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felôketzedelere yardım için vatandaşlar ellerinden gelen her şeyi veriyorlar 
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ilk imdat trenleri Erzincan' a vardı 
inönü Diyarbakırda1 
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Cümhurreisimiz dün muhtelif 
tetkik ve temaslar yaptılar 

Diyarbakır; 29. a.a. - Dün akşam, İnönü, sıra ile umumi müfettişliği, 
aaat 20 yi 20 geçe Diyarbakır'a gelen yeni lisenin bir pavyonunu, şehir kü
hususi trende umumt müfettiş, vali ve tüphanesini, yeni Halkevini, beledi -
ııhat müşaviri ile birlikte bölgenin is- yeyi, vilayeti ve askeri: müesseseleri 
kan vaziyetini geç vakta kadar tetkik saat 14 e kadar birer birer ziyaret et
buyuran Milli Şefimiz, şehre sabah - mişler ve öğle yemeğini umumi mü -
leyin dokuzda çıkmışlardır. fettiş evinde müfettişlik erkanı, civar 

Milli Şefi bütün Diyarbakır halkı vilayetler valileri ve belediye reisiyle 
istasyonda istikbal etmiştir. (Sonu J üncü sayfada) 

Samsunda Hacı Hatun camiinin 
yıkılan minaresi (bu minare 400 

seneliktir ve Samsun'un ilk 
minareli camiidir) 

- Hususi muhabirimiz Rifat Akar'ııı 
resimlerinden -

Acımız ve1 

dostlarımız 

Tokatla yeni sarsınldar oldu 
birıok binalar yıklldı 

Hafik1te de mektepler ve camiler yıkddf 

Giresun'da 1120, Tokat'ta 500, 
Amasy<İ'da 707, Sıvas'ta 125 ölü vai 

Dahiliye ve Sıhat Vekillerimiz Sıvas'ta 
kalarak yapılacak yardımı oradan idare edecekler 

Ankara, 29 a.a. - Erzincan. Sivas 
ve sair bir çok yerlerde vukua gele -
rek bir çok vatandaşın ölümüne ve ' 
yaralanmasına sebebiyet veren zel -
zele felaketi şehrimizdeki ecnebi dev
letler mümessilleri arasında büyük bir 
teessürle karşılanmıştır. 

Milli Şel Malatya bez fabrikasında tetkiklerde bulunurken 

Bu cümleden olarak kardeş Afga -
nistanın Ankara Büyük Elçisi Feyz 
Muhammed Han Hariciye Vekilimize 

Sona .1 ancü sayfada) 

Yardım Herkes yardıma koşuyor 
ve tedbirler 

Falih Rıfkı :AT AY. Üzerlerinden yün bluzlarını 
Büyük facia, içeride ve dııan• 

da, derin bir ıstırap hissi uyandır
dığı kadar, zelzele kurbanlarmm 
imdadına ko§mağı adeta bir ahlak 
zarureti haline getirmi§tir. Dün, 
Kızılay §Ubelerinin kapılan önün -
de vatanda§la:" nöbet bekliyorlardı. 
Daha sabahleyin Balkan komfula
runızdan ikisinin nakit ve eşya yar
dımı için Kızılaya müracaat ettik
lerini haber a!mı§tık. Amerikan 
Kızılsalibi ilk yardım olarak 5000 
dolar göndermif ve daha ne gi
bi muavenetlerde bulunabileceğini 

aormuıtur. Hepsine derin teşek
kilrlerimizi bildirmek isteriz. 

çıkarıp verenler bile var 

Jl!.~t.;.~;t .. :': 'ı'. 
., -~ ~-.. 

Erzincan gibi merkezlerimiz 
hakkmda da henüz malumatımız 
tam değildir. Her dakika felaketin 
derecesini gösteren yeni bir hava
dis alıyoruz. lki hakimimiz bütün 
aile fertleriyle ölmüşlerdir. Demir· 
yol memurlarmdan on ikisi otuz 
beş ki§ilik çoluk çocuklariyle kur- ' 
banlar arumdadır. Diğer halkın 
neye uğradıklarını bir tasavvur 
ediniz. Ya uzak merkezler? Ya 
köyler? Birçoğunun yollarmı kar· 
}ar kapamıştır. Hükümet memurla• 
rı, her türlü mÜ§külatı yenerek, va
ziyeti yerlerinde tahkik ebnek için 
uğra,maktadrrlar. Her tahkik, bi
zim timdi.ye kadar bildiğimiz hara
be ve kurban yekUııunu kabart• 
maktadır. 

Samsun'da Arasta caddesinde harap olan bir etJ 

Ne yapacağız? 
Evela Kızılay kasalarma para ve 

anbarlarma eıya yığmak; kı§ın ol
dukları yerhrde barmdırılmak im
kanı olnuyanları başka taraflara 
nakletmek; yaralı ve hasta olanla
rı kurtarmak: hülasa ölmüş olanla
rm ıayısmı arttırmamak için eli
mizden geleni yapmak ve hiç kim
seyi aç, açıkta ve çıplak bırakma
mak! 

Ondan sonra, nüfus dağılmasına 
meydan vermemek için, tahribat 
sahalarına mühendis yolhyarak in· 
fa ihtiyaçlannı timdi.den tesbit et· 
mek; kıt mühletinden istifade ede-

(Sonu 5 iacl say..f ada) 

- Hususi muhabirimiz Rifat Akar'm resimlerinden -

Ankaralılar, felakete uğrıyan vatandaşlarına yaptıkları yar
dima dün de büyük bir arzu ve heyecan içinde devam etmişlercUt 
Acının büyüklüğü nisbetinde derin ve gönülden olan bu yardım, 
her vatandaşın iktidarının azami haddi halinde tecelli etmektedir. 

Kızılay Ankara merkezinin yar -
dımları kabul için şehrin üç esaslı ye
rinde kurduğu teşkilat dünden itiba
ren faaliyete geçmiştir. Teşkilata mil· 
racaat eden vatandaşlar öğleye kadar 
Kızılay merkezini eşyalarla doldur -
muş bulunuyorlardı. 

Hayırsever bayanların faaliyeti 
Bu arcrda halkın yardımlarını ko -

laylaştırmak için aldığı faydalı karar
lardan biri olarak evleri dolaşan ve 
her türlü eşyayı alan yardımsevenler 
cemiyeti azalan, dün, Kavaklıdere GU 
ven mahallesine gitmişlerdir. Bayan

Ankara' da 

Milli yardım komitesi 
Valimizin reisliğinde 

faaliyete baıladı 
lar bu mahallede birçok evlerde pa • Ankara Milli Yardım Komitesi'ni 
ketleri hazır olarak bulmuşlardır. Her seçmek ve faaliyet esaslarını tesbit 
ev, bütün imkanlardan faydalanarak etmek üzere dün valimiz B. Nevzat 
yardıma azami iştirak etmek arzusiyle Tandoğan'ın reisliğinde bir toplantı 
tahminlerden daha çok zengin ve fe- yapılmıştır. Komiteye valimizin riya-

(Sonu 5 iaci SSf..lada), (Sonu. 5 inci say_! ada) 

Zelzeleden tamamen çöken bir binanın enkazı kaldırılıyor 
- Hususi muhabirimiz Rifat Akar'm resimlerinden -

Tuzhisar, 29 (Hususi surette ,.... 
gönderdiğimiz muharrirlerimi -
zin birinden) - Zelzele Erzin. 
can'daki askeri orta mektep bi • 
nasını tahrip etmiş olduğundan, 
mektebin Konya'ya nakli karar
laşmıştır. Bu İ§lerle meşgul ol
mak üzere askeri mektepler U· 

mum müf ettİ§İ Albay Adil, Ve~ 
killerimizin seyahatine iştirak 
etmiştir. 

Vekillerimiz Kay•eri' den 
geçerken 

I 

Dahiliye Vekili B. Faik Öztrak ile 
Sıhiye Vekili Dr. Hulilsi Alataş'ı ha
mil olan tren dün Kayseri'de bir müd
det durmuş, vekiller, vali B. Şefik 

Soyer'le kumandan vekili Nazmi'den 

(Sonu. 5 inci sayfada) 
Sanmuı'da zelzeleden yıkılan binalardan bir başka.ı 

- Hususi muhabirimiz Rifat Akar'ın resimlerinden -
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Felôket kar_şısında 

Ankara' da yılbaıı 
- -
§ Muharrirleri ve fotoğrafçıları § eğlenceleri yapılmıyoı 
= -: F 1 k h d S FeUi.ket karşısında Kxzılayın yxlba§x ge. = e a"' et sa as 1 n a = ceai vereceği balodan vaz ıeçtiiini dün 
: : 7umı1tık. Haber aldıiınuza göre Anka • 
: : n.pala1, Karpiç, İstasyon Gar lokantası ıi-
: : bi müesseseler dahi, memlekette duyulan 
: Ulu•, büyük felaketi haber alır almaz, muhtelif muhar- : büyük acı kareısmda yılbaıı eglencesi yap. 
: • l • • f al l d hal I l k h •• : maktan vaz geçmişlerdir. Bu müesseseler : rır ennı Ve Oloğr çı arını er e Q et SQ <Uına gon- : yılbaşı için masa tutarJarm paralannx ge-
: dermiş, ayrıca hadise yalt.ınında bulunan muhabir/eritti : ri almalarını bildirmektedirler. Bu mü -
- - nasebetle bir kariimiz bize yazdxğı bir 
: seleTber etmiştir. Ulu• ekipleri, ilk vaaıta Üe zelzele mın- : mektupta şu noktayı hatırlatmak istiyor : 
: takasına doğru yola çıkmışlardır. Bunlar mümkün olan : Acaba yılbaşı için masa tutarak para ya
- : tırmıı olanlar, bu paralarını Kızılaya ter: süratle gazetemize telgrafla, mektupla, telefonla haber : kederler mi ? 

: verecekler ve ilk resimleri göndereceklerdir. Muharrirle- : -----
: rimizden Kemal Zeki Genco&man'ın ilk telgrallannı ve : Amerika Kızılsalibi 
E Sam.un muhabirimizin gönderdiği ilk re.imleri bugün bi- : 
E rinci aaylamıula bulacaksınız. E 5.000 dolar verdi 
- BUGÜN lKlNCl SAYFAMIZDA FELAKET = Haber aldığımıza ıöre Amerika Birle • 

~ SAHASINDAN RÖPORTAJLAR § f~~a~:;!:t~t::in~ıi~sa~i:rd~:ım~r~t~k z~:::: 
: f • 1 d "" ·ık • k d : 5.000 dolar göndermiştir. Daha nakit ve = rzıncan a ogru 1 ıstırap atarrn a = eeya yardımında bulunacağı da haber a -
: : lmmıştır. Amerika Kızılsalibinin bu in • 
.,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli=' ıaniyetpervcr hareketini hürnıetle kareıla-

nı. 
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Felaket sahasından röportıJlır 
Mecliste 

il q 111 • .. -

Glen Yatandaıların 

Zelzele mıntakasında 

Şehirlerde ve köylerde 
ne kadar nüfus var? 

Erzincan'a doğru istırap katarı 
hatırası i~in iki dakika 

ayakta duruldu Ankaz ve harabeler altında 
ölülerini aramağO gidenler 

Büyük Millet Meclisi dün B. Şem
Httin Günaltay'ın reisliğinde toplan
mııtır. Celse açılınca reia şu teklifte 
bulunmuıtur : 

" - Muhterem arkadatlar, fellket 
uhalarından peyderpey alınan haber· 
lere nazaran pek çok vatandaşların bu 
fellkete kurban gittikleri anlatılıyor. 
Aramızdan ayrılan bu maaum vatan· 
dqların batır11ını tebcilen muhterem 
heyetinizi iki dakika kalmen ıUkQte 
dlvet ediyorum. ., 

Büyük felakete uğramış olan yurt parçasında en çok tahrip 
gören vilayetlerimiz, başta Erzincan olmak üzere Tokat, Amasya 
ve Ordu'dur. Gelen haberler, zararın her vilayetin muhtelif kaza
larına göre değiştiğini göstermektedir, Bu vilayetlerimizin mer
kez ve mülhakatımn nüfus ve sahalarını, son nüfus aaynnı netice
lerine göre veriyoruz : 

51 
Erıincan merkez kuaeının 16.144 

F elôket •ahaına huma su
rette ıöntlercliğimiz muluır· 
rirlerimiden Kemal Zeki 
GenetMman'tlan : 

Kaywerl, 211 -
- Bir üçüncü mevki, Erzincan'a .. 
- Bir subay, Keaıah'ı kadar .. 
- Oç talebe Erzincan'a gidiyoru. 
Büyük facianın duyuluıundan IOD

ra Ankara'dan ilk kalkan Er•incan 
trenine bilet veren gişenin önünde • 
yim. Memur 1nüteınadiyen Erzinca
n'& ve Erıinc.n yoluna bilet kesıneJr• 
tedir. 

Erzincan'ı ancak yarın akşam ka
ranlığında görebi1eceğiz. Orada bizi 
karıılıyacak aıaıuarayı dUşUnilyo
ruT; ve Erzincan'a bilet kestlrent.e
rin yüzlerine bakıyorum . .Bunlar bı -
riblttnden farksızdır. Biletini alan 
ae11lz adımlarla, g<Ssleri dolu dolu 
trene kotuyor. Bu aoğuk havada pen
cerelerin önlerinde hüzünlü çehreler, 
u•aklara dalmıt. kim bilir Jdmlerioi 
diltilnilyorlar. GCSzleri, Erzincan lstl
bmetinc!edir. 

Bititik kompartımanda iki askeri 
hlkim, hllJ bönıilr bönıür ağlıyor
lar. Bir binbqı bir mUddet, onlan te
eelli etmele çabııyor. Açık kapıdan 
binbqanın kı1a kı• ctimle1erinl du· 
yuyorum: 

- fnplllb bir py yoktur; lnfll· 
llh korktulunu py olmamııtır; in· 
plWs ... 

Fakat kolunda birkaç kırmı•ı prlt 
bulunan •• kim blllr kaç kanlı cen· 
cin hatırasını tqıyan bu yılı.1 binba· 
ıı dı tetc111 MJ.1lerine daha fula de • 
vam edemedi. Konu1ma11ndan onun 
da erılncub oldulunu anlıyordum. 
Bir mClddet 1Utular. Dandllm arka· 
ma bütuD. Blnbqı da beyaz keten 
mendlllnl &hlırlne kapamııts. 

• 
Treni bqtan ıplt dotqıyonun. 

Aym .. ..ı.uıı ••aynı matemli bava.. 
Konuıulmuyor, btlı ıtllmek, hele ta· 
kallflD&k, btlı yer tellpna dUpk 
akla ıelen itlerden detlldlr. 

UçUncO mevki yolcuları aruında 
tlç kitilik bir aileyi dinliyorum. Bun· 
lır onla on bet yaı arasında lkl ço
cuk ve bir malOl erkekten ibarettir. 
Erkek bu çocukların babuıdır. Er· 
sincanbdırlar. Ve anneleri bir ıy e • 
nl bUyUk annelerinin yanına Ersin· 
can'a ıitmiıtlr. Fellket haberini du • 
yan koca, karının yanına lı:oflDlk lı • 
temlttlr. Fakat, ba, orta mekteptı o
kuyan çocuklar da durmamıtlar, 
mekteplerini bıralamıtar, analannın 
yanına lı:oıuyorlar. 

llal61 baba llı dott olduk. V ı blr 
arılık yalnıs kaldık: 

- Kırı• duraınadım, dedi, biç ol· 
muH bulabiUrnk analarının 81U.tl· 
Dl 18r1Unler. 

• 
Blr ıenç çocuk - bu da talebe -

alatıyor: 
- Arın1111 Brslncan'daydı, le yıl· 

ılınm çektim. Cevap yok... Ben gidi· 
yorum. 

Bu kadar konuttu: 
bu kadar konı.ıablldl. 

• 
daha dotrueu 

Yeıııek vagonunda çıt yok.. Yemek 
çok 1111is, çok hüsünlil bir hava için
de yeniyor. Beraber Myahat edenler 
bile biribirlerivle lcoııuımuyorlar. Ne 
lronuııunJır: herket brfı11ndıkinin 
neyi ve 1dmteri dUşUndiljtUnU blllyor. 
Ve ... kim kimi teselli etsin? 

••• 
Dün geceyi, o fırtınalı, o hı!ln ge· 

ceyi gözlerimi yummadan geçirdim. 
lıcalc odamda, rahat yatıiımda hep 
Erzincan ova11nd11ri eniz barıma ... 
tandaıluı dUtündUm. Tabiat, kudur. 
p11hkt• bili dev•n1 ediyordu. 

Sabahleyin lrlme rast geldiytttn 
aynı ıcıyl dinledim, hiç kimıc uyuya· 
mamııtı. 

• 
Dahili ve Vekilimiıln •~fviı vaıo· 

nundavız. Vekil aon haberleri anlatı• 
yor. Bir aralık mevzu dlin geceki fır· 
tınıyJ intikal etti. Faik Öz;trak: 

- GCSzterlml kırpmadan sabahı et -
tim, dedi, uyuyarnadım, ıece yarısın
da., unra eon gelen haberterl aldım. 

Bı"'ekiliml.ı:in de ak9ım bizden ne 
derin bir Hzl\ntU t!e ayrıldı tını ıör • 
miletüm. Belki aabaha doJru uyuya· 
bllmi,t"r. dive diitilnüvor ve rahatııs 
etmek iıtemiyordunı. Fakat iıtasyo • 
na geldi~im zaman Başv .. kitimisin 
bizden daha evel gelmiı olduğunu 
gard Um. 

~====~ 

Dahiliye Vekilimiz djyor ki · 
• 

ilk ve en mühim iı ..;. 

F elAkete uğrıyanların 
İstıraplarını dindirmektir 

- Uyuyaı.oadım, diyordu, gözleri· 
mi kırpmadan sabahı ettim. 

Dün geceyi bütün memleket uyku
auz geçirdi ve fellket gören vatan
daşları düşündü. 

Dahiliye Vekilimiz feUikete uğra -
yan vatandqların acılarının tehvini 
için aldığı tedbirler hakkında izahat 
veriyor. Ankara'dan hareket ettikten 
sonra Vekil, biri zelzele felfi.ketinden 
hasar gören vilayetlere, diğeri de ay
rıca Trıbzon'a olmak üzere iki tel· 
graf göndermittir. Bunlardan birinde 
idare Amirlerinden, aon yer aarsıntı· 
11ndan mUtee11ir olan mahalleri can 
ve malca zayiat ve hı11rat' mikdı· 

rlyle derecesinin tevbiden tetkiki 
için •talıdaki buıuılar hakkında elde 
edilecek malOmat telırafla iıtenmit· 
tir: 

Yer Hrtıntısından mUteeHir olan 
pblr, Jcuaba ve köylerin adları, kı· 
dın, erkek nilf uı mikdarı, bunlardan 
ölenler, atır ve hafif yarılı olanların 
kadın, erkek ve çocuk olarak ayrı ay· 
n blldlrilmnl. Evelce mevcut bina 
mikdariyle oturulamıyacak derecede 
yıkılan n kı1men harap olanların 1a
yı11, telef otan hayvan mtlı:du, 

n qyuı lle yiyecek ve giyecek me· 
vadı aalt sarar ve ziyan miktarı ... 

Ancak Dehlllyı Veldllmls, bCltiln 
bu vuif elerln lfuı ııraıında en eh• 
mlyetli olan fıln dalma blrlnc.:I !,>lla
da göz önünde tutulmasını ayrıca i§a· 
ret etmittlr. Emrinde bu husuıta IÖY• 
le lpret etmi~tir: 

Yalnıı bu malOmat latlh11l edilir· 
ken bUtUn kuvet ve veuitlnizin yer 

noktalar üzerinde bilhaaaa durmuş • 
tur: 

- Acll tedbirlerin derhal alınnıası 
için her tarafa kifl mikdarda para 
gönderilmiş ve bütün memurlarımız 
seferber edilmi§tir. Bütün memurlar 
bulundukları yerdeki idare amirleri
nin emrine verflmlıterdir. İlk ve en 
mühim it felakete uirıyan vatanda§
larımızın ıstıraplarını dindirmektir. 
Diğer hususlar da Blrasiyle düşünüle
cektir. Feliket gören vatandıtlarımız 
için lilsumu kadar çadır, yiyecek ve 
giyecek ılinderilmiıtir. Sıvıa'tan ve 
Erıurum'dın kalkan llk imdat tren • 
lerlnln bldlse yerine kavupnuı ola
calclırını zannediyorum. 

- Ve1ait tedarikinde mUtkUllt o
lacak mı? 
-· Divrici'deld teal1atta çıhp.n 

kamyonların derhal Erslncan'a hare· 
ketleri temin olunmuıtur. Erzak ve 
diler malzeme bunlarla lcıp eden 
yerlere nakledilecektir." 

Veldle gelen maJOmata ı5re Er.sin
can ve havallıinde kır vardır ve hava 
çok ıofuktur. K. Z. G. 

lımlr' de yeni Odm 
lly1Hır1 lesbff edlldl 

İsmlr; 20. ı.ı. - İhrıcatcılar birliği 
dUn ticaret odasında toplanarak İn • 
glltere için yeni ilzüm fiyatlarını tea
bit etmiıtir. Fiyatların listesi Ticaret 
Vekaletine ırıolunmuıtur. 

urııntmnduı mustarip olanların ih· Çimento ·normları kararnameei 
tlyıçlarının tehvlnlne ve yaralıların lipedildi 
tıdaviıiyle açıkta kalanların iskln ve Memlekette yapılan ve yabaııc:ı mcmle • 
lbatelerlnln teminine hami ıayret ve ltetlerder. cetlrflen çlmentolann ev .. fmı 
meeal urfetmenlze mani olmamalı- kontrol makaadi1lt hazırlanan Tlirlı:part • 

d f d Jand Çimen\O Vt :Jilkaek fmn l><miland Cl· 
dır. Her pyretln e.., he C i bu ur. mento normlınna ait kararnamenin me-

Tra6sondalıi mül•ttiflilc 7ri~::S-k!b~~ı~=u::r~ Vekllleri He • 

memarlan Ermrum'a 
•önJ uiliyor 

Dahlllyı Vekilimiz UçUncU umumt 
mUfettiıllie ve Erzurum valilliinc 
ıönderdltl bir telgrafta Trabzon'da 
bulunan üçüncü umumi mUfettl91ik 
memur •• mU11vlrlerinln derhal Er • 
surum'• harekıt etmelerini emretmlt· 
tir. Memur ve ml1p"lir1er Ersurum'da 
vali ile temasa gelerek felaketzedele
re yardım için icap eden tedbirlerin 
alınmasında Üzerlerine düıen vazife
leri yapacaklardır • 

Maadin Umum Müdür 
· Muavinliii 

İktiaat Veklleıi maadin umum müdür -
liliü muavinliifne velrllet müfettiılerin • 
deıı B. Rahmi Örca ttrfian tayin edilınit· 
tir. 

