adamlarının çocuklara barsnk hnstalığı verir. leketlere bağlıyacak hatlar için de ha-
dü•üncelcrinde onların söylemek is- Bu mahzur, pastörize etmek usu- zırlıklara ha lanmıştır. Bu hatlar: 
tetlilderi bir sebep daha bu?unsa ge- Jünün ilk zamnnlarında sıcaklığın Ankara - Elfizığ - Van - Tebriz yo
relttir: llir:ı ndamı sayılmıyan kim- an~nk 60, 70 dereceye çıkarılml\- )unu takip edecek olan Ankara - Teb
sele .. den bazılarının, farkında olma- sından ileri geldiği zanncdildiğin- riz; 
den, yaptıklan büyük keşifler .• Me- den şimdi 80, bazı yerle!'de 90 dere- Ankara - Adana - Beyrut yolunu ta-
aeliı, §İmdi bütün dünyayı geceleri ceve kadar cıkarırll\r, Bu usulü tat- kip edecek olan Ankara - Beyrut; 
ı ıklandıran dinamo elektrik maki- bik eden müesseselerin en meşhuru Ankara - Sıvas - Erzincan • Erzu
nesini, ndı, sanı belli olmıyan Gram Nevyork'dadır. Bu miies~esenin gör- rum - Kars . Tiflis yolunu takip ede
isminde bir işçi icat etmişti. Bu harp düğü i~in tafsilatı Ho!ivod'da mes- cek olan Ankara - Tiflis: 
zamanından önce dünyaları dola- hur ııinema seridleri çıkaran stüd- Ankara - Elazığ - Diyarbakır - Mu
~ n Zeplin balonlarının ilk Örneği yolann verdikleri tafsilfıtla rakabe- sul yolunu takip edecek olan Anka-
d'::ncnli balonudur. Santos • Dumon te J?"irecek kadar hoştur: ra - Musul: 
adında bir sporcu bulmuştu. Meşhur Her gün, §chrin etrllfmd<t 320 Ankara - İzmir - Atina yolunu ta-
irm ndamlan uğraşa uğı:aıa mcyda- kilometreye kadnr yavılmış 48.000 kio edecek olan Ankara - Atina: 
n:ı getirdikleri keşiflere kendi ad- inekçinin 700.000 inekten sağdıkla- İstanbul - İzmir - Atina yolunu ta
hırını takarlnrsa, farkında olmadan rı 4 milyon litre süt 141 süt istasyo- kip edecek olan İstanbul - Atina ha
büyiik şeyler keşfeden o şöhretsiz nunda 2,5 derece soğutulduktan son va hatlarımız olacaktır. 
adamlar kendi adlarını takamayın- ra her biri camdan kenarlı ve 6.000 Bu suretle çok genişliyecek olan 
ca büyÜk bir hal<sızlık olmaz mı? den 11.000 litreye kadar hacminde hava postalarımız için yepyeni bir 

Pnstör de gerçekten büyük ilim 40 tane sarnıçlı kamyonda ve her tipte hava posta pullarına da ihtiya
adamlarının birincilerinden biri ol- biri 23.000 litre hacminde 6 tane cımız olacağı tabiidir. 
duğundan, sağlığında hiç bir ke§fİ· sarnıçlı vagonda müesseseye gönde
ne takmamış olduğu büyiik adının rilir. Orada sütler 160.000 litre hac
sonradan, sütlerine reklam yapmak minde 11 tane camdan depolarda 
istiyen tacirler tarafından kullanıl- 80 derece sıcaklığa çıkarıldıktan 
mış olduğunu haber alması müm- sonra birdenbire 2,5 derecede aoğu
l·ün olsaydı canı sıkılmı§ olacağı tulur. Daha sonra şi§elere konula
&Üphe.siz ':r. Sütçülerin tatbik ettiği rak sütçü dükkanlarına yahud abo
b•ı usul Pııstör §<ırapları hastalıktan ne olanların apartmanlarına gönde
! '>ruyarnk bozulmadan eskimeleri- rilir... Bu sütler içirilmeden veya 
n; tbmin icin icat etmişti. Şarap ta- içilmeden Önce daima elektrikli buz 
h romi:'r etmiş bir madde olduğu dolabında ve 2,5 derecede tutulmak 
}.:ı. 'e süt tabii bir maddedir. Birin- §arttır. 
c:İ"İr.e uygun gelen usulün ikincisi- O kadar büyük sermaye iie ve o 
ne c e uygun geleceğinde, büyiik bir kadar çok zahmetle pastörize edi
kimya nlimi olan Pastör epeyce te- len ııüt çocuğa kann ağrısı verirse 
rcddüd ederdi, zannedilir. kabahat ya elektrikli buz dolabında 

Pastörize etmek denilen usul - yahud çocuğun annesinde olacağı 
tabii bilirsiniz - südü ilkin 60, 70 §Üphesizdir. 

Görüyorsunuz ki en iyisi annele
rin çocuklarına kendi sütlerini em
zirerel<, çocuk büyüdükten sonra, 
sütlerin nasıl pastörize edildiğini 
sinemada seyretmektir. 

derecede sıçaklığa kadar çıkararak, 

hiç hava görmeden, birdenbire so
ğutr:laktır. Bu usulü sütçülerde ilk 
zamanlnrdıı südü hastalık mikrop
larından kurtarmak için değil, bo-

Kif a lar arasında : 

·--·~-a. A. 

"'*"' 
Bizde ilk hava posta pulları ilk ha

va yolumuz olan Anl~ara - İstanbul 
hattının açılış tarihi olan 15 ağustos 
934 de satışa çıkarılmıştır. 

Bu pullar beş kıymetten ibaret 140 
bin seridir. Bu birinci seri - dört 
muhtelif vesile ile (Sıvas, 934 İzmir 
sergisi, Montrö mukavelesi ve Hatay'
ın ana vatana kavuşması) şürşarjlan
dığı halde hata sonu gelmiyen - 930 
pullarının üzerine bir tayyare resmi, 
ikisine (15 üzerine 12,5, 25 üzerine 
20) yeni kıymet ve 1934 tarihi sür
şarjlanarak tedavüle konulmuştur. 

7,5 kuruşluktan 495 bin, 12,5 kuruş
luktan 140 bin, 20 kuruşluktan 240 
bin, 25 kuruşluktan 196 bin, 40 kuruş
luktan l 98 bin adet sürşarj lanmıştır. 

İkinci seri de 937 de gene 930 pul
ları üzerine bir tayyare resmi yeni kıy 
met (7,S üzerine 4,S, 15 üzerine 9, 40 
üzerine 35 Kr.) ve 1937 sürşarjı vu
ru1ma1c suretfyie satışa çıxarnmı~nr. 

Genel Dil Bilgisi 

Bugün her iki serinin de mevcutları 
kalmamış gibidir. F.::asen bunların ar
tık yerlerini mevzuları iyi sesilmiş, 
renkleri ahenkleştirilm!ş yeni hava 
posta pullarımıza terketmeleri zama
nı gelmiştir sanırız. 

c. s. 

Birinci kısım, birinci kitap, 1939 İstanbul, Devlet Basımevi, sayfa rada dahi dilin felsefesi, ruhiyatı, ses 
değişmeleri, çözümleme, anlam deği

Y azan: Doktor Saim Ali Dil emre şimi, gramer şekilleri, kelime üretme 
(505). 

"Dil milletin aynasıdır" diyen bil
gin ne doğru söylemiş. Bir milletin 
bilgideki, ekonomideki, askerlikteki, 
ve hayatın her hangi bir bölümünde
ki durumunu anlamak için onun dili
ne bakmalı. Bir dil işlenmişse, ilerle
m!şse, sözlüğü çoksa, yeni yeni an
lamlara karşı o dilden yeni yeni keli
meler üretmek kolaysa onu söyliyen 
ulusun da incelmiş, yükselmiş, ilerle
miş olduğuna inanmak çok yerinde 
bir inanıştır. 

Lugat kitapları yoksul, kelime kök· 
leri kısır kalmış olan bir ulusun her 
anlamca yoksul ve geri olduğunda 
şüphe yoktur. Hele hiç bozmadan ya
bancı kelimeleri sinesinde yaşatmak 
istiyen bir dilin sahipleri kadar gü
lünç kimselerin bulunduğunu - bu 
asırda - düşünmek bile güçtür. Bun
lar kendi öz yurtlarını işletemiyerek 
dilenciliğe çıkmış zavallılara benzer
ler. 

ve türetme yolları, dil yakınlıkları gi-
Bundan anlaşılıyor ki eski Türkler bi çok önemli bahisler incelenmiş; bu 

gibi Türk dili de çok yükselmiş çok bahisler üzerine klasik örnekler veri
ilerlemiş imiş. Saltanat devri, yabancı lirken Bay Saim Ali hocamız türkçe
dilekler arkasında koştuğu için ya- mizden dahi birçok örnekler almıştır. 
hancı dile önem vermiş, ulusal dili Turan dilleri ikinci kısımda gele-
yüz üstü bırakmıştır. cektir; çok sabırsızlıkla beklediğimiz 

Türk diline cümhuriyetten sonra ö- bu kısmın da bir an önce çıkarılma
nem verilmeğe başlanmıştır. Bu önem sını sayın hocamızdan rica ederiz; bi
dilimize çok şeyler kazandırmıştır. zi en çok ilgilendiren bahisler bu kı
Bu yolda birçok eserler yazılmış; sımda bulunacaktır. 
bunların içerisinde sayın hocamız Birinci kısımda birçok resimler ve 
Day Doktor Saim Ali tarafından ya- haritalar bulunmaktadır. Değerli ho
zılmış bulunan (Genel Dil Bilgisi) camız bu hususta (Schmidt) ile (Meil
adlı eser kıymet biçilemiyecek kadar Jet - Cohen) den faydalanmış olmalı-
bu .. yüktu"r. dır. Bu kısımda dil bilgisi hakkında 
Şimdiye değin Dil Kurumu birçok birçok kıymetli kurallar yazılmış bu

değerli eserler çıkarmış ise de Genel Junuyor. Lengüistik terimlerine öz 
Dil Bilgisi üzerine bir şey çıkarama- türkçe karşılıklar vermeğe çalışmış 
mıştı. İşte bu eksikliği değerli ve bil- olan üstadın bu himmeti pek büyük
gin doktor Bay Saim Ali hocamız ta- tür. Himmet bu kadarla kalmıyor. 
mamlamıştır. Kitapta daha birçok öz türkçe kelime-

Dil Bilgisi üzerine Şemsettin Sa- Ier kullanılıyor, müsaadeleriyle bir ye
mi'nin küçük bir eseri vardır i (128) rine dokunacağım, bir yandan Arap
sayfa tutan bu risale (1303) senesinde ça, Farsça kelimeleri atmıya çalışır
İstanbul'da baı;ılmıştır. Bundan son- ken bir yandan da Fransızca kelime
ra rahmetlik Necip Asım bu konu Ü- lere kapıları açıyor, dilimizde karşı
:r.erine İstanbul Darülfunununcla bir Jıkları bulunan anlamlara Türkçeden 
seri dersler vermiştir~ bu dersler (il- ziyade Fransızca kelimeler kull?.nı
mi lisan) adı altında verilmiş ve (154) yor. Bu hal, güttiiğümüz davaya bir 
sayfalık küçük bir eser halinde basıl- parça aykırı gibi görünüyorsa ela bu
mıştır. nun alışıklık belası olduğu meydan-
Şimdi sayın doktor, bu konu üze- dadır. 

rine (300) sayfalık büyükçe bir eser Sözümü bitirirken, bize tam zama
ortaya koyuyor: bu kitap çok geniş nında bu kadar kıymetli bir eser ver
bir proğramın ilk kısmından ibarettir. diği için sayın hocamıza teşekkür et
Bu proğramı büyük üstad şu yolda sı- meyi bir borç bilirim. Bundan başka 
ralıyor. {1) Genel morfoloji: (2) Di- bu büyük adamdan Ural - Altay, 
lin yaşama ~artları: (3) Dil bilgisi Hint - Avrupa dilleri gruplarının ayrı 
tar;hi... ayrı ölçümlü gramerlerini bekleriz; 

Dil bilgisine genel bir bakış bahsi, bu, ancak onun yapacağı bir iştir, he
kitabın baş tarafında (79) sayfalık bir le dilimizle Hint - Avrupa dillerinin 
yer tutmakta olduğuna bakılırsa üs- karşılaştırılması ışını sabırsızlıkla 

tadın bu bahsi gelecek ciltte uzun u- bekliyoruz. birkaç kişinin bu yoldaki 

_, _, 

Hazim Atıl KUYUCAK 

CUMA - 29-12-1939 
12.30 Program, ve memleket saat ayarı, 
12.35 Ajan~ ve meteoroloji haberleri. 
12.50 Turk müziği (Pl.) 
13.30-14.00 Müzik : Hafif müzik (Pl.) 
18.00 Program. 

Yeni Avrupa turbinde her hususta Buna karşı birinci hakiki tf!dbir fi- 18.05 Memleket 6aat ayan, Ajanı ve met• 
1914-18 harbinin verdiF,1 derslerden yatların yükselmesine müsaade et oroloji haberleri. 
· 'f d 1 İ · 18.25 Tıirk müzici : Fasıl heyeti. 
ıstı a e o unuyor. ngıltere ve Fran· mektir. Filhakika ne gib~ teC:birler 19.ıo Konuşma : (Milli kahra~hk mco-
sa devlet adamlarmın askeri, malt ve alınırsa alınsın fiyatlar b•r deı eceyi) kibeleri) 
iktisadi sahada bu harbin başlar:gı - kadar yükselecektır. Fakat l·unda·ı 19.25 Ti.ırk müziği 

d Çalanlar : Kemal Seyhun, Refik Fer-
cm anberi kısa bir zamanda temin et-ı ileri yükselmclerı!le nıÜ"-:.ade t tmek san, Cevdet Çagla, Hasan Gıir. 
tikleri işbirliği bundan P.\'elki harbin bir fasit daire vüc-uda getirir. Cünkü ı - Okuyan : Semahat Öulenseı 
son senesinde elde edilen•len bile da- bugünkü fiyatlar yarınkı malların ma ı - Bimen $en - Ferahnak şarkı ı 
h k (Ruhumda bahar açaı) 

a sı ı ve d<:ı.ha mıismirdir. Gerek ou- liyetini teşkil ede ... Um•ınuyetl:: yük- 2 _ Bedriye Hoşgor. Eviç şarkı ı 
harip ve gerek bitaraf her memleket- selen fiyat seviyesi ise, gelir nadöi (Dıişıinmek istemem) 
te de 1914-18 harbini ve ~unun ıkti- ne olursa olsun, 1-crl:esi l"nt 1t"rec" 3 - Cevdet Çağla - Kıirdilihicazklr 

d' J şarkı : (Ah eden kimdir) 
sa ı neticelerini gözö;ıiinde tutanlar müteessir etmekle içtimaı ha~s•zlık 4 - Bimcn Şen_ Kıirdililıicazk!r şar-
aynı zararlı tesirlerin yeniden baş !ara sebebiyet verir. Halkın ge:ıri pa- kı : (Ateşi aşkın dile etti eser) 
göstermesine mani olacak tedbirleri ra olarak arttığı halde bu geli.-le tc· 2 - Okuyan :Azize Tozem 
d 

1 - Kemal Niyazi Seyhun : Kemen-
ü_şiinmekle meşgul oluyorlar. min edebildiği eşya maktan azalır. çe taksimi. 
Geçen harbin h~r memlekette görü- İkinci bı •• 1akiki çare vergileri art· 2 - Yusuf efendi - Suzinak şarkı ı 

len milhim iktisadi tesirkrinin b;ı~ın~ tırmaktır. Bu sm ~tle hem devle'. harp (Neşeyap etmekte) 3 - Arif Bey - Suzinak şarkı : (Us-
t.!a umumi fiyat yükselişi gelir. De- için kolayca para bulmuş olur, hem Janmadı bitli emeli bitmedi) 
rece derece fakat bila ist;sna her ta- de halkın umumi i§tira kuveti a:<altıl- 4 - . . . . . - Rast şarkı : (Gönül 
rafta eşya fiyatları yük.-eimiş muhte- mak suretiyle fiyatların yukselmesi· kurtulmuyor derdi elemden) 20.00 Turk müzici : Tanbur ve bağlama ile 
lif sınıflar arasında büyiik adaletsiz· ne mani olunur. oyun havaları 
likler hısıl olmuştu. Yalnız para ba· Gerek fiyatların yükselmesine mü- Refik Fersnn ve Sadi Yaver Ataman 
kımından tl'tkik o undug~ il zaman enf· saade etm~k suretiyle ve gerek \ergi· 20.10 TEMSİL : Cürüm ve Ceza (Yazan : Dostoivesky. Tercüme eden : Reşad 
l5syon denilen bu hadise tedavül va- terin arttırılması şeklinde b•ı!unan Nuri Güntekin) 
sıtalarının mübad-!le ihtiy;::cından faz- çarelerin her ikisi de halkı fazla gelır- 21.10 Müzik : Kuçük orkestra (Şef : Ne-
la olması şeklinde izah olunmaktadır. terinden mahnım eder, halbuki şöyle cif AşkG~)orge Bizet: İnci avcılan 
İşi daha derinden tetkii< edenlerse bir ptan hu mahzurlardan salimdir : (Fantezi) 
bazı memleketlerrle para sistemının Her gelir sahibi gelirinin miktarına 2 - Massenet: "Sc~nes Pittoresques" 

vl 3 - Gade : Overtur. 
sa~ amlığına rağrııen fiyatların YÜk· ve ödedi~i vergılerin derece ve ni3- 4 _ Leon Jessel : Hayat, sevmek de-
selmis olmasına isaret P.ctf"rek va~iye- betine g3re ·nut"telif nisbetler :le ta· mektir (Vals) 
tın harbin tabii bir neticesi olduğunu sarrufa mecbur tutulmalı. Tarnrruf 5 - Tschaikowsky : Va!s· 
'dd' . • . • 22.00 Memleket saat ayan, AJans haberle-
! ıa eylemektedirler. ettıgı paralar resmı tasarruf sJndık- ri: .ıiraat. esham _tahvilat, kambiyo. 