Nikôh 

ı::: :~: :: :: ::: ::::::· A .. "V .... A' .......... ·ı ::~k~::;eh~;~i :
3

~~6:u:! ::~~~~~~~; 
kilometre murabbaı büyüklüğünde <>-

..................................... -............ lan morkeı kuaıının nüfus kesaftti 

Yurdun birçok yerlerine 

yeniden kar yagdı İki dakika ayakta ıUkQt edildikten 
sonra, rilznameye ceçllmlıtir. Hiz • 
metten ayrılan bazı memur ve milıtah-

Diln tchrimiıde bava umwni1eıle kapa
dimlerhı yapamıyacakları itler hak • 11 ve ya,murlu ıcçmıa. rll:ı:ıar ccnu"tan 
kındaki kanun l&yihaaının ilk milza - sanıycdc g metre ı.auar hıua csm.ıjtır. 
kereıi yapılmııtır. Uyihanın ilk mü- ~rı du~uk sıc.ıkıık o, en yuksc~ sıcaklık 

. . da g dı:rc1;e olarak kaydı:dılmıştır. 
zakereıı ııraıında verilen bir takrır ı Yurtta hava Traky.,., Kocaeıl, Ece, orta 
üzerine adllye enctlmeninde yapılan Anadolu, Karadı:ıılz sahıllcrı ve: cenup tar· 
tetkikler encümen mazbata muharriri ki mıııtakasınJa yagışlı, şarki ve cenubi 

Aıı.adoluda kapalı ıec;mıştır. 
tarafından izah edllmlt ve madde en- Nüz~1rlar 1'raky11, K.ıradeniz aahllle -
cUmenin tadlll pkllnde kabul edil - rinde ılmal. Kocaeli, orta Anadolu ve Ak-
mittlr denıı ıahılleriııde cenup iıııkaınetindeu 

' saniyı:Jc en rok yedı metre hııla esmlt • 
Tilrkiye'de harp eillhı ve mühim . tir. 24 saat ic;ındekı yaf;ıılarm kare metre

ye bıraktıklan ıu mıktarları U ludaida 44, 
matı yapın huıuıt aanayl müeaeee - Kiıtahya \"e Uşakta 37, Beyşehirde 33, 
)erinin kontrolü hakkındaki kanun la- Zoııguldakta 20, Ankarada 2S, Bodrumda 

• 24, Çorumda 20. KonyaJa 17, İatanbuldıı 
yihasının ilk mUzakereıı yapıldıktan 9. Edımeda 6 ve dııer ydıt ıoren pek 
ıonra belediye umuruna milteallilc ce- çok yerlerde ..1·~ kil~aram ar~ııı~dadır: 

M ı:vcut kar ortillcrlnın toprak ustundekı 
za hUkUmlerl hakkındaki 486 aayıh kahnhiıGellbolu ve Kocaelidt 2, Çorlu • 

k bi · i maddesinde degwi .. ik- da S, Blleclkte 4, Toıyada 7, Slvaata 10 
anunun rınc :r Uludaida a~ santimetredir. 

lik yapılmasına dair olL"l liyiha üze- Yurtta en yilkaek aıcakhlı:lar lamlrde 
1, hpartada 9, Adana.da 11, Aııtalyada ıs 
derecedir. 

20 dir. 
Koruçan kazısının 432 ai ıohircle, 

10.218 zi köylerde olmak üzere 10.650 
nüfus vardır ve nUfue Jı:eeafetl 10 dur. 
Kemah kazasında 2.276 aı şehirlerde, 
15.514 ü köylerde olmak üıero 17790 
vatandaı oturmaktadır ve keaafet nla
beti 7 dir. En kalabalık bir kan olan 
Kiiı'nın merkez şehrinde 1041, )cöyle
rinde 32.250 olarak 33.297 nllfus var· 
dır ve kesafet 10 dur. Plümür'ün mer· 
kezinde 1004, köylerinde 13.602 oblıak 
&bere 14.606; Refabiyc'nin merkezin
de 838, köylerinde 20.151 olmak lbcre 
20.gsg nüfuı oturmaktadır. Böylelildı 
Erıincan viliyetinin umum nüfuıu : 
21.735 ti ıebirlerdo, 13S.60g au köy • 
lerde olmak üzere 157.844 tür. 13.156 
lcarekilometre bü>:ilklUğündı olan vi· 
layette nüfua keaafeti 12 dir. 

Zelzeleden Erzincan'a yakın dere • 
cede milteealr olan Tokat vlllyetlnla 
merkea kuuının nUfuıu, 21.261 mer· 
kH tehir nUfuau, 72.199 k8yler nilfueu 
olmak il.sere H.440 kitidir. Tokat 
merkH kuuında nUfua kc1afeti 33 

rinde bazı münakaşalar otmu' ve ne
ticede adliye encümeninin metni ka
bul edilmiştir. Mutla'da fidan tevzii tur. 

Artova kuuınm 736 ıı phirlerde Btlyilk Millet Meeliıi çarpmba gü
nü toplanacaktır. itine baılanıhyor 26.940 ı köylerdı olmak lbcre 27.676; 

Erbu'nın pbfrde 6.951, köylerde 62 
. U bin 318 olmak tberı 69.269; Nlbar'm 

Mu~la, 29-, a.a. - ç yıl önce !'f•r· 6.647 11 tehlrlırdc, 18.470 i köylerde c H p Çankaya mariı ın Gehbolu mevJdlnde teeıe .. 1 k u. 35 623. R pdi 'niıı 1512 
• • • dilen ve 100 binden fazla ökallptilı fl· olmabl 1 ·~~ • 1· f!ı'.I~ 1euı. 1Y'd ,_,_ 

d il . d f"da 1 k b ı p r erU'lll, ., ,.,_ • avy er ı o
_ınını ıtıva e en ı n ı tan u mıv il.sırı 33,450 ; Zllı'nln 15.168 al t1hlr· 

kaza kongresi 
Cümhurlyct Halk Pırtiıl.n.ln Çankaya 

lraza konırnl dün ıaat 14 de toplanmıı • 
tır. Nahiyelerdcn seçilen delegelerin hcpıi 
Parti müfettiıi, Parti vllbc:t iadere he
yeti reis ve baları, kazanın Parti teşkili.
tından mukayyet bir çok partililer kon • 
•renin kendilerinı ilailendiren mevııdara 
temas edeceiini dııtıuıen vilbet ve bele· 
diye erkanı, hazır bulunmuştur. 

sımde fidan .tevzi~tına batlanac:aktır. terde, 35.217 ıl köylerde olmak llserı 
Bu arada Köycetıs ve Mırmariı ile 50.3B5 nüfuıu vardır. Böylelikle To
Glikova mevkilerindeki bataklık mın· kat villyıtinln umum nUfuau 52.271 ti 
takalarının da bu fidanlarla teıclr •· ıehirlude. m.aee at köylerde olmak 
dilmelerine batlanmak tberedlr. Usere 309.8153 tür. 10.415 karı kilomat· 

lzmlr' de bir muhtekirin 
rı olan Tokat vlllyetlnde nllfaa -... 
fıtl 30 dur. 

Zelzelenin ıiddetli tetir aabaaı iç~ 
de bulunan Amuyı'nın aıerku kua-

majazası kapah!dı sında 11.981 ri ıehirlerde, 54.619 %11 

İ . . v·ı· "h "kA 1 köylerde olmak üzere 66.600, Gümüt 
zmır • 29. a.a. - 1 ayet 1 tı ar • H k"" 'd 6 984 dn. h" 1 21 751 · 

il d 1 k 1 k·ı 1... acı oy e . " ıe ır er, . n 
m ca e e om ıyonu, ı oıu 14 a"ruı k"" 1 d J-·'- ıı-- "S.7•s .M • .. oy er e o ~ .....-re ., • ; ırzı • 
olan demir potrellerl luzumaus suret· f 'd 13 058 • h" ı 19 720 • k"" 
te 28 kuruıa yükselterek satan bir de· 

1
°nd a 

1
_:_1_ Uzı ıe ı3r2e7r7•8 • •. f ıtı oy-

. · h · · .. Udd 1 er e o 11.... zırt . nu us yqa. 
;ır t tıcaret anesını on gun m et e malrtadır. ViJAyetJn uınum nUfuıu, 

ap mııtır. 32.025 çil tehirlerde, 9e.090 nı köyler· 

Yoklama yapıldıktan ıonra kaza idare 
heyeti reiıi Sadi Batu Parti kongrelerinin 
yükıek medlulunü, biıyiık faydasını ve gü
zel neticelerini tebarüz ettiren kısa bir 
hitabe irat etti. Dhet ve teklifi !Uerine 
konsre ayakta Ebedi 8ef'i tasimlt andL 
Milli teııaniıdiin her gunkıinden daha la
zım oldUKU; bu zelzele felaketi &iinlerin
de Partinin ve mlllctin arzctti"i birlik ve 
beraberlik manıarasım da belirten bu nu
tukıan sonra, konıreye rciı olarak Doktor 
Hamit Osman, ikinci relı olarak Doktor 1 
Ali Rıza Tarlan ıcçildi, katipliklere de 7 _ 7 7 _ 7 ____ 

0 
7 7 7 7 _ 7 

Hasbi Sargın ve Rızki Menderesli inti • • RLLLKLLWL> RL -OV%.. 

de olmak iilerı 128.113 tür. 5550 karı 
kilometre olan villyette bir kare ki
lometreye ieabet eden nUf ue mlkdan 
2S tür. 

hap olundular. Kaza idare heyetinin ra • 
poru okundu. RaPor T\irki1enin ve Parti· 
nin yeni ve parlik manzarasını çizen bir 
mukaddemeden ıonra ıeçen seneki kon • 
ırcde ıerd ve ıesbiı edilen dileklerdeıı 
yerlnt ıetlrlleQlerl ,,. yerine cetirilemi • 
)'enlerin acbeplerlnl aayı1ordu. Rapor do
layıalyl• köylü partililerinin dllelı:leri 
ıehlr parıllllerinin blrblriJ'le daha ya • 
kından lı:a:rnaıma lmlı:lnları etrafında be
)'tcanh baabıballer 1apddı. Bütçe ve be • 
.. bı kati enc:llmenlerlnln idare heyetlal 
ibra eden raporları okunup taıvlp edil • 
dllı:ten sonra dilek enc\imenl reiıl Şalı:lr 
Huım Erıökmen 1eni dilekleri tasnif ,,. 
lsah etti. Mahiyet ve makullyetlerinl te • 
barUs ettirdi. Bir çolı: deleıeler mıntaka· 
lırmsn lbtl1ac;la" ve iıteklerl etrafında 
l11hat verdiler. 

Köylü delerelerfn .. mimi IHhları ve 
dertJqmelerl lı:onfl'eye millı:emmel bir hallı: 
havası bahtetıl. Yeni dllekler etraflyle 
t"blt edildikten tonra lı:ua idare be:retl 
aeçlmi yapılarak Badi Batu, Nesahat s ... 
ran. Musafler Gilrcan, Rasıp Ttiırlln. Veh. 
bl Koc, Naıit Alemdar aeçlldller. 

Karilerimize 
Büyijk zelzele felaketi karıı

ımda teeaaür içinde bulunan bir
çok karilerimia Kızdaya ellerin· 
den ıelen yardımı yapmaktadqo. 
lat. Karilerimizden bu yardımla. 
n daha tilmullendirmek ve teıkl· 
lltlandırmak için birçok mektup· 
lar almaktayız. Bu mektuplarda 
dikkate defer aüzeJ fikirJ•r var
dır. Ancak bizim kariJerimizden 
ricamız ıudur ki, bu fikirlerinl 
doirudan dofruya Büyük Millet 
Meclisi Reisinin baıkanlıfmdakl 
milli komiteye bildirsinler. Bu au• 
retle bu fikirlerden daha ameli 
ve daha seri neticeler iatihaali 
kabil olabilir. 

Sarsıntı mıntakısı l~e olan Or • 
du'nun merkez ıehrlnde nüfuı 10.lU, 
1r8ylerindo 136.065 olarak 146.180; 
Fıtea'da tehirlerde 2.875, köylerde 
44.1593 olarak 47.568; Mesudiye'de ... 
hirlerde 1572, köylerde 25.117 olarü 
26.689: Unye'de ıehlrlerde 5.780, köy
lerde 56.837 nUfue yapmaktadır. VI -
llyetln umum nüfuı yek\ınu 20.941, 
tehirlerde 262.712 köylerde olmalı: tl
zere 283.054 dür. S.981 kare lcilomotre 
olan vlllyette ntifua kesafeti 47 dir. 

DUn, 1120 6lü ve 700 yaralı oldufu
na dair acı haberler gelmtı olan Ol~ 
eun ıehrlnde 13.9157, köylerinde 69 bin 
7154 olarak 83.734 nUfua ya§&IMlrtadır. 
BUtün vil&yetin nüfusu, 33.175 ti ..., 
birlerde, 2215.979 su k8ylerde olmak 
üzere 2!50.154 tür. Gireeun'da nilfue 
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takada devam ihtimali ve daha feci ...,. 

B. Faik Ö:ıtrak vaki beyanatında ıu 

Vilbet konsroal intlhabmdan sonra 
da Jı:onsre relıl heyeti ıunumlyt:re te • 
ıtkkflr ederek celH;ri lı:apaddar. 

Bayan Handan Tolan ite Bay Ni -
yui Acun•un nllcihları dün Ankara 
belediyeıindc icra cdilmiıtir, aaadet -
ler dileriz. 

Felôket ve vatandaılar 
Yurdun ıemı bir bölgesini eıi 

görülınımiı bir /ecıat/e yıkıp ha • 
rap eden zelzele lrarşı~ında duydu
ğumuz ıstırabı bu güzel vatan üze
rinde yaıuaal• bUkı olduiunu 
her zaman iıbıt etm•ktea ı•ri dur· 
mamıı olan milletin candan alAlrası, 
her ıüa bit daba unuyor. 

Hayalimizde canlandırdığ111Jız yı. 
Juk kasabaların, harap köylerin, 
icarlar ve ~arnurlar Ozerlnde ıenç
lillnı doyamadan iUIJp gltmiı v• -
tandaıların yOr11k burkan manzara
sının yanı baıında biribı'rlerlne g6. 
nülden 66n1Jle giden •ıcak muhb
bet vı plkat balları ile ballı bir 
millıt ıörliyorus ki o olınıu1dı, 
bll- büyük mateme teaeJli bulamıya .. 
caktık. 

Bir tek vatan kubbesi altında bir 
tek aile gibı yaıayan mlllet, kaç 
gündür, varmdan, yoğundan ayır
dığını savallı kardeflerine armağan 
etmek i'in kurulan tefeklcüllerin 
iJnlJnde H,Ok ita/ileler halindedir. 

Jki gecedir her aile reisi, evinde 
lelllcet ı6ren vatandaflara ıönde • 

~ANl~llL~R 
receği yardım armağanların liste -
sini dolgunla,ııracak imkAnları aıı
malcla u;rıııyor. 

lki Dç gündür, g6nlümDz birden 
bire gelen uiursuz bir felaketin 
Jıurbanları irin duyduğu ıstırabın 

1anındı, birbirleri için çarpın 16-
•nQJJerln pfkat tenhürlerlnden de 
•mu• bir beyıcan duyuyor. 

Gelir kaynaklarının bütün rnab -
dudiyetine raimea bir ı•ctde bin 
lira toplıyan ve ielüet ınuıtab • 
ıındı ıönıJJ/a o/ırak sılıımü için 
izin iıtiyea ııng mekteplilerin gOI· 
terdlll bQyQk lSrnek yaralı kal • 
blnlze bir melbem olmamıı mıdır l 
Şair Tevfik Jl'llıret, bir zelzeleye 

dair kaleme aldığı bir ıiirde : 
Verin eninine pyet bu bir 11im beıerla; 
Verin zavallılara-

Mııraglarıaı yaadılı uman eski 
nesil, bunu nihayet okumuı. vezalni 
bulmuı. talctllnl yapmıJtı. 

Cümhuriyet vatandaşı ise felake
te uğramıı kardeılerine gönlüna, 

kesesini ve yükünü, dolabını a,ar • 
ken ıair olana ıiir ilhamı verecek 
kadar ıefkatlıdır. 

Karaya otur1111 rıapur / 

Alman bandıralı bir vapurun ls
pany• u/UJ/erinde i.arıya oturdu· 
funu bir ı/•n• te16tllı haber veri· 
yor. 

Vıkla bu kaza, öteki vapurlar ıi· 
bl, dınlu oturmaktın iyidir: luıt 
deniz iflerinden anlıyan birisi di
yordu ld : 

- Demek ld bu ı•ml hra ıuları
na ıokulmayı kil/ g6rmemlı. su ka
ralarına kadar çekilmiıl 

Bir ilônın Jilil 
• ... 

Okurlarımısdıa N. Sttlvi bir mek
tup ve 6Uetffde çıkmıı ıu il•nıa 
kuparana 66ndıriyor : 

Envanter itleri dola11Si1le anbarlan
mıır 25-12-1939 tarihinden 28-12-1939 ta
ribiue kadar lı:apalı lı:al&c:aklarmdaıı ba 

müddet zarfında slektrilı: ve havag"azı 
rakordmanlarının yapılamıyacağmı ııayın 
mllıterilerimize ilan ederiz. 

Evinde hıvaıuı ve elıktıik bu
lunduğu halde bu ilandan 'bir mana 
çıkaramadığını söyliyen B. N. Sıl
vi mektubunu ıöyle bitirmektedir: 

" Biz mi lisan bilmiyoruz? Yok· 
•• bize bir ba1lra dille mi hitap edi
yorlar!" 

Dolru •ÖH ne denir/ 

" Türkıye 11,ıyvanları Koruma 
Cemiyeti ,. merkezinden ıöyle bir 
k4ğıt :ddık : 

"15 blrinclkinuıı 1939 tarihli cazete
nilin ikinci aayfaaınıa 5 inci ıiltunun· 
d• Yankılar aerlevhaaı altın.da T.1. im• .. 
aını taııyan yuıda çemiyetimiain iımi -
nln elin yabancı bir terkip teklinde 
lrullanıldıiı ya:ııhyonı da bunun böyle 
olmadıiını, cemiyıtimiıin !aminin ıene
Jerdenberi "Türkiye hayvanları koruma 
cemiyetine" çevrildlilnl bildirir, ve bu 
buıuıwı cuetmiıin aynı aa7fa ve ıiltu. 
nunda derhal tashih ettirilmeaini dilt· 
ria.,, 

Bu cemiyetin eslıı ismini deli§ -
tırmiı olmasını da, yukaıılrl Hfıdı 
ysaup blse glJndermHi11: de takdir 
ve memnuniyetle ka-rıılarız. Yal -
nu, prasını da kaydeöelim lıi c. -

ticoler doğurma•• ihtimalinden kor • 
kulmaktadır. 
Sıvu'ın en çok tahribe uğrıyan " 

dUn yeniden bazı mektep ve camileri 
yakıları Hefik kuuının ıehirlerdo 
1982, köylerde 44.771 olmak Uzere 46 
bin 753 nüfuıu vardır. Ölü mikdan • 
nın 1500 yerine 150 olu§u, acımızı bir 
u dindiren Suıehri'nde, ıehirlerde 
3.037, köylerde 28.866 olmalc üsere 11 
bin 903 vatandaş YlllJQ&ktadır. 

miyerin l•mi bOtün lstanbul tH .. 
relerinde hali " Him•J•ei Havv1tnat 
Cemz'yeti ,, f•klinde f(eçmekt1Jdir. 
H•ttl bizi bahsi geçe" lıJrrayı , ... 
mala da yıllında bir I ıtınbul gaso
tesinde gördüğü~ıüz y ıbıncı terkip 
Hvlretmiıtı. 

O halde cemiy·~te timdı lst1tnbul 
gazetelerine de !Jlrer mektup veya
hut birer sirküler giJndermek on • 
lırın mükerrer yuılıJIRrım d!ı rfü • 
st"ltmelı düJüyor. Bu .t:ırt tle l s!Bn· 
bullu arlrada1J11,ın11z y:ıbancı ter • 
kiplerini bırakmanın '-amanı cok • 
taıı gtıldif/rJi de bir defa daha hı • 
tırlamıı olurlar. 

T. L 

' 

' 

,. 

• 
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Acımız ve 
dostlarımız 

Bir İngiliz zırhhsma 

Kareli bölgesinde kanlı 
harpler devam ediyor 

Alman denizaltı gemilerinden birinin attığı 
(Başı ı inci sayfaıla) 

aşağıdaki mektubu göndermiştir. 
Türkiye Cümhuriyeti Hariciye v .. -

kili S3.yın Bay Şükrü Ssraçoğ/a, 

B. Daladiye dün 
bir nutuk verdi 

bir torpil isabet etti 
Erzincan. Tokat ve havali•iııde vu

ku bulan ve malca ve "utuııça bir çok 
feHiketler tevlit e.ıc:n zelzeleden. na
cip türk milJ~<tnin karde§i olan biz 
Afganhla' çok müteessir ve müteel -
lim .. ıduk. 

Pariı, 29 LL - Ayanda ukert tah
ıisat müzakereleri cereyan ettiği ıı • 
rada B. Daladiye, müttefiklerin harp 
hedefleri hakkında ıu beyanatta bu -

Gemi hasara uğramış olmakla 
beraber yoluna devam ediyor 

Aziz türk cvtadlarının ölüm ve pe
rişanlığına sebebiyet veren bu canhı • 
raı ve büyük musibeti aynen bir türk 
gibi karşılar ve bu elemi kendi ele • 
mimiz telakki ederiz. Bunun için fe • 
lakete uğrıyan kardetlerimize naciz 
bir yardım olmak Uzere 500 lira tak
dim eder, bUyük ve kardeı türk mil
letinin acısına tahıım, hlikümetim ve 
milletim namına iştirak ederim .. 

Finlôndiyahlar Sovyet taarruzlarının 
akim kaldığını haber veriyorlar 

lunmuştur : \ 
Berlin, 29 a.a. (D. N. B.) - Ordu ı sonra alman denizaltıaı ıuyun yüzU • 

kumandanlı~ından tebliğ edilmiştir: ne çıkmıı ve mümkün olduğu kadar 
" - Franııa - ingiliz birliği herkese 

açıktır. Fakat maddi ve müsbet ga • 
rantiler olmadıkça, fransa silahı elden 

Bir tılman denizaltısı İskoçyanın fazla ölü ve yaralıya sebep olmak i
garp sahillerinde Queen Elizabeth ıı- çin 300 yarda mesafeden obüsler at· 
nıf ından bir İngiliz dritnotunu tor- mııtır. Bir ıubay ve bir tayfa ölmilJ-

Murmansk hattını da kestiklerini bildiriyorlar :~~:~~~a;~:;~~~z~~~ b:;~~~:~t:~ pillemiştir. tür. Mürettebattan 32 kişi sandalla 

rip bulunduğumuz neviden hadiselerin 
Londra'nın tebliği kaçabilmiı ve bunlar italyan bandıra

lı Juventus vapuru tarafından alın· 
mı ıtır. tekerrürüne mani olacak maddi ga -

Helıinki, 29 a-a. - Finlandiya resmi Murman.Jı demiryolu ke•ilmifl rantilere 0 kadar taraftarım ve yeni 
tebliği: Helıinki; 29. a.a. - Reuter : avrupanın, şimdiye kadar mevcut o -

Londra, 29 a.a. - Reımen bildiri
liyor : 

Bir alman denizaltısı bir İngiliz 
harp gemisini torpillemeğe teşebbüı 

etmittir. İngiliz gemisi hasara uğra
mış, üç kişi ölmüştür. 

Kareli berzahında Sovyet kıtaatı D~nen ~ayialara gö~e, . Finllndi~a landan daha genit bir organizayonu 
Aiganistan BiJyiJk Elçisi Suvanto ve Kelga gölleri üzerinde ta- devrıyelerı ~urma~ı;k a gıde? demır- ihtiyacına o kadar kaniim. 

Doıt ve müttefik Af ganiaatnın bü
yük mümesıili tarafından yapılan bu 
jest Ankara yüksek muhafilinde pek 
derin bir tehassüsle karşılanınııtır. 
Haber aldığımıza göre, Hariciye ve
kili dost bUyük elçinin lhda ettiil bu 
500 lirayı derhal Kızılay cemiyetine 
göndenniıtir. 

arruzlara devam etmiştir. Suvanto g6- yolunu geçmıtlerdır .. Bu şayıalar he- Avrupa devletleri arasında müba -
UnU geçmiye muvaffak olan Sovyet nüz teyit edilmemlştır. Bununla be - deleler çoğaltmak ve belki de federa
"'layları mukabil taarruzlarımızla geri raber iyi bir kaynaktan öğrenildiği.ne tif rabıtalar tesisini düşiinmek mUna-

Mütemmim haberler 

.. göre Finlandiyalılar Salla cephesı - . 
1 atılmııtır. Muharebe çok şiddetli ol- ' k 1 sıp o ur. 

nin yegane mlina a e vasıtalarını tah- Aynı gayeyi takip edenlerle elbir-

Londra, 29 a.a. - Royter: Bir al -
man denizaltısının hücumuna maruz 
kalarak hasara uğrıyan İngiliz harp 
gemisinin hangi gemi olduğu bildiri! 
memektedir.Keza geminin nerede bu
lunduğu da tasrih edilmemektedir. 
Şurası hatırlatılmaktadır ki İngiliz 
bahriyesinde 11 muharebe kruvazörü 
(battleship) mevcuttur. İlk haberde 
bir "battleship" ten bahsedilmiştir. 

muı, iki sovyet bölüğü tamamiyle im- ribe muvaffak olm~ılard.ı~. liğf yapmaya amadeyiz. ,, 
ha edilmiştir. Düşman buz üzerinde Haber teyıt edılıyor 

Yunaniıtan' ın tee•ıürü 

Atina, 29 a.a. - (Atina ajansı bildi
riyor): Elen efkarı umumiyesi, Tiir -
kiye' de zelzele felaketini bilJiren ha
berler karıı11nda derin keder duy -
ınaktadır. 

Gazeteler §Öyle demektedir: 
Son ıeneleı zarfında aynı tauda 

felliketlere m3rm: kalmış ':>ulunan Yu
nanistan, bu felaketlerin ne kadar tra
jik olduğunu pek iyi bilir ve bu sebep 
t~n dolayı •Joıt milletin kederini çok 
iyi anlar. 

Elen milleti, tUrk milletinin yası -
na, aynen kendi yası imiı gibi i~tirak 
etmektedir. Türk devletinin organi • 
ı:asyonunun ne kadar mükemmel ol
duğunu da biler elen milleti, aynı za -
manda, fellketzedelerin ~ok çabuk bir 
surette müessir yardım göreceklerin -
den ve biltiln harabelerin çok yakında 
mamurelere inkılap edeceğinden de e
min bulunmaktadır. 

Bulgar lııralının taziyeti 
Sof ya, 29 a.a. - Kıral Horla, saray 

nazırı B. Gruev'ı Türkiye'nin Sofya 
elçiıi B. Berker'in nezdine yollıyarak 
ıoo sebele feUlketi karıııında tbiye
lerlnin ve ıempatislnln Relsfeümhur 
taınet lnönü'ye blldirilme•ini elçiden 
rica etmittir. 

B. Köaeivanof adına da protokol ıe
ft Bellnov, Türkiye elçisini ziyaret e
derek aynı fellket karıı11nda bulgar 
hUkilmetinin tlziyelerini bildirmiıtlr· 

Franns Ciimhurr.uinin tcbiyeti 
Pariı, 29 a.a. - Havu ajanıı bildi

riyor: ReiıicUmhur B. Löbrön, TUrki· 
ye'deki zelzele feliketini haber alır 

almaz, Reisicüınhur lsnıet İnönü'ye 
bir telgraf çekerek bu haberler kartı • 
11ndaki derin heyecanını ve biitün 
Fransa'nın türk milleinin yasına itti· 
rakini bih1irmiıtir. 

Romanya 1 O milyon 
leylik kereste, 

Yunanistan sıhi 
malzeme gönderiyor 

birçok ceıet bırakmıttır. Hebinkı; 29. a.a. - Daily Telg • 
Sovyet kuvetleri, tankların da yar- raph gazetesinin Helainki'deki muha

dımı ile, Hatjalaki ve Suma ve keza biri Finlandiyalıların hava baskınları 
Suma ile Mualojırvi arasında ve biz - ile Murmam;k demiryolunu tahrip et
zat Mualojarvi'dc taarruzlarda bulun- tiklerini teyit etmektedir. Lenigrad • 
mu§tur. Bu taarruzlar tırdolunmuş - dan şimale doğru bütün sevkiyat bu 

hat üzerinden yapılmakta idi. Geçentur. 
l>iier k111ınlarda yalnız topçu fa- !erde Sovyet makamları sivil ahali -

nin hattan istifade etmesini menet -aliyeti olmu• ve bu ate§ bazı noktalar-
:s miılerdi. Bu tedbir üzerine Murmanık 

da bilhassa çok şiddetlenmiştir. ve Kirolesk ahalisi yiyecek hususun -
Ladoga gölUnUn şimali ıarktsinde da cok sıkıntı çekmektedir. 

de Lieıko'nın tarkında lmari mınta - 150 ru• tankı muattal kaldı 
kasında muharebeler Sovyet toprak - Kopenhag; 29. a.a. - Bir fin subayı 
larında cereyan etmektedir. Dilıman Politiken gazetesinin Helsinki'deki 
bizzat kendi topraklarında Lieska'nın hususi muhabirine aıağıdaki beya -
şimali prktsine ıUrülmüıtür. natta bulunmuştur : 

Sovyet hava kuvetleri bilhaaaa bil- •• - Petsamo cepheainde 150 rus 
yük faaliyet göstermiıtir. Lahti, Ha - tankı muattal kalmı!tır. Tanklar, don
menllna, Rlılmake ve dlfer cenubu muş ruı askerlerinin cesetleri ile çev

garbi tehirleri. taarruza uğramı,tır. rilidir. " 
Ladoga gölünün şimalinde Finlln

ÖlU yoksa d~ bazı kimseler yaralan - diyalılar iki noktadan rus hududunu 
mııtır. Hasar, Lahti müıteına olmak geçmişlerdir. Bu noktalarda ne ıose, 
üzere, ehemiyetsizdir. Lahti'de bele - ne de demiryolu mevcut olmadığı i
diye dairesi bombalardan ateş almış- çin bu geçiı hiçbir stratejik ehemiyeti 
tır. Sovyet tayyareleri bazı yerlerde haiz olmamakla beraber, Finlandiya -
bombaları attıktan eonra eivll halka hların mukabil taarruza geçtiğini gös-
mitralyözle atef etmittir. termektedir • 

Finlandiya tayyareleri devriye ve Bundan başka fin subayı, Finlandi-
keılf u~utlan yapınıf düflD&ll hatla -. ya tayyarele~inin Murmansk'a giden 
rının lStelerinde askeri hedeflere taar- demiryoluna taarruz ederek hattı muh 

telif yerlerde kesmeğe muvaffak ol -
ruz eylcmittir. Dokuz düpan tayya- duklarını bildirmi§tir. 
resi dütUrillmUştllr. • Kareli'de 

Ru• tebliği Helıinki; 29. a.a. - Kareli bcrza -
Moskova, 29 a.a. - Tass: Leningrad hında muharebe devam etmektedir. 

askeri mıntakası erkanı harbiyesinin Önümüzdeki günler zarfında Suvanto 
tebliği: 28 kanunuevelde kaydedilecek gölü bölgesinde rus tazyikinin devam 
mühim hiç bir hadise olmamıttır. edeceği ve hattl şiddetleneceği zan -
Ruı kumandanı değiıtirilmİf nedilmektedir. Ruslar mütemadi ve 
Londra; 29. a.a. - Lenigrad asker! şiddetli hücumlarla, esasen harp hattı 

mıntakaıı kumandanı general Mchtz- üzerindeki kıtaatı dcğiıtirmek imkl
kof de~iştirilmiı ve yerine mareşal nına malik olmıyan finleri vuracakla
Vroşilof'un adamı olup Japonya'ya rını ümit etmektedirler. Birkaç giln -
karıı Mogolistan harekitını idare et- denberi Viborg'u bombardıman eden 
mit olan general Grigori tayin edil - uzun menzilli toplar dündenberi en-
mlıtir. dahtı kesmişlerdir. 

Sovyetler telgrallarcı ıan.ür Ruslar, uzak şimalde mevzilerini 
koydular tahkim etmekte ve yeniden taarruza 

Moıkova; 29. a.a. _ Bugün gece baılamak ilrere tak;·.iye bekler göriln
yarııı matbuat idaresince ecnebi ga - mektedir. Finlandiyalı kayakçı müf -
zetecilere telefon edilerek 29 kanunu rezelerin, ia§C kollarına yaptıkları ta
evel saat 6 dan itibaren gönderecek - arruzları, FlnlAndiya şimalinde hare
leri telgraflara tekrar sansür konul - kat yapan Sovyct ordusunu çok mUş-
mu!i olduğunu bildirmiştir. kül vaziyette bırakmaktadır. 

Sovyetler kendi kendilerini O~ ruı taarruzu püıkürtültlü 
bombardıman etmiıler Son günlerde Abo'da yapılan bom-

Helılnki ; 29 a.a. - Finlandiya cep- bardımanlar bilhassa iıçi ınahallele -
29 biriS\cl klnun 1939 cuma günU hesinden haber verildiğine göre, Sov- rinde hasara sebep olmuştur. Bazı ah· 

11at yediye kadar ecnebt memleket • y't tayyareleri, yanhthkla bir Sovyet şap evler yanmıı, halk günün büyük 
lerden ıelzele felaketzedelerine yapı· koluna taarruz etmi' ve bomba atmıf- bir kısmını sığınaklarda geçirmeğe 
lan yardımlar apiıdadır : · !ardır. Diier taraf tan cephenin Sallı mecbur olmuştur. 

Cenevre'deki beynelmilel yardım mıntakuında ru• ufları içinde bü • Flnllndiya tebliii, Kareli ben:ahın-
birliği reiai Mösyö Sıraoulo'dan alı - yük bir karıııkbtc görüldüiU haber da Sovyetl~rJn üç savletinin püıkür-
un bir telgrafta birliğin her ttlrlU verilmektedir. tUldüğünil bildirmektedir. 
yardımda bulunllUli& tmade olduğu • Ladoga gölUnün ıimal şarkiıindeki 
nu bildirmi1 vt birliğe teıekkilr edi- taarruz, Finlandiya müdafaa hatları 
lerek bu dostane tekliflerden Kızılay hükUmetine taziyetlerini g8ndermlt - önUnde durdurulmuştur. Suompsalvi 
Cemiyetl'nin haberdar edilmeıiyto lerdir. rnıntakasında Finlandiya taarruzu, 
mezkur birlikle Kızılay Cemiyeti te- Diier taraftan Berut e,rafından düşmanın sıkışık hatlarını yarmıştır. 
mas haline getirilmittir. bir heyet, bu facianın tevlit ettiği a - Şimal cenubisinin diğer kısımların-

Romanya hükilmeti, on milyon ley· cıya iştirak ettiklerini, tilrk konsolo- da işare değer mühim birıey yoktur. 
ilk bir yardımda bulunmak lstediğinl suna bildirmi~lerdir. Tayyare faaliyeti biraz mahdut ol • 
ve bu yardımın daha mUesair olması- Almanya' da muş ve hava muharebesi cereyan et • 
na temin için tercih edildiği takdirde memiştir. 

d . Berlin, 29 a.a. - D. N. B. ajansı 
bu kıymette kereıte gön ermeyı dü - bildiriyor : 
şündüğünü haber vermiş ve dost Ro- Büyük elçi von Papen, yer aarsın-
men hükümetine 10 milyon leylik ke-
restenin tercıh edildiği bildirilmişitr. tm rıeticeıinde vukua gelen felaket-

Yunan hükUmeti, lO.OOO Türk liraaı ten dolayı alınan hükümctinin tazi
ukden veya bu kıymette ınalıemol yetlerlni, tahriri olarak Hariciye Vc-

d - kili Saracoğlu'na bildirmek üzere ta-11hiye göndermeğe Amade bulun ugu-
nu haber vermiş vt malzcmei ııhiyı - limat alınııtır. • • • 
nln tercih edileceği teşekkürlerle dost 
Yunan hükilmetine bildirilmiıtir. 

Afganlstan'ın Ankara büyük elçisi 
yardım olmak üzere Kızılay'a 500 
Türk lirası teberrude bulunmuıtur. 

Suriye'tle 
Beyrut, 20 La. - .Yüksek komiser 

" cümıuırrıltl. ·rürJdya'yi mateme 
düıüren zelzele dolayısiyle, Ankara 

Ankara, 29 a.a. - Berlin radyosu 
dün aktamki türkçe ncıriyatına ıon 
yer sarsıntıları neticesinde felakete 
uğramıı olan türk milletine taziyetle
rini bildirmekle başlamııtır. 

Bertin radyosu bugünden itibaren 
tilrkçe neıriyatını her akpm saat 
10.20 ile 10,40 arasında ve 10.74 metre 
ile 25.31 metre dalgalarla yapacaktır. 

Japon tayyarelerinin 

yaptıklar1 baskınlar 
Tokyo, 29 a.a. - Domei ajansı bil

diriyor: 
Japon umumt karargahından alı. 

nan haberlere göre, japonların salı, 
çarıamba ve perıembe günleri yap
tıkları hava baskınlarında Kansu vi -
llyetlnin merkezi olan Lançau ve ci -
varında mühim hava üsleri tahrip e. 
dilmiştir. Bu baskınların, Çin - Ja
pon harbi esnasında şimdiye kadar 
yapılan bUtUn hava hücumlarının tld 
detlisi olduğu bildirilmektedir. 

Garp cephesinde 

sükun var 
Pariı, 29 a.a. - 29 Kinunuevel sabah 

tebliii : 
Kayda def er hiç bir hadiıe olmamıs -

tır. 

F ranaı.z akıam tebliji 

Pariı, 29 a.a. - 29 Kanunuevel 
akşam tebliği : 

Tayyarelerin faaliyeti yeniden baş -
lamıştır. 

İleri hat kuvetlerimiz bazı harekat 
yapmışlardır. Vosges'larda bir keşif 
kolumuz bir düşman müfrezesine bas
kın yapmıı ve bir miktar esir almış -
tır. 

Alarm İfareti 
Paris. 29 a.a. - Dün Fransanın ırarbin

de ıaat 20 den 20.40 a•kadar süren bir ha
va tehlikeıi iııarcti verilmlatir. 

Bertin, 29 a.a. Teblig : 
Cephede, düımanın hafif bir topçu ate. 

ıinden başka kayda değer bir faaliyet ol
mamııtır. 

Norveç•e çıkan alman 
tayyareciler 

Oslo, 29 a.a. - İngiliz tayyareleri tara
fından ıimal denizinde düıürillen alman 
tayyaresinin mürettebatına dahil üç tay
yareci buıün Norveçte Kopervine çıkanl
mııtır. 

Romada'ki Alman sefiri 
Berlin'e hareket etti 

Roma, 29 a.a. - Almanyanın Roma 
elçiai B. Fon Mackenzen söylendiğine 
&öre alman zimamdarlariyle temas 
etmek üzere Berlne hareket etmiıtir. 

Tuna nehri üzerinde 
münakale kesildi 

Budapegte, 29 a.L - Buzlardan do
layı, Tuna üzerinde seyrisefer inkıtaa 
uğramıştır ve Almanya ya ait mal yük
lü mavnalar. kışlamak üzere limanlara 
çekilmişlerdir. 

Maarif Vekili İzmirde 

lngili~ muharebe kruvazörleri üç 
sınıfa ayrılmaktadır : 

1 - Nelson sınıfı, 
2 - Royal Sovereign sınıfı, 
3 - Queen Etizabeth ıınıfı. 
"Capital Ship,. adı verilen Hood, 

Repulse ve Renovn muharebe kruva
zörleri bu sınıflara dahil değildir. 

Gemi yoluna devam ecliyor 
Londr.a, 29 a.a. - Pre11 Asaociati

on, İsl{oçyanın garp sahili ac;ığında 
torpillenen harp gemisinin, filhakika 
Queen Elizabeth sınıfından bir zırh
lı olduğunu, fakat denize mukaveme
tini muhafaza ve yoluna devam etti -
ğini bildirmektedir. 

Zırhlının ev.alı 
İskoçya garbında bir alman deniz

altısı tarafından torpillendiği haber 
verilen diritnot gibi, Barbam, Mala -
ya, Vaillanux ve Warspitc dritnotla
rı da Queen Elizabeth sınıfına men
sup bulunmaktadırlar. 

Bu gemiler, 1913 - 1915 ıenelerin
de inşa edilmiş olup vuatt olarak 
31.IOO•onluk gemilerdir. Her birinde, 
38.l lik ıekiz ve 12 ili 15,2 Jik sekiz 
top, iki torpil kovanı vardır. Her bi
rinde dört tayyare mevcuttur. Bu je
milerin saatte 25 mil ıllrati vardır. 
Ve her birinin mürettebatı 1120 klıi
dir. 

Bu gemilerin karinelerinde, bazı 
İtalyan har-p ıemilerinde olduğu gibi 
hususi tertibat ve bölmeler vardır. 

Bu tertibat sayesinde, birkaç torpil 
isabet ettiği takdirde dahl gemi yüz
meğe devam edebilir .• 

Mayna çarparak batan gemiler 
Londra, 29 a.a. - Amirallık tara

f ından bildirildiğine göre, .. Locbdo
om" devriye gemiıi batmıttır. MUret 
tebatı 14 kiti idi. 

Diğer taraf tan Danimarka'nın 

Hanne vapuru bir mayna çarpmıı, ln
gilterenin şimali ıarkl sahillerinde 
batmıştır. 

Keza Moortoft vapuru da 13 kişi
lik mürettebatlyle beraber batmıştır. 

Hanne vapurunun 17 kitilik mU
rettebatından yalnız iki kiti kurtula
rak sahile çıkmalı muvaffak olmuı -
tur. 

Gene amirallıkça bildirildiğine na
zaran, Oraf Spee'ye karşı harp eden 

İzmir; 29. a.a. _ Maarif Vekili B. üç kruvazörün biri olan "Exeter" ya
Hasan _ Ali Yücel bu sabah ikiyi 40 rılılarından üçü daha ölmüıtür. Bu 
geçe gelen trenle ve Afyon yoluyla •uretle bu gemide ölenlerin sayısı 66 
l\dana'dan ıehriınize gelmiıtir. Vak- ya çıkmııtır. 
tin geç olmasına rağmen istasyonda Ameri/ıa Jcvletlerinin 
vali, müıtahkem mevki komutanı, be- proteıtonı 
tediye reisi, emniyet müdürü, maarif Parls, 29 a.a. - Amerika devletle-
müdürü, C. H. Partisi ve Halkevi mU- rinin, deniz emniyet mıntak.asının ih
messilleri, maarif mensupları ve bir- llline dair göndermiş oldukları pro -
çok zevat tarafından karşılanmıttır. testo notası franaız hariciye nezareti-

Vekil, doğruca ıehrimizde kaldığı ne gelmi,tir. Bu nota tetkik olunmak 
müddetçe misafir k:llacağı Kmlçul - tadır. 

lu'daki köy eğitmenleri okuluna git - Terli eden Jeniz nıbaylan 
miştir. 