Harbin her muharip memlekette }arına az bir faiz,e yatırılmalı Vf": blo- nukut borsası (fiyat) 
muhakkak bir enflasyona sebep ola- ke olunmalı. Harpten sonra bu p:ıralar 22.20 Müzik .: Mozart, Kuartet fa maj5r 

k · b 1 · ·ı· d · . . ı (Obua ıle) (Pi.) 
cagına anı u unan tanınmış ıngı ız te rıcen debloke edılerek sah:~lerine 22.40 Müzik : Cazband (Pi.) 
iktisatçılarından J. M. Keynes bunu iade olunmalı. B•.ı suretle iştira kabı- 23.25·23.30Yarınki pro.,ram, ve Knpanıı, 
önlemek eayesiyle ve ge~en h:upte lİ)~C n drtıp is•ihtak eşy .. sımn azal-
yaptığı etütlere istinaden geçen ayın dıı:;ı 1••u'J) ~aınanır..da bu iştira kııveti
ortalarında ortaya yeni bir fikir koy- nin bır kısmı tasarruf edilmiş ve harp
du ve bir plan teklif etti. Gerek haik ten sonraki aksi "aziyette yani iı;tih
ve gerek müteha,sıslar arasında mü- lak eşyası istihsalinin arttığı ve fakc:t 
him miinakasalan sebeh;yet veren bu iştira kuvetinin .. ksilmeğe 7üı: tut
teklif henüz kati c:;eklini almamakla tuğu zaman :ıebl.>ke edilerek piyaı;a
Leraber bizi de alakalo.nclıran birçok ya sevkedilmis olur. 
meselelere temas etmektedir. Dikkate şayan gördiiğümüz b~~ pla-

Filhakika harb=n başlangıcındanbe- nı İngiltere'nin en ehliyetlı ıktic:atçı
ri bizde de bazı l'Şya fiyat!arı yüksel- tarından birinin fıkri olmak iızere hü· 
mektedir. Bu mesele ile meşgul olan lasa ettik. Bu cü.nle ile pl;jnın g.ıyesi 
Ticaret Vek5leti makul Febeplere da- harp dolayısiyle bozulan .eşya arz ve 
yanan yükselmel.·ri kabul etmekle be- talebi ara-ınrlaki tevazünii temın et
raber sebepsiz fiyat yükselişleriyle mektir. Herhangi bir fiyat yükseH
mücadeleye başlamış bulunmaktadır. şiyle mücadele olunurken gcrt:l: htl· 
Bizz.::ıt__T_ir.:ar.At v .. ı...a;,,..:.. miir:::ulPlP- Jciimetin Vf" gerek milletin her ferdi· 
nin iktisadi esaslara d<.yanacağını nin alabileceği en esaslı tedbir de bu-
söylemiştir. Fiy?.t, arz ile talep ara- dur. Mümkün olan yerlerde eşyanın 
sında bir tevazün noktası olduğuna arzını arttırmalı, arzı arttırt\madığ~ 
göre fiyatların yiikselmesine mani ol- mız eşyanın istih15klerinden ta"arrui 
mak için ya talebi azaltmak, ya arzı etmeli ve bunun ~çin de mutl:ıka o 
çoğaltmak veyahut da her ikisini de eşya fiyatmın yükselmesini bekleme 
birden yapmak tazım gelmektedir. melidir. 

lngiltere'de de aynı mesele mev· Keynes pJamnın tatbik kabiliyeti 
cuttur. Muayyen grup eşya fiyatları münakaşa olunacak bir noktadır. Esa
harbin başındanberi çok fazla bir yük- sen ilmi münakaşa devam etnıektedir. 
seliş kaydetmiş ve bu keyfiyet umu- Keynes'in fikirh.rinin İPgiltere'nin 
mi fiyat seviyesine de tesir ederek mali ve iktisadi F-iyasetinc1.e ~imdiye 
ağustos 1939 da t'J8.1 olan toptan eşya kadar mühim tesirler icra etrr.iş ol
fiyatları müşiri teşrinievelde 110.7 ye miş olduğu muhal;kak bulunduğundan 
çıkmıştır. bu yeni plan üzerindeki miınak~şala 

Keynes'in fikri hülasaten şudur : rın i~kisafı da alaka ile takip olun· 
Harp, memlekette ücret ve maaş şek· mak ıcabeder. 
linde ödenen para yekünunu arttırır. -----

Moskova - Berlin Bu yekunun artması amelenin ve ma
aş sahiplerinin i)tira kll\ etini çoğa!-
tır. Fakat harp dolayısiyle memleke- h f 1 · b I 
tin istihsal kuveti mumkün olduğu ava se er erı aş ıyor 
derecede harp gayelerine tahsis edil
miş bulunduğundan halkı:t umumi ih· 
tiyaçlarını tatmin edecek eşya mik
tarı harpten evelkine niı.1'etle daha az 
istihsal olunmaktadır. Ifalhuki bu es
yayı alacak iştira kuveti daha çoktu~. 
Diğer bir tabirle eşya için talep art· 
tığı halde arz azalmaktadır. Tabii fi
yatlar yükselece:.C enflaaycn olacak ve 
cok mühim zararlar doğcı acaktır. 

Arz ile tal:p arasın•la bir tevazün 
temin ederek fiyatların yiikselmesine 
mani olmak için üç hıtkiki tedbir ve 
iki yarı tedbir vardır. Birinci yarı 
tedbir tayin ( yani vesika ) usulüdü;. 
Fiyatlarının yükselmesi taleplerini 
arz derecesine i:ıdirm!ycrı bir •1eya 
birkaç madde için vesika usulü iyi ne 
tice verebilir. Fakat um·ımt fiyat yük· 
selişine vesika sistemiyle mani olu 
namaz. Bundan haşka vesika sistemi· 
nin muayyen bir şeye hnkesin aynı 
miktarda ve derecde ihtiyacı olduğu· 
nu arzeder ki hatadır. İkinci yarı ted
bir ise ihtikara karşı mücadeledir. İh
tikarın fiyat yükselişlerinde rol~ olsa 
bile, arz ve talep vaziyeti miisaitse, 
alınacak iJ..tisadi tedbirler ou tesirler! 

Moskova, 28 a a. - Sovyct hava yol 
ları idaresiyle al"llan Lufthansa tay · 
yare şirketi arasında müzakereler ce
reyan etmiş ve Moskova - Berlin ha
va hattının tesi.si göriişiilmüştür. 

Bu müzakereler dostane bir hava i
cinde vuku bulmuş ve bir anlaşma im 
za edilmiştir. Bu ~nlaşmaya göre, 2! ı 
kanunsani 1940 dan itibaren her gün 
Minsk - Bellostok • Königsberg - Dan 
zing yoluiyle Moskova ıle Bertin ara 
sında bir hava postası :şliyecektir. 

Bu hat üzerindeki tecrübe uçuşları
na 8 kanunsanide başlanacaktır. 

Acı bir 
Vakıflar Umum Müdürlüğü inşaat 

dairesi mümeyyizi Bay Muttalip Kor
gun dün sabah vefat etmiştir. Cenaze 
namazı bugün Hacıbayram camiinde 
cuma namazını müteakip kılınarak 

Cebeci kabristanında hakkın rahme-
tine tevdi olunacaktır. Ailesine ve 
kendisini seven dostlarına taziyetler • beyan ederiz. 4855 

Moskovadaki alman 
ekonomi heyeti 

F 1 :ı.a. - Sovyetler Birliği ile 
ekoı • müzakerelerin icrasına me-
mur alman komisyonu Moskova'da 
takriben üç hafta kalacaktır. 

Bal'de çıkan National Zeitung ga
zetesine nazaran, komisyon bazı Rus 
şehirlerini ziyaret edecektir. 
Diğer taraftan alman maden, kimya 

ve kereste sanayiine mensup ;,efler
den mürekkep 22 kişilik bir grup da 
bu r,ünlerde resmi alman komisyonu
na ııtınaK etmeK uzere !•ıoı.Kova Y"' 
hareket edecektir. 

Fransada dağıhlan 
komünist teşkilôtı 

Paris, 28 a.a. - Seine mahkemesi 
bugün ekserisi komünist sendikaları 
olmak Üzere 41 teşkilatın haciz altına 
alınmasına karar vermiştir. Bu karar 
şimdiye kadar dağıtılarak haciz altı
na alınan komünist teşkilatı adedini 
242 ye çıkarmaktadır. 

Pariı vilayet meclisindeki 
komünistler 

Faris; 28. a.a. - Seine umumi vila
yet meclisi dün mesaisini bitirmiş ve 
vilayet meclisine seçilmiş olan komü
nist mebusların ihracını hükümetten 
istiyen bir karar sureti kabul etmiş -
tir. Bu karar suretini vali de tasvip 
eylemiştir. 

1 
" 

Bugün bu gece ULUS 
sinemasında 

Büyiik Fransız filminin 
son gunu 

SON ŞANS 
"La belle equipe" 

Ba, rollerde: Jean Gabin - Vi
viane Romance - Charles Vanel 

gibi üç büyük artistin 

A~k ve ihtiras filmi 
Ayrıca: Metro Jurnal en son 

dünya harbi havadisleri 

Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 
gece 9 da başlar 

TL: 6294 _ , 

tamamivle İ7.ale edebilir. Fiyat yül~
selişlt:-inin er. mühim sebebi ise umu
mi iştira ~·ıvetinin eşva arzınd:ın da
ha stirıı•J,. ar~rTM11ııdır. Bin:ıenaleyh a· 
sıl bu":ı rıır(' b11lmııir lil?ım g~lir. 

r~ ~~°Ksö7s ~~~~HARI 

Türk dili yer •iizünde en çok ya
yılmış olan bir cl'ldir: bu dil binlerce 
senedenberi ana dillerden sayılmak
tad·r. Bilgide, medeniyette haylı i1er
lemis bulunan eı;1·i Türklerin diPeri 
de şliphesi .. çok ilerlemiş olacaktı. Bir 
yar.dan Çinlilerin, bir yandan Arao
ların yıkıcı ve yakıcı daldırışlariyle 

eski dil anıtlarının bir çokları ortad:ın 
kalkmış bulunuyor. Günümüze kadar 
gelebilen parçalardan, eski atalarımı
zın dillerinin hiç de kısır ve yoksul 
olmad• -mı görüyoruz. Ac:ağı yukarı 
bundan (9) yiiz sene evel yazılmı~ 
olan (D;varıü LôE?at·it-Türk) lıiv· es
ki Türkcenin ne kadar geniş ve kul· 
lanıslı olduı;.unu gösteriyor: bu dilde 
çok ince nnlıımları söyliyebil~ek için 
b'r havlı fiil hılıp'arı vardır ki bu
gün biı: bun1ar• kt• l"n:ım•vorc7. Yı-r· 
lerini rnnr;_ıva vermisiz Bıırıcl· . ., (9) 
yiiz sene ev 1 Ti' rk erde ütü, mendil 
kullanı'dı-ını ve her askerin ayrı ay
rı kütü-ünü tutan defterler bulundu
ğunu öiYreniyoruz. Bunda"l ba~ka yüz
lerce külti'r kel;meleri dahi bu kitap
ta yer almaktadır. 

zadıya acıklatacağı anlaşılmaktadır. sınarııaları bir yakıstırmadan, baya~ı kıştırmaları, uydurmıya pek benziyen 
Bu eserin ilk kısımlarında, alman bir yaklaş•ırrr.adan başka bir şey de- 1 yaklaştırmaları sevmiyen üstad. her 

dile ilerinden (Herman Güntert) in ğildir: bir de bu adamların Türkçeyi zaman sağlam temeller üzerine fikir 
(140) sayfalık "Dil bilgisinin esas me- iyi bilmedikleri göz önüne alınırsa iis. binası kurmuştur; kendisine sağlık, 
seleleri" (Grundfragen der Sprach- tada olan ihtiyacımız kendiliğinden esenlik ve başarılar dilerim. 

Ba, Rollerde: Vera KorOne. Jean Worms - Jean Galland l 
1914 • 1918 senelerinin büyiik harbinde en büyük rol oynıyan 
kadrn casusların en müthişi MAT AHARl'nin milyonlarca inıa-
nıı ölüme kadar sürüklediği fransızca sözlü büyiik casus filmi. 

YAR 1 N Matinelerden itibaren ULUS 
wissenschaft, Leipzig 1925) adındaki I m 0 ydana çıkar. Kütahya Saylavı 
eseri göz önline alınmış gibidir; bu- Bilimce hiç bir değeri olmıyan ya- Besim Atalay sinemasında başlıyor. TL. 6294 ======.'? \. 

• 
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Milli yardım komitesi 
bir beyanname neşretti 
Komitenin faaliyeti hakkında 

Reis B. Abdülhalil{ Renda bütün 
vilayetlere bir tamim gönderdi 

(Başı 1. inci sayfada) 
davet ediyorum. 

Fedaket haberinden derin bir tees
sür duyan Cümburreisimiz ve Milli 
Şefimiz derhal en seri ve en etraflı 
yardım tedbirleri alınmasını emret
mişlerdir. Cümhuriyet hükümeti, da -
ha ilk andan itibaren müteaddit sıhi 
imdat, malzeme ve yiyecek trenleri 
tahrik etti. İki Vekilimiz bu sabah 
Ankaradan zelzele mıntakasına gitti. 
Aynı teessür içinde bulunan millet 
vekillerimiz, dünkü içtimalarında, be
nim riyasetim altında bir milli komite 
teşkil ederek, milletimizin de yüksek 
yardımına müracaat edilmesine karar 
verdiler, komite bugün Ankara'da te

linde evleri dolaşarak halkımızın şef
kat ve hamiyetine müracaat edecek -
!erdir. 

Bu müracaatlarında vazifeleri::ıi ko 
laylaştırmak için vatandaşlarımızın 

çok severek yapacakları kıymetli yar
dımlarını şimdiden bir paket halinde 
hazırlamalarını ve verecekleri eşyanın 
bir listesini de hazırlı yarak komi tele -
re makbuz mukabilinde teslim etmele
rini saygı ile dileriz. 

Verilecek eşyanın kullanılmış ol
sun olmasın felakete u~ramış kadın, 
erkek ve çocuğa yarar olmasını istir -
ham ederiz . ., (a.a.) 

Dahiliye Vekaletinin tamimi 

şekkül etti. Bütün vilayet ve kaza Dahiliye Vekaletı zelzele ınıntakasın -
merkezlerinde de hemen şubeler kuru-

1 
daki vilayetlere bir tanıim gönt>en:ıek Lel-
zelede.'1 kurtulanlarm ve yaı·ahıann hayat 

lacaktır. koruma ışı üzerinde en acil ve zaruri ted-
Vatandaşlarımın nakit ve eşya ia- 'birlerin alınmasını bildirmi)t.r. Valılı:r, 

nesinde biribirleriyle müsabaka ede- felaket mıntakalarında misafir olarak 'ba -
ruı.dırılamıyan ailelerin zelzeleden masum 

ceklerine asla şüphe etmem. Facianın kalmış şehir, kasaba ve köylere nakillerine 
tıraplarını, ancak süratli, toplu ve u- hemen 'başlıyacaktır. 
mumi bir yaıdım seferberliğiyle ha- - ---
fifletebiliriz. Unutmayınız ki binlerce 
vatandaşınız kara kış ortasında açık
tadırlar. Ekmeğe, yuvaya ve her türlü 
eşyaya muhtaçtırlar. 

Devlet, harabeleri mamureler haline 
getirecektir. Fakat fel3.ketzedeleri i.n
~aat mevsimi gelinceye kadar soğuk
tan, hastalıktan, açlıktan muhafaza 
etmek ve barındırmak Türk milletinin 
en yüksek anane ve faziletlerinden o
lan tesanüt ve yardımlaşmanın müs -
tesna bir misalini göstermek mevki -
indeyiz. 

Fel§.kete uğrıyan vatandaşların ü
midi devlette ve sizlerdedir. 

Felaket karıısında 

Kızılay balosu • 

verilıniyecek 
Kızılay Cemiyeti Ankara Merkez Ri • 

yasetinden : 
Merkezimizin her yıl başında Ankara -

lılarm bir arada eğlenmesini temin etmek 
maksadiyle tertip etmekte oldultu bal.osu
nu bu sene de Halkevi salonlarında ver -

Milli Komite'nin ve şubelerinin et- mek üzere hazırlamıştı. 

f d 1 • Son zelzele felaketinin yurtta ve Anka. 
ra ın a top anınız, vatandaşlık vazı - ralılarda bıraktığı derin tesir hiç kimsede 
fesini yapınız. ,, eğlenecek ve gülecek bir hal bırakmamış 

T. B. M. M. Reisi ve olduğu merkezimize yapılan yüzlerce müra-
caattan anlaşılmış ve bu suretle idare he· 

Milli Yardım Komitesi Reisi yetimiz balo verilmesinden sarfınazar et-
ABDÜLHALlK RENDA miştir. 

.. • , ~ • • Şimdiye kadar elde edilen bilet hasılatı 
B. Abdulhalık Renda nın tamımı I felakete uğrıyan mıntakalara yapılan yar-

Bü ük Millet Meclisi Reisi ve Milli 

1 

dım1ara. katılmak. üzere. Kızılay umumi 
Y merkezıne devredılecektır. 