Londra, 29 a.a. - Montevideo a-
V elrilin ziyaret ve tetlıilıleri çıklarında alman Graf von Spce zırh-
İzmir; 29. ( Hususi muhabirimiz - lı~ına karıı muvaffakiyetle harp. et

den ) - Maarif Vekilimiz bugün va- mış olan Exeter, Ajax ve Achılleı 
liyi, müstahkem mevki kumandanını, kruvazörleri subaylarından temayüz 
belediye reisini ve C. H. Partisini ıi- etmiı olanlar terfi edilmlılerdir. 
yaret ettikten sonra birinci liseyi tef- Bir Jeniz nnıhareben 
tiş etti. Muhtelif derslerde bulunan Londra, 29 a.a. - Bir alman deniz-
vekil, yemeği talebe ve muallimlerle altısı ile ingilia ticaret vapuru Uak
birlikte yedikten sonra liseden çok mouth ve bir fransız harp gemisi ara -
iyi intibalarla ayrıldı. Maarif Vekili ıında cereyan eden muharebe hakkın
Kızılçullu'ya giderek köy öğretmen da bugün aşağıdaki tebliğ neşredil
okulunu ve eğitmen kursunu da tef - miştir : 
tiş · ettikten sonra geceyi orada geçir- Uskmouth, Biscaye körfezinde i -
di. B. Hasan - Ali Yücel yarın teftiı- ken rasat subaylarından biri bir tor~i 
lerine devam ~dccek, alqam üıtü Halk tin vapura dofru geldiğini ıörmüş ve 
evinde İzmir muallimlerlyle bir has - vapur istikamet def ittirerek torpil -
buhal yaptıktan sonra Ankara'ya dön- den kurtulmuıtur. İkinci ve üçüncü 
mck üzere İzmir'den ayrılacaktır. bir torpil de bu suretle bop &ittikten 

Bu arada vakadan haberdar edilen 
bir fransız harp gemisi yetişmiı ve 
denize düşen bir tayfayı da fransız 
gemisi almıştır. 

Fransız harp gemisinin alman de
nizaltısını batırma&a muvaffak oldu
ğu bildirilmektedir. 

Y alralanmamak için /ıaraya 
oturan alman 1.1apuru 

Berlin, 29 a.a. - D. N. B. bildiri• 
yor : 

26 ilkklnun saat 17 de Kadiks'te 
İspanyol sularına bir mil mesafede 
bulunan alman bandıralı Klükburg 
vapurunun Uzerinden bir lngiliz de· 
niz tayyaresi uçmuı. bir saat sonra 
v.apura bir ingiliz deniz destroyeri 
yaklaımıı ve "dur" emri vermiştir. 
Alman vapurunun kaptanı bu emre 
itaat etmiyerek vapuru kuma oturt• 
tuktan sonra sandallarla ve milrette • 
batla b!rlikte sahile çıkuuıtır. 

D. N. B. ajanıının iyi malumat a
lan bir kaynaktan öğrendiğine göre, 
İspanya hükümeti ingilizler tarafın -
dan kara ıularının ihlalini protesto et 
tiği gibi alman kaptan ve müretteba
tını da vapur.a iade etmiştir. 

D. N. B. ajansına &öre, iıpanyol 
blikümeti, burulan baıka, alman vapu· 
runun rahatııı edilmemcıi için bir 
harp gemisi de göndermiıtir. 

Batan gemi/.,. ltalılıcnJa alman 
iıtafİ•tİfİ 

Berlin, 29 a.L - D. N. B. ajansı 
bildiriyor: 

Harbin bidayetinden 20 ilkklnua 
1939 tarihine kadar batan ticaret va· 
purları hakkında" reamt bir fstatlıtik 
neıredilmiıtlr : 

Bu tıtatiıtife bakıtıraa, teeyyüt et 
mit mal\1mata mUıtenit olarak battıfl 
katt olarak teıplt edilen mikdar ıp · 
fıdadır : 

Yektlnu 526.169 tonu bulan 134 ln
gilia vapuru, 64,759 tonluk ız fransız 
vapuru, 258,209 tonluk bitaraf vapur. 
Yekdn: 849.137 tonluk 224 vapuı. 

Bndan batka batmıt olmaıı çok 
muhtemel olan tonilito mikdarı •ta • 
tıdadır : 

46.425 ton hacminde 14 ingilis va
puru, 17.233 tonluk 4 franııa vapuru, 
37.240 tonluk bitaraf vapur, milliyeti 
meçhul 79.600 tonluk 17 vapur. Ye· 
kdn 180.498 tonluk 55 vapur. 

Buna mukabil, aynı müddet zarfın
da 128.689 tonluk 18 alman vapuna 
batmı.ttır. 

İsmet lnönü 
Diyarbakır' da 

(Baıı 1 inci sayfada) 

birlikte yemiılerdir. Milli Şefimiz sa
at 17 de tekrar umumi müfettiılik evi
ni şereflendirerek burada askeri ve 
mülki müesseseler alakalılarla toplu 
bir halde g6rüşmüşlerdir. 

/npiz karırlı ile Milli ~limls 
araında 

Londra; 29. a.a. - Reuter ajanıı 
bildiriyor : 

Kırat Georgeı, son gilnlerde ·Ana • 
dolu'da vukua gelen zelzelelerden do
layı Türkiye Cümhurr~iıine bir tbi· 
yet telgrafı göndermiıtir. 

Britanya hükümeti de Ankara'daki 
büyük elçisi delaletiyle gönderdfii 
bir mesajda, zehrele fellketinden do -
layı en kuvetli ıempati hiılerini bil· 
dirmiJtir. 

B. Çemberleyn'ln, Türkiye'ye, tah· 
san bir sempati mesajı eöndereccği 
tahmin ediliyor. 

Fransız cümhurrei.inin telgrq/ı 

Paris; 29. a.a. - Franıa Cümhur -
reisi, Türkiye Cümhurrciıi İsmet f n
önü'ye §U telgrafı iÖndermiştir : 

" Memleketinizi müteellim eden fe
laket haberini derin bir teessürle al
dım. Bu mıinaaebetle duyduğwn de -
rin sempatiyi if adc ederken, Türk 
milletinin metemine, biltUn Fransa -
nın candan iıtirlk cttillnl .CSyleosck 
isterim. ., 
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( HAYAT VE S 1 HAT J 
TabiOtta tasarruf 

Kendi ıuurlann1ır. mafrur olan ea
ki filozoflardan bazılan, taaarruf 
fikrinin yalnız inaana mahaua ve İn· 
aaa medeniyetinin mahaulü olduğu
au iddia ederler. Bu diqünütü kabul 
etmiyenlerin de delilleri • bilirsiniz • 
kedilerin yiyip bitiremedikleri ye • 
mekleri bahçeye götürerek toprak 
araama gömüp biriktirmeleridir. 
Kedilerde taaarrufa temayÜI bulun
maaı doiru olmakla beraber, evler
de yafryan kediler inaanlann ara
amda medeni bir hayat ıürdükleri 
için. taaarm!" fikrinin medeniyet 
mahıulü olmadığmı bu miaal isbat 
edemez. yabani kedilerde bu adet 
bulunup bulunmadığmı da timdiye 
kadar kimıe haber vermemittir. 

Bereket nnin ki, taaarruf fikri • 
nin medeniyet mabıulü değil, tabii 
bir hldiae oldufunu anlatacak daha 
ciddi deliller vardıra en kuvetliıi ia
un nealinin devam etmeıi •••• 

insan yaYnUu taaarruf neticeıi • 
.tir. Kanunda çocuiunu tafryan an
ne dokuz ay her gün kendi sıdaım
.tan bir kaammı arttırarak yavruıunu 
ı...ıer Ye çocuk kendi kendine ya • 
f1Yacak hale weldikten ıonra onu 
dünyaya getirir. Bu delil tabiatta 
tuarruf balanduiunu yalnız batma 
iabata klfidir. Annenin her sün ye
.tiiini aarfetmiyerek birer parçaamı 
lainatirip onlarla, inaan neılini de • 
Tam ettiı ecek yeni bir inaan meyda
aa setirmeai tabii bir taaarruf de • 
mektir ... Şipnan bayanlardan en ço
fanma ilk gebeliklerinde titmanla • 
1D17a bqladıldannı herkes bilir. Şit
ıınanlamak da yed.ifinin hepıini aar· 
fetmiyerek bir knmmı biriktirmek 
.temek olduiundan, gebe annenin 
J.em çocafunu büyÜtmeai, hem tit • 
manlamaaı aynı taıarruf hadiaeıinin 

aeticeaidir. 
Vakıa hayanlar tipnanlamaktan 

hotlamnazlana da, sebe bayanın 
fİpnan)amaaı sebelikte Ye daha IOD• 

ra .. ıe&ilecek türlü türlü haatalık • 
lara 11111b'ff1Det edebilmek için, ta• 
Watm aakladıiı bir ihtiyat akçeai 
siWdir. Burada bir feJ'e dikkat et • 
.. 1ı llzımclır: yağ vücudda yandı· 
la •akit tekerle albüminin nrdikle
ri kalorinin iki miıliaden biraz faz • 
lamu Yerir. Tabiatm feke11 •e albü • 
W. biriktirmiyerek a7111 aiwbkta 
dalıa ziyade kalori verecek yai bi • 
IGctinwi • bet liralık banlmotlan 
hucederek, on liralıklan aaldryan • 
lana 7&1tbklan pbi • pek akıllıca 
lairiftir ... 

Çecak cloidaktan eonra büyiime
.a pae tabii bir taaarruf neticeafdir. 
Çocak her gün kendiaine •erilen BJ· 
•dan, afırlıfmm bir kilotu baıma 
,...... kalori •erecek kadar bir lua
mmı biriktirerek büyür. Çocukta bu 
tuarraf ihtiyacı o kadar büyiktür 
ld keadiaine • çocuk olmryanlarda • 
ldne niabetle pek ziyade faaliyette 
bulanan • yapması Ye biriktirmeai 
için kafi mikdarda pda verilmezae 
fOC1lk tuarnafu yafamaama tercih 
eder Ye hayab tehlikeye girer. Ço • 
cak için pdumdan taaarruf ederek 
lriiyimek ihtiyacı yatamak ihtiya -
cıadan önce gelir ... 

Çocukluk dewi ıeçtikten aonra 
laeanlardan çoiunun kalınlatmaaı, 
l»udannm titmanlamaaı gene taaar
nf d..-tir: hayatta bin bir türlü 
tehlikeye kal'fı koymak için kalori 
YereCek madde ıaklamak • 

Fakat tabiat, inaan neıHni devam 
ettirecek, çocuklan iki üç yıl beıle
r.*ıc Yaaifeaini annelere verdiii için 

taaarruf emrini de bilhaııa kadınla· 
ra vennittir. Kadm vücudu· henüz 
titman denilemiyecek derecede bi • 
le • daima erkek vücudundan daha 
yailı olur. Şitman kadınların aayııı 
da daima titman erkeklerin aayıım
dan ziyadedir ••• Şu kadar ki tabiat 
hakim oldutu kadar artist oldufun
dan yağlı kadm vücudunu kuru er • 
kek vücudundan daha güzel ıöate
rir. 

Erkekler araımda vücutça taıar· 
ruf ederek titmanhyanlann bir ço • 
iu • hormonlann kantıklıimdan 
dolayı - kendilerinde kadınlık tarafı 
faz laca kalmıt olanlardır ••• 

Bazdan, içtimai hayatta da • ta • 
bii hayatta olduğu gibi • kadınlann 
taıarruf a erkeklerden daha ziyade 
riayet ettiklerini iddia ederler. Eı • 
kiden, kadın hayatı basit olduğu za· 
manda kadınlarm para biriktirmeyi 
aevdikleri fÜphesizdir. Fakat kürk 
manto, İpekli çorap ve ıüslü iıkar • 
pin modalan çıktıiından beri ba • 
:ranlar, titmanlamaktan çekindikle
ri için, şimdi paradan taıarrufu da 
aevdikleri pek fÜphelidir. G. A. 

lstanbul' da ki Alman 
ve Rus Bankaları 

hakkında bir haber 
Londra; 29. aa. - Havas : 
Daily Express gazetesine İıtanbut

dan bildirildiğine göre, alman banka
larındaki bUtün Türk memurları iş -
!erinden çıkarılmışlardır. 

Öyle zannediliyor ki, Türkiye'deki 
bütün alman ve ruı bankaları- kitele· 
rini kapıyacaklardır. 

Alman ajana teluip ediyor 
Berlin; 29. a.a. - D. N. B. ajansı

nın İstanbul'dan öğrendiğine göre, 
Türkiye'deki alman· ve rus bankaları· 
nın tasfiye halinde bulunduğuna dair 
ingilizler tarafından yayılan haberler 
katiyen asılsızdır. Bu yalan haberle -
rin yegane hedefi Türk • alman eko
nomi müzakerelerini bozmaktır. 

İngiltere İsveç .. 
ticaret anlaşması 
Londra; 29. a.a. - Reuter ajansı -

nın öfrendiğine göre, dün aktedilen 
İngiliz - isveç ticaret muahedesi, iki 
memleket arasındaki ticaret mübade
lelerini mümkün olduğu kadar nor • 
mal ıeviyede tutmağı istihdaf eyele -
mektedir. 

İsveç, ingiliz mensucatına ve kömil 
rüne büyük bir alaka göstermektedir. 
İngiltere de t5veç'ten odun ve demir 
almak arzusundadır. 

Mezktlr muahedenin tatbikine me

mur muhtelit ingiliz - isveç komiı -

yonu münavebe ile Londra ve Stok -

holm'da toplanacaktır. İlk toplantı 

Stokholm'da yapılacaktır. 

Piyano akordu 
için KARDELA lıtanbuldan 
geldi. Fınatı kaçırmayınız. Gar 
Gazinosunda K. KARDELA'yı 
arayınız. Telefon: 1417. 4827 
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İ Ze&ele felaketine ukrtyanlar için § 
- -1 Eşya _ve teberrü kabul i 
i eden Kızılay merkezleri ~ 
- -= = 5 Ankara Milli Yardım Komiteai Reialiğinden : 5 
- = 5 Yurtlan her taralıntla büyiilı acı ile lıarıJanan .an zeJ. : 
5 selefle lelôlıete afrayan yrırdJaılanmıza yartlım olmak 5 
5 üure gerek mal ve gerelac para olaTalı teberrüde balan- § 
5 malı idiyen hayırıeuer ıellıatli laallnmı:zın bu tuil arzulan- 5 
5 m lıarplamalı malı•adiyle felarin ü~ uaJı merkezinde teı· 5 
5 /ril&hmızın, malıbazlarımız mukabüinde teberrüleri alma- 5 
5 ya &maJe balandağunu •ayın Ankaralılara bildiririz. 5 
§ Efya ue paTa teberrülerini kabul eJecelı merlrezlerimiz : 
: sanlardır: : -5 1) Postane caddesi yağcızatle ApaTtmanında KaJay Mer· : - -: lıezi Telelon: No. 2925 : - -5 2) Samanpazannda C. H. P. Dumlupınar Nahiye merlıe- : 
5 ainde Kızılay heyeti 5 
5 3) Yeniıelairde Emniyet Meydanında C. H. P. Vilayel mer- 5 
5 lıezi bintmnda KızJay heyeti· Telefon: 5888 5 - -"ll111111ıııı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r' 
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Yardım sevenler 
Cemiyetinin divefi 

Y arclım Seuenler Cemiyetin• 
den: 

Felikef dolayısiyle 

Vatandaşlara 

güzel bir hitabe 
Zelzele felaketzedelerine 

giyim tedarik etmek üzere 30 Arkadaşımız Burhan Belge dün radyoda zelzele feliketi münaaebetiyle 
birincikanun cumarteai günü vatandaşlarımıza pek güzel bir hitabede bulunmuştur. Burhan Belge de· 

aaat 14 ten itibaren lımetpafa mittir ki : 

kız enıtitiiaünde dikilmek Ye- "Biliyor- lıi, lııepimiıı:ia lıiyiilı m olan Tir • ı ".,. Tarleria ahnıdan ıel• tUriplı&r •e _ .. • 
ya evlerine götürüp dikmek Ü• 

1 

lıireain lıir çok Yil&retleri ilııtin edecek lıadar ,.. -taia dalıalara lıarp, rarlaria iiıı:ari..ı.., nyaulı 
b.. i1n rd ba ait lıir ,.rçasıacla, enllıi ıece, çocalılar .,. analar 1 diri •• lıadretli tiirlı c..iyetiaia yard-ı, dorara· 

zere ut ya ım aeven • •rarkn, .. stalar n ilıııirarlar dialeairkea, lıor • ca, ıirdirici .,. ı ... m •erici ..lıalıil dolıaları ae•k 
yanlann tetrifleri rica olunur. baç lıir zelzele .. ,ıaınıt n lıir çolı liirlı lıaaalıı ola-ıı.r. ~ör •e ıı:ali• talıiaba öliim llfıraa dal· 

\ J H körJ.,iade lıir çolı liirk aileleriai ocaha n ıalar- lıarıı, pııırln .,. letkilillı lıir milli c-i • 
'-e111111111111111 11 11 1 11 11111 u 111111111111111111 Jorıaaaa •e ltelki de, yardm ı•liaceye katlar, el- J•tia M1at laflJ•• dalıalan ıc•kola-ıtu. 

snı ma~larının finah 
lıisesiıı: .,. ııduıa lıırabııılır ... Zelzele Ye felaket ü.disesiai, lıoyle almalı, lıöyle 

Hatip felikeı salıasıaı çizdikten, n elıeıairetiııi aıılu.alı n lıörle lıarııla-lıamız. Hayata, raııi u· 
aalattılıtaa soara ıöılerine törle dna• ebliıtir : yatiyetiyle ıa•iaı.. dalıi aııcaılele ademirec•iİ lıir 

"Dnlet, felilıetin ölçüıiiade tedlıirler al-lıta ,.. •illet alılıı;a-ıı:a İlıa1117eru, lıirle yap-lıaaa. 
çik~ n felaket aımtalıasma, lıer taHftan yar • " ... Vatanın lıiç lıir parçası ötekilerini yılı.madan 
dım nsıtaları aewlıetaıire lıatlamııtır. Ayrıca, Da· yduta.aı. o ... .ıı U.,.ratorlap, lıciyle, lıir ,.r. 
lııiliye Ye Siut n MaaYmeti içtimaiye Yelıilleriai, çasllllll, lıir dii•r parças- .. liai ıir-.i 

Bö18~ Futbol Ajanlılından : lıa iıleri reriaıle ıauiaı elmire •-r etıaiııir. ..tti iıitip öireaıa-i yıızııadea rıkılmıtır, la • 
1 - Şilt maçlarının finali 31-12-939 pa· landan lıaılıa, Biiriik Millet Meclisi, lııidiseri der· ıiıalıii tulı utana, Erıı:ar .. n Sins'laa ko,.p 

zar ııiniı ıaat 14 de Harp Okulu İdman .. , liıı:• reldiii ıilti takdir eclerelı •ir Milli lto • releıı •ir taze İıaaa dalıasmıa ıelip Alıdeaia lu • 
Yurdu • Demirapor takımları arasında ve mile lı.,.., .,., dnletçe yapılacalı yardıaılara İa· rıl•r- ., ...... aeticaiacle bral-ıtar. ı. rU, 
saha fazla yaıımurlu ve 11li.k olduiu tak • Iİma• etmeıi liıı:m olan milletçe yardaalarıa lıa ialıiraıı:ıa ıı:elıı:elnine dar .... kla, ateı ıecrııltesindea 
dirde On dokuz mayıı ıtadyomunwı dıt suretle idaresini iiaeriu almıtır. ıeçıaiıtir. laıiinlıi felaket lıarııınıda ı.tacai-ız 
uhasmda, lkıi halde mezk\ir ıtadyomun 1 la esnada, seyalııatta •alanan De.tel Reisi n Mil· yola, yapacaiıauz yarıl-. , .. ıereceiiaıiıı: ••rlıetli 
iç l&haıında yapılacaktır. . . li Şef İse, de•lct -rlıeıı:iae aaal •aııada talimat Yatanclaı teaaaiiduai de, lıa nalı idare adecelıtir. 

2 - Mac; muayyen muddetı zarfında bır •erıaiı, lıı.kıiateti -ı.ine lıaımda dinlemiı n Er . Biliyor -sunu ki, ıa aaatte, isli .. llıııaııı:ıa 
netice vermezse ııec;en hafta teabit ve ilan ıiacaa wmsiae, lıildiiiaia telıraJı çebıiıtir, ınit rıiıaları, lıirdea n lıeadililıleriadea .. relıete 
olunan eaaılara &ore temdit olunacaktır. Keadisiaia lıa -selıetle çelı.U. oldaiıı telıarf, ı•çaİılerdir. 7 

3 - Bu maçın hakemi Omer Orel, ban türlı milletinin ,.. .. _ imluiae lnöalerinde Salıar· Biliyor ....... lıi, ı•nç mlarmıı, lıadeliyı daiH· 
hakemleri Muzaffer Ertuğ ve Servet z. yada Ye Daalapıaarda .. lıısen .. ı.iı olaHlı ı.~ irader• leriM .,. Kızılay •erlıtalerine -racut eı..elıte 
dür. . . reail-ı lıir İltilıamet nrıaiı olaa ilıi lıiyiilı İa • .,. arlıalarıadaki paltoları lııralıaralı, nleriae, aaalıi 

4 - 6 ve 7-1-940 tarihlerinde ıkı maç saadaa ı.iriaia ifadesidir. Ve, zelzele yılıalıilir · fa. ~-L 
Yapmak u· zere A-'-araya aelmeıi mukarrer kat ti lı ·ıı t" "d · ' -- .. w .. çiialııi ıöaiilleri da .. ,. .. t diıuıelı • ,,.. • . r •• <' ı .reaı • ıa.. eclecelı, da.. ıiiıı:eliai tadir? 
Ferenç Varoı takımının yapacağı mac;lar IDf8 edecelı n •ntar• olu iaıaamı, lıir aelaele 0 • • • • • 

hasebiyle mezkiır tarihlerde yapılmaaı ya• lıarıısnula brlıetaiyecelıtir" ı1-elıteclir, . Ve lt~ıyor ~- .kı, lıar taraftan, çılısnlara ı· 
li.ıım aelen lik marları tehir edilmıttir. Jelaııı: Milli Şd "Ea ıı:i,..~ . t" L . çıade lıır çok ııreceelı, yalııat ,.ra, yalıat dayaulı-• • ae ıa ıravmuıı:ı -cıp lı . lı I l"d" 1 5 - Gelecek hafta Ferenç Varo• takı • olaa, aiifasça ıiradıfııaııı: pek acı zayiattır.,, de • ı r•reca ıe •e ı ır 
miyle yapılacak maçlarda te•kil edilecek melıle, lıariaiia çıplalı .,. .. ,ia r•liteaiai yarnın Ve ıenç ••eler; feliketia .. oldafııaa iyi lıi
takımların kadrolarını tcıbit etmek uz ere Uıit nrici realitesine lalıdiaı erl-ııte •e Erzin. len niaelcr; ıı- lııer nde, letelılıu• lıaııaa ı•ç· 
aııaiı.da atları yazılı sporcuların futbol le- can •ilisiiıtia .. lısıada, lıatua nlaadaılara lııitap •iıler, "Çoe11lılar da nrdır, lıastalar da Hrdır, ölı
vazımlariyle 2 ve 4-1·940 11h ve perıembe et-ktedir. ıiireııler .,. aeıı:le olaııJar da nrdır: lerıaoı ıiı• • 
&unleri ut 13.30 da 19 May11 ıtadyomun • Gerçeklen, lıaıiia lııer tiirlı nlaıdaıı, lıeaıliai, leriıe ilıtiyacı alanlar da nrdır; emailıte olular da 
da bulundurulmaları kuliıp baekanlıkların· Erıı:iacaa •ilisinia yerine ko,..alıdır. Siikbat .,. nrdır .. diyerelı nia içiade, lıepiaıizi .. ,rette lııralıan 
dan rica olunur. metanetini ae aislielle malıafaza tdiyorsa, ocaluııı:, lıir e11a •ollaia lıeıfelıniılerdir. Öyle ki, lıiıı: 
Aı Fa. Giıcü: İsmail, Abdili, Salih. J'Or11D111 n lıellıi de çıplalı lıildiii rarttaılarıaa arlıelılere .,. aile .. lıalarıaa, uyaliıaiıı:i •• .. fı • 
Demi rapor: Gazi, Orhan, Hilmi, Şevket, lıartı olH se•ı• •• alilıasını da, o aislıetıe .. re • •aw iılatıaelı payı lıile lıırakauyaralı, lıiıı:im lıa 

Orhan, Salih, Arif. kete ıetirıadidir. lııuastaki lıafa cenaliyeıiıaiai, ciiıı:danııaııı:a sarılarak 
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lwıur. 

Aydında C. H. P. 

kaza kongresi 
Aydın, 29 a.L - Cümhuriyet Halk 

partisinin Aydın merkez kaza kongre
si halkevinde toplandı. Kongrede baş
ta vali olmak üzere vilayet parti idare 
heyeti reisi ve baları umumt meclis 
ve belediye izalariyle devair müdira
nı ve parti mensuplariyle kalabalık bir 
dinleyici kütlesi hazır bulunuyordu. 
Ebedi Şef Atatürk'ün yüksek hatıra
larına hürmeten beş dakikalık bir sil
kQt vakfeıi yapan kongre umumt he· 
yeti, Milli Şef İnönü ile büyüklerimi
ze telgrafla tazim ve bağlılıklarını ar
zettikten sonra mesaisine baılıyarak 
dilekleri ve ruznamesinde yazılı diğer 
meseleleri tetkik ve karara bağlamıı 

ve yeni idare heyetini seçerek geç va
kit dağılmıştır. 

Kongrenin toplanması mUnasebe • 

tiyle bir nutuk iradeden valimiz mem

leketin ve balkın umumi ihtiyaçları 
üzerinde kongrenin aldığı kararları 
ve delegelerin göıterdiği teıanüt ve 
siyasi olgunluğu takdirle kaydeyle • 
mittir. Vilayetimizin bütün parti kon
greleri ikmal edilmiı bulunmaktadır. 

Ankara Borsası 

29 l.Kinun 1939 fiyatlan 

ÇEKLER 
Açı hı Kapanıı 

Londra 5.2375 5.24 
Nevyorlr 130.36 130.36 
Pariı 2.9171 2.9171 
Millno 6.7375 6.74 
CeneYre 29.30 29.315 
Amaterdam 69.37 69.405 
Beri in 
Briibel 21.5975 21.6075 
Atin& 0.97 0.97 

E~e' de tiddetli yağmurlar yüzünden 

bircok 
~ 

nehirler ve çaylar taıtı 
-------------------------------------------------------Bergama, 

ovaları 
Menemen ve 
sular altında 

Mani sa 
kaldı 

İzmir; 29. ( Husuıi muhabirimiz • Manavgat'ta • 
den - Dikili.deki ıon zelzelenin ııtı- • 
raplarını henüz unutmamış olan iz • Manavgat; 29. a.a. - 28/29 geceıi 
mir havalisi, bugün yeni bir felaketle buraya fırtı:ıa ile karııık olarak ya -
daha karşılattı : Son yağan yağmur- ğan şiddetli yağmurlardan husQle ge
ların her tarafta husule getirdikleri len seller kasabanın ırmak civarına 
sellerden kabaran Gediz nehriyle Ber- yakın olan evlerini ve sokaklarını 50 
gama'nın Bakırçayı ve Menemen'in sentim kadar su altında bırakmııtır. 

Kunduz çayı taşarak, civardaki ara - KemalpQfa'da : 
ziyi tamamen kapladılar. Bu anda Ma
nisa, Menemen ve Bergama ovaları, 
bulanık ve azgın ıuların altında, uç
ıuz bucaksız bir gölü andırmakta, 
vaktiyle buraların tüten yuvalarla do
lu olduğu ancak sudan çıkan ağaçla
rın yaprakıız dallarından, evlerin 
damlarından anlaşılmaktadır. 

Kemalpaıa; 29. a.a. - Yağmurlar • 
dan husule gelen seller Susırlık çayı
nı kabartmış ve merkez kasabasına 
bağlı Tursunbey köyü arazisini sular 
altında bırakmıştır. İnsanca zayiat 
yoktur. Hayvan zayiatı etrafında da 
bir malUmat alınamamıştır. 

İngilterede şeker 
ve et vesika ile 

Tuğyan y~r yer acıklı hadiselere de 
sebep olmuştur : Zeytindağı nahiye
sinin posta arabası sulara kapılmış, 
içindekiler kurtarılmıştır. Bergama -
İzmir münakalatı, şoseleri de kaplı • 
yan sular yüzünden kesilmiı bulunu· 
yor. Sellerin her tarafı kapladığı ha
ber almadan yağmur altında Berga • Londra, 29 a.a. - Resmen bildiriJ
maya gitmekte olan bir kamyonet, diğine göre, İngiltere'de teker iıtih • 
Kunduz üzerindeki köprüden, çaya liki vesikaya tabi tutulacaktır. Her • 
yuvarlanmıt yolcular güçlükle kur- kes haftada 300 gram ıeker alabilecek· 
tarılabilmiıtir. Foça'nın Nllva çayı da tir. Keza et de vesika ile alınacaktır. 
kendi sahasında kısmi tahribat yap - Ancak etin mikdarı henilı: teıbit edil
mıı, bir evi yıkmıştır. memiıtir. Yalnız halk nihayet 8 ki • 

Yaimur, bazı yerlerde şiddetli fır- nunusaniye kadar kasaplara müracaat 
tına ile müterafik olarak yağmıştır. ederek kaydedilmiye davet olunmuş -
Seferihisar'da bir keçi sürüsüne dü • tur. Et vesikası ıs kanunusanide tat -

ıen yıldırım, 12 keçiyi öldürdü. bik edilecektir. 

Yardım tedbirleri alınmııtır. Nü • laıe nezareti bu suretle teker iıtih-
f uaça zayiat oldufuna dair bqka bir likinin dörtte bir nisbetinde azalmıt 
haber gelmemiştir. olacağını bildirmektedir. 
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Kw, Kw . .l.rt.•. 
13.30 Proıram, ve memleket ıaat a.un. 
13.35 Ajanı ve nıetco. uıoJı haı>epe. ı, 
13.:>3 '1 ur k muzııı;1: ı:ieçıııı1111 ıaı ıu ve 

turkwer, 4ı.alanlar: Vecıiıe, \,;evuet 
Kozan. Keına1 1'Cıyuı Seyhun. vıı:ıı· 
yan: Müz~yyen Scnar. 

14.30 Müzik: .ltıyaaetı cümhur bandoııa 
(Şef: Ihsan Kiınçer). 
1 • j. Markey: KıılAı!'t (lıları) 
2 • Chopin: Plonaııe 
3 - Ro11ini: Tan&redi uvert'6oil 
4 - Saint • Saenı: Javotte (Bir.•) 
5 - J. J. Mayar: Bayram. 

15.15 • lS.30 Muzik: caıband (Pl.) 
18.00 Pro&ram 
18.05 Memleket ıaat ayarı, ajanı ve me • 

teoroloji haberleri, 
18.25 Muzik: Radyo caz orkestrası 
19.00 Turk miıziğı: 

Çalanlar: Vecihe, Rept Erer, Ke • 
mal Nıyazi Seyhun, İızettin Okte. 

1 - Okuyan: Sadi Hoiıea. 
1 - Dilkeşaveran Peırevi, 
2 • Zeki Arif - Dilkepveran Şarklı 

(Gez dolaı) 
3 - Zekı Arif - Dilkepveran Sarlaı 
(Karanlık ufukta) 
4 - Cevdet Kozan • Ud takıimi. 
ı - Zeki Arif - Dilkepveran Şarkı ı 
(Kim &örse ıeni), 
6 • Zeki Arif • Dilkqaveran Şarkı ı 

Açıldı bahc;ede &üller). 
2 - Okuyan: Radife Erten 

1 - • • • . • • Hicu Ko•ma ı 
(Ebrularının zahmi) 
2 • Şevki Bey - Unak Şarkı : (Dil • 
çarı hicri yar olalı), 
3 • Şevlri Bey • Uttalr Şarkı : (Dal· 
!ar dayanmaz enfoıne), 
4 • • • • • . - Uttak Tiirkll ı 
(Bahçeye indim ki süller derem), 

3 - Okuyan: Muıtafa Çatlar 
1 - Halk türküıü: (Ay doidu bat
ma.dı mı), 

2 • Halk tiirküıii: (Senin yazın kıta 
benzer), 
3 • Halk türküsü: (Sarı mavi yıldız) 
4 - Halk türlriiıü: (Aıker oldum pi
yade). 
5 - 0)'UD Havası. 

20.00 Konuıma, 
20.15 Türk müzici: Yeni diltiin tflrkl

leri. Kadın küme okuyucuları. Çalan 
Sadi Yaver Ataman. 

20.35 Türk müziii: Saz eserleri. Çalan
lar: Hakkı Derman, Şerif 1c;~i. Hasan 
Gür, Hamdi Tokay, Basri Ufler, 1z. 
zettin Ökte. 

21.00 Müzik: Küc;ük orkeıtra (Şef: Ne
cip Atkın), 
1 • Dvorak: Hümorcsk 
2 • J. Strau11: Neşeli valı operetin • 
den Buseler Valsr, 
3 • Becce: Notumo 
4 • Hanı Schott: Suvari val11, 
Franz Sadek: Viyana, Sen Benim ril· 
yalarımın ııehrisin. 
6 - Franz Lehar: Çigan aıkı. 

22.00 Memleket saat ayarı. ajanı haber• 
leri: Ziraat, esham - tahv"llt, kam • 
biyo - nukut bona11 (fiyat). 

22.15 Konu,ma (Ecnebi dillerde - Yaım. 
kısa - da1p po.nıl;ıte), 

22.15 Müzik: Sololar (Pi.) Yalnıs unn 
• dalcra postasiyle.) 
22.45 Müzik: Cazband (Pi.) 
23.25 - 23.30 Yarınki procrım, ve lrapan11-

İtalya'da şiddetli 
soğuk dalgası var 
Milino; 29. LL - ltalya'da bir so

ğuk dalgası esmektedir. Triyeate'de 
saatte 100 kilometreden fazla süratte 
bir buz rüzg~rı esmektedir. Limanda 
bulunan vapurlar halatlannı takviye
ye mecbur kalmıtlardır. 

İtalya - Yugoslavya hududunda ha
raret derecesi sıfırdan aşafıya inmiş
tir. 
İaonzo mıntakaıındaki sular ve 

Montfalcone'deki göller donmuttur. 
Dağlar eteklerin kadar karla örtülü • 
dür. 

Satıhk 
Hayvan pancar1 

Çiftlik mahsulü hayvan pan· 
can müaait fiyatlarla aatı
lıktır. 

Taliplerin Orman Çiftli. 

ii direktörlüjüne müraca-
atlan. 4880 

Dr. SITKI FIRAT 
•• 

birinci GO 7 Hıatalıklan 
ımıf - mütehauıaı 
lıtanbul Haydarpa.. hastanesi sabık 
cöz miltehıt11111 ve Giilhane haıtaneal 
sabık ıöz bat muavfnL Mua1ene: il• 
bah: 9 dan 19 a !radar. Beledi1e aıraaı 
Talas Ap. Irat: 1 Tel: 3592 430CI 

ı. 

Büyük CASUS Filmi 
Sof7a 1.6025 1.6025 
Prac 
Madrid 13.605 13.61 
Varşova 
Budapeıte 23.6125 23.625 
Blikreı 0.97 0.97 
Belvad 3.175 3.175 
Yolrobama 31.21 31.225 
Stolrbolm SG.90 S0.915 
lıloslroYa 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 İkramiyeli 
Erıanl 
T. C .Merkez 
Bankası 

19.75 19.75 

110.50 110.50 
( Peıin ) 

Not - Hisalarında rakam bD
hmmı1an dövisler için fint tee
cil edilmemittir. 

KIZIL DANS.ÖZ MATAHARİ 
Bat rollerde: VERA KORENE- JEAN VORMS • JEAN HALLAND 

1914 - 1918 aenelerinin büyük harbinde en büyük rol oynıyan kadın caıualann en müthiti MA 
TAHARl'nm milyonlarca insanı ölüme kadar sürüklediği franıızca aözlü büyük caıuı filmi 

BUGÜN matinelerden itibaren ULUS Sinemasında başlıyor 
izdihama mahal kalmamak için bu alqam verilecek GALA MÜSAMERESi nin numaralı 

balkon biletlerini lutf en evelden aldınnız. Tel: 6294 
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Samsun'Ja itfaiye ve Kızılay otomobilleri zelzeleden yıkılan 
evlere doğru hareket ediyorlar 

Herkes yardıma koşuyor 

Üzerlerinden yün bluzlarını 
çıkarıp verenler bile var 

(Başı 1. incı' sayfada) ibaret olmak üzere llk 300 parça eşya 
Iaketzedelerin bir çok ihtiyaçlarını Kızılay'a tevdi olunmuştur. Yeniden 
karşılıyacak dolgun paketler vermiş- yardım komitesinde birçok eşya ve 
terdir. Bu toplayıştan haberi olmıyan para birikmiş olup talebenin nakdi ve 
ev kadınları, Üzerlerindeki jileleri ayni yardımı şerefle devam etmekte -
verecek kadar feragat ve alaka göster- dir. 
mişlerdir. Bu arada yalnız bir ev 99 Maarif ordusunun felaket 
parça eşya teberru etmiş, diğer bir karşısındaki hassasiyeti 
ev de yatağı, yorganı, yastığı ve bat-! Yer sarsıntısı fetaketzedelerine her 
taniyesi ile tam bir kat, ütülü olarak türlü yardımca bulunmak üzere her 
vermiştir. derecedeki mektep ve müesseselerde 
Hayırsever bayanların mahalleleri esasen mevcut olan faaliyetin elden 

dolaşmaları devam edecektir. Anka - geldiği kadar ve felakete karşı ciddi 
ralı ev kadınları, kendilerini ziyarete tedbirler alınmasını temin edecek şe
gelecek olan hayırsever bayanlar eliy- kilde kuvetlendirilmesi Maarif Ve
le feHl.ketin kendilerini yoksul yap - killiğinden mekteplere ehemiyetle 
tığı vatandaşlarına hediye edilmek Ü· tebliğ edilmiştir. 
zere ellerinden geldiği kadar zengin Maarif merkez teşkiiatmda çalı· 
paketler hazırlamaktadırlar. şan arkadaşlar zelzele felaketine uğ -

Hukuk F akiiltesi talebesinin rıyan yurttaşlara yardım için milli 
yardımı komite emrine ikinci kanun 1940 ay-

Dünden itibaren Ankara Hukuk lıklarından, safi tutarı 100 liraya ka
fakültesi tal 'Jesi kendi aralarında pa- dar olanlardan yüzde 5, 200 e kadar o
ra toplamıya başlar"·şlardır. Bundan ]anlardan yüzde 7,5 daha yukarı ma
başka fakültede leyll bulunan talebe- aş alanlardan yüzde 10 nisbetinde pa
ler de, bir hafta müddetle yemekleri - ra kesilmesini kararlaştırmışlardır. 
nin bir kabını fciaketzedeler emrine Bütün maarif mensuplarının aynı 
vermişlerdir. Leylt talebeler fakülte- nisbette yardıma iştirak edecekleri 
nin kendilerine yaptığı yardımla - memnuniyetle haber alınmıştır. 
nn bir kısmının da felaketzedelere 
tahsis edilmesine karar vermişlerdir. 

Adliye Vekaleti memurlarının 
yardımı 

Adliye Vekaleti ile şehrimizde bu
lunan Adliye Ve~leti'ne bağlı mües-
11eseler mensupları dün aralarında 
6000 lira toplamışlardır. Bu para Kı
zılay Genel Merkezine Milli Komite 
emrine yatırılmıştır. 

ilk okul öğretmen ve 
hmüfettiflerinin yardımı 

Ankara Merkez ilk okul öğretmen· 
leri ve ilk tedrisat müfettişleri zel -
ı:ele felaketzedelerine ilk yardım ola
rak muallimler yardım sandığından 
aldıkları 10.000 lirayı dün Kızılay 
Ankara merkezine vermişlerdir. 
l•tatiıtik U. M. Memurlarının 

yardımı 
latatistik umum müdürlüğü memur

Jarı aldıkları maaşlarının yüzde onu 

Kıulay' m ilk imdat 
hastahanesi bugün gidiyor 
Ankara, 29 a.a. - Bu sabah Anka

ra'dan zelzele mıntakasına hareket e -
decek olan hususi bir trenle, Kızıla· 
yın üç yüz yataklı bir numaralı çadır
lı imdat hastanesi gönderilmektedir. 

Hastane, rontgen cihaziyle, dahili 
ve intani laboratuvarlarla mücehhez 
ve icabında sart hastalıklarla da mü -
acdele etmek için tertibatı havidir. 

Hastane treninde ihtiyaca kifayet 
edecek muhtelif mütehassıs meyanın
da Bursa mebusu operatör doktor Sa
di Konuk, Edirne mebusu doktor 
Fatma Memik ve Erzincan mebusu 
eczacı Salih Başotaç da bulunmakta
dırlar. 

Diğer yardımlar 

olan bin lirayı zelzele felaketine uğ- Merkez bankası Milli Yardım Ko -
rıyan kardeşlerimize gönderilmek Ü· mitesi emrine 200 bin lira tevdi eyle
zere Kızılay'a teslim etmişlerÇir. 
Eınal Cemiyetleri ve Ticaret 

Odasının yardımları 
Dün Esnaf cemiyetleri merkezinde 

toplanan ve Ankara'da mevcut esnaf 
teşekküllerine mensup azalar, yer sar
ınntısında felakete uğrıyan yurttaşla
rımıza yapılacak yardımları müzakere 
etmişler ve ilk yardım olarak 500 lira
nın Kızılay'a verilmesine ve tuhafi -
yecilerden don, gömlek, çorap, fanile, 
kazak, gibi elbise ve çamaşırların top
lattırılmasına ve kasaplar cemiyeti de 
et keserek bunları kavurma haline ko· 
yup yer sarsıntısına maruz mıntaka -
lara gönderilmesine karar vermiştir. 
Bu toplantıya belediye ve ticaret oda
sınca da ayrıca murahhaslar gönderil· 
miş ve paraca yanılacak diğer yardım
lar da oda idare heyetince kararlaştı· 
rıJacak surette yapılması tensip olun
muştur. 

Müteakiben oda idare heyeti top · 
lanmış, yapılacak yardım esaslarını 
karar1a!\tırmıstır. 

Halk ko~seri geri bırakıldı 
Riyaseti Cümhur orkestrası tara -

fından Cebeci'de Musiki Muallim 
Mektebi salonunda yarın verilmesi 
mutl'\t cılan halk kon,.eri 7.el .. ele feHi 
keti dolayısiyle tatil edilmiştir. An
kara kız lisesi müdürü Tezer Taş
kıran dün radyoda bütün Türk ka -
dınlığına hitap ederek, asil ve feda
kar Türk kadınlığını facia karşısında 
miJP vazifevı> r'lıl.vet etmiştir. 

SiyaBal Bilgiler Okulunda 
yeni yardımlıır 

Sivasal Hıl~ l'ier U ı<Ulu talebesi el
bise -ve çamaşırlarının bir kısmını 
mektepte te~ekkiil eden yardım komi
tesine vermektedir. 