Yardım Komitesi Reisi B. Mustafa Biletlerinin bedelini almak istiyenlerin 
Abdülhalik., Renda bilfımum viiayet . bir hafta zarfında mak?uzlar.i.y!e birlikte 

1 k •t · f ı· t" h kk d 1 Kızılay Ankara merkezıne muracaat et -
ere omı enın aa ıye ı a ın a aşa- melerini rica ederiz. 
ğıdaki tamimi göndermiştir : Kızılay Ankara merkezi bu felaketten 

" 1 - Yurdumuzun malUm mıntaka- duyulan derin teessüre candan iştirak eder. 

larındaki son yer sarsıntıları o saha-
lar için hiç bekleruniyen hakiki bir fe
laket olmuş ve maddi birçok hasar 
fevkinde, mikdarı henüz tamamiyle 
tesbit edilememiş birçok yurttaşları -
mızın da maalesef feci bir surette ölü
münü intaç etmiştir. 

Bir İngiliz tayyaresi 

alman gemilerine 

taarruzda bulundu 
Londra, 28 a.a. - Hava işleri neza

reti, dün Times mansabında ve Suf

folk mıntakasında görülen tayyarcle · 

2. - Felaket gören bu mıntakalara 
halkımızın ilk acil yardımlarını yetiş
tirebilmek mak5.adiyle ve Büyük Mil
let Meclisinin gösterdiği lüzum üzeri
ne merkezde riyasetim altında bir 
Mim Yardım Komitesi teşekkül et -
miş ve işe başlamıştır. rin keşif vazifesini yapmakta olan in-

3. - Merkez komitesine bağlı ol. giliz tayyareleri olduğunu bildirmek

mak üzere mahallin en büyük mülki- tedir. 
ye memurunun tensip edeceği zatlar· Amirallık dairesi, dün bir ingiliz 
dan mürekkep olarak her vilayet mer- deni ztayyaresi tarafından iki alman 
kezinde azami 7 şer ve her kaza mer- "d h ·b· .1 11 1 h .. 
k · d ~ 5 k. ·ı·k b. k torpı o mu rı ı ı e a man ucum 
ezın e azamı şer ışı ı ırer o- .. 

mite teşkil edilmesi ve Cümhuriyet botuna karşı yapılmış olan hucum es-
Halk Partisi teşkilatiyle Kızılay teş- ' nasında torpido muhripleTinden biri -
kilatı mevcut olan yerlerde bu teşek- ne isabet vaki olmuş olduğunu bildir
küller reislerinin komite azası meya- mektedir. 
nında mutlaka alınması tensip edil -
miştir. 

4. - Her komitenin nakdi veya ay
ni temin edeceği tekmil teberruatı 

İkinci muhrip, deniz tayy3resine 

karşı şiddetli bir ateş c.çm!şsa da tay

yare salimen hareket Ü:>süne avdet et-

makbuz mukabilinde en yakın Kızıl- miştir. 

ay şubesine teslim etmesi ve her de-
faki teslimatının bir listesini de der-
hal ve doğrudan doğruya merkez ko
mitesine göndermesi münasip görül -
müştür. 

5. - Halkımızın bu vadide göstere
ceği ma!Um olan yüksek hassasiyet
ten mahalJi yardım komitelerince en 
verimli neticeler alınabilmesini temi
nen başta valilerimiz olduğu halde 
her mahalJin en büyük mülkiye me
murunun komiteler mesaisini yakın -
dan takip etmek lütfunu esirgememe
lerini ve komitelerin teşkilinde de a
zami derecede sürat iltizam etmeleri-
ni bilhassa rica ederim . ., (a.a.) 

Yardımsevenler cemiyeti 
faaliyete geçti 

Yardımsevenler Cemiyeti Riyase
tinden: 

"Memleketimizin uğradığı büyük 
zelzele felaketi dolayısiyle bugün ya
pılan içtimada, bütün vatandaşların 
yurdumuzun bu büyük ıstırabiyle ala
kalanmalarını temin için para, giyim 
ve yatacak eşya halinde teberruda bu· 
lunmak istiyen sayın ankaralıların bu 
yardımlarını kolaylaştırmak gayesiyle 
cemiyetimiz azaları muhtelif kollar ha 

İngiltere 6824 ton 
eşya müsadere elli 
Londra, 28 a.a. - 23 Kanunuevelde 

nihayet bulan hafta zarfında ingiliz 
kaçak servisi Alınaya'ya gitmekte o
lan 6.824 ton eşya müsadere etmiştir. 

Belçika maden 

amelesinin grevi 
Brüksel, 28 a.a. - D.N.B. ajansı 

bildiriyor: 
Belçika me~ai nazırı, 45 bin maden 

amelesinin grevine nihayet vermek 
üzere patronlarla işçi delegeleri ara
sında bir anlaşma teminine muvaffak 
olmuştur. İşçiler madenlerde fazla ça
lışma saatinin yalnız harp zamanında 
tatbikine matuf olan arzularını kabul 
ettirmişlerdir. 

Herkes felôketzedelere 
yardıma koşuyor 

.:!ıı111!1111111111111111111:111111ııııııııııııııııııııııııııı;ısııııııııııııııııı1~ - -Zelzele felaketine uğrıyanla r için -- --- -- --- -- -
Eşya ve teberrü kabul ~ 

-------- -
Herkes elinden geleni 
Kızılaya vermektedir 

~eden Kızılay merkezleri ~ .. ----- Kızılay Ankara Merkezi Reisliğinden: 
-------: Yurdun her tarafında büyük acı ile kartılanan son zel. : 

Zelzele felaketinin büyüklüğü yurtta çok derin ve milli hir 
acı uyandırmıştır. Resmi ve hususi bütün teşekküllerin memur ve 
mcns'l.lpları zelzele feHil:etine uğrayan kar<leşlerimize yardım için 
aralarında para toplamağa başlamışlardır. Yapılacalı: yardımm 
felaketin büyüklüğü nisbetinde büyük olacağı muhakkaktır. 

- zelede felakete uğrayan yurddaşlarımıza yardım olmak S 
= üzerf! gerek mal ve gerekse para olarak teberrüde bulun- E 
~ mak istiyen hayırsever şefkatli halkımızın bu asil arzuları- : 

Dün birçok vatandaşlarımızın nakdi 
tebeuulardan başka fazla eşyalarını, 
battaniyelerini, yatak takımlarını, a
yakkabılarını, yorganlarını otomobil -
lerle Kızılay'a götürüp teslim ettikle-

zedeleri için iki gününü ayırmıştır. 

Dün ve bugün çalışacak olan fabrika 
10.000 felaketzede vatandaşımıza çor
balık un hazırlıyacaktır. 

E m karşıfo:mah maktsadiyle şehrin iiç esaslı merkezinde tef· S 
: hilatınııztn, makbuzlarımız mukabilinde teberrüleri alma· E 
: ya amade bufonduğunu sayın Ankaralılara bildiririz. 3 
: Eşya ve para teberrülerini kabul edecek merkezlerimiz : 
: şunlardır: S = İ) Postane caddesi yağcızade Apartmanında Kızılay Mer- : 

iki teberru 
: kezi Telefon: No. 2925 3 - -: 2) Somr:rnpa.zann.da C. H. P. Dumlupınar Nahiye merke- : rini büyük bir sevinçle öğrendik. Te- ~ ·· B A Aldığımız malumata gore . b-

berruların arkası kesilmemiştir. Bu - d h N · D 11,·rag- K ı • ı urra man acı eı ızı ay a 1 

gün birinci sayfamızda göreceğiniz felaketzedeler için 5.000, B. Sabuncu 

: zinde Kızılay heyeti S 
: 3) Yenisehirde Emniyet !tleyclanıncla C. H. P. Vilayet mer- : 
:: kezi binasında Kızılay heyeti. Telefon: 5888 5 - -"'ll11rrrıııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııırıııııııı111111111111r" 

ilanda Kızılay'ın şehrimizde üç mer· 1.000 lira teberru etmişlerdir. 
kezde eşya ve teberru kabuliine baş -
ladığı bildirilmektedir. C. I-1. P. vilayet idare heyetinde 
Yapılan ve yapılması düşünülen ve yapılan toplantı 

teşkilatlandırılan yardımları aşağıya Dün akşam Cumhuriyet halk Partisi vi
kaydediyoruz : Jfıyet merkezinde reis ilıpal im Rr'uf Ayı:ş

lı, Ktzılay merkez heyeti, ticaret odası re-
İngiliz amiralliği 

Emniyet umum müdürlüğü isi ve yardım sevenler cemiyeti idare he-
memurlarımn yardımı yeti müşterek bir ictima yaparak zel1ele 

mmtakasındaki felaketzede vatandaşları -
Siyasal Bilgiler okulu talebesi evel- mıza yepılaeak a<:il yiyecek, yatı:cuk ve 

ki gün aralarında derhal bin lira top- para yardımları hakltkmda },ararlar al
mıştır. Kadın yardxm cemiyeti 5.nıları mulı 

lamışlardı. Öğrenildiğine göre Emni- telif kollar halinrle bugünden itibaren !'>eh-

Muazzam bir 
mayn tarlası yet umum müdürlüğü memur ve men- rimizin bütün evlerine müracaat eJerek 

1 d d.. - b ı 2nkarah!arm yardımlarını tophyacaklar • 
sup arı a un para toplamaga aş a- dır. Kızılay cemiyeti de 5e~rin muhtelif 
mışlardır. yerlerinde yapılacak yardımları almak ü-

Kızılay'ın dünkü yardımı zere müteaddit heyetler bulunduracaktır. 
Her tarafta faaliyet bQ§ladı vücude getirecek 

Kızılay Genel Merkezi dün Amas -
ya'ya 5000 lira, 1000 battaniye, 1000 
don ve 1000 gömlek, Erzincan'a 1000 
takım çocuk çamaşırı, Samsun'a da 
2000 lira ~i'n~:::rmiştir. 

Kızday'ın yeni yardımları 

Muhtelif yerlerden aldı.,ımız telgrafla • Paris, 28 a.a. _ Havas Ajansı bildiri • 
ra naza~ran, yersarsmtısm~a~ müteessir o- yor : 
lan felaketzede, ~a:deşlern~~.ze kar~ı yar- Almanya tarafından denizlere dokülen 
dın;d~ balunmaı< ıç~n t~şekKu! etmış olan ve muharip gemileri için oldugu kadar b:
(mıllı yardım komıtesı) faalıyete başla - , taraflar için de teiıli.-:cı: o.an mik.1atıslı 
mıs 'bulunma!t~dı~. maynlara, müttefikler, Aln.anyanın abio -

Bu arada acıl bır yardım olarak Kızılay I kasını arttırmak suretiyle mukabele etti
kurumu umumi merkezin·e ilk toplanttları ler. 
akabinde Bozöyük kazası kom~tes~ tara - ı Britanya amiralliı;i, bu kadarla iktifa 
fından 2000, Ayaş kazası kcmıtes~ ta.ra - etmemek azminde olup 500 mil uzunlu • 
fın.dan 300 ve M~durn~ kaı~ k~m~ıtesı ta- ğunda ve 30-40 mil derinliğinde bir mayo 
rafmdan da 253 !ıra gonderı.mıştır. tarlası. vücuda getirmeyi kararlaştırmış -

K "'d tır. Bu tarla 1skoçyanın ş•mali Qarkisın. 
ayserı e: dene Taymis mansabına kadar. İngiliz sa-
Kayseri, 28 a.a. - Zelzele felaket- hillerinin sekiz mil açığına kadar uzana-

d 1 . d k d. 1 b .. caktır. 
ze e erme yar ım ma sa ıy e ugun ·ı Niyuz Kronik! gazetesinin bu hususta 
partide valinin riyasetinde parti mm- yazdığına göre, :eanimarkadan Skandınav
taka müfettişi ile vi!ayetin bütün te- yadan gelen bı.ıtun vapurlar. mayn tarla-

kk 
.. 11 . . 1 . b" 1 ı ıarının şimal ııcundan dolaşarak İngiliz li-

Opera konseri 
9 uncu halk konseri Riyaseticüm

hur filarmonik orkestrası tarafından 

Müzik Öğretmen Okulu konser salo -
nunda 30. 12. 939 cumartesi günü saat 
16 da verilecektir. Program şudur: 

Opear konseri 

r 

Solisit: Semiha Cenap Berksoy 
(Soprano dramatik) 

Şef: Hasan Ferit Alanar 
1 - K. M. v. Weber (1786 - 1325): 
Oberon uvertürü 
2 - K.M. v. Weber : 
Freischütz'den "Agathe" nin aryası. 
3 - R. Wagner (1813 - 1883): 
Tristan und İsolde'den prelüd ve 

aşk ölümü 
4 - G. Verdi (1813 - 1901): 
"Talihin kudreti" uvertürü 

5 - P. Mascagni (1863): 
Cavalleria Rusticana'dan Santuzza-

nın aryası 

6 - G. Puccini (1858 - 1924): 
Tosca'dan dua 
7 - G. Puccini 
Butterfly'dan arya. 

Gelecek halk konseri 6.1.940 cumar-

Kızılay cemiyeti umumi merkezi 
zelzeleden zarar gören yurttaşla

rımıza yardımda devam etmektedir. 
Dün Amasya kızılay merkezine beş 
bin lira ile 1000 don, 1000 gömlek, 1000 
battaniye, Sıvas kızılay merkezine e
velce gönderilenlere ilaveten 211 ça
dır, Zara kazsı için 300 çadır gönder -
miştir. Erzincan kızılay merkezine 
çocuklar için tekrar 1000 don, 1000 
g:>mlek, Samsun kızılay merkezine de 
:WOO lira gönderilmiştir. 

şe u erı reıs erı ır top a~tı yap· manlarına gıt:nek mecburiyetindedirler. 
mışlardır. Hollandadan ~ c Helçikadan gelenler, mayn tesi günü saat 16 dadır. 

Bu toplantıda feHiketzedeler ıçın tarlalarmın cenı:.:.ı:-··dan ve Taymis mansa-
' · bından geçeceklerc.ır. 

Şolörler cemiyetinin yardımı nakdi yardım temini, yatacak ve yi • 15-20 bin kadar metre murabbalık olan 
Ankara Şoförler Cemiyeti dün es _ yecek eşya tedariki ve feiaketzedele- ı bu mı:ıtakar.ın. tı;sisini bitirmek için bir · · · ı · b · d d 1 d b d çok hımmetc ıhtıyaç vardır. Fakat İskoç-

naf cemıyetlerı merkezınde toplana - rın u mevsım e ça ır ar a arın ı • yanın şimalinden Taymise kadar sekiz 
ra!C nizamname ahklimına göre yeni rılma müşkülatı göz önünde bulun- millik bir geçit tesis edildikten sonra bu 

Baltıkta fırtınanın 

kopardığı maynler 
idare heyetini seçmic:tir. durularak felaket mıntakasından 1000 geçidin emniy«:ti ingiliz avcı tayyareleri Riga, 28 a.a. - Şiddetli bir fırtına. Bal· 

::ı tarafından temın ed·ı k b t t k d · · d ·ı · · f · · eh Bu toplantıya gelenler zelzele do- nüfusun Kayseri'de barındırılmaları .. 1 e~e. ve u .~yyar~- ~ .en~zın e gemı ereın ıeynse erını t • 
• • ~ • • • • 

1 
• • • ler, d~~an tayyarelerının mayn dokmesı- lı.kelı bır hale sokmuştur. Fazla olarak Da-

layısıyle fe J .ete ugrıyan kardeşlerı-, ımkanı tet {ık edılmış ve bunların ne manı olacaktır. nımıırkalrlann emniyet mıntakasmdan bir 
ne küçük J:ıir yardım olmak üzere 250 Kayseri ye nakledilmeleri için alaka- Son harpte, İngiltere ve Amerika, O - ı çok mayn koparak den.ize dağilmtştır. 
r b · , d k l , . .. . nad adaları şimaline 70 bin mayn dökmek Bir çok vapurlar ve kargolar sefere c;ık • 
ı~a te .err~ ~tmışler ve para Kızılay a, ar ma am ar nezaınde teşebbuslerde için dört ay zarfın.da emek sarf etmişlerdi. maktan vaz geçerek limanlarına dönmüı-
gond""tlmıştır. culunıılmustur. Bu defa mukabele daha seri olmuştur. lerdir . 

A k T ' s . K Bundan mada, Britanya amiralhğı, icap 
n ara ıcaret ve anayı ütahya' da: eden ihtarda bulunmuş ve mayn tarlaları-
odasrnda bir toplantı Kütahya, 28 a.a. - Birçok vila - nın vaziyetini tasrih etmiştir. Almanya, 

mıknatıslı maynlar dökmive başladığı za
man böyle bir usule başvurmaya lüzum 
yörmemişti. Demek oluyor ki, harp yap
manın iki şekli vardır. Bitaraflar hüküm • 

Dün Ankara ticaret ve sanayi oda
sında reis Vehbi Koç'un başkanlığın
da ve umumi katip Ce15.I Akyürek de 
hazır bulunduğu halde Ankara şehri -
nin ticarethane mümessilleri ve esnaf 
cemiyetleri maclisi azaları bir top -
lantı yaparak zelzele müna3ebctiylc 
feiakete uğnyan yurttaşlarımıza der
hal yardımlar yapılması hususunda 
müzakeratta bulunmuşlardır. Bu içti
mada, Kızılay ile derhal temas edıle
rek kararlaştırılacak şekilde ve mü -
essir bir surette yardımlar yapılmas\
na karar verilmiş ve reis B. Vehbi Koç 
dün akşam alakadar r.ıakamat ile te
mas ederek lazım gelen tertibatın a
lınması için teşebbüslere geçmiştir. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü memur-
ları maaşlarının yii-zde beşini 

veriyorlar 
Yurdu derin mateme garkeden zel

zele felaketi dolayısiyle Yüksek Zi
raat Enestitüsince geniş mikyasta yar 
dımlara çalışılmaktadır. Enstitünün 
orman, veteriner ve ziraat fakülteleri 
talebe cemiyetleri derhal faaliyete ge
çerek enstitütü ailesi arasında para 
toplamağa başlamışlardır. Memurlar 
ilk yardım olarak ikincikanun maaş
larının yüzde beşini kurulan milli ko
mite emrine vermeyi kararlaştırm•ş -
!ardır. 

Diğer taraftan enstitü profesör, do
çent ve diğer ilim uzuvlariyle idare 
memurlarının aileleri felaketzedelere 
giyim ve saire eşyası tedariki için zi
raat vekili Muhlis Erkmen'in refika
ları Bayan İffet Erkmen'in reisliği 
ahında acilen toplanmağa karar ver
mişlerdir. Bu suretle enstitü ailesinin 
felaketzedelere mümkün olduğu nis
bette geniş yardımı temin edilecektir. 

Polis kursunun tebarruu 
Ankara polis kursuna devam eden 

Ankara emniyet kadrosuna mensup 
polislerimiz dün kendi aralarında 67 
lira toplamışlar ve bu parayı Kızılay 
genel merkezi vezne8ine yatırmışlar
dır. 

1 stanbul Çapa Marka 
fabrikasının tebarruu 

Beşiktaş'ta bulunan Çapa Marka 
pirinç unu fabrikası zelzele felaket-

yetlerimizde tahribat yapan yer sar

sıntısı felaketi dolayısiyle halkın te-

essiirü galeyan halindedir. Akşam 

Halkevi hoparlörlerinin önünde !OP· 

hnan yüzlerce halk bir haber almak 

endişesiyle sabırsızlanıyordu. Vila

yetçe felaketzedelere yardım i§i ehe

miyetle ele alınmış ve Kızılay faali
yete geçmiştir. 

Aydın'Ja: 

!erini verecektir. 

Fransız senatosu yeni 
yıl bütçesini kabul etti 
Paris, 28 a.a. - Senato, maliye komis

yonu mazbata muharriri Abel Gardeyin i
Aydın, 28 a.a. - Şark vilayetleri- zahatından sonra bütçenin müzakeresine 

mizde vuku bulan büyük zelzele fela- devam ederek Nazır Paul Raynaud'nun 
keti vilayetin her tarafında derin bir nutkunu dinlemiştir. 
teessür uyandırmı~ geç vakitlere ka- Nazır, Fransanın malt vaziyetinde son 
dar halk facia tafsilatını almak için aylar içind~ görülen .. sala?ı k~ydettikten 
radyo hoparlörlerinin ba~ından ayrıl- sonra, tevdı olunan butçenın, dort sene e-
mam\st 1 velkinin iki misli olduğunu söylemi$. ingi. 

ır. ı· f ı: • ız - ransız mal anlaşmasının, harpten 
Zonguldak'ta yardım hazırlıkları sonra Avrupanın tekrar inşasını hazırlı -

Zonguldak, 28 a.a. _Bugün Parti yac~ğını i.la~e ederek. zafere olan itimadını 

d 
. . 

1 

teyıt etmıştır. 
e vah Baht Aksoy'un reislig-indf." N b ·· l · k lk l 

azınn u soz en <;O a tş anmış ve 
Parti reis vekili Ahmet Gürel ile iktı- projenin heyeti umumiyesi reye konularak 
sat müdürü Cemal Zühtü Aysan'ın ve 30.~ reyle ı.:e ittifakla . kabul ed!lmiştir. 
h .. .. . . .. .. . Butçe 78 mılyar 938 mılyon 910 bın fran

avza komur şırketlerı mudurlerı ve ka baliğ olmaktadır. 
ticaret odası ve kızılay kurumu reis - Senato cuma günü öğleden sonra topla-
lerinin iştirakiyle bir toplantı yapıl _ nacaktır. 
mış ve dünkü hareketiarz neticesi, fe-
lakete uğrayan vatandaşlara yapıbcak 
yardımlar üzerinde kararlar almıştır. 

Komisyon ilk yardım olarak derhal 
kızılay emrine 35 bin lira tevdi eyle -
miştir. Bütün vilayet kazaları içinde 
de aynı suretle birer komisyon teşkil 
edilmişti:. 

ilfalatya'nın yardımı 
Malatya, 28 a.a. - Dün burada Er

zincan'ın maruz kaldığı felaket duyu
lur duyulmaz felaketzedelere ilk yar
dım olmak üzere Malatya belediyesi 
tarafından Erzincan'a trenle 1200 ek
mek gönrlerilıniştir. 

Seine umumi meclisi 
taziyede bulundu 

Paris, 28 a.a. - Seine umumi mecli
si reisi Robert Bos, Türkiye'nin Paris 
büyük elçisine bir telgraf göndererek, 
zelzele fclal<etinden dolavı Seine u
mumi meclisinin taziyetlerini Türki -
ye hükümetine bildirmesi ricasında 
bulunmuştur. 

Mosellein alman 

sahilinde bir infilôk 
Lüksemburg, 28 a.a. - Almanların 

harp bid.ıyetinde atmış olduklan Sch

engen köprüsü civarınc;la ve Moselle 

nehrinin alman sahilinde bir mayn in 

filak etmiştir. Alman neferlerinin bir 

çok ölü cesedi taşıdıkları görülmüş

tür. İnfilak neticesinde taş ve demi:

parçaları · Schengen köyünün hf'men ~
çerisine kadar dü~müştür. 

Bir alman vapuru 
koraya oturdu 

Kadix, 2~ a.a. - AJmar. bandralf 
Gluksburg vapuru Karnaron burnun
da karaya oturm.ıştur. Mürettebatı 
Ciııded Mellila vapuru taraiından kur
tarılmıştır. 

Yugoslavya'da tevkif 
olunan komünistler 

Belgrat, 28 a.a. - Stefani ajansın -
dan: Hırvat makamatı, Spalato vo 
Zagrep nümayişlerine iştirak etmiş ol
makla itham edilen 78 komünisti Le
poglava tahaşşüt kampında mevkuf 
tutmağa karar vermiştir. 

Kolombiya sahil!erinde 
me(hul gemi 

Bogota, 28. a.a. - Kolombiya sahil
lerinde mahiyeti meçhul bir harp ge
misi görülmüş ve hadise alaka uyan • 
dırmıştır. Şimdi mesele aydın!anmış -
tır. Filhakika Amerika hükümeti, Ü· 
verton destroyerinin Turbo sahille· 
rinde dolaşmakta olduğunu ve fakat 
geminin Kolombiya kara sularına gir
diği zaman nizami beyanatı yapmakta 
zühul etmiş bulunduğunu Kolombiya 
hükümetine bildirmiştir. 

' Nöbetçi eczahaneler 
1-12-1939 günündan 

31-12-1939 akşamına kadar 
eczanelerin gece nöbet cetveJi 

1 - Sakarya ve 
Yenişehir 
Eczaneleri: 

2-Merkez ve 
Çankaya 
Eczaneleri: 

3-Ankara ve 
Halk 
Eczaneleri: 

4- Sebat ve Ege 
Eczaneleri: 

S - İstanbul ve 
Cebeci 
Eczaneleri: 

6 - Yeni Eczane: 

1 7 13 19 25 31 

2 8 14 20 26 

3 9 15 21 27 

4 10 16 22 28 

s 11 17 23 29 
6 12 18 2'4 30 

Pazar geceleri nöbet alan ecza -
neler pazar ıtünü de nöbetçi olarak 
açık b~lunm3k mecburiyetindedirler. 
Diğer ecnnelerin pazar günleri ihti. 
yari olarak tatil yapmaları kııbul e
dilmiş ve eczanelere teblig dilmiş
tir. ___________________.,) 
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Kara haberler facianın ne kadar 
büyük olduğunu gösteriyor 

ANKARA BELEDiYESi 

Müteahhit nam ve 
hesabına ot alınacak 
Ankara Belediyesinden: 
1- Temizlik ve sıhhat işleri hayva

natı için alınacak olan (54,020) kilo 
kuru yemlik ot on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye. konulmuıtur. 

2 paviyon yaptır1lacak 
Kütahya Askeri Satın Alma Ko

misyonu Batkanlığrndan: 
1 - Kütahya tayyare alay garnizo

nunda (56443) lira (62) kuruş keşif 
bedelli iki erat pavyonu yaptırılacak
tır. 

2 - Ekıiltme kapalı zarf usuliyle· 
dir. (Ba~ı 1. inci sayfada) lünde kale duvarı, 7 bahçe duvarı yı -

Erzurum istikametinden sevk olunan kılmış 3 ev, bir mektep ve üç fırının 
yardım heyetlerinin gelmesinin geçi- bacaları uçmuıtur. İki evin üst kısmı, 
keceği anlaşılmaktadır. Civar vilayet- 4 evin duvarları çatlamış, bir minare -
lerden de imdadı sıhi heyetlerinin ve nin şerefesi uçmuştur. Sürmene ve Of 
erzakın Erzincan'a hareket ettirildiği kazalarında hiç bir hasar yoktur. 
bildirilmektedir. Akçaabat kazasında birçok evler yı-

Erzincan'a bağlı Beşköy nahiye mil- kılmıştır. Bu kazada 190 bin liraya ya
düründen Erzurum kanaliyle alınan pılmış olan inhisarlar idaresine ait bü
malUmatta bu nahiyede de birçok bi- yilk deponun altıncı katı yıkılmış hü· 
naların tamamen yıkılmış olduğu in- kümet konağı kısmen hasara uğramış
aanca bir zayiat bulunmadığı bildiril- tır. Trabzonun Yumura nahiyesinde 
mcktedir. bazı köylerde ufak hasar varsa da in-

Sar•ıntJar devam ediyor sanca zayiat olmamıştır. 
Erzincan, 28 a.a. - Sarsıntı hafif Samaun'da: 

olarak devam etmektedir. Şehirde yı
kılmamış bina hemen hemen kalma· 
mıştır. Şehrin bütün sokakları enkaz 
ile doludur. Bu enkazın temizlenme a
meliyesi henüz bitmediğinden hakiki 
ölü ve yaralı mikdarınnı tcsbiti bugün 
için imkansızdır. Şehir nüfusunun ma
alesef mühim bir kısmının yarlı oldu
ğu ve ölüm mikdarınnı da fazla oldu
ğu anlaşılmaktadır. Çarşı tamamiyle 
yıkılmış ve kısmen de yanmıştır. Kur
tarma ameliyesi her taraftan gelen 
yardım kuvetiyle, silratle devam et
mektedir. 

Refahiye hükUmet doktoru sıhiye 

memuru ile beraber köylerde yaralı -
ların tedavisi ile meşguldür. Bu mın-

Şehirde ve diğer kazalarda da za -
rar varsa da zelzele bilhassa Çarşamba 
kazasında mühim tahribat yapmıştır 
Vilayet merkezinde ve Çarşambadan 
başka diğer kazalarda insan ve hayvan 
ca zayiat yoktur. Vilayet merkezinde 
bazı resmi ve hususi binaların duvarla
rı çatlamış, bazı evlerin bacaları uç 
muş yalnız bir samanlık yıkılmıştır. 
Köylerden henüz malfımat alınama-
mıştır. 

Ladik kazası dahilinde bulunan 
Hilyas kaplıcasının suları kesilmiştir 
Hasar hakkında henüz malUmat alına-
mamıştır. 

Çarıamba'tla: 
takada birçok ölü ve yaralı olduğu Çarşamba merkezinde 25 ev çök-
anlaşılmaktadır. müş, hükümet binası ve emniyet dai • 
T okat'ta: resi kısmen yıkıl.~ı~~ır ... Enkaz .a~tında 

Tokat valisinden son alınan ma- kalanlardan 11 kışı olmuş 52 kışı yara 
lQmata göre ölü mikdarının yüzü lanmıştır. 8 ağı~ yaralı Samsun Mem
mütecaviz bulunduğu yaralıların bu leket hast~~=~ın.e • naklolun!11uştur: 
rakkamı çok aşacağı, bildirilmekte ve ?amsu~ ~~lılı~ı bır ımdadı sıhı hcyetı 
ilk yardımların yapılmasına başlan • ı~e .s kışılık b!r en~az kal~ır~a heye
makla beraber. bir taraftan da ölü ve tını Çarşamba ya gondermıştir. 

rahların tesbitine devam olunmak • Zelzeleden kurtulan halk açıkta a-
!'aadır. Zelzeleden fazla zarar gören teşler yakarak so~~kt~n kendilerini 
Erbaa ve Nik&ar kazalarından henüz korumaktadır. Vahlı~ ılk !aı:dım ola· 
etraflı malumat alınamamıştır. rak halka ekmek tcvzı etmıştır. Enka-
Ordu'da: zın kaldmlmasına başlanmıştır. Hay· 

. . vanlar, erzak ve eşya enkaz altında 
Ordu valısınden alınan telgraf - k ld v d • "b •· k··1·· b 

·· ·· 11 b. · :l a ıgın an ıaşe ve ı ate muş u u aş ta olu ve yara ı arın tes ıtıne e· .. . . ç b · 
32 35 t kt ld v "Ik d 1 gostermıştır. arşam a trenı -vam e me e o u&u ve ı yar ım a· • . 

ld v k .. 1 d h kılometre arasındakı menfezler çatla-
rın tamamen yapı ıgı, oy er en t:· v • • • 

·· ·· t • lfı t b kl ,_te dıgından ışhyememektedır. nuz mu emmım ma ma e enme~ 

olduğu bildirilmektedir. Amaaya'da: 

yesinin zelzeleden milteessir olan köy 
!erine yolların karla örtülü bulunma
sı dolayısiyle Sıvastan yardımda bulu
nulamamaktadır. Bu köylere yardım, 
Tokattan temin edilmek üzeredir. 

Felaket sahasındaki köylerde bulu
nan doktorlar ağır yaralıları mahallin
de ilk tedaviye tabi tuttuktan sonra 
süratle Sıvas Nümune hastanesine 
naklettirmektedirler. 

Turhal' da: 
Büyük zelzele sabahı Turhal'da beş 

altı saniye süren zelzele olmuştur. Üç 
ev yıkılmış ve birçok binalar da hasa
ra uğramıştır. 

Dokuz ölü ve 15 te yaralı vardır. 

Civar köylerde sarsıntının tahribat 
yapıp yapmadığı hakkında bir malü
mat yoktur. 

Dikili'de: 
Zelzele sabahı Dikili'de 18 ve Öde

mişte 8 saniye süren iki zelzele daha 
kaydedilmiştir. 

Nehirler köyünde 22 ev tamamen 
13 ev kısmen hasara uğramıttır. İzmir
de de dün saat 11,30 da iki saniye sil -
ren şiddetli bir zelzele hissedilmiştir. 
Zelzele mıntakasına yardım için te
berrüler başlamıştır. 

Diğer vilayetlerimizde: 
Elll.zığ, Tunceli, Çorum, Kırşehir 

ve Kastamonu vilayetlerinden dün mü 
temmim malümat alınamamıştır. Maa
mafih bu vilayetlerimizdeki hasarın 

pek mühim olmadığı tahmin edilmek
tedir. 

Diğer vilayetlerimizden birçoğun -
da zelzele hissedilmi§se de hiç bir ha -
sar yapmamıştır. 

Aldığımız malCımata göre yurdun 
hemen her yerinde 27 sabahı vuku bul
muş olan harcketiarz, Mardin'de ve 
Merzifon'da da hiasedilmiıtir. Zayiat 
yoktur. 

Dün •abahki zelzeleler 
Bize verilen malümata nazaran Ma

latya'da biri 27 günü saat 22,15 te di
ğerleri dün sabah saat 3.30, 4.40, 6.10 
da dört hareketiarz olmuştur. Haaar 
yoktur. 