Bugün toplanan eşyadan. elbise, ça
ma;ır, palto, yün kazak ve saireden 

miştir. 
Orman umum müdürlüğü merkez 

vilayet ve teşkilatı memurları tara -
fından zelzele felaketzedelerine ilk 
yardım olarJ.k 460 lira verilmiştir. 

Turgutlu belediye meclisi 1000 lira 
vermiştir . 

Yine dün ilk toplantıları yapan Kas
tamonu Milli Yardım Komitesi ilk 
yardım olarak Kızılay umumi merke
zine 4000, Çankırı komitesi 1500, Bey
pazarı 2000, Gerede kazası 1000 lira 
göndermiş bulımyorlar. 

Zonguldak dün yaptığı 35 bin lira
dan başka bugün de 15 bin lira teberru 
etmiştir. 

Hakkari ve Kırşehir memurları ma
aşlarının yüzde onunu, Muş vilayeti 
memurları istihkaklarının yüzde be -
şini, Antakya memurları da maaşları
nın yüzde onunu terketmişlerdir. 

Bunlardan maada Kırşehir komi ~ 
tesi merkezde 300 ailenin iskanını de
ruhte eylemiş, Gerede 1000 parçadan 
fazla eşya toplamıştır. 

Zonguldak da dün topladığı 1500 
parça eşyayı derhal trenle Sıvas'a 
göndermiştir. 

lstanbul' dan 
İstanbul; 2\1 a.a. - Bugün vali Dr. 

Lütfü Kırdar'ın riyasetinde büyük 
bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantı
da Başvekil Dr. Refik Saydam tara -
fmdan verılen emir ve talimat muci
bince Ordu ve Giresun'daki zelzele 
fetaketzedelerine deniz yoluyle yapı
lacak yardım görüşülmüştür. 
Yarın sabah saat 10 da denizyolla -

rının bir vapuru lstanbul'dan hare -
ket edecektir. Bu vapur doğruca Or
du ve Giresun'a külliyetli miktarda 
erzak, çadır, battaniye, sıhi malzeme, 
kalabahk bir tabip ve sıhiye memuru 
ekipi götürecektir. 

ULUS 

İlk imdat trenleri 
Erzincan' a vardı 

(Ba~z 1. inci sayfada) 
izahat almışlar ve tren Erzincan'a 
doğru yoluna devam etmiştir. Vekille-

• rimiz Kayseri'de her taraftan gelen 
telgrafları tetkik etmişler ve Dahili
ye Vekilimiz valiye Kayseri'de ne 

Bütün yurtta 
ır, 

Milli yardım 
komiteleri 

faaliyete geçti 
kadar felaketzedenin iskan edilebile - Vilayetlerden gelen haberlere göre, 
ceğini sormuş, vilayetin tertibat al - Başvekil Dr. Refik Saydam'ın dünkü 
masını emretmiştir. Kayseri'den Ke - tebliğatı üzerine zelzele mıntakasm • 
mah'a giden imdat treni Sıvas ileri - tebliğatı üzerine zelzele mıntakasına 
sinde kar yüzünden kalmıştır. mücavir vilayetler kendi asgari ihti -

Ekmeksizliğe kat§t : yaçları için lazım olan ilaç ve tıbbi 
Felaket sahasında ekmeksiz vatan- malzemeden fazla olanlarını derhal 

daş kalmaması için bütün tedbirlere zelzele mmtakasına göndermeğe baş
baş vurulmaktadır. Vekiller; Mersin, lamışlardır. 
Adana, Malatya, Diyarbakır, Elazıg, Milli yardım komiteleri 
Kayseri, Hatay, Sıvas valilerine tel - faaliyette 
grafla emir vererek her gün 2000 ner Yer sarsıntısı felaketine maruz kal
kilo ekmek pişirtilerek Erzincan isti- mış olan vatandaşlarımızın imdadına 
kametine sevkedilmesini bildirmişler- koşmak, acılarını dindirmek, ihtiyaç
dir. Böylelikle günde yirmi bin ekmek Jarını karşılamak için Büyük Millet 
gönderilecektir. Meclisi Reisi Ab.dülhalik Renda'nın 

• , başkanlığında teşekkül eden milli yar-
Vekıller Sıvas ta kalacaklar dım komitesinin vilayet ve kazalarda 

Vekiller vaziyeti tetkikten sonra, teşekkül eden şubeleri dünden beri 
Sıva~'ta kalarak yardım. işleri:U bura- çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. 
dan ıdareye karar vermışlerdır. Anadolu ajansına bugün öğleye ka

Kemal Zeki Gencosman dar vilayet ve kaza komitelerinin me-
~ ·'· '* satleri etrafında gelmiş olan telgraflar 

Ankara Niimune Hastanesinin milli yardım komitesi reisi Abdülha -
yardımı lik Renda tarafından dün türk mille-

Ankara Nürnune hastanesi de Er - tine hitaben neşredilmiş olan beyan -
zincan felaketzedelerine yardımda namenin bütün yurdda en samimi bir 
bulunmak üzere bir sıhi el<ip hazırlat- makes bulduğunu bildirmektedir. 
mıştır. Ekip Erzincan'a hareket etmiş- Bu telgraflara nazaran, komitele -
tir. rin teşekkül nü müteakip ilk yardım 

ilk yardım katarı Erzincan'da olarak derhal Antakya'dan 1000, Es -
't olua beklL} en ıki yoıcu ueni dün kişeh1ir'den 1500, Feni.k~'den 500, Ma

Erzincan'a varmıştır. Bunlardan baş- laty~ dan 1160, Akş~hır ~~n 600 .ve A-
ka ilk imdat treni de vasıl olmuştur. dana dan da 10.000 !ıra gondermışler • 
İkinci imdat treni Divriki'den hare - dir. 
ket etmiş olup saat 16 da buraya gele- ~u.~I_:ırdan başka Posof n;emurlar 
cektir. İlk yaralı treni de Erzincan _ k~lubu azaları Kızıla:>'. um~mı merke
dan hareket etmiştir. Bir yardım ka - zıne 7?1, Bu.~sa mı l~ıml~rı 500, gen_e 
tarı bu sabah beşte Erzurum' dan Er- Bursa nın Gursu nahıyesı halkı280 lı-
zincan'a hareket etmiştir. ra gönderdikleri gibi Adana mensucat 

l b . k b ·ı fabrikası sahibi Hamdi de 15.000 lira nsan ve ına ay ına aı son 
rakamlar: teberru eylemiştir. 

Dünkü sayımızdaki rakkam ve ma
lflmattan hariç olarak zelzele mınta
kasındaki vil~yetlerden şu rakkamlar 
gelmiştir : 

Yozgat vilayetinde : 30 ölü, 120 yı
kılmış ev, Amasya vilayetinde : 707 
ölü, 71 yaralı, Gümüşhane vilayetin -
de : 34 ölü, 334 yaralı, Giresun vila -
yetinde : 1120 ölü, 700 yıkılmış ev, 
Ordu vilayetinde : 22 ölü, 700 yıkıl -
mış ev, Tokat viUyetinde : 500 ölü, 
900 yaralı, Sıvas vilayetinde : 125 ölü, 
104 yaralı. 

Bu rakkamlar kati değildir. Dün ve
rilen haberde Suşehri kazasında 150 
ölü yerine sehven 1500 gösterilmiştir. 
Dün bildirdiğimiz gibi Kemah'taki 
tahribat çok mühim değildir. 30 ev yı
kılmıştır. 24 ölü vardır. 

Amasya, Sıvas, Gümüşhane vilayet
lerinde zelzele fasılalı ve hafif olarak 
devam ediyor. 

Hafik kazasında yeni zelzeleden ba
zı mektep ve cami binaları yıkılmış -
tır. 

Diğer yerlerde yeni sarınntılar: 
Zile'de iki gündenberi yeniden dört 

sarsıntı olmuştur. Hasar yoktur. Muğ
la'da 28 sabahı hafif bir sarsıntı kay
dedilmiştir. Uşak'ta dün 16.5 te bir 
sarsıntı olmuştur, hasar yoktur. 
İzmir'de dün saat 11.50 de iki sani

ye süren oldukça şiddetli bir sarsıntı 
kaydedilmiştir. Dikili'de de 2.50 de 
sekiz saniye süren orta şiddette bir 
zelzele duyulmuştur. 

27 birinci kanun sabahı vukubulan 
yer sarsıntısı birçok yerlerde olduğu 
gibi Erzurum, Gümüşhane'de de his· 
sedilmiştir. Bu hareketiarz Erzurum
da ikiyi beş geçe duyulmuş ve şiddetli 
olarak altı saniye sürmüştür. Halk 
korkudan sokaklara fırlamıştır. Nü -
fusça zayiat ve maddi hasar yoktur. 
Gümüşhane'de yer sarsıntısı saat 

yediden onbeşe kadar fasılalarla de -
vam etmiştir. Merkezde bir zarar kay
dedilmemiştir. 

Ayniyat üzerine yapılan yardımlar 
da mühim bir mikdara varmaktadır: 
Antalya tüccarlarından Ali Oğuz 900 
liralık pirinç, Arif Karabarut ile Meh
met Ali Günen de 11 çuval un teber -
ru etmişler ve bunları dün trenle Er -
zincan'a sevkeylemişlerdir. 

Malatya kadınları arasında teşek -
kül eden komiteye de bir iki saat gibi 
kısa bir zaman içinde 6.000 kilo bulgur 
ile müteaddit teneke kavurma ve yağ 
teberru edilmiştir. 

Edirne'de valinin reisliği altında 

bir .yardım heyeti kurulmuştur. Heyet 
dün sabahtan itibaren faaliyete baş -
lamıştır. 

lzmir'de bir genç nı§an 
yüzüğünü verdi 

' İzmir muhabirimizin telefonla ver
diği haberler, İzmir'de felaketin akis
lerinin çok derin olduğ"!nu bildirmek
tedir. Şehrin her tarafında para, yiye
cek, içecek, giyecek toplanmaktadır. 
Bazı ticarethaneler üzüm ve incir te
berru etmektedirler. Bugün 10.000 lira 
toplanmıştır. Fethi isminde bir terzi 
kalfası nişan yüzüğünü Kızılay'a ver
miştir. 

Ankara1da 

Milli yardım komitesi 
Valimizin reisliğinde 

faaliyete baıladı 
(Başı ı inci sayfada) 

setinde olarak Ankara Parti idare 
heyeti reisi B. İbrahim Rauf Ayaşlı, 
Kızılay ikinci reisi Cevdet Gölet, ti
caret odası reisi Vehbi Koç, Nazmi 
Balkanoğlu, Ali Rıza Sun, Bn. Mak
bule Eldeniz ve Bn. Nevber Sevükte· 
kin ile vali muavini B. Dilaver Ergun, 

Yardım 
ve tedbirler 

(Başı 1 inci sayfada) 

rek imar planlarmı, hiç olmazsa 
ana çizgiler halinde yapmak, ve 
mevsim müsaade ettiği günden iti
baren meskenlerin, umumi binala
rın hemen inşasına başlamak! Öyle 
ki bugünkü harabelerin karanlığı 
içinde, gelecek kış yeni mamurele • 
rin ışık saldığını görelim. 

Mühendislerimiz zelzeleye kar
şı bazı in~ hususiyetlerini da
hi şimdiden tetkik etmelidirler. Er
zincan'da mesela yeni istasyon bi· 
nası çatlamışsa da yıkılıp içindeki
leri öldürmemiştir. Yeni in§alar, 
herhangi böyle afetler karşısında 
can kaybını asgariye indirecek fen· 
ni §artları haiz olmalıdır. 

Hüİasa, kış için ölümden kur
tulmuş olanları aüratle barındır
mak, giydirmek, yedirmek ve mil -
Jetin yÜksek şefkati 'ie teselli et· 
mek ! Yaz için, nüfusu bulundukla
rı yerlerde tesbit edecek, istihsal ve 
diğer ::anatlarrnda devam ettirecek 
inşa tedbirleri almak, ve yeni ma
murelerin projelerini türk mühen
dis ve mimarlarına bahar mevsi
minden evel hazırlatmak! 

Bunları başarmak kolay değil
dir: türk milletinin insan kalbi ve 
yüksek enerjisi, felakete karşı her 
türlü esaslı tedbirleri süratle al· 
makta olan hükümetimizin cömert 
ve alicenap bir yardımcısı olmalı
dır. 

Falih Rıfkı AT AY 

Polonyo'dan Almanyaya 
işletilecek trenler 

Budapeşte, 29 a.a. - Berlinden ge· 
len haberlere göre, sovyetler şimali 

Polonyadan geçerek Romanyadan Al
manyaya gidecek olan trenlerin ade
dini, günde azami üç olarak tesbit et· 
mişlerdir. 

Hollanda'da mecburi 

hizmet ihdas edildi 
Amsterdam, 29 aa. - Hükümet ta

rafından hasara uğratılacak yol veya 
köprülerin tamiri, istihkam veya ma -
nia inşası gibi muhtelif askeri işler i
çin sivillerin celbi imkft.nını derpiş e
den yeni bir nizamname neşretmiştir. 

18 den 60 yaşına kadar sağlam her 
Hollandalı bu mecburi hizmete tabi tu 
tulacaktır. Celbedilenler, sivil hayatta 
işgal ettikleri mevkie göre bir tazmi
nat alacaklardır. 

Bu nizamname hilHUında hareket 
edenler üç aya kadar hapisle cezalan
dırılacaklardır • 

B. Ruzvelt1in oğlu 
bir kaza geçirdi 

Nevyork, 29 a.a. - Cümhurreisinin 
oğlu Franklin Ruzvelt ve zevcesi, bir 
otomobil kazasi geçirmişlerdir. Ya -
raları ağır görünmektedir. Kaza, oto
mobil tekerleklerinin kayması netice
sinde olmuştur, 

............................ 
ÜÇÜK DIJ HABERLER ...................................................... 

X Kaublankı, - Amerilıa • cenubi ltalya ae· 
ferini yapan tınarenin yedi kurbanının cesetleri 
cumartesi cünü ıaat 16 da İtalyan bııkonsolosla • 
iundan kaldırılacaklrr. 

X Huanı, - Bir köylü kadını ayıu zamanda bcı 
çocuk doiurmoıaa da çokcuklar 1aır.m•mıım. 

X Bera, - Eılci Polonya ciimborreiıi 1ı1oıcicki 

Frilıoarı'a Yarır nrma:ı: mütelıa1111 doktorlar la • 

rafındl.D muayene edilmiıtir. Doktorlar kendisine 
matl.ik bir iatiralıat taniye etmiılerdir. 

Kilkit kasabasında bir kısım evle -
rin dıvarları tamamen çatlamış ve tel
g.rafhane harap bir hale gelmiştir. Sek 
sen hanelik Poske köyünde de mühim 
zararlar vardır. 

belediye reis muavini B. Tahsin Ka- X Bern, _ Teni lıviçre cümbwrrti•i Pilet Co. 
yaalp ve B. Rauf seçilmişlerdir. An- Jet& 1 Unnnoıanide İı-viçre ordusuna lıilalın fran· 
kara vilayeti hususi idaresi 10.000; mca, almanca ve italyıınc• bir menj neıredecek • 

belediyesi 5.000 lirayı yardım işlerine tir. 
h · · 1 d" XLahe1, - Hollanda ticaret nazırı Steenlıerılı", Alansa köyünde 40 ev yıkılmıştır. 

Diğer bazı köylerde de nüfusça zayi
at olduğu zannedilmektedir. 

Dün sabah saat 2 de Tokat 
merkez ve mülhakatında yeni
den şiddetli yer sarsrntısı olmuş, 
birçok binalar yıkılmıştır. Sar
sıntı şehrin cenubunda güı·ültülü 
olarak duyulmuştur. 

Dahiliye ve Sıhat 
Vekillerimiz Sıvos'ta 

ta sıs etmış er ır. lıelçika ticaret nazırı ile ıörüım•k üzere Brüksel• 
Dün Kızılay'ın üç merkezini doldu- har~ket etmiıtir. 

ran yardım eşyası, yiyecek ve yata -
cak malzeme vagonlarla zelzele ma -
hilline sevkedilmek üzeredir. Ankara
lılar, nişan yüzüklerini dahi verecek 
kadar büyük ve asil bir feragat gös -
termektedirler. 

yor. Ondan sonraki vaziyet hakkın -
da da şiındiden birşey söylemeye im • 
kan yok gibi. Ancak, şu dakikaya ka
dar alınan malfimata göre Tokat'ın 
da Erzincan'dan kalır yeri yoktur. 

X Kopeıılıar - Resmi ııııkaaııtm uııir Ye talima· 
tına ekseri yabıııcılar tarafından riayet edilmemek· 
le olduiunde.n, poliı diin Kopl!l'lhı'm bütün ınahıl· 
lelerinde yabancıları kaydetmek üzere anıızm •rı•· 
tırııııla.r yıpmııtır. 

X Moıkova, - Londrada kua bir müddei kalı • 
cak olan İnıiltl!rtnio Moıkon lıüyük elçiıi diin 
B, Potemlıin ile ıöriiımüıtür. 

X Brükul, - C.zetelere nazaran kabinede ya
pılnıa11 beklenen tadilit kinımuıaninin ilk lıaftaıını 
telıir edilmiıtir. 

X Londra, - Hükiimel 17 yaımdan 20 yaıma 
kadar oluı ıcııçleri Hkerliia ••zırlamak iizere bit 
teıkilit yapmak için tetkikatta balımmalıtadır. 

Sivas, (29 Zelzele mıntakasına gi- Erzincan'da!d işi bitirdikten sonra x Kalıire, - 1940 milli müdafaa bütçesine 

den arkadaşımız şu haberi veriyor:) Tokat'a gitmeğe gayret edeceğim. Fa- koD'llan ~hıisat 10 milyon Mmr liruıdır. 

X Pariı, - Senato maliye enrümeni milli müda· 
faa talııiıatı ha.klımdıki lıukümet projesini ittifakla 
ka.bul etmiıtir. 

Dahiliye Vekilimizle Sıhat Vekili· kat vesaiti nakliye kıtlığı 14- dere -
miz vaziyeti idare etmek üzere Sıvas- ceden beter bir şekle benziyor. Erzin
ta kaldılar. Btn buradan ayrılıyorum can'da fırka emrinde bir tek binek 
ve doğruca ve her şeyden evel Erzin- J kalmış, Onunla da kumandan teftiş 

1
x Lonıln, -b l~ı•1 n:zıkrı Bd~~ci1n, f~·-~11% kmülıim. 

, . ~ . _. . . . . ı ma. nızIJ"Jllın aıun enıe en 1117 e ıor111me uun 
cana gıtmek lazım geldıgı anlaşılı - yapmakta, vaı.ıyetı tetkık etmektedır. Londraya ıelecejüıi biJdirmiıtir. 

-~-

Paris gazetelerinde 

Papa'nın son 
ziyaretinin akisleri 

Paris: 29. a.a. - Fransız matbuatı, 

Papa'nın dün İtalyan hükümdarlarına 
yaptığı ziyaretle meşgul olmaktadır. 

Petit Parisien gazetesi, bu ziyareti 
Avrupa'nın istikbalinde sayısız neti• 
celer doğurabilecek tarihi fevkalade 
mühim bir hadise olarak telakki edi
yor ve diyor ki : 

" Papalık ile İtalya devleti araıın· 
daki bu yakınlığı Papa 12 nci Pi'e, 
uzun zamandanberi hazırlamıştı. Bu
gün bu yakınlık, parlak bir manzara 
almaktadır. Manası da gayet sarihtir. 
Latran muahedesiyle barışmış olan 
İtalya ve kilise, şimdi dünyaya bar -
barlığı hakim kılmak istiyen fena ku
vetlere kar~ı hıristiyan garp medeni
yetini müdafaa için birleşiyorlar. Es
ki Roma'nın bu iki varisi Bolşevik ih· 
tilaline saldırmış ve Almanya vasıta
siyle ve Berlin'in ortaklığı ile Avru
pa kıtasına hakim olmak istiyor. Bü
yük bir siyaset adamı olan 12 nci Pie 
bu tehlikeyi uzun bir zamandanberi 
görmüştü. 

Bolşevik tehdidi karıısında 

Yeni olan birşey varsa o da, bu U• 

zak görüşe italyan devlet adamları • 
nın da iştirakidir. Mussolini'nin fa • 
panya'da şiddetle karşı koyduğu Bol· 
şeviklik Skandinavya memleketlerini, 
merkezi ve cenubuşarki Avrupasını 
tehdit ediyor. Gayri muharip İtalya, 
Finlandiya'ya karşı taarruz vuku bul
duğu ana kadar, kati bir bitaraflık 
muhafaza etmişti. Fakat Stalin yürü
yüşe başladığı andan itibaren Avru .. 
p<ı 'nın bolşevikleşmesine karşı kati 
vaziyet almıştır. ,, 

Petit Parisien gazetesi, eski Roma
nın yakınlığına diğer bir sebep daha 
görmektedir. Bu sebep, sulhun tesisi 
yolundaki müşterek emeldir. Filhaki
ka daha harp çıkmadan evel Papa ve 
Mussolini sulhu kurtarmağa çalışmış
lardı. Fakat Hitler, bu asil teşebbüsil 
akim bırakmıştı. Bununla beraber har
bin patırdıları içinde de Papa ve Mus
solini eski projelerini canlandırmak 
ümidini kaybetmemişlerdir. 

Sovyetler Almanya'ya 
yardım edecekJer mi? 
Nevyork, 29 a.a. - Nevyork herald 

tribun gazetesi, sovyetler birliğinin 

almanyaya ne iktisadi, ne de askeri 
müessir bir yardımda bulunabileceğin
den şüphe etmektedir. 

Gazete, sovyetler'in Hitler'e harp 
malzemesi verebileceğine inanan bita
raf müşahitlerin nadir olduğunu kay. 
dederek diyor ki: 

Nakliyat zorluğu, mühim her türle 
nakliyat imk§nını bertaraf etmektedir. 
Buna binaen, alnıanların sovyetlerle 
ittifakı askeri sahada olduğu kadar e
konomik sahada da pek az müessirdi~ 

18 yaşında bir İngiliz 
piloluna niıan verildi 

Londra; 29. a.a. - 18 yaşında olata 
en genç ingiliz pilotu Roland Dri • 
ver'e bugün nişan verilmiştir. 