Devlet tlemiryollarıntla: 
Zelzele Amasya vilayetinde de tid-

Erzunun'da: detli olmuştur. Zelzele bilhassa Ezine Devlet Demiryollarının Sıvaa ile 
Merkez ve mlilhakatta bulunan bi- kazasında fazla hasar yapmıştır. Bu Erzurum arasındaki istasyonlarının 

nalarda bazı çatlaklıklar olmuıtur. kazanın 17 klSyUnde birçok binalar yt· bir kısmının binaları ehemiyetli suret
Manı'da evelki zelzelede hasara uğ - kılmıştır. Mühim mikdarda ölü ve ya- te hasar görmüş ve birçok yerlerde hat 
rayan binalar tam~en yıkılmıştır. ralı olduğu bildirilmektedir. Yalnız bozulmu§tur. Bu arada Geçit istasyo
lnsan ve hayvan zayıatı yoktur. El • 100 hanelik bir köyde yüzU mütecaviz nundaki köprü yıkılmıştır. Bu sebep· 
malı köyündeki. hasar mühimdir. Bu ölü bulunduğu öğrenilebilmiştir. Vi- le katarların seyrüseferi inkıtaa uğra
köyde ~irçok bınalar tamamen yıkıl- liyet merkezinden sıhi imdat heyetle- mıştır. Çetinkaya ile Karagöl istasyo
mıı %ahıre ve erzak enkaz altında ri ve kifi mikdarda yiyecek Ezine'ye nu arasında hat ehemiyetli surette bo-
kalmıştır. Köyde şimdiye kadar 6 ölü, gönderilmiştir. zulmuştur. Bu kısmın tamirinin on 
8 yaralı tesbit edilmiştir. Mans nahi- günden fazla süreceği tahmin olun-
yesinin diğer köylerinde hasarın tes- Yozgat'ta: maktadır. Sıvas • Çetinkaya arasında 
bitine devam olunmaktadır. Tercan Zelzele bu villyette de bazı zararlar mühim kar olduğundan katarlar bura
kazası sağlık memuru B. Fahri Mans yapmıştır. Maden kazasında imdadı uan ileriye gidememektedir. Erzincan 
nahiyesi köylerindeki yaralılara ilk sıhi binası çatlamı§, bir binanın duvar - Erzurum arasındaki hatlarda da bo -
yardımı yapmak üzere köylere git - ları yıkılmıştır. Sorgun kazasının Ka- zukluklar olmuştur. D .D. Y. işletme 
mittir. dışehir nahiyesine bağlı Dahana kö- umum müdürlüğü bozulan hatların 

Zelzelenin Erzincan'da sebebiyet yünde bir hayli hasar vardır. Bu kö- yapılması ve karların temizlenmesi i -
verdiği feliket haberi şehirde duyur yün 50 evinden otuz beşi tamamen yı- çin müteaddit amele ekipleri, kar te -
duyulmaz vali vekili B. Hilmi Bakı· kılmıştır. Bu köyde 2 kadın, 1 çocuk mizleme makineleri ve hususi katarlar 
nın reisliğinde belediye reisi ile tica- enkaz altında kalmıştır. Ayrıca iki ço- tahrik etmiştir. Sıvas - Çetinkaya ara
ret odası ve sağlık müdüründen mü - cuk enkaz altından çıkarılmıştır. Köy- sındaki karların bugün temizlenmiş 
rekkep bir komisyon kurulmuştur. de §İmdiye kadar bir kadın ve bir ço- bulunması muhtemeldir. 
Sağlık müdüril B. Salim Çimli'nin re- cuk olmak üzere iki ölü tesbit edilmiş DUn sabah Sivas'tan da Erzincan'a 
ialiğinde 3 doktor, iki hasta bakıcı, tir. Diğer kazalarda ve köylerdeki va- bir imdat treni tahrik edilmiştir. Bu 
iki sağlık memuru, ve iki katipten ziyet tahkik olunmaktadır. trende 300 amele ile sıhi imdat mal • 
mürekkep iki sağlık ekipi teşkil olıın· Sıva•'ta: zemesi, kamyon ve otomobiller ve ek· 
nwıtur. Ekipler, ilaçları, 22 çadırı. Sıvas m k i 1 Z Gürün mek bulunmaktadır. 
100 b tt · · kA r- d. yiln er ez Y e, ara, ' Dün sabah Sıvas istikametine An -a anıyeyı, a ı se ıye ve Kangal Yıldızeli kazalarından dün 
yeleği hamilen hususi bir katarla Er- mütem~im malUmat al amamıı1tır. kara'dan hareket eden 9.40 treniyle 
i ' h k t t · t" ın 7 zelzele mıntakasına bir sıhi imdat .z ncan a are e e mış 1.r. Yalnız gelen bir telgrafta Zara' da ö-
Erzurum yardım komısyonu 4 saat r· mikdarının 1500 d ~·ı 150 k d l- heyeti gitmiştir. 

l~inde •ehirde 
0

1300 kilo ekı;nek, 1500 d~ v u bildirilmektcdi~.gı a ar 
0 Aynı trenle Kızılay Kurumu tara

kılo teker, ~O .kıl.o çay, 110 kılo kavur- Suctehri merkez ve nahiyelerinde fından Erzincan'a çadır ve diğer le-
ma, otuz ıkı kılo sucuk ve pastır-

150 
.~1 .. 

50 
k 1 "' d K vazım gönderilmiştir. 

·· k"I · ·· k. 0 u, yı ı mı:ı ev var ır. aza EHizığ'da teşkil edilen imdadı sıhi 
ma. yuz on ı. 0 peynır, yuz on ı- merkezinde nüfus zayiatı az olup yı-
lo b~lgur, 3~ k~lo yağ ve kafi miktarM kılan evlerin adedi de 10 dan ibaret· heyeti dün hususi bir trenle Er.zin -
da ııgara, kıbrıt ve bardak toplamıs - can'a hareket eylemiıtir. İmdadı aıhi 
tır. Bu Erzak ile kolordudan temin tir. heyetinin yanında birçok huta oto -

Şarkı•la'da 2 kiti ölmilı, 11 ev yı· b·11 · ·1 k 1 b edilen iki doktor ve iki hasta bakıcı, :ı mo ı erı ı e amyon ar ulunrnakta -
kılmıştır. d A · ] 2 000 d k L ldfi mikdarda çadır ve yiyecek sağ· ır. ynı tren e, . e e me .. gön· 
Kuyuhıhisar kazası merkezinde ma- d •1 . • 

Jık ekipi ile ilk yardım olarak Erzin- erı mııtır. 
alesl"f hası.r çoksa da zayiat -ni ktarı 

can'a gönderilmiştir. henüz tespit edilememiştır. 
Trabzon'da: Hafik kazasının 1spile nahiyesinin Aydm'da Atatürk günü 

27 sabahı 2 ile 3 arasında beş yer sar merkezinde 200 yaralı vardır. 13 ev A d 
28 

Eb d. ş f A .. L .. 

h• d·ı . . İlk 1 1 20 Ok k"· .. d . Y ın, a.a. - e ı e ta tur .. ün ııntısı ısse ı mıştır. ze ze e sa kısmen yıkılmış, turon oyun e ıse milli mücadelenin ilk aylarında Ankaraya 
niye kadar sürmüş ve oldukça şiddetli 3 ev tamamen harap olmuştur. ayak bastıkları günün yirmi üçüncü Yıl· 
olmuştur. İç kalenin bir kısım duvar- Bayburt'ta 16 ölü 70 yıkılmış ev d~!lümil münasebetiyle .dün Aydında ve 

. . . • . ' .. .. . mulhakatında, halkevlerı tarafından muh-
ları, bir cami minaresi ile diğer bir ca- tesbıt edılmıg .. Pırput koyunde ıse 16 telif koıular tertip edilmiı, Kazananlara 
minin de şerefesi bazı evlerin bahçe ölü bulunmuştur. mükifatlar verilmiıtir. 
duvarları yıkılmıştır. Gümrük drıiresi· Sıvas'tan gelen bir telgrafta fell-
nin çatısı kısmen zarar görmüştür. ketzedelere yapılan yardımlar hakkın-

Trabzon merkezinde §İmdiye l:adar da şu malumat verilmektedir: 
ı ölü, 6 yaralı, merkez köylerinde 1 ö- Vilayetimiz içinde hareketi arzdan 
lü, Vakfıkebir kazasında 4 ölü, 35 ya· milteessir olan mıntakalardaki felaket 

i ngiltere üstünde uçan 

meçhul tayyareler 
ralı teıbit olunmuştur. Trabzon mer· zedelere yardım için büyük gayretler . Londr~, 28 a.a. - Tabiiyeti ~esb!t e -

. . . f z dılememıı olan bir tayyare, kesıf bır du-
kezinde 2 ev tamamen, 24 ev kıımen sarfedılmektedır. Bır tara tan ara, man nctrederek Taymiı balicinin üzerin-
yıkılmıştır. Köylerden alınan mallı- Hafik kaza merkezlerine imdadı sıhi de pek yükseklerden uçmuıtur. Duman 
matta yıkılan ev sayısı yalnız Becıik - heyetleri ile lllzumu kadar çadır, bat- dağıldıiı zaman tayyare cözden kaybol • 

'$ • • • •• • • muı bulunuyordu. Aynı saatte Suffolk 
düzü nahiyesi merkezinde şimdilik 7 tanıye, yıyecek ve gıyecek gonderıldı- kontluğunun bir ıehri üzerinde gene çok 
olarak gösterilmektedir. Vakfıkebir ği gibi diğer taraftan kar ile örtülii y~kıeklerdcn uçan iki tayyare ıörillmüe • 
kazası mer kezinde 20 ev tam;ımen, 80 bulu?an Zara • Sıı§ehri yolu ile Ko· tü~u tayyareler, arkalarında beyaz bir du
ev kısmen yıkılmıştır. Maçka kazasın- yulhısar - Sıvas yolunun açılmasına man izi bırakmıılardır. 
da ise bir ev yıkılmıştır. Yıkılan ev çalışılmaktadır. Bu mesaiye askeri ku- Tayyarelerimiz dün Almanyanın batı ıi-

. • d · • ~k 1 k d" 1 mali üzerinde keşif uçuıu yapmıılardır. halkı civar evlere yerleşt irilmiştir vetlerımız e ıttır.. ey eme te ır er. Tayyarelerimizden bir tanesi iiniine döıı-
Trab.zon'un içinde ayrıca 4 metre tu • Hafik kaza merkeziyle lpıile nahi· memiıtir. 

.., •..•.............•.•........•••.•...•• __ . 
Yardım sevenler 

Cemiyetinin yardım 

2- Muhammen bedeli 2701 liradır. 

3- Muvakkat teminat (202) lira 
(58) kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 9.1.940 salı günü sa
at 11 de merkez komutanlığındaki sa· 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (4075) lira
dır. 

daveti 
Yardım Sevenler Cemiyetin

den: 

Memleketimizin uğradığı bü
yük zelzele fel5keti dolayısiyle 
bugün yapılan içtimada, bütün 
vatandaşların yurdumuzun bu bü
yük ıstırabiyle alakalarının temi
ni için para, giyim ve yatacak eş
ya halinde teberruda bulunmak 
istiyen aziz ankaralıların bu yar
dımlarını kolaylaştırmak gaye
siyle cemiyetimiz azaları muhte
lif kollar halinde evleri dolaşa
rak halkımızın şefkat ve hami
yetlerine müracaat edeceklerdir. 
Bu müracaatlarında, vazifelerini 
kolaylaştırmak için vatandaşları
mızın çok severek yapacakları 

kıymetli yardımlarıni şimdiden 
bir paket halinde hazırlamalarını 
ve verecekleri eşyanın bir liste
sini de hazırlıyarak komitelere 
makbuz mukabilinde teslim et
melerini saygı ile dileriz. Verile
cek eşyanın kullanılmış olsun ol
masın felakete uğramış kadın, 
erkek ve çocuğa yarar olmasını 
ayrıca istirham ederiz. 

._,, ................................. , .. ,. 
Yılbaımda Kııllay pulları 

Panıaltıda oturan Behçet An isminde 
bir okuyucumuzdan ıu mektubu aldık : 

4- Şartnamesini görmek isteyenle
rin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 12/ 11940 cuma günü sa
at 10,30 da belediye encümenine mü-
racaatlar'· (6619) Hi560 

Fidan alınacak 
Ankara Belediyesinden: 
1- Şehir bahçeleri için alınacak o

lan 13980 lira kıymeti muhamıneneli 
ağaç ve muhtelif cins süs fidanları on 
beş gün müddetle kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2- İhalesi 1211/ 940 cuma gilnll sa
at 11 de yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat (1048) lira 
( 50) kuruştur. 
4- Şartname ve listesini görmek 

isteyenlerin her gün encümen kalemi
ne müracaat eylemeleri ve isteklilerin 
de ihale günü olan 1211/940 cuma gU
nü saat ona kadar teklif mektuplannı 
encilmene vermeleri ilin olunur. 

(6620) 16561 

30 tüp klor gali ahnacak 
Ankara Belediyesinden: 
1- Sıı işleri için alınacak olan 30 

tüp klor gazi on beş giln müddetle 
açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2- Muhammen kıymeti (535) lira 
(69) kuruştur. 
3- Muvakkat teminat (40) lira (18) 

kuruştur. 

4- Şartnamesini görmek isteyenle· 
rin her gün encümen kalemine ve iı
teklilerin de 12/ 1/940 cuma gUnU sa· 
at 10,30 da belediye encümenine mü-
racaatları. (6621) 16562 

8 kalem ma!ıeme ahna« ık 
"Butün bayramlarda KIZılay'ın menfaa • 

tine olmak iızere postanelerde istimal e • 
dilen hususi pulların beynelmilel bir bay
ram olan yılbaşrnda dahi istimali taldi -
rinde Kızılay epeyce bir varidat temin et-
miı olacaktlr. Malıim olduğu üzere tebrik- Ankara Belediyeaindenı 
nameler ber halde bayramlardan bir balta 1- Su işleri anbar ihtiyacı için alı· 
evel mahallerine gönderiliyor ve bayram- nacak olan 8 kalern malzeme on bc11 
/ardan dört. gün sonra devam eder. Binaen- :r 
aleyh bu usule tevfikan Kıulaym pulları gün müddetle açık ekıiltmeye konul
dabi pos~anderde istimali lium geldilini mu§tur. 
zannedenm... 2- M ı... k t' (1517) ı· Okuyucumu:r:un mektubunu memnuniyet- '- u~n ıyme ı ıra 

le kaydederiz. {30) kuruıtur. 

X ModıoH - Ticar1t u:ıırı Boıiloru riJ&H• 
tinde lteı mütelıa111ataa mirekkep lııalıar lıeyeti lı• 
salıa• MoıkoY&J& nrmııtır, 

X To/t10 - iki -cliaia imparatoru -aaiına 
nrdiklıri cnaplar lılikiiaıdara ar:ııdilmiıtir. 

x l.eııılre - Loııdraya ciclerkn Baltık cleııi:ıinde 
lıir ıl-• lırun:ıönı larafuıdaa eıir edile• l•ıiltı· 
r1'niı MoıkoH lıü)"iik elçilifi millı11rı Corc Cordon 
Veııeker 11rlıeıl lııralul11U1 n Loll4!ra1a ıloin yola 
çılunııtır. 

x Şaıılıa1 (D-i) - B .. atla lıir lı .. iı ureke· 
ti nka lıı1-thır. Uıı • ŞU. • Uey larafuıdu ik.i Jıi. 
ıi •s .. 1 lıir ,..,, tarafıııdu öldiriilmiftü. Ltilia 
japoı ale1"tarı teıklllta -u•p ıld•p ~dili • 
1or, 

x o.ı. - o. .. ı.ı pra11, 1imdi11 ud .. ıönilli •• 
laralı Jlpıl.. lıan miidafaa ın-tiaia iatikbalde 
-curt olarak leıaiıı edilelıilıceiiııe karar nrmit • 
tir. 

X L.,.J,. - Sir s.-ı Hoare ile dulet lııalıaaı 
Lort HaıakeJ Paria'te frauı:ı uurlari1la ıörifmiı • 
!erdir. 

X I..ııdr• - Almaa radJos•, dHlet lıaaılitıam 
ôeiimüdeki - ao mil1ar -rıı. çılıacafıu lıildir
miııir. 

x B.,rliı - Me11i aum, teviaiaaıri ailıaJetiade 
Al_ı,adeki it1i:ılilı aialıoti.ia Jii:ıde 0,3 olnj ... 
lıildirmiıtir, 

X B•r• - lkiıcilıl .. tı a7mda yeni .. ir kolordı 
tıtlıil edilecek " A-ludıaju. ıörı U-adu
lıia ıimdiki erUaılıarlıi11 rew ıe•ral Lalılıarılt ıe· 
tirilecektir. 

Ankara Borsası 

281. Kanun 1939 fiyatlan 

ÇEKLER 
Açı he Kapanıı 

Londra 5.21 5.21 
Nevyork 130.36 130.36 
Paris 2.96 2.96 
Milino 6.70 6.70 
Cenevre 29.2406 29.2406 
Amıterdam 69.2S20 69.2520 
Berlin 
Brükıel 21.7075 21.7075 
Atina 0.965 0.965 
Sof ya 1.5925 1.5925 
Prag 
Madrid 13.5325 13.5325 
Vartova 
Budapqte 23.49 23.49 
Bükreı 0.965 0.965 
Bolgrad 3.1575 3.1575 
Yokohama 31.045 31.045 
Stokholm 30.92 30.92 
Moskova 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 İkramiyeli 
Ergani 
Sivas - Erzurum 
Hattı İı. I . 
Sivas - Erzurum 

19.70 19.70 

20.40 20.40 

Hattı h. VI. 19.10 19.10 
Not - Hizalarında rakam bu
Junmıyan dövizler için rakam tes
cil edilmemiıtir. 

3- Muvakkat teminat (113) Ura 
(80) kuruştur. 
4- Şartname ve malzeme liıtealnl 

görmek isteyenlerin hergün encümen 
kalemine ve isteklilerin de 12/1/940 
cuma gUnli saat 10,30 da belediye en
cümenine müracaatları. 

(6622) 16563 

31 kalem malzeme ahnacak 
Ankara Belediyesinden: 
1- Su işleri için alınacak olan 37 

kalem malzeme on beş gün milddetle 
açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2- Muhammen bedeli (1909) lira 
(20) kuruıtur. 

3 - Muvakkat teminat (143) lira 
(19) kuruştur. 
4- Şartname ve' malzeme listesini 

görmek istiyenlerin her glin encümen 
kalemine ve isteklilerin de 12/1/940 
cuma günU saat 10,30 da belediye en
cümenine müracaatları. 

(6623) 16564 

Alakadarlara 
Ankara 

lüğünden: 
Kadastro 
Ada No. 

360 
433 
435 
434 
436 
437 
432 
433 

Belediyesi imar Müdür-

İmar 
Ada No. 

928 
928 
928 ve 
928 
929 
934 
935 
936 

1544 

Hamamöm ...... e vaki olup yukarıda 
kadastro ve lmar ada numaraları göı· 
terilen aahanın müstakbel İmar vazi· 
yetleri tesbi t ve Vekiller heyetince 
de tasdik edilmiıtir. Bu adalarda ar
saları bulunanların çaplarını almak Ü· 
zere İmar Müdürliiğüne müracaatla-
rı ilan olunur. (6617) 16569 

ViLAYETLER 

Bo~ mazot tenekesi satllıtık 
Çankırı Belediyesinden ı 
Altı bin bo! mazot tenekesi pazar

lıkla satılacaktır. Taliplerin 811/940 
tarihine müsadif pazarteıi günü saat 
onbeıe kadar her gün tahriren veya 
ıifahen Çankırı belediyesine müraca-
atları ilin olunur. 16558 

5 - Keşif, plin ve şartnamesini 

görmek istiyenler her giin, ihaleye gi· 
recek olanlar kanuni vesaik ile birlik
te teklif mektuplarını ihale günü saat 
10 da komisyona makbuz mukabilinde 
verec~klerdir. 16467 

Elbise yaptırılacak 
lat. P. T. T. Müdürlüiünden: 
İdare müstahdimini için 5150 takım 

elbisenin yaptırılması işi kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ek· 
siltme 5/1/940 tarihine rastlıyan cu• 
rna günü saat ıs de B. Poıtahane bi· 
nası birinci katta toplanacak Müdür· 
lük Alım Satım Komiıyonunda yapı• 
lacaktır. 

Muhammen bedel 93095 lira 30 ku· 
rug, muvakkat teminat 5905 liradır. 

İsteklilerin bu baptaki gartnamel .. 
rini 233 kuruı mukabilinde almak ve 
muvakkat teminatlarını yatırmalc 11 .. 
zere çahıma günlerinde mezkQr mü
dürlük idare kalem levazım kısmına 
eksiltme saatinden bir uat evveline 
kadar kanunun tarifine göre ha.zırJa. 
mıı olmaları llzım gelen mektuplan· 
nı, teklif mektubu, 939 seneıi için mu.. 
teber ticaret odası veıikası muvakkat 
teminat makbuzu veya muteber bir 
banka mektubunu havi olarak yuka .. 
rıda iımi geçen komisyon ba1kanlıfı· 
na numaralı makbu.z mukabilinde tC'f'o 
di eylemeleri. 10467 /6536) 16469 

Yol inşaatı 
Tokat •İlayeti Daimi Encümenin

denı 

1 - Tokat • Turhal yolunun 244 + 
277 - 244 + 927 kilometreleri arasın· 
da yaptırılacak parke kaldırım ve be
ton turutvar inşaatı (22649) lira (13) 
kuruş keşif ve projeleri mucibince 
20. 12. 939 ili 20. 1. 940 tarihine kadar 
bu bir ay nrfındaki haftaların pazar· 
tesi ve perıembe &ünlerinde pazarlığı 
Tokat vilayeti daimi encümen salonun 
da yapılmak üzere eksiltmesi pazarlı .. 
ğa bırakılmıştır. 

2 - İlk teminat 1698 lira 98 kuruı
tur. 

3 - Pazarlığa İJtirlk etmek istiyen 
ler Tokot nafıa müdilrlüiline müra• 
caatla ehliyet vesikası alacaklardır. 

4 - Ticaret odasında kayıtlı bu· 
lunduklarına dair ayrıca bir belıe da· 
ha ibrazı mecburidir. 

S - Her nevi rüıum, ıazete, ilan 
ücreti üzerine ihale olunacafa aittir. 

6 - Keıif. proje ve saireyi görmek 
ve daha fazla malUmat almak istiyen· 
!erin her gün vilayet daimi encümeni· 
ne müracaat etmeleri lüzumu ilin o-
lunur. (10724/6672) 16601 

Harta yaptır1lacak 
Siirt Belediyesinden: 

1- Siirt vilaye':ınin hali hazır ıek· 
sen hektar meskun kıımiyle yüz yir· 
mi hektar gayri :neskCtn k·ımırın ta· 
keometrik haritasiyle imar sat:.aııru 
teşkil eden ve imar planlarının tan • 
zim işlerine ait umumi taJımat:name
nin altıncı maddesi mucibince y&pıJ.. 
ınası gerekli avan projenin haıırlan· 
ması ve Nafıa Vekaletince tudikteQ 
sonra ayni taliınatnameni:ı yimıi do
kuzuncu maddesinde mezkQr imar pll 
nının yapılması lf)/12/939 taril. '. ndet1 
itibarı•n yirmi gün milddetle aç.c ek
ıiltm•yc konulmuştur. 

2- F.ksiltme 8 11/940 tarihin: mil· 
sadif pazartesi günü saat on betti 
Siirt bt'lediye salonunda belediye en
cümeni huzurunda. yapılacaktır. 

3- Birinci mad iede zikrolunl..'1 ha· 
rita ve. avan proje ve imar plA.ı13.rı .. 
nın tal1zim işinin muhammen hedeıl 
ilç bin liradır. 

4- Eksiltmeye gireceklerin yuka -
rıda hhsi geçen talimatnamenin be .. 
tinci ınaddesinde yazılı ehliyeti ol • 
malan şarttır. 

5- İsteklilerin iki yü.ı yirmi hct 
liralık muvakkat teminat makbuzları 
ile tvak yerlerdt'n iştirak edect"kleri 
teklif ınektuplar•ııı ihaled.:n nil>ayet 
bir aaat evel gönJermiı bulun'?lata;:ı 
ıartt1r. Poıtada v.ıkubulacak ~tccik -
melerin nazarı itibara alınmayacağı 
ilan olunur. 1C.fi25 

Cebeci Hastanesi 
Cilt. Saç ve Zühreviye mütehassısı 

Dr. Kemal Ancan 
B-:?r!in Kılini ğinden mezun. 
r ,.-:uk Sarayı karşısında Ha hcı 

İbrahim Ap. Tel: 3101. 
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MiLLi MÜDAFAA 

Santral yaptınlacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misvonundan: 
Keşif bedeli 23.200 lira olan Kayseride

ki mektebin kudret santralı kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Eksiltmesi 6.1.~0 
cumartesi günü saat 11 dedir. İlk teminatı 
1740 lira olup şartnamesi 116 kuruşa ko· 
misyondan alımr. Taliplerin muayyen va
kitten bır saat eveline kadar zarflarının 
M.M.V. Sa. Al Ko. na vermeleri. 

(6511) 16463 

2000 serum alınacak 
M. M. V cknleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 2200 lira O· 

lan 2000 tane Kangran seromu 13 ikinclkl· 
nun 940 cumartesi gUnU saat 10 da Ankara
da M.M.V. satın atma Ko. da pazarlıkla 
satın alınacağından isteklilerin 330 liralık 
kati teminatları ile birlikte pazarlık gün ve 
saatında Ko. da bulunmaları. 

(6553) 16Sll 

Hasta abahğı kumaı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satmalma K : 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 288 
kunıı; olan on iki bin metre hasta abalığı 
kumat 2 ikincikli.nun 940 sah günü saat ıs 
de Ankarada M.M.V. Sa. Al. Ko. da satın 
alınacağından isteklilerin S184 liralık kn 
ti teminatları ile birlikte pazarlık gün ve 
ıaatında Ankarada M.M.V. satın alma Ko. 
da bulunmaları. (6~1) 16543 

Tımar farçası ahnacak 
M. M. Veknleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Beherine tahmin edilen fiyatı (110) yUz: 

on kuru$ olan (10.000 - 25.000) on bin ili 
yirmi be$ bin adet tımar fırçası pazarlıkla 
münakasaya konmu,tur. İhalesi 16.1.940 
aalı s:iınıi ıaat on birdedir. Kati temin.ıtı 
(4125) dört bin yü:.: yirmi beş lira olup 
şartnamesi (138) yüz otuz sekiz kuru1 mu
kabilinde M.M.V. satın alma komisyonun
dan alınabilir. İsteklilerin kanunun emret
tigit belgelerlee ihale ıaatında M.M.V. sa
tın atma komisyonunda bulun:naları. 

(6668) 16602 

(ivi, (enber vesaire alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Muhtelif ebatta 87S kilo çivi, 1500 kilo 

cember, on bin adet çember halkası, 250 ki· 
lo kursun kapsüliı. bee adet kerpeden, be& 
destere ve beş keser 3 ikinciklinun 940 çar. 
F-ımba guııü saat 10 da M.M.V. aatın alma 
Ko.da pazarlıkla satın alınacağından istek
lilerin lSO liralık teminatları ile birlikte 
pazarlık giln ve aaatında M.M.V. satın al-
ma Ko. da bulunmaları. (6651) 16608 

Çamaşırlık bez al.nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Ordu çamaşırlık bezi evaafında olmak ü

zere yUz bin metre c;amaşırlık bez 5 ikinci· 
kanun 940 cuma günü saat ıs de pazarlıkla 
satın alınacaktır. Beher metresine 26 kuru• 

ULUS 

mUnakaeaaı yapılacaktır. Zarflar komi&- 24000 kı'lo kerı' k•lı .:a!ii1a~a· k 
yona 3.1.940 çrşamba günü saat 10 da ve- ) ı u. " 
rilmiıı olacaktır. Beher kilosunun muham-

BÜYÜK MİLLET MECLiSi 

Bir memur ahnacak 
Türkiye BüyÜk Millet Meclisi i

dare Amirleri Heyetinden: 

men fiyatı 17 kuruştur. İlk teminatı 1224 Ankara Levazım Amirliği Satm 
liradır. İsteklilerin belli gün ve saatten Alma Komisyonundan: 
bir saat eveline kadar Fındıklıda komutan- . . .... 
Iık Sa. Al. Ko. na teklif mektuplarını ver. 1 - 24000 kılo kc~ı kıh 2-1-940 salı gu!lu 
meleri (6416) 16361 saat 15 de Tophanede İstanbul Lv. Amır-

s ~ • 1 k iliği satın alma komisyonunda açık eksilt-
Türkiye Büyük Millet Meclisi kü

tüphane müdürlüğünde münhal bulu
nan (25) lira asli maaşlı ikinci sınıf 
kıitipliğe müsabaka ile bir memur a
lınacaktır. 

lg l r eti a 'naca me ile müt~hhid na~ ve he~abı~a ahn~
caktır. Tahmın bedelı 16800 lıra ılk temı-

Ankara Levazım Amirliği Satın natı 1260 liradır. Şartname ve nümuoesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni 

Alma Komisyonundan: vesikaları ile beraber belli saatte komis-
1 - Kırklareli garnizonu için 300.000 yona gelmeleri. (6680) 16622 

kilo sığır eti kapalı zarf usuliylc münaka
saya çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 85500 lira olup 
ilk teminatı S525 liradır. 

D. DEMIRYOLLARI Talipler arasında yliksek tahsil gö
renler, lise mezunlarına, lise mezun
ları da orta mektep mezunlarına ve 
müsavi şartları haiz olanlar arasında 
ecnebi lisanı bilenler ve ecnebi lisanı 
bilenler arasında da birden ziyade li
san bilenler tercih olunur. 

3 - Münakasa 3.1.940 çarşamba ııünli k 
11at lS de Kırklareli as. satın alma KO 80 Ton karpit alınaca 
da yapılacaktır. Şartnamesi her gün mez

Taliplerin vazifei askeriyelerini ifa 
etmiş olmaları şarttır. 

Milsabaka 4 kanunusani 1940 per
§embe günü saat {14) de Büyük Mil
let Meclisinde yapılacaktır. 

Müsabakaya girmek şartlarını haiz 
olanların yukarıda yazılı tarihten bir 
gün eveline kadar arzuhal, tercümei 
hal, terhis tezkeresi, diğer vesaik ve 
iki§er fotoğraflariyle (Büyük Millet 
Meclisi İdare Amirleri Heyeti) ne 
müracaat etmeleri. (6524) 16458 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Pirinç ihale gününün 

hakkında ilan değiıtiği 

k<ir komisyonda görülebilir. 
4 - Taliplerin kanunun 2 ve 3 mad

delerindeki vesaik ve teminat ve teklif 
mektuplannı havi zarflan belli &:\in ve sa
attCJl bir saat eveline kadar Kırklareli As. 
Sa. Al. Ko. da vermeleri. (6417) 16362 

2 Pavyon yaphrılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
Eskişehir garnizonunda iki adet pavyon 

in:tası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon· 
muştur. Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
3. ı. 940 çıırııamba günü saat 11 de Eskiıse
hir Kor. Satın alma komisyonunda yapıla
c:ıktır. Keşif bedeli 62189 lira 94 kuruş. 
tur. Muvakkat teminatı 4360 liradır. Şart· 
namesi İstanbul, Ankara, Lv. Amirlikleriy
le Eskişehir Kor. satm alma komisyonun
da görülebilir. 

İsteklilerin kanunda yazılı vctıaikle ve 
teminat makbuzlariyle mezkur ..;in saat lS 
e kadar teklif mektuplarını mezkür Kom 
na vermiş bulunacaklardır. 

(6492) 
16425 

Kuru fasulya alınacak 
lnhi&arlar Umum Müdürlüğün- Ankara Levazım Amirliği Satm 

den: Alma Komiıyonundan: 
1- Şartname ·ıe nürrıunesi muci • 1 - 120 ton kuru faıulya 4. ı. 940 per. 

b" "d k ·ı şembe ırünü saat 14 de ht. Lv. Amir. Sa. ınce pazarlıkla yenı en e ıı. tme~: Al. Ko. d1 müteahhit nam ve hesabına açık 
konulan ve 5. 1. 940 da ıhale edılecegı eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
ilin edilen {106) ton kır;klı pirincin 

1

21000 li~~ ilk te.mlnatı 1575 li.radır. Şa~a
ihalesi görillen lüzum üzerine 29. 12. ~e ve nu~un~ııı mez.k<ir komısyonc!_a gorü-

lur. İ steklılerın be Ilı uatte kanunı vesı-
939 cuma ~ünü saat 15 te İstanbul kalariyle beraber Tophane komisyonuna 
Kabataş Levazım ve Mübayaat Şube- gelmeleri. (6493) 

sindeki alım komisyonunda yapıla • 
caktır. 

16426 

Un ah nacak Ankara BaşmUdürlügüne de müra -
caat olunabilir. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
2- Muhammen bed.!li (9010) lira Alma Komisyonundan: 

muvakkat teminat (67 5) Hradır. 1 _ Aıkert ihtiyacı için 300 ton un 
3- §aı·tnamesi her ıür. mezkur ŞU· kapalı zarf usulU ile ve ~ ağustos sonu

beden ve Ankara Başmüdürlüğünden na kadar taksitle alınmak suretiyle eksilt 
b" · meye konulmu~tur. 

parasız alına ılır. 2 - Muhammen bedeli 39000 liradır. 
4- İsteklilerin pazarlık için tayı•ı Muvakkat teminatı 292S liradır. 

olunan gün ve scıatta % 7,5 güvenme 3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle ve 11 
··ı bi l"k k · d ikinciklinun 940 perşembe günü ı;aat 10 da 

parası e r ı te yu arı a adı geçen teklif mektupları saat 10 a kadar teslim e-
komisyona veya Ankara Ba~müdür - dilmiş olacaktır. 
Jüğüne mliracaatları itan olunur. 4 - Evsaf ve şartlarını görmek iıtiyen-

. (6674) 16598 ler her eün lış saatinde mezkur komisyona 
----------------müracaat etsinler. (6S23) 16452 

D. D. Yolları Satın Alma Komis· 
yonundan: 

Muhammen bedeli 20800 lira olan 
80 ton karpit 9. 1. 940 salı günü saat 
15 de kapalı zarf usuliyle Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1560) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine vc:rmeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa· 
da teıellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılacaktır. (6519) 16531 

P. T. VE T. MÜDURLÜGU 

17 ton manganez ahnacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den: 
1 - Talibi çıkmıyan 17 ton manga

nez pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel (4930), mu

vakkat teminat (369,75) lira olup pa· 
zarlık 25 ikincikanun 940 perşembe 

günü saat 16 da Ankara'lla P.T.T. u
mum müdürlük binasındaki satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektubu 
ile kanuni vesikalarını hamilen mez. 
kur gün ve saatte o komisyona şart
ları öğrenmek için de her gün Anka
rada P.T.T. levazım, İstanbulda Kı
nacıyan hanında P.T.T. levazım ay
niyat şube müdürlüklerine müracaat 
edeceklerdir. 

(6626) 16605 

3 ressam alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den: 
l - Pliin, şema ve şematik posta 

ve telgraf ve telefon haritalariyle ye
dek parça ve aHitın sınai resimlerini 

-7-
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Mevsimin en enteresan kitabı 

Büyük Pe ro 
Aleksi T o1stoy'un eseri 

286 büyük sayfa halinde nefis kap içinde: 125 kuruş. 
Satıı yeri Ankara'da Akba Kitapevi 

~:================================================~ 

An kaz satışı 
Ankara Belediyeai imar Müdürlüğünden: 

Mevkii Adası Parıeli Cinai Muhammen bed~li 
Lira K. 

Duatepe 285 14 Ahşap hane 10 00 
Hacıbayram 51 21 " 750 00 

" 51 6 " ve dükkan 250 oo 
Samanpazarı 234 5 Dükkan 30 00 

Yukarıdaki ada ve parselleri yazılı gayri menkullerin enkazı mevcut 
şartnamelerine tevfikan hizalarında gösterilen muhammen beaelleriyle on 
beş gün müddetle açık arttırmaya konulmu§tur. İhaleleri 13-1-1940 tarihi
ne müsadif cumartesi günü saat 11 de imar mUdürlüğünda yapılacağından 
taliplerin %7,5 teminatlariyle birlikt: müracaatları ilan olunur. 

KAZALAR 

--------------------------------
Buz Fabrikası tesisi 
Fethiye Belediyeainden: 

(6690) 16614 

1 200 top 1X10 metre 60 • 80 

0 ram h k Ozalit kağıdı 
500 top 1X10 · . .,~re 60 • UO 

gramhk Prosyat kağıdı 

almCKak. 

1 - 27. 9. 939 tarihli eksiltmesine 
talip çıkmıyan 5270 lira muhamm~n 
bedelli buz fabrikası tesisi - yalnız 

teslim müddeti dört ay olmak üzere 
ayı.ı ~artlarla - yeniden ve kapalı 
zarı usulü ile münakasaya konmıış Askeri Fabrikalar Umum Müdür 

lüğü Merkez Satın Alma Komisyotur. 
2 - İhale 21.1.940 tarihinde saat on nundan: 

beşte Fethiye belediye dairesınJ~ be
lt-diyt: eııcümenince yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 395.25 lira-

Tahmin edilen bedeli (1034) lira (4S) ku
ruş olan yukarıda yazılı 200 top ozalit ve 
500 top proıyat klfıdı Askeri Fabrikalar 

dır. :.>ıvje ve şartnameler Fethiye be- umum mı.idurlugü merkez satın alma kimis-

l yon unca 8. 1. 1940 pazartesi günü saat 14,30 
lediycs'n :IC'n parasız alınabilir. da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 

( 1039/ 6472) lF.41.S parasız olarak komisyon.dan verilir. Talıp-

Buğday satışı 
lerin muvakkat teminat olan (77) lira (59) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu olma
dıklarına ve bu işle alakadar tüccardan ol-

. duklarına dair Ticaret odası veıwkasiyle 
Karacabey Harası Müdürlüğün • mezkur riln ve saatte komisyona müraca-

den : atları. (6689) 16S15 

Hara mahsulatından iki yüz bin ki
lo buğday kapalı zarf usuliyle satışa 
çıkarılmıştır. 