Driver, Heligoland üzerinde yapı
lan bir istikşaf uçuşu esnasında arka
daşı öldükten sonra mitralyözü ikiye 

ayrılıncaya kadar ateş etmiş, tayyare 
hasara uğrıyarak ayakları havada kal
dığı halde bütün tayyareye sirayet 
tehlikesi gösteren yangını söndürmüt 

ve ingiliz sahilleri yakininde mecburi 
bir iniş yapmağa muvaffak oumuştur. 

Düblin depolarından calınan 
mühimmat hararetle 

araşhnhyor 

Dublin; 29. a.a. - Dublin depoların
dan çalınan mühimmatın bulunmasına 

yardım edecek her malumat için, hü • 
kümet, 1000 ingiliz lirası mükafat vad 

eylemiştir. Mühimmatın bir kısmı e
le geçirildiği takdirde bu mükafat ar
tırılacaktır. 

Bu münasebetle tevkif edilenlerin 

adedi şimdiden 30 u geçmiştir. 20 kiti 
yarın harp divanına sevk edilecektir. 

Dublin deposundan çalınan bir mil 
yon kurşundan 80 bin kadarı bulun -
muştur. Hükümet merkezi askerlerle 
kuşatılmıştır. Bu mühimmatın şimali 
İrlandaya sevkinden korkulmkatadır. 
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MiLLi MODAF AA 

Çamaşırlık bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Ordu çamaı;ırhk bezi evsafında olmak U

zere yilz bln metre çamaııırlık bez S ikinci
kanun 940 cuma glinii saat ıs de pazarlıkla 
satın alınacaktır. Beher metresine 26 kuruş 
fiyat tahmin edilmiştir. İsteklilerin 3900 
liralık kati teminatlariyle birlikte pazar
lık gün ve ııaatında A.nkara'da M.M.V. ııa
tın alma Ko.da bulunmaları. 

(6652) 16609 

· Belon iskele yapt1rılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Tekirdağmda yaptırılacak betonarme 

iskele inşaatı pazarlıkla ekıiltmeye ko -
nulmuştur. Keşif bedeli dört yüz elli bin 
lira olup ilk teminatı yirmi bir bin yedi 
yüz elli liradır. Pazarlığı 5 - ikincikinun -
940 cuma günü saat 11 de Ankarada M.M. 
V. satın alma Ko.da yapılacaktır. Keşif 
proje vesair evrakı 2250 kuruş karşılığın
da mezkur Ko dan alınır. Pazarlığa gire
cekler ilk teminat mektup veya makbuz· 
tarı ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. cü mad-

teahhid nam ve hesabına diktiriecııktlr. A
çık eksiltmesi 12 ikinciki.nun 940 perıem
be günü saat 10 da Ankarada M.M.V. aatın 
alma Ko. da yapılacağından isteklilerin 
2700 liralık ilk teminatları ile birlikte ek
siltme gün ve &aatında Ko. da bulunmala-
rı. (6558) 16536 

Ark kömürü alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 3.000 lira 

olan 1000 çift ark kömürü pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Pazarlığı: 3-1-940 çarııam
ba günü saat 11 dedir. Kati teminatı: 450 
lira olup şartnamesi komisyonda görülür. 
Taliplerin muayyen vakitte M.M.V. Sa. Al. 
Ko.da bulunmaları. (6640) 16589 

Saf iyod ahnacak 
M. M. Vekaleti Satınalma K : 

Beher ~ilosuna on lira fiyat tahmin edi
len 500 kılo saf iyod müteahhid nam ve he
sabına 12 ~ubat 940 pazartesi günil saat 11 
de Ankarada M.M.V. satın alm:ı Ko. da a
~ık e~sil~me suretiyle satın alınacağından 
ı~teklıler~n 37 5 liralık ilk tminatları ile bir 
lıkte eks ıltme gün ve saatında Ko. da bu-
lunmaları. (6559) 16537 

1 S fon Podur kloru ahnaca~ı 
delerinde yazılı ve şartnamesin<le istenen M M V kA l · S 
fenni veıikalariyle birlikte pazarlık gün . • • e a eıı atın Alma Ko-
ve aaatında Ankarada M.M.V. satın alma· mısyonundan: 
Ko.da bulunmaları. (66g0) 16590 Hepsine tahmin edilen fiyatı 4650 lira 

'ı'vı', renber vesaı're alınacak olan 15 ton podur kloru 5 ikinci kanun 940 ) ) cuma günü saat 10 da Ankara'da M. M. V. 

M 
satın alma KO. da aı;ık eksiltme suretiyle 

• M. Vekaleti Satm Alma Ko- satın alınacağından isteklilerin 349 lira-
miayonundan: lık ilk tem inatları ile birlikte muayyen sa· 

Muhtelif ebatta 875 kilo çivJ, 1500 kilo att~ KO. da bulunma ları. (6400) 16351 
çember, on bin adet çember halkası, 250 ki- f' • 
lo kurşun kapsüliı. beş adet kerpeden, beş ızıyoterapi alelf eri ahnacak 
destere ve beş keser 3 ikincikanun 940 çar-
samba günü ıaat 10 da M.M.V. satın alma M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-
Ko.da pazarlıkla satın alınacağından istek- misyonundan: 
lilerin 150 liralık teminatları ile birlikte 

1 d MM V Hepsine tahmin edilen fiyatı 1190 lira 
pazar ık gün ve saatın a · · · satın al- olan 33 çeısit fizyoterapi ılletleri 4 ikinci 
ma Ko. da bulunmaları. (6651) 15608 kanun 940 çarşamba giinü saat 15 de An-

i d f • ı k 1 k karada M. M V. satın alma KO. da acık ro 1 pamu a ınaca eksiltme suretiyle satın almacaV.mdan İS· 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 175 

kurut olan iki bin kilo idrofil pamuk 3 i
kinci kanun 940 çarşamba günü aaat 11 de 
Ankarada M. M. V, &atın alına KO. da a
çık eksiltme suretiyle satıı:ı alınacai;ındn 
iıteklilcrin 262 lira 50 kuruşluk ilk teminat
ları ile birlikte eksiltme gün ve saatırıda 
KO. da bulunmaları. (6406: 1G356 

20.000 Adet Filaslerin ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

milyonundan: 
Beherine {70) kuruş fiyat tahmin edi· 

len (20.000) adet fih11terin kapalı ıadla 
satın alınacaktır. Eksiltmesi 27.1-940 pazar 
tesi günü saat 11 dedir. İlk teminatı 1050 
lira olup şartnamesi komisyonda görüllir. 
Taliplerin muayyen vakitte M.M.V. Sa. Al. 
Ko. da bulunmaları. (6318) 16255 

Dizel motörü mili ahnacak 
M. M. Vekaleti Hava Sahn Alma 

Komisyonundan~ 
1 - Bir adet ı:lizel motör ana miline 

muayyen ııünde talip zuhur etmediğinden 
yeniden açık eksiltmeye konulmuııtur. 

Muhammen bedeli 3173 lira olup ille 
teminat miktarı 288 liradır. Ac;ık eksilt -
mesi 3-1-940 çarşamba günü saat 14 de ha· 
va satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İdari ve fenni şartname her ırUn komis
y01lda görülebilir, İsteklilerin muayyen 
liin ve ıaatte ilk teminat mektup veya 
makbuzlariyle ve kanuni belgeleriyle ko-
misyonda bulunmaları. (6398) 16338 

Sıhhi malzeme ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 4600 lira 

olan 12 S:t:Jit ııhi malzeme 5 ikinci k4nun 
Sl40 cuma giinü aaat ıs de açık ekııiltmc 
ıuretiylc Ankara'da M. M. V. satın alma 
KO. da satın alınacğından isteklilerin 345 
Urlılı: ilk teminatlıırı ile birlikte muayyen 
IÜD ve ıaatto KO. da bulunmaları. (6399) 

16350 

5000 (iff terlik ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonuncl11n: 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatr 200 

kuru11 olan S.000 çift terllk 4 ikinci kanun 
940 perısembe günü saat 10 da Ankarada M. 
14. V. ıatın alma KO. da pazarlıkla satın 
alınacağından isteklilerin 1.500 liralık ka
ti teminattan ile birlikte pazarlık gün ve 
aaatında KO. da bulunmaları. (6407) 16357 

Gazlı bez alınacak 
M. M. Vekaleti 

miıyonundan: 

Satın Alma Ko-

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 
(14) kuruş olan (500.000) metre gazlı bez 
Jı:apah :ıarfla satııı alınacaktır . Eksiltmesi 
25-1-940 perııembe cünü ıaat 11 dedir. llk 
teminatı (4750) lira olup şartnamesi ko · 
ırıiıyondan 350 kuruşa alınır. Taliplerin 
muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al Ko.da 
bulunmaları. (6317) 16254 

1 O kalem ili( a!anaca!t 
' M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
miıyonundan: 

Hepsine tahmin edilen fiyatı (20500) 
lira olan on kalem ilaı; kapalı ııırfla satın 
alınacaktır. Eksiltmesi 26·1-940 cum:ı günü 
saat 11 dedir. İlk teminatı: 1537 lira 50 
kuruş olup şartnamesi komisyon.da görü · 
lür. Taliplerin zarflarını ihale saatından 
behem;ıhal bir saat evel ine kadar M. M V. 
Sı Al. Ko' rıa vermeleri. (6316) 16270 

Kundura alınacak 
M. M. VekalF.?ti Satın Alma Ko

rnisvonıı..;dl'ln : 
Beher ciftine tahmin ed'lcn fiyat (470) 

dör yüz yemiş kuru~ olan (32.000) ouz iki 
bin c;lf okur kundurası kapalı zarfla mü· 
nakasaya kon.musur. İhalesi 2. l. 040 salı 
günil sa;ıt on birdedir. İlk teminatı 
(8.770) scl:iz bln yedi yilz yetmiş lira O· 

Jup şartn:lmesi (755) yedi yüz elli bcs ku
rtı!I mııkabi lin<ie M M. V satın alma ko· 
miııyon•mdan alınabilir ht..:klilerln ka
nunun emrl"tt iı? i bel elerle ihale nat inı!tn 
bir ıııııı+ evellne k .. cl:ır M. M V ~ııttn al
ma komisyonunda bulunmaları. ((ı426) 

16378 

Camosır diktirilecek - ... 
M. M. Vekiı.leti Satmalma Ko : 
Beher takırnına tahmin edilen fiyatı 9 

dokuz kuruş olan 400 bin takım çamaşır mü 

teklilerin 90 liralık ilk tcminatıa"rı ile bir· 
likte muayyen gün ve saatte KO. da bu-
lunmaları. (6403) 16354 

Naftalin a'ınaco.k 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

ınis}'onundan: 
Beher kil.,sun.a tahmin edilen fiyatı 30 

kuruş olan 5000 kilo naftalin 2 ikinci ka
nun 940 sah giinü ıaat 15 de Ankarada 
M. M. V . satrn alma KO. da açık eksiltme 
suretiyle satın alınaca t.ından isteklilerin 
112 lira 50 kuruşluk ilk temir.atlariy\e bir
likte muayyen giirı ve saatmda I< O. da bu-
lunmaları. (6402) 16353 

Arap sabunu ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 40 

kuru:ı olan 3000 kilo arap sabunu 4 ikinci 
kanun 940 perşembe güntl saat 10 da An. 
karada M. M. V. satın alma KO. da pa
zarlıkla satm alınacağından isteklilerin 180 
lirlık kati teminatları ile birlikte pazarlık 
gün ve saatında KO. da bulunmaları 

(6405) 16355 

Oksijenli su ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 100 

kuruı olan iki bin kilo oksijenli ıu 3 i
kinci kanun 940 çarşamba günü saat 10.30 
da Ankara'da M. M. V. ıntın alma KO. da 
açık ek&iltme ıuretiyle aatın alınacağından 
iıtekli lerin 150 liralık ilk teminatları ile 
birlikte muayyen ıı;ün ve saatte KO. dıı bu· 
lunmaları. (6401) 16352 

Kadın ve erkek isci ve bir .. . 
meml!r aramyor 

M. M. Vekaleti Hava Satın Al
ma Komisyonundo.n : 

Akköprüde hava malzeme deposu mü· 
dürlÜRÜ emrinde açılan dikim evi için 100 
ila 200 kuruo yevmiyeli 28 kadın ve 12 er· 
kek el İtJÇisi, yardımcı ve dikici ile 98 lira
ya kadar ücretli bir hesap memuru alına
caktır. Taliplerden şeraiti haiı: olanlar en 
geç S.1.940 gUnüne k?rfar mezkilr müdürlü
~e müracat l'tmrlcrl ilin olunur. 

(6593) 16518 

ZlRAA T VEKALETi 

100 lon maıot sahn ah nacak 
Ziraat Vekaletinde : 
Zirai kombinalar kurumu ihtiyacı 

için kapalı zarf usuliyle 100 ton ma . 
.lOt satın alınacaktır. 

1 - Mazotun beher kilosuna 18 ku
ruş kıymet tahmin edilmiştir. 

2 - Muvakkat teminat 1350 lira -
dır~ 

3 - İhale 5 inkincikanun 1940 tari
hine mü~adif cuma günü saat on al
tıda vekalet binasında müte~ekkil mer 
kez satın alma komisyonunda yapıla

caktır. 
4 - İdad ve fenni şartnameler An

'ı:<1rada zirai kombinalar kurumu mü-
1iirlüğiinden parasız olarak verilir.-

5 - İsteklilerin teklif mektupları· 
'lı 5.1.940 cuma günü saat on beşe ka· 
rlar lr'lm1ııvona vermeleri ve saat on 
"ltı<l:ı 2490 N'l. ltı k:ı.mındı v"tztlı ve· 
"İk<tl"rfa birlikte komisyonrlq baztr 
•, ,,,,..,,,.,::ııe .. ı. (~-154) 1 li456 

Vakı~m, valvaHn ve gres ahnacak 
Ziraat Vekaletinden: 
Zirai kombinalar kurumu ihtiyacı 

için kapalı zarf usuliyle 10 ton yaz
lık ve 10 ton kışlık olmak üzere ce· 
man 20 ton vakum, 3 ton valvalin ve 
1,5 ton gres alınacaktır. 

1 - Vakumun beher kilosuna 70, 
valvalinin beher kilosuna 40 ve gresin 
beher kilosu da 40 kuruş fiyat tahmin 
edilmiştir. 

2 - Muvakkat teminat vakum için 
1050, valvalin için 90 ve gres için de 
45 ki ceman 1185 liradır. 

ULUS 

3 - İhale 5 ikincikanun, 1940 tari
hine müsadif cuma günü saat on beş
te vekalet binasında müteşekkil mer
kez satın alma komisyonunca yapıla
caktır. 

4 - İdari ve fenni şartnameleri zi-
rai kombinalar kurumu idaresinden 
parasız olarak verilir. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı 5. 1. 940 cuma günü saat on dörde 
kadar komisyona vermeleri ve saat on 
beşte 2490 No.Iu kanunda yazılı vesi
kalarla birlikte komisyonda hazır bu
lunmaları. (6442) 16457 

40 adet yazı makinesi 
ah nacak 

Ziraat Vekaletinden : 
1 - Vekalet veteriner işleri umum 

müdürlüğü taşra teşkilatı ihtiyacı i· 
çin açık eksiltme usuliyle 40 adet por
tatif yazı makinesi alınacaktır. 

2 - Eksiltme 25. 1. 940 tarihine mü· 
sadif perşembe günü saat 15 de veka
let binası içinde toplanacak satın al· 
ma komisyonunda yapılac 1ktır. 

3 - Satın alınacak portatif yazı 

makinelerinin muhammen bedeli 2200 
lira ve muvakkat teminatı 165 liradır. 

4 - Açık eksiltmeye konulan ma· 
kinaların evsaf ve şartları şartname
de sarahaten yazılıdır. Şa tname ve
kalet levazı , Cl müdürlüğünden parasız 

olarak verilir. 
(6479) 16532 

OKULLAR 

Kömür ve odun alınacak 
Dördüncü Ortaokul Müdürlüğün

den : 
1- Okulumuz için 190 ton Karabük 

koku ile 7 ton gürgen odunu kapalı 
zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

2- Eksiltme 10/ 1/ 1940 tarihinde 
r;arşanba günü saat 15 te Ankara mek
tepler Muhasebeciliği Satınalma Ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3- İsteklilerin teklif mektupları 
kanuni vesikaları ile birlikte en geç 
ilan edilen günün saatinden bir saat 
evvel komisyon reisliğine makbuz mu 
'cabilinde vermeleri Iazımdır. Postada 
olan geçikmeler kabul edilmez. 

4- Şartname ve evsafları tatil gün 
\'e saatları hariç olmak üzere her gün 
1knlda görebilir. 16546 

ANKARA V AL1L1Gl 

Tamirat yaptınlacak 
Ankara Valiliğinden: 

Açık eksiltmeye konulan Polatlı 
kaymakam evi tamiratına talip zuhur 
~tmediğinden bu kere yeniden yapı -
lan keşif ve şartname ile tekrar açık 
.!ksi ltmeye ırnnulmuştur. , 

Muhammen bedeli (2221) lira 6 ku
ruş muvakkat teminatı (166) lira 60 
kuruştur. • 

İhalesi 8-1-940 pazartesi glinü viJa
yet daimi encümeninde yapılacaktır. 
Taliplerin ihale günü teminat ve ve -
sikalariyle birlikte daimi encümene 
ve şartnameyi görmek istiyenlerin de 
her gün encümen kalemine müraca -
atlan ilan olunur. (6561) 16502 

GUMROK VE lNHlSARLAR V. 

. 
tdare binau y::ı~hnlar.ak 

inhisarlar Umum 
den~ 

Müdürlüğün-

1 - Şartname, keşifname ve plan 
mucibince idaremizin Bafrada yaptı
racağı idare binası inşaatı işi kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
II - Keş if betlcli 28 1ı7 ,91 lira mu· 

vak kat teminatı 2108,84 liradır. 
III - Eksiltme 11-1-1940 perşem

be günü saat 15 te İstanbulda Kaba
taşta levazım ve miibayaat ıtubesinde· 
ki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün leva
zım şubesi veznesinden ve İzmir An
kara Başmüdürltiğünden, Bafra Mü. 
dürlüğünden 140 kuruş mukabilinde 
alınabilir. 

V - İsteklilerin Yüksek Mühendis 
veya Mimar olmaları, olmadıkları tak 
dirde aynı evsafı haiz bir mütehassısı 
inşaatın sonuna kadar iş başında bu -
lunduracaklarını Noterlikten musad
dak bir teahhüt kSğıdı ile temin et
meleri ve 20.000 liralık bu gibi inşaatı 
muvaffakiyetle yapmış olduklarına 
ait vesika vermeleri lazımdır. Milna
kasaya girecekler yukarda yazılı ve
saiki ihale gününden 8 gün evveline 
kadar bulundukları mahalli İnhisar. 
lar İdaresine veya İnşaat Şubesine 
vermeleri, ayrıca bir fenni ehliyet ve
sikası almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektupları 
ve V inci maddede yazılı kanuni ve
saikle % 7 ,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ihti· 
va edecek kapalı zarflarını eksiltme 
günü ihale saatinden bir saat evveli· 
ne kadar mezkur komfoyon başkanlı
ğına makbuz mukabilinde vermeleri 
ilan olunur. (10666-6616) 16568 

VlLAYETLER 

Kapah zarf 
eksiflme 

usuliyle 
ilam 

Elazığ Nafıa Müdürlüğünden: 

1- 28337 lira 72 kuruş bedeli ke -
şifli Elazığ'da 80 yataktı memleket 
hastahanesi elektirik tesisatı kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2- Bu işe ait §artname ve evrak 

şunlardır : 
Bayındırlk genel şartnamesi, 
Fenni şartname, • 
Eksiltme şartnamesi. 
Hülasai keşif, 
Mukavelename. 
İstekliler bu şartname ve evrakı vi

layet nafıa müdilrlüğüne ve nafıa ve
kaleti yapı ve imar reisliği tesisat bü
rosunda görebilirler. 

3- Eksiltme 12/ 1/ 940 cuma günü 
saat onbeşte Elazığ nafıa müdürlü • 
ğünde müteşekkil artırma eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 2126 lira muvakkat teminat 
vermeleri bundan başka aşağıdaki ve
sikaları göstermeleri 1§.zımdır : 

Vesika : 
A- 15.000 lira kıymetinde etekti • 

rik işleri yaptığına dair, 
B- Elazığ villyetinden alınmış eh

liyet vesikası, 
D- İnşaat müddetince iş başında 

diplomalı bir mühendis veya fen me· 
muru bulunduracağına dair teahhüt • 
name. 

S- Teklif mektupları yukarıda ü
çüncü maddede yazılı saattan bir sa
at evveline kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplar 
üçüncü maddede yazılı saatta gelmiş 
bulunmalıdır. Postada olacak gecik -
meler kabul edilmez. 

16492 

30-12-19~ 
S - İsteklilerin teklit ----------=---- --

nı ikinci maddede yazılı sa..- -
saat eveline kadar eksiltme kon. \ __ !D~E~N~lZ~L~E:::.,:V,;..A.:;Z;.....lM-:-___ _ 
nu reisliğine makbuz mukabilinde " ' -4 

meleri lazımdır. - • n 
6 - Postada olan gecikmeler kabul '1 50 ton motor\ 

edilmez. 16363 

Kereste alınacak 
M. M.flhnacak 

ma. Komia), . Le"azıtn Satına\· 
1 - Tahmin ~~z 

lan (150) ton Motı' : 075) \in o· 
Nafıa Vekaleti Konya Ovası Su- tarihine rasthyan aafFU <{i· Kanun 940 

lama ldareıi Müdürlüğünden : pazarlıkla eksiltmesi ya"r.. . t 16 30 da 

1 - Ekailtmeye konulan iş: 
Muhtelif ebat ve evsafta (50) met

re mikip 5 kalem keresteden ibarettir. 
2 - Muhammen bedeli keşfi (2650) 

liradır. 
3 - Eksiltmenin şekli ve günü: 
15 - ikinci kanun - 940 tarihine 

rastlıyan pazartesi günü saat on beşte 
Konya'da Naf.a Vekaleti su işleri 15 
inci şube mühendisliği binasında te
şekkül edecek ek .ıiltme komisyonu 
marifetiyle ve 2490 sayılı arttırma ek 
siltme kanununun (41) inci maddesi
nin (C) fıkras1 gereğince açık eksilt -
me suretiy le yapılacaktır. 