10.000 metre asgari 90 
santimetre enin' de Amerikan 

fiyat tahmin edilmıştir. İsteklilerin 3900 NAFIA VEKALETi 
liralık kati temlnatlarlyle birlikte pan.r-"- ,,:;;:=;.;;;.:~.::..::.:;.;~::.:;:.:.:=::..:.;;;;;:;;~=I 

Makinist alınacak tersimae çalıştırıımak üzere üç tane 
__ ressam desinatör alınacaktır. 

Artırma 9 ikincikinun 940 tarihine 
müsadif salı günü öğleden ıonra saat 
on beşte hara merkezinde yapılacak
tır. 

bezi aJınacak. 

hk gün ve saııtında Ankara'da M.M.V. u.
tın alma Ko.da bulunmaları. 

(6652) 16609 

840 adet manevra sandığı 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan: 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı 600 
kuruş olan ve 25.12.939 pazartesi günü sa
at 10 da müteahhld nam ve heubına açtık 
eksiltme suretıyle &atın alınacağı ilan edi· 
le~ 840 atdet manevra sandığının eksiltme 
ıilnli istekli çıkmadığından eksiltmesi 4 
lkincik.inun 9~0 perııembe günü saat onn 
bırakılıııı$tır. hteklilerin mezkur ıün ve 
saatte 378 tirnlık ilk teminatları ile birlik
te Ankara"da M.M.V. satın atma Ko.da bu· 
lunmalırı. (6653) 16610 

Buhar kazanı tesisi 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

mi•ycınundan: 
Kevif bedeli 3628 lira 24 kuruf olan Ce

beci hastanesi yanında Hidrof er ve buhar 
kazanı tesisatı pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Pzarlığı : ıs. 1. 940 pazartesi günü saat 11 
dedir. Kati teminatı : 544 lira 25 kurue olup 
ıartnnmeıi 20 kuruıa komisyondan alınır. 
Taliplerın muayyen vakitte M. M. V. Sa. 
At. Ko. da bulunmalan. (6687) 16617 

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

Münakasa tehiri 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma 

Komisyonundan: 
ı - Ulus gazetesiyle dört defa ilh edi· 

len iki kiicuk hanaya ait keşif evrakında 
tadillt yapılaca l: ından liİmdilik yaptırılma· 
11ndan sarfı nn;ı:ıır edilmiştir. 

(6692) 16613 

MALiYE VEKALETi 

Eski paralar hakkında 
Maliye Vekaletinden ı 

1 - 2257 numaralı madeni ufaklık pa 
ra kanunun sekizinci maddeai muci . 
bince mevkii tedavülden kaldırılan es 
ki bronz beş ve iki buçuk kuruşluklar
la nikel bir kuruşluklar 31 K. evci 1939 
tarihinden sonra devlet borçlarına mu 
kabil gerek malsandıkları ve gerekse 
Hazine veznedarlığını ifa eden ve zi
rrat bankalarınca dahi kabul edilmi
yecektir. 

Binaenaleyh ellerinde bu nevi para 
bulunanların bunları mezkfir tarihe ka 
dar devlet borçları mukabilinde mal · 
sandıkladyle merkez ve ziraat bankeı 
aı ıübesine yatırmaları ilan olunur. 

(5059) 15228 

Ankara Levaum Amirliği Satm 2 - Taliplerin Giizel sanatlar aka-
Alma Komisyonundan: · demisinden, Nafıa fen mektebinden Demiryolu inşaatı Orduda istihdam edilmek üzere ücretle k d 
makinist alınacağından taliplerin bütün ve:. veya sanat 0 ulların an mezun olma-

Nafıa Vekaletinden: saikiyle Ankara Askerlik şubesi başkan • ları ve memurin kanununun dördün-
Erzurum ile kilometre 18+500 ci- lıkınr ntüracaııtları ilan olunur. cü maddesinde yazılı vasıfları haiz 

(6644) l 6S79 bulunmaları lhımdır. varında bulunan Uzunahmetler arası 
demiryol inşaatı ve ray ferşiyatı işi 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko • 

600 fon arpa ahnacak 3 - İsteklilerin birer dilekçe ve 
evrakı müsbiteleriyle birlikte müra
caatları ilan olunur. 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
nulmuştur. 

1. - Eksiltme 6.1.940 tarihine tesa- Alma Komisyonundan: 
600 ton arpa kapalı zarfla ekıiltmeye 

düf eden cuu1artesi günü saat on bir- ko.nmuştur. Tahmin bedeli 39000 liradır. 
de vekaletimiz demiryolları inşaat da· İlk teminatı 2925 liradır. İhalesi 15.1.940 
ıresindeki arttırma, eksiltme ve ihale ı pazartes.i gün il saat 1 l dedir. . 

. İsteklılerln kanuni vesikaları ıle temi-

4 - Müracaat müddeti 15.t.940 ta
rihine kadardır. Müsabaka 23.1.940 
tarihinde yapılacaktır. 

(6627) 16605 
komısyonu odasında yapılacaktır. nat ve teklif mektupları ile ihale saatından 

2. - Bu inşaat ve ameliyatın mu • bir saat .evci Edirne nnay_i kııslası satın al- Bir kamyon alınacak 
hammen bedeli iki milyon üç yüz elli ına komııyonuna gelmelerı. 

bin liradır. (
6684

) 
16618 P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

3. - Muvakkat teminatı (84.250) li- 13 kalem malzeme ahnacak 1 - İdarece 157 pus ve 2 tonluk bir 
radır. kamyon satın alınacaktır. 

4. - Mukavele projesi, eksiltme Ankara Levazım Amirliği Satın 2 - Karoserinin evsafına ait şart-
şartnamew., bayındırlık işleri genel Alma K~miıy.onund~n: name ve resimler için P.T.T. levazım 
şartnam<.si takeometre plan ve pro • 1 - Aşacıda cıns ve mıktarı yazılı 13 ka- müdürJüf;üne ve lstanbul"da Kınacı-

. . ' lem malzeme pazarlıkla 29.12.939 saat 14,30 '" 
fılı, fenni şartname, 91 B numaralı da Ankara Lv. Amirligi Sa. Al. komisyo- yan hanında P.T.T. Ayniyat şubesine 
malzeme tipi, telgraf hattı şartnamesi, lnunda alınacaktır. . . • müracaat edilmesi 15zımdır. 
fergiyat talimııtnamesi vahidi kiyasii 2 - Muhammen bedelı 9? lua kat~. t~f!!İ· 3 -- Taliplerin verecekleri kamyon 
. . . ' .. natı 14 lıraıhr. Evsafı koınısyonda gorulur. 

fıat cetvelı, çımento normundan mu· Can kurtarma ve enku kaldırma takım· tip, evsaf ve en son fiyatını 16.1.940 
rekkep bir takır münakasa evrakı el- !arı teçhizatı. tarihine kadar P.T.T. idaresine taf-
li lira bedelle demiryoıı.a: inşaat da- A~et Demir manivela silen bildirmeleri ilan olunur. 
ıresinden te .. arik oluııabılır. 3 Kazma uz: un ı;aplı (6667) 16607 

5. - Bu el:siltmeye girmek istiyen- ı K!~a saplı kazma 
ler referans ve diğer vesikalarını bir 1 ~~{e!/apsız 
ıstidaya bağlıyarak eksiltme günün - 1 Ağı~ balta sapsız 
den en az sekiz gün evci vekaletimi- 2 Hafif marangoz baltası 

k . l b . . • hl" 2 El desteresi 
~e verme suretıy e u ış ıçın e ıyet ı Manila halatı 
vesikaJ: istiyecekler ve bu vesikayı 1 Tek dilli makara 
-nünakasa komisyonu·n vereceklerdir. 1 Mer~i~cn . 
Ek "lt t ·h· d l k 1 k" .. 5 Gemıcı fenerı sı me arı ın en aa a se ız gun 2 Sedye 
evet yapılmumış müracaatlar nazarı (6683) 
dikkate alınmaz. 

16619 

6300 ton buğday 

kırdırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 

120 adet bisiklet ahnacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - İdaremiz ihtiyacı için 120 adet 

bisiklet mübayaa edilecektir. 
2 - Taliplerin; verecekleri bisik

letlerin tip, evsaf ve en son fiyatları
nı 15.1.940 tarihine kadar Ankara'da 
P.T.T. levazım müdürlüğüne bildir
meleri ilan olunur. 

(6654) 16611 

OKULLAR 

Elbise yaptırılacak 

Satılacak buğdayın beher kilosuna 
dört buçuk kuruş kıymet tahmin edil
miştir. Muvakkat teminat 675 altı 
yüz yetmiş beş liradır. fstiyenlere 
ıartnamesi parasız olarak hara muha
sebesinden veriinektedir. 

İsteklilerin muktazi .. es<tik ve te· 
minatlariyle birlikte artırma günü ha· 
rada bulunmaları ilan olunur. 

(10599/6605) 16529 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğü Merkez Satm Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (3000) lira olan 
10000 metre asgari 90 ııantimetre eninde A
merikan bezi Askeri Fabrikalar umum miı
dıirlü{:ü merkez satın alma komisyonunca 
10. 1. 940 çarşamba günü saat 14,30 da pa
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (22S) lira ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve-

'

saikle komisyoncu olmadıklanna ve ba iş
---------------- le allkııdar tüccardan o!duklarır.a dair ti-
---------------------- caret oduı vesikasiyte mczknr gün ve sa-

ASKERi F ABRIKALAR atte komisyona müracaatları-
(6688) 

500 adet muhtelif boı yağ 

tenekesi sahlacak 

16616 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

24 Takım kasketiyle beraber erkek odacı 
elbisesi. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür· 24 adet erkek odacı paltosu. 
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo • l 1 Takım baş örtUsU ile beraber kadın 
nundan: odacı elbisesi. 

(Erkek odacı elbiselerinin takımı caket 
Beherine 3 kuruş bedel tahmin edilen ve pantalondan ve kadııı odncı elbiseleri-

500 adet muhtelif beıı yağ tenekesi Aske- ııin takımı ise tayybr ve etekten ıbaret -
rt Fabrikalar umum mıi<lurlugti merkez sa· tir.) 
tın alma komisyonunca 8-1 · 940 pazartesi j 
günü saat 14 te açık arttırma suretiyle sa· Tahmin edilen bedeli (1262) lira olan 
tılacaktır. Şartname parasız olarak komis· yukarıda yazılı odacı elbiseleri Askeri 
yoııdan verilir. Taliplerin muvakkat tema- Fabrikalar umum mUdill"luı:u merkez s:ıtın 
nat olan (1) lira (13) kuruş ve 2490 numa· alma komisyonwıca 13-1-1940 cumartc:>i 
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik· giınıi saıt 10 da açık eksiltme ile ihale e
le mezkQr gün ve saatte komisyona müra. dilecektir. Şartname parıısız olarak ko -
caatlan. (6569) 16504 misyondan verilir. Taliplerin muvakkat 

teminat olan (94) lira (65) kuruş ve 2-490 
numaralı kanunun 2 ve 3. mıı:ldelerindeki 
vesaikle komisyonlu obıadıldarına ve bu 
işle alakadar tüeeard•n oldu':ları":ı dair ti
caret odası vesiksiylc mezl:ur ı:ıin ve sa. 

Müteahhit nam ve hesabma 
5 ton Şarjör yayhğı (elik 

ah nacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü

düdüeü Satın Alma Komisyonun
dan : 

atte komıı;vona miıracaatları. 
6695) 16624 

ENSTiTÜLER 

Bir daktilo alınacak 
Tahmin edilen bedeli (3250) lira olen 

beş ton ısarjbr yaylığı çelik müteahhit nam 
ve he&abına askeri fabrikalar umum mil • Gazi Terbiye Enstitüsü Direktör-
dürlilğü merkez &atın alma komisyonunca lüğünden: 
30-12-1939 cumartesi günü saat 10 da pa. 

6. - Eksiltmeye girecekler 2490 nu
maralı arttırma, eksiltme ve ihale ka
nunu mucibince ibrazına mecbur ol • 
dukları evrak ve vesikalarını ve be • 
şinci maddede izah olunan ehliyet ve
sikalariyle muvakkat teminatlarını ve 
fiyat teklifini havi kapalı ve mühürlü 
zarflarını gene mezkur 2490 numara· 
lı kanunun ve eksiltme şartnamesinin 
tarifatı dairesinde hazırlıyarak 6.1.940 
tarihinde saat ona kadar numaralı 
'llakbuz mukabilinde demiryollar in
şaat arttırma, eksiltme ve ihale ko -
misyonu başkanlığına teslim etmiş ol-

6300 ton buğday kırdırılacaktır. Pazarlıkla 
teksiltmesi 2. ı. 940 sah günü saat 14.30 da 
Tophane"de İstanbul levazım Amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaaktır. Tah
min bedeli 60.851 lira ilk teminatı 4292 li
ra 55 kurn~tur. Şartnamesi komisyonda ıö
riıllir. lstcklilerin kanuni vcsikıtlariyle be
rnber be!lı :saatte komisyona ı;elmeleri. 

zarlıkla ihale edilecektir. Şartname para- Enstitü için 60 iira ücrC'tle Orta o
s!z olarak komisyondan verilir. Taliple - kul mezunu bir Bayan dP.k!ilo alına-

Ankara Bölge Sanat Okulu Di· rın muvakkat teminat olan (243) lira (75) k 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. ca tır. Taliplerin ve!t;kaları ile 

maları lazımdır. (6458) 16431 

LEVAZIM AMIRLIGI 

K1rm111 mercimek a~ınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satn 

tma Komisyonundan: 
1 - İhale günü talibi olmıyan komutan· 

lığa bağlı birlikler ihtiyacı olan 96.000 lri
lo kırmızı mercimeğin tekrar ~apalı zarfla 

(6681) 16620 

Makarna ve şehriye 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - 43 ton çubuk makarna 128 kesme 

makarna 16 tel şehriye 18 arpa şehriye 
4.1.940 perşembe ı:ıinU saat 14,30 da Top
hanc'de lıa. Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda pazarlıkla alınacaktır. Nümu
nelerl komisyonda, gbrıilür. İsteklilerin te
minatlariyle belli saatte komisyona gelme-
leri. (66&2) 16621 

rektörlüiünden: maddelerindeki ve&aikle komisyoncu ol • 3-1-1940 c;.arşamba giinüne kadar ens-
Okulumuz talebeleri için yaptırıla- madıklanna ve bu. iş!~ alakadar tücc~r • titü idaresine mü,.acaatları. 

cak olan 1640 lira tutarındaki 80 takım d:ın oldukların~. daır tıcaret od~sı vcsık~-c (6603) 16612 
sıyle mezkur gun ve saatte komıı;yona mu- " 

harici elbise açık eksiltmeye konul- racaatları. (6S76) 1650S 
muştur. 

Taliplerin şartnameyi ve kumaş ve 
malzeme nümunelerini görmek üzere 
her gün okul direktörlüğüne ve ek -
siltmeye gireceklerin de 123 liradan 
ibaret bulunan ilk teminatlarile ve 
kanunun icabettirdiği vesaikle birlik
te eksiltme günü olan 4/1/1939 per -
şenbe günü saat 16 da Mektepler Mu
hasebeciliğinde toplanacak olan ko -
misyona müracaatları. 

(6518) 16449 

Tesviyeci, Tornacı, Frezeci 
alınacaktır ve Demirci 

! 
Askeri Fabrikal~r Umum Müdürlüğünden: 

Fabrikalarımızda c;alıetırılmak üzere iyi tesviyeci. tornacı, frezeci. ve demirci 
alınacaktır. İsteklilerin imtihanları yapılmak üzere Kırıkkale grup ır.üdıirluğü ile 
Ankara, İzmir ve Zeytinburnu silah fabrikalarımız müdiırluklerindcn birıne mü -
racaatlan. (6447) 16411 
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KUTLU ıır~ Yüksek Ziraat, Cer ve Sanayi işleriyle her türlü kuvvet istihsaline silih Dizel ve Benzinle işler 

R 'FEH CATERPİLLAR 
Traktör ve yol tesviye makineleri 

11 CATERPİLLAR,, kuvvetin timsalidir 

Türkiye umumi vekili 
Ticaret Türk Anonim Şirketi (TIT AŞ) 

Merkezi: Koçak Han. Ulus Meydanı • Ankara. P. K. 196. Telf. 2305 - 2338 • Telg. TİTAŞ. 

Şubesi: Taş Han - Bahçekapı • İstanbul - P. K. 448 Telf. 23247 • 23271 Telg. TİT AŞ. 4803 
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Herkesin okuması la11m gel en bir kitap 

Hava Tehlikesi 
ve 

Korunma Çareleri 
Şakir Hazmı Ergök:men'in 300 sayfalık, resimlerle süslü 

ve izahlı kıymetli eseri 50 kuruş. 

---------------
-------
------ -:: Umumi satış yeri Ankara'da Akha Kitapevi .: 
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İngilizce mütercimi ah nacak 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları müessesesinden : 
1

1:. 

ihtisas mevkii olup münhal bulunan 170-210 lira aylık 
ücretli mütercimliklere müsabaka imtihanı ile beş kişi alı· 
nacaktır. 

imtihan; Ankara'da Sümer Ba·nk Umumi Müdürlüğü, 
İstanbul' da Sümer Bank Şubesi ve İzmir' de Yerli Mallar 
Pazarı şubesinde 20. 1. 1940 tarihinde yapılacaktır. 

Taliplerin Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğü 
Personel servisi ve Sümer Bank İstanbul Şubesinden teda
rik edecekleri lş talepnamelerine aşağıda yazılı vesaiki bağ- ı*. 
hyarak en geç 16.1.1940 tarihine kadar Karabükteki Mü· 
essese Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

1 - Tahsil vesikalarının asıl veya suretleri ı 
2 - Hizmet ,, ,, ,, ,, İ 
3 - Sıhhat raporu f 
4 - Nüfus ve askerlik vesikası 1 
5 - Hüsnühal vesikası 4862 ! 

lW···· ........................................................................................... ... .... 

Geceleri eyi vakit geçirememekten §ikayet edenlere müjde. 
Çocuk Sarayı caddesinde SUS SİNEMASI yanında yeni açılan 

SÜMER GAZİNO ve LOKANTASI 
Yeni ve muhteıem bina en muntazam ve mükemmel servis .• 15 
ki~ilik üstadlardan mürekkep saz heyeti ve buna rağmen ucuz 
fiyat •.• 

~ Her gün saat 17 den itibaren müşterilerimizi bekliyen gazino-
muza bir defa teşrif ediniz .. Her gece müıterimiz olacaksınız .• 

YILBAŞI GECESİ 1Ç1N FEVKALADE TERT1BA T 4857 

~~--------.... ------------~ 

ANKARA V AL1L1Gl 

200 adet sıra yaphr1lacak 
Ankara Valiliğinden: 
Ankara merkez ilk okulları ıçın 

3000 lira muhammen bedeli bulunan 
200 adet sıra açık eksiltme suretiyle 
yaptırılacaktır. 

İhale 15-1-1940 pazartesi günü saat 
15 de Vilayet daimi encümeninde ya
pılacaktır. Muvakkat temınat 225 lira 
dır. İsteklilerin ihale giinü daimi en
cümene ve şartnameyi görmek ve daha 
fazla tafsilat almak istiyenlerin de 
her gün Maarif Müdürlüğüne müra
caatları ilan olunur. (6658) 16603 

Ayakkabı alınacak 
Ankara Valiliğinden: 
Ankara Etimesgut yatı okulu tale

belerine 769 lira 70 kuruş muhammen 
bedeli olan 96 çift fotin ve 96 çift is
karpin açık eksiltme suretiyle müba
yaa edilecektir. İhale 15.1.940 pazar
tesi gilnü saat 15 de vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. Muvakkat 
teminat 57 lira 73 kuruştur. İstekli.le
rin ihale günü daimi encümene ve nü
mune ve şartnameyi görmek ve daha 
fazla tafsilat almak istiyenlerin de 
her gün Maarif müdürlüğüne müra
caatları ilan olunur • 

(6659) 16604 

Bir zabıt katibi ahnacak 
Ankara C. Müddei Umumiliğin

den: 
Ankaranın Çub•tk kazası mahkeme

sinde münhal bulunan 10 lira maaşlı 
zabıt katipJiği içm 2/1/940 salı günü 
saat: 9 da imtihan yapılacak ve imti
handa süratli nu!tina yazmak bilen -
ler tercih edilec~ktir. İsteklilerin me
murin kanununun 4 üncü maddf'sin -
de yazılı evsaf ve şeraiti haiz bulun
dukları takdirde evrakı müsbiteleri 
ile birlikte 30/12 1939 cumartesi günü 
saat 12 ye kadar Ankara Adlıyesi En
cümenine müracaıtları. 

(6694) 16623 

MAHKEMELER 

Emet Asliye Hukuk Hakimliğin
den: 

Lokanta ve Gazinosunda 
Bugünden iti.haren fevkalade 
program: 
1 - Müzik - C a z 
2 - Rosnay's bayan Revüsü 

(6 bayan) 
3 • Paul Smith Amerika'nın 

meıhur zenci Tenor ıantözü 
4 - Bayan Piri solo numaralan 
5 • Bayan Mery Gee caz ıantözü 
6 • Yılbaıı için zengin kotyon 

ve muhtelif sürprizler. 

Yılbaşı için 1 
masalarınızı şimdi.den tutunuz. 

.,) 

jPiY~~·öcikö"r<iUj 
: için KARDELA İstanbuldan i 
j geldi. Fırsatı kaçırmayınız. Gar • 
fi Gazinosunda K. KARDELA'yı f 

arayınız. Telefon: 1417. 4827 t ............................................................. 

GAR GAZİNOSU 
Yılbaşı Gcxesi 
yemek listesi 

Porto şaraplı et suyu 
Çester Kek 

Levrek balığı alatennidor 
Skandinav usulü soğuk fileto 

Kıvırcık salatası 

Keklik kızartması 
Kumberlan salçası 
Kuşkonmaz 

Ravigot salçası 
Parf e dondurması 

Pöti fur 
Meyva Kahve 

ry;;:;ic ... i;:;;·;;~·K;:-ı 
: ................................................... ı 

Konsomasyon fiyatlarında 
deği§iklik yoktur. 

ROZNA Y revüsünün 
iştirakiyle 

VARYETE 
Zengin KOTlYON LOTERl 

Noel ağacı 

Hemen hepimiz, yeni bir dil 
öğrenmeğe can atarız, fakat 
bilhassa saatle mukayyet ol-
mak istemediğimizden kıymet
li senelerin öylece geçmesine 
müsaade ederiz .• 

, 

Mesele halledilmİ.§tİr. 4837 

Kirahk 2 ve S odah daireler 
Emniyet ibidesine beş dakika mesafe

de jandarma mektebi yanında Nazlx apar
tımarunda bütün konforu haiz iki ve beıı 
odalı daireler kiralıktır. Saat 17 ile 20 ara 
sında 1063 numaraya telefon edilebilir. 

4752 

Katı alôka 
Mağazamızda çalışmakta olan tez

gahtar Abdülkadir Erinmez'in 27 /12-
939 tarihinden itibaren ticarethanemle 
hiç bir suretle •·lakası kalmadığım 
ilan eylerim. 

Anafartahr caddesi No. US 
Kazım Altuntop ticarethant-si 

48~4 

_:!11111111111111111111111111111111111111!:. 

: HOCOM : - = -§Türkçe sözlü filmine hazırlanınız : --:;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6611 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdüril: Naşit ULUG 

ULUS Basmıevi ANKARA 

Satılık : 
Satılık arıa - Sılıiyearkumda köte batmda 3 

29 - 1:?. 1~:'' 

Dc11un kiralılı - Yeni~ehir Yükul csddrsi Özen
li nhk Ok aparlıman il;inci ket. iki od• bir bol 
ani konfora haiz, müracaat. Telefoıı: 5007 • 5 

4831 

daireli apartmıana müsaittir ceplıeai ıeııit bir ana. Kiralık oda - lS liraya 1 oda kiralıktır. l'.ık-
Sanayi Cad. 82 No. Ti: 1953 4820 lar cad. Necati B. maballeıi Yeııiçai ıokalı N" 6 Ap, 

Satı/ılı - İncesu Naimojihı de(irıııeni kar,ıaın· 
da 1 dönüm bai 180 muhtelif meyn aiar,ları e!ı· 
ven fiyatla nrilecek. Sanayi cad. 82 oo. Ti: 1953 

4821 

2 ti kat. Aile yaı:!Dı!a 4341 

Kiralılı daire - Yenitelıir Sıbiye kartın Arman 
sokak 6 No. aparlruuın, iiç oda lıir kol AKBA'ya 
Tel : 3377 4843 

Satılık - Çank•ya ufaltında 5 dö:ıüm mulıtelil KfralıA - acaı daire: Maltepe'de iki büyijk ode 
meyva ıiaçları ve üzümlü lıir bai lıavı.ıazı elek- ve bir hollii n huıuıi yolu olan bir daire kiralıktır 
trik ıuyu han 5 odalı binaaiyle saruıyi cad. No. 82 Telefon: 6921 müracaat. 4847 

Ti: 1953 4822 
Kiralılı otla - Aile nezdinde bir bay nya ba -

Satılık .rrsa - Maltepede ruı sefareti arkasında yan için 1 od& kiralıktır. ttlklar caddesi Nafiz B. 
büyük M. M. yapuı yanında parsellenmİf. U1ıun fi. Ap. yanmda 16 No. lu Ap, Z inci daireye miiracuL 
yat. Tel: 2181 Yeni sinema iiatü No. 5. 4834 4851 

Kiralık : 

Bir bayana lıiralık aılo - iki kitilik aile yaıunda 

Kiralılı oda - Aile yanında ıobalı, elektrikli 1 
oda kiralıktır. Sımanpuarı Cebeci asfaltı buamak
lı ıokak Halk musiki yıırdıı karım No. 16, 4851 

Kiralık - Maltepe aıfall üzeri, otobiiı aon darafı 
No. Zl de z oda, 1 lıol konforlu a)'Tı ayrı iki daire. 

4851 

20 liraya Bakanlıklar karım 2 inci katta ıüzel bir Kiralılı - Maltepe, ıon durak ilerisinde ufalte 
oda Miir. Telefon 6440 Hüseyin 4509 yakın S oda 1 hol, lıanyo ve aaire)'i lıavi iiat kaL 

Kiralık dair~ - Ulu meydanında Koçn.k hanında 
Yanındaki en miiracaaL 4858 

1. ci katta bııro için bir daire kiralktır. Kalorifer, 
ıııanıör v:ırdr. Kapıcıya miir•caat. 4535 

Kiralık daire - Kooperatif arkan Ali Nazmi a
partımanında 4 odalı bir daire devren acele ve elıvea 
kiralıkhr. Altındaki yaz:ılıaneye müracaat. 4859 

Kiralık ada - Molıilyalı nya mobilyasız bir oda Kiralık ilıi otla - Aile nezdinde müıtakil kat bal· 
1 veya 2 bayan için kiralıktır. Ycni1ehir Türe ıokak konla, ehven n acele. Yeniıelıir Tuna caddesi Elma· 
?\o. S dare 1 re saat 5.7 arası miıracaat. 4727 d;ıi ıokak No. 4 4860 

Kiralık - 4 od lı konforlu daire Y. tehir Büyük Kiralık - Aile nezdinde bir lıay veya bııy;.n içia 
tren köprüıü yanıııda ufaltta 25 M. Jskitler Cad. No. 1 oda kiralıktır. Soba, elektrik, banyo dahil aylıiı 2? 
3 Kamer Ap. 3 No. lu daire 'fi: 2413 4763 liradır. Sıhiye Ve. Çaıatıı.y sokak Yukarıuç Ap. No. J 

Dcıırcn lıiralık - lımet lnönü c.dduinde 4 bü. 
yük 2 küçük oda, kaloriferli, 80 lira. Tel : 2850 

4794 

Kiralık dairt - 3 oda, 1 hol elektrik, ıa havaca 
u. Cebeci Muıiki Muallim Mektebi kBr~111 poliı ka-
rakolu yanında. 4804 

Kiralık tlairt - Yenitehir Demirtepe Urunç so 
kek 4 numaralı evin yedi odadan ibaret olan mıı 
••mbalı ,... yajilı boJ11lı konforla dairesi kiralıktır 

4812 

486'1 

Kiralık - Sailık Bakanlıiı karım, Ço.iatay sok. 
No. 24 Akkaya Ap. üç oda, bir ıenit lıol, feralı bir 
daire. 48€8 

Aranıyor: 

Aranıyor - 4 Jllfmda bir çonık içiıı bir m'irelı 
biye aranmaktadır. 6055 e telefonla mürıı.caat edil 
meıi. 4816 

KiralıA oda - P(lstane caddesinde aile yanmda Franııı mür~bbiye aramyor _ 6ir aile ya ~ınd• 
mobilyeli mobilyesiz Lir nya iki bayana çocuksu iiç yatında bir çocuia miirebbiyelik edecek bir fra"l-

Hr aileye verilir. Tel: 3518 den Avni 4813 sız kadını uınıyor. Akba kü'.üpaneaine müracaot: 

KiralıA - Oç oda Lir lıol n banyo 35 liraya Telefon. 3377 4831 

Bakanlıklua yakın (Metrutiyet caddesi Ö"nli so Aranıyor - Bay ,... bayan tezıihtar Ye yardım-
kak Abat apartımanında.. 4814 cıya ihtiyaç vardır 2 ci Anafartalar cad. M. Gıli? 

Kiralılı otla _ MoLilyeli mobilyeıiı konforlu terzihanesi üzerinde Uiur levazımat depcsuna mara
havadar aile yartmda. Müra<:aat: Necatibey okulu nal. 
kaqmnda Meçhulaaker ıokak N. 23 U~ur aparlı· Aranıyor - Büfeci n tnıihtar bay, bayan ara• 
manı daire 3. 4823 nıyor. Atatürk bulvarı No. 31-33 Meram meyva eYİ· 

Kirolılı - fykaf aparlııııanmda kaloriferli kon· ne müracaat. 4848 

forla, ıüzel manıarlı kiralık odalar, Müracaat: Aranıyor - Tecrübeli bay .,. bayan kuiyer ara• 
Kapı 4 daire 6 4824 nıyor. Hal lerciimeıiyle posta kutuııı 1020 ye yaıa 

Kiralılı - Cebeci Y enidojan ıinemau yanmda ilo müracaat. 4849 

5 No. nin üat katında 4 oda, 1 hol, ıiizel manzaralı Aranıyor - Büyük n nya daire aranıyor. 1 .,._ 
azimet dolayuiyle kiralıkıir. içindekilere müraca· ya 8 odası olacnktrr. Telefon Z850. 4852 
at. 4830 

Bıifui aranıyor - Anknra Galataaar11.y kulıibii 
lolc&li için bir b,jfeci araDll'.tlııadır. Taliplerin her 
gün ıaat 12,5 ili 13,S ve 18 ilii. 20 araaında le-kıl 

Kira/ılı - Bekir erkek İçin 20 liraya oda Y. Se· 
hir, l. lnönü caddesi 30 Y. Scbir Bcnzintisine mü • 
racaal. 4835 miidürlüiiine miirecaat etmeleri, 48JO 

.:!'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ Nakliyat işi § - -- -- -§ Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalara müessesesi ~ -- -: müdürlüğünden: s - -- --Evelce ilan edilen müessesemiz nakliyat İ!İ 2.1.1940 ta- : ----
: rihinde müteahhide verileceğinden taliplerin bu tarihe ka· E 
:E dar müracaat etmeleri ilan olunur. 4863 E - -"ll111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lr' 

1. -Yılbaıı gecesi için büyük salonda yer kalmamı§tır. 
Yalnız diğer salonlarda yer tutulabilir. 

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

3. - 28 akşamından sonra yer ücretleri iade edilmez. 
Muhterem müşterilerimize saygılarla arzeyleriz. 

4845 

·-
..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

E TURAN LOKANTASlnda ~ 
= = ---- ----(Yeni açılan CiHAN PALAS oteli. altında) - ----Yılba§ı gecesini 5 bayandan mürekkep Roseli. cazını dinliyerek ------ geçi.rini.z. - ------- 4 kaptan mürekkep mükemmel bir akşam yemeği 3 lira - ---- Kotyon ve çeşit çeşit eğlenceler •• (Masalarınızı bir an evet 
: angaje ediniz. 4864 - ---':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır:' 

• 

3 otomobil tômircisi ahnacaktır 

Emet kazası Doianlar köyünden Süleyman oila 324 
doiumla Ali Özayrn karısı o köyden lsmail kızı Ha
bibe Ou.1 aleyhine açtıiı boıanma dansının yapıl
makta olan muhakemesinde: mezburenin köyünü terk 
ile ha,ka yere ıitiii ve lıil'n ikaaıetriluıuıı meçhul 
bulanduiu ınlaırlaut ,.. kendisine ilinen tebliiat ifa
"°" mahkemece karar ver il erek devamı mnlıakeme 
26. 1. 910 cama ıiiııii saat 10 a bıralulmıt olduinn
dan CÖllerilen ıün n saatte mahkemeye celmedj(i ve 
bir vekil dalıi ıöndermediii takdirde kanııni ıereii
nin rıyaben Japılacaiı ilia n teblii olunur. 4869 

~=============================================================~ 

Türkiye Demir ve Celik Fabrikalan 
~ 

müessesesi 

müdürlüğünden : 
Müesse5emiz tamirhanesinde ÇC\h~trrılmak üzere tecrübe 

neticesinde gösterecekleri ehliyete göre yevmiye ile üç 
otomobil tamircisi alınacaktır. 

Taliplerin hizmet ve hüsnühal vesikalariyle beraber Ka
rabük'teki Müessese Müdürlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. 4861 

YENİ SiNEMA 
Baıüıı bu ıece 

Hisd n miieuir büyülı ıihler 

YARiNİN 
KADINLARI 

Ba, Rollerde: 

Joıeliııe C.el - Piere Lorkuey 

Framızu ıöılii 

Sunalar: 14,30 • 16,30 • 18,30 rece 21 de 

HALK SİNEMASI 
Bugün Bugece 

Türkçe ıözlii biiyü]ı komedi 

lorel Hardi hovardahkla 
Seanslar: • 
14,30 - 16,30 - 18,30 gece 21 de 

12.15 de Halk matinesi 

SANGHAY 

SUS SİNEMASI 
Bu Ccce 20.30 da 

BÜYÜK CAZ 
Done Amethe - Alice Fay Tiron Pover 

Gündüz iki film 
12 • 16 ı~anslarmda 

BUYUK CAZ 

14 - 18 Seansla rmdı 

MACERA KADINI 

12 Sean11 T enzili.tlıdır 1\.. 
~=========================================-==============================11 