4 - E ksiltmeye girebilmek için is
teklilerin yüzde yedi buçuk muvak -
kat teminat vermeleri ve ticaret oda
sında kayıtlı olduklarına dair vesaik 
ibraz etmeleri. 

5 - Mukavele, şartname ve merbu
tatı Konya'da Nafıa Vekaleti su işleri 
15 inci şube mühendisliğinde ve Çum
ra'da idaremizde görülebilir v<: fazla 
malfimat istenilebilir. 16635 

ENSTİTÜLER 

1 O asistan alınacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitü

sü Rektörlüğünden : 

Kurumumuz bahçivanlık, sütçülük, 
Z. makineleri, Z. kimya ihtimar sanat-

2 - tık temin tı (1130) '\~~ · 
olup ııartnanıesi her ı;ün koni.,) kuruş 
nabilir. -\a:\ alı-

3 - İsteklilerin Kasımpaoa'da ~ 
komisyona belli ııiln ve saatte mürııcall'\an 

{10593/6600) H'i5Z· 

2000 ton maıot ahnacaı[ 
M. M. V. Deniz Levazım Satmal

ma Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli (140.880) lira 

olan (2000) ton Mazotun, 2. II. Kanun 940 
tarihine rastlıyan salı günü ıaat 15.30 da 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (8294) lira olup §artna
mesi (705) kuruş bedel mukabilinde komiı
yondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte Ka
sımpaııa'da bulunan komisyona müracaat-
ları. (10591/ 6601) 16525 

50 ton ince benxin 

alınacak 
M. M. V. Deniz Leva:uın Satmal .. 

ma Komisyonundan ı 
1-Tahmin edilen bedeli (16.000) lira o

la.n(SO) ton ince benzinin, 4. II. Kinun 940 
tarihine rasthyan perşembe günü aaat 14.30 
da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (1200) lira olup şartna
mesi komisyondan her giin alınabilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve aaatte Ka
ınmpaıa'da bulunan komi11yona müracaat.-
lan. (10592/ 6602) 16526 

150 ton kahn benzin 

ah nacak 
M. M. V. Deniz Levauın Satmal

ma Komisyonundan : 

80~. mazot tenekesi sahlacak ]arı, zooloji, jeoloji, fizik, kimya, pa
razitoloji enstitüleri için imtihanla 

1 - Tahmin edilen bedeli (34.500) lira o
lan (150) ton kalın benzinin, 4. II. Kanun 
940 tarihine rastlıyan perşembe &iinil saat 
11 de pazarlıkla eksiltmesi vapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (2587) lira (50) kuruı; 
olup ~artnamesi her gün komisyon<lan 
(173) kuruıs bedel mukabilin.de alınabilir. 

Çankırı Belediyesinden: birer asistan alınacaktır. 
Altı bin boş mazot tenekesi pazar- İmtihan 15-1-940 pazartesi günü 

lıkla satılacaktır. Taliplerin 811/ 940 1 saat 10 dadır. İmtihana aşağıdaki şart· 
tarihine müsadif pazartesi günü saat ları haiz olanlar girebilirler. 
onbeşe kadar her gün tahriren veya 1 - Ali tahsili en az iyi derece ile 

3 - İsteklilerin belli giin ve saatte Ka
sımpaşa'da bulunan komisyona müracaat-
ları. (10595/ 6603) 16527 

şifahen Çankırı belediyesine milraca· bitirmiş olmak, 
atları ilan olunur. 16558 2 - Asgari ecnebi bir dile vekıf 

100 fon makine yağı almacık 

Harta yaphrılacak 
Siirt Beledjye Reisliğinden: 

bulunmak, 
3 - 30 yaşını geçmemiş olmak, 
4 - Ziraat Vekaletinin teşkilatın

da en az bir sene çalışarak namzetli -
ğini bitirmiş ve asli memur olmuş 
bulunmak, 

5 - Askerliğini bitirmiş olmak. 
6 - Memurin kanununun beşinci 

maddesinde istenilen şartları haiz ol -
mak. 

Talip olanların imtihan gününe 
kadar rektörlüğe müracaatları . (6665) 

16630 

M. M. V. Deniz Levazım Satxnal
ma Komisyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli {48.000) lira 
olan 100 ton Mobil Oil B.B. makina yallı
nın, 2. II. Kanun 940 tarihine raatlıyan salı 
gü.nü saat 14.30 da pazarlıkla eksiltmesi ya
pılacaktır. 

2 - İlk teminatı (3600) lira olup prtna
mesi her gün komisyondan (240) kuruş be
del mukabilinde alınabilir. 

ll - 1atckliletin belli giin ve saatte Ka
aımpaşa'da bulunan komisyona milracaat-
larr. {10596/ 6604) 16528 

Türbin yağı ahnacak 
M. M. V. Deniz Levazım Sahnal

ma Komisyonundan : 

1- Siirt vilayetinin halihazır sek
sen hektar meskun kısımla yüzyirmi 
hektar gayri meskun kısmının takeo
metrik haritasile imar sahasını te§kil 
eden ve imar planlarının tanzim işle
rine ait umum! talimatnamenin altın
cı maddesi mucibince yapılması ge
rekli avan projenin hazırlanması ve 
Nafia vekaletince tastikten sonra ay
ni talimatnamenin yirmi dokuzuncu 
maddede mezkfir imar planının yapıl-
ması 19/ 12/ 939 tarihinden itibaren Ankara Aaliye ikinci Hukuk 

1 - Tahmin edilen bedell (45.000) lira 
olan 100 ton D.T.E. Türbin yaiının, 2. II 
Khıun 940 tarihine rastlıyan sair ııünü saat 
11 de pazarlıkla ekıiltmeai yapılacaktır. yirmi gün müddetle açık eksiltmeye Mahkemesinden : 

konulmuştur. \ İstanbul Cihangir Kumrulu sokak 2 - İlk temintı (3375) lira olup şartna
mesi her gün (225) kuruş bedel mukabilin
de komisyondan· alınabilir. 2- Eksiltme 8/ 1/ 940 tarihine mü- Kumru apartımanı bodrum kat 2 No. 

sadif pazartesi günü saat on beşte Si- da iken ikametgahını terketmesiyle 
irt belediye salonunda belediye encü- halen ikametgahı meçhul bulunan 
meni huzurunda yapılacaktır. Mustafa oğlu Seyit Pekşen'e: 

3 - İsteklilerin belli gtin ve ıaatte Ka
sımpaşa'da bulunan komiıyona müracaatıa.. 
rı. (10594/ 6599) 16523 

3- Birinci maddede zikrolunan Karınız Zahika Pekşen tarafından Et ahnacak 
harita ve avan proje ve imar planla- aleyhinize açılan ihtar davasının du • M. M. V. Deniz Levazun Satınal-
rının tanzim işinin muhammen bedeli ruşması 19-12-939 saat 9,30 da icra kı-

l 
ma Komisyonundan : 

üç bin liradır. 1 ınacağından bahisle ilanen davetiye Muhammen bedcll 
4- Eksiltmeye gireceklerin yuka- tebliğ edilmiş ve tayin kılınan günde Kunıt 

rıda bahsi geçen talimatnamenin be _ mahk emeye gelmed iğiniz gibi musad- Sığır eti . Beher kilosu (34.26) 
sinci maddesinde yazılı ehliyeti ol _ saclk Lıir vekil de gönderınediğinizden 1 KKaraman. etı " " (41.89) 
. d' 1 b' uzu etı " ,. (46.31) 
malan şarttır. avacının ta c ıyle hakkınızda gıyap : Dağlıç eti ., ,. c45.oo) 

5- İsteklilerin iki yüz yirmi beş kararı ittihaz ve duruşmanın 25-1-940 Kıvırcık eti . ,, "· {50._00) 
liralık muvakkat teminat makbuzla - perşembe saat 9 a talikına ve 15 gün ı -t. 9587.050605 kk~llo skığrr etı 28.000 kılo ku-

" dd 
1 

·ı· . . . zu e ı, · ı o araman koyun eti ve 
rile uzak yerlerden iştinrk edecekler mu et e ı anına karar verılmıştır. 20.000 kilo dağhç veya kıvırcık etinin ka-
teklif mektuplarını ihaleden nihayet M~zkur g ü n ve saatte Ankara ikinci , P~h zarfla eksiltmesi 11 ~· ~bun 940 tari
bir saat evel göndermiş bulunmaları aslıye hukuk mahkemesine gelmeniz ~:~ec;:~~.yan perşembe günü saat 11 de ya 

şarttır. Postada vuku bulacak gecik _ ve yahut musaddak bir vekil gönder - 2 - İşbu etlerin ilk temintı {5283) lira 
melerin nazarı itibara alınmayacağı i- meniz aksi takdirde gıyabınızda malı- (78) kuruş. ~lup şartnamesi (40-4) ku~ı be-

l
A J (6521) kemeye devam olunacag~ ı M U M K ide! mukabılınde komisyondan her gtin ab-
an o un ur. 16450 • · · · · na bilir. 

T 1 f t 
. 401 ci maddesi mucibince gıyap kararı 1 3 - lııteklilerin 2490 sayılı kanunun tarl-e e on esısatı makamına kaim olmak üzere usuliin l fatı .dahilinde tanzim edecekleri kapalı 

142. ci maddesine tevfikan ilan olu - teklı~ mektuplar.mı en geç belli gün ve saat 
Su- iten b:r saat evelıne k:ı.dar Kasımpa,a'da bu. Nafıa Vekaleti Konya Ovası 

lama ldareıi Müdürlüğünden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - İdaremiz telefon şebekesinin 

ıslahı, tevsi ve tamir işleriyle malze
me ve yedek aksamı keşif bedeli 
(29520) lira (30) kuruştur. 

2 -Eksiltme 5.1.940 tarihine rast
lıyan cuma günü saat 15 de Konyada 
su işleri 15 inci şube mühendisliği bi
nası içinde toplanan idaremiz eksilt
me komisyonu marifetiyle ve kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi
ni, mukavele projesini ve merbutatını 
Konyada su işleri 15 inci şube mühen· 
disliğinde ve Çumrada Konya ovası 
sulama idaresi işletme müdürlüğünde 
görebilirler ve fazla malCımat talep e
debilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (2214) lira (50) kuruşluk 

muvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan vesaikler
le birlikte bir dilekçe ile Nafıa vek~
letine veya Konya Nafıa müdürlüğü
ne müracaat ederek bu işe mahsus ol
mak üzere vesika almaları ve bu ve
sikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd
det içinde vesika talebinde bulunmı
yanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

nur. (6655) 16626 _J lunan komi&yon ba~kanlığına makbuz mu-
kabilinde vermeleri. 

(10505/ 6545) 16535 

8 adet Dizel cenereytörü ahnacak 
M. M. V. Deniz Merkez SatınAlma Komisyonundan : 

Adet Cinsi Beherinin fiyatı YekG.n 
6 30 beyğir kuvetinde dizel 

2 
Cenereytör 
45 beygir kuvetinde dizel 
Cenereytör 

4400 Lira 26400 

5480 Lira 10960 

37360 Lira 

l) Hepsin.!n tahmin edilen bedeli. 3?360 lira olan ıekiı: adet dizel cenereytöriln 
pa:ı:ar.lıkla muna.~asası .4·1-19~ tarıhıne r~stlıyan perljembe ıünü saat 14 de veka
let bınasrnda muteşekkıl komıayonumuzda ıcra edilecektir. 

. 2) 1~7 ~uruş ~edel ile şartnaı:ı;ıesini almak istiyenlerin her giin ve münakasaya 
gır~ek ıstı~enlerın de mezkur gun ve saa~te 2802 liralık ilk teminat ve kanuni belge
lerıyle k0mısyoncu olmadıkla rı h :.ı.kkındak ı vesika ile birlikte komisyona müracaatla-
rL (6678) 16534 . 

~~------------------------~ 

Satılık iki dükkôn 
Ankara Def terdarlığmdan : 

Sahibinin ismi Kıymeti Cinai Kapı No. Mahallesi 
Lira yeni 

Ahmet oğlu Kazım 600 Ahşap dükkan 354 Atıfbey 

Ahmet oğlu Kazım 1440 Ahşap kahve 356 Atıfbey 
Vergi borcundan ötürü haciz ve satılığa çık:ırılan yukarıda mevki ve 

cinsi yazılı iki parça gayri menkul 29 birinci kanun 939 tarihinden itibaren 
21 gün müddetle artırınaya konulduğundan isteklilerin ihale günii olan 18 
ikinci kanun 940 perşenbe günü saat 15 te idare heyetine müracaatları il!n 
olunur. (6698) 16636 
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IJ L /(ALAR idan ba • 1 k ıra/em k :iyı··"" raum a ınaca 
OJum 111afı , 4 eri Fabrikalar Umum Mü-

alın'.:a k em~flüğü Merkez Satın Alma Ko-
Aak ~ u(iJ mısyonundan : 

liiğü l't;rı Fabrilca/ Tahmin edil~ bedeli (720) lira olan 4 
nu d erkez S 4r U!ra o!an ton klorbarium müteahhit nam ve hesabı -

il an: 4tın ... ıı:en Fabrıka na Askeri Fabrikalar wnum müdürluiü 
13 1'ah11J 11 • .rkez sa:!n alma merkez satın alma komisyonunca 3-1-1940 

1 kıı.Je11J k edıICJJ,;140 cuma gunil saat çarşamba günü saat 14 te pazarlıkla ihlile 
k·

7
r urnuın °ffüale edilecektir. Sartııa- edilecektir. Şartname parasız olarak komis 

14°1!ıis;-o11 , .... VD.k komiı;yondan verilir. yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
m de rmuvakkat teminat olan (435) nat olan (54) lira ve 2490 numaralı kanu-
7• ~ 1'.t490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komia
'"Fındeki vesail.le komisyoncu olmadık- yoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar 

ıarına ve bu işle alakadar tüccardan ol- tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası 
duklarına dair ticaret odası vcslkaslyle vesikasiyle mezkQr giin ve ıaatte komiıyo-
mezk6r gun ve saatte komisyona mliraca- na müracaatları. (6597) 16521 
atları. (6598) 16551 

Müteahhit nam ve hesabına 

60 kalem lama demiri ve sair 

muhtelif demir malzemesi 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo -
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (12887) lira odan 
60 kalem lama demiri ve sair muhtelif de· 
mir malzemesi müteahhit nam ve hesabına 
askeri fabrikalar umum mudlırlüğü mer -
kez satın alma komisyonunca 11-1-1940 
perşembe günu saat 14 de pazarlıkla iha • 
le elilecektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (966) lira (53) kurus ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alikadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle mczkQr gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(6629) 16566 

Müf eahhil nam ve hesabma 

8 fon Nafrium bi sülfit ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
rni!'lyonundRn : 

Tahmin edilen bedeli (700) lira olan 8 
ton Natrium bisülfit müteahhit nam ve 
hesabına Askeri Fabrikalar Umum Müdür
hiğü merkez satın alma komisyonunca 
3-ı-1940 çarşamba gUnü saat ı4.30 da pa -
zarlıkla ihale edilecektir. Sartname para
ıız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (52) lira (50) ku
"1!$ ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad· 
dclcrindeki vcsaikle komisyoncu olmadık· 
Jarma ve bu işle alakadar tüccardan ol -
duklarrna dair ticaret oıiası vesikasile mez
kQr gün ve saatte komisyona mUracaatla-
rı. (6596) 16520 

Müf eahhif nam ve hesabına 

38 kalem muhtelif salmastra 
ve saire almaca)( 

16 kalem (elik ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (55.000) lira olan 
16 kalem çelik askeri fabrikalar umum 
müdurlugü merkez satın alma komisyonun
ca 10·1·940 çarşamba günu saat 14 te pa
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname (2) lira 
(75) kuruş mukabilinde komisyondan ve -
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(400 )) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vcsaiklc komisyoncu ol
madıklarına ve bu iııle alakadar tlıccar.dan 
olduklann adair Tka ret odası vesika siy -
le mlıracaatları. (6669) 16633 

O. DEMIRYOLLARI 

4 kalem muşamba ve 
linoleum alınacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan: 

Muhammen bedeli 11900 lira olan 
dört kalem kahve rengi muşamba ve 
linoleum 12-1-1910 cuma günü saat 15 
de kapalı zarf usuliyle Ankarada ida
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 892,50 
liralık muvakkat teminat ile kanu • 
nun tayin ettiği vesikaları ve teklif
lerini ayni gün saat 14 de kadar ko • 
mi!'yon reisliğir.e vermelen lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankaı-a 

da malzeme dairesinden, Haydarpa -
sada Tesellüm ve sevk şefi iğinden da 
1ıtllacaktlr. (559'1) 16585 

Makkap motörleri 
ve teferruatı alınacak 

D. D. Yolları Satın Alma Ko
misyo"undan : 

Muhammen bedeli 10.000 lira olan 
makkap motörleri ve teferruatı 14·2-
940 çarşamba günü saat 15,30 da kapa
lı zarf usulil ile Ankarada idare bina-

Askeri Fabrikalar Umum Mü- sında satın alınacaktır. 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- Bu işe girmek istiyenlerin (750) 
miayonundan t liralık muvakkat teminat ile kanunun 

Tahmin edilen bedeli (2510) lira olan . · 
38 kalem muhtelif salmastıra ve saire mü· tayin ettiği vesikaları ve tekliflerını 
teahhit nam ve hesabına Aıkeri Fabrika - aynı gün aaat 14.30 a kadar komisyon 
Jar Umum MiıdurlilğU Merkez Satın Alma reisliğine vermeleri lazımdır. 
komisyonunca 3-ı-1940 çareamba günü aa- k A k 
at ıs te pazarlıkla ihale edilecektir. $art - Şartnameler parasız olara n a-
name parasız olarak komisyondn verilir. rada malzeme dairesinden, Haydarpa
Taliplerin muvakkat teminat olan (188) 11- şada tesellüm ve sevk şefliğinden da
ra (25) kuruş ve 2490 numaralı kınumın 2 E 
n 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu ğıtılacaktır. (6525) 16628 
olı:ındıklarına ve bu işle allkadar tüccar • ·-------------

8 kalem makara ve iplik ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü Merkez Satın Alma Ko

misyonundan: 
2000 Adet 3 Katlı Haki Saraç ipliii 25 No. 

150 ,, 3 ,, Beyaz Saraç iplifi 25 No. 
ısoc ,, 3 ,, Gri Saraç ipliği 25 No. 

2000 ,, 3 ,. ~.u·ı Çiri~li saraç ipliği 18 No. 
500 paket 2 ,, Keten Saraç İpliği 
200 ,, 3 ,, Keten Saraç İpliği 
700 Adet 40 No. Beyaz Zincirli Makara (914 Metrelik) 

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

Tahmin edilen bedeli (6719) lira olan cinı ve miktarı yukarıda yazılı sekiı kalem 
makara ve iplikler Askeri fabrikalar umum miıdürlüçü merkez satın alma komisyo -
nunca 5-1-1940 cuma günü saat 14.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komısyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (503) lira (93) kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vcsaikle komiıyoncu olmadıklarına 
•e bu işle aUikadar tüccardan olduklanna dair ticaret odası vesikasiylc mezkur gün 
•e saatte komisyona müracaatları. (6628) 16565 

Sabık Osmanlı İmparatorluğunun taksime 

uğrıyan Düyunu Umumiye&i Mecliai 

OSMANLI BORÇLARİ 
Maverayı Erdün ilmühaberleri 

Pariı, 18 ilkkanun 1939 
Osmanlı Düyunu Umumiyesi Mecliıi Maverayierdiin ilmühaberlerinin 

8 numaralı itfa kuponuna ait kar§ılıkların bütün memleketlerdeki h!mil
ler için Londra Osmanlı Bankası nezdinde tamamen teıkil edilmiş olduğu

nu alakadarlara iHin eder. 
Mezkur kuponun i 1.0/- isterlinglik beher kupür için 1 şilin ve 

f 2.101- isterlinglik beher kupür için 2 §ilin 6 pens ve i 5.0/- isterling
lik beher kupür için 5 şilin hesabiyle 20 ilkkanun 1939 tarihinden itibaren 

Londrada tediyesine ba11lanacaktır. 
Diğer piyasalarda (Paris, Amsterdam, BrUksel, Anvers, Bat, Cenevre. 

Zürih, Roma, Ankara ve İatanbul) tediyat icrası halen meri bulunan 
kambiyo murakabesinin itil!' ettirdiği bazı mezuniyetlerin evelemirde is

tihsaline vabeste olup, meclis bu mezuniyetleri istihsal eder etmez keyfi • 

yeti hfimillere bildirecektir. 
Yukarıda zikredilen mebaliğin Türkiye'de türk Iirasiyle mukabilleri 

tediye edilecek ve tediyat yeni bir ilfoa kadar zirde gösterilen müessese

ler tarafından yapılacaktır. 
Ankarnd:ı: Tür kive Cümhuriyet Merkez Bankaaı 

Osmanlı Bankası 

İstanbulda: Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 

ULUS 

ANKARA BELEDiYESi 

Alôkadarlara 
Ankara Belediyesi imar Müdür

lüğünden: 

Kadastro İmar 
Ada No. Ada No. 

965 1584 
964 1585 
964 1586 
959 1587 
959 1588 
956 1589 
994 1589 
957 1590 
958 1590 
954 1591 
955 1591 
955 1592 
956 159~ 

958 1593 
968 1594 
952 1595 
958 1595 
960 1596 
963 1596 
968 1596 
968 1597 
968 159'3 
968 1599 
968 160') 

Demirlibahçede vaki olup yukarıda 
kadastro v~ imar ada numara.arı gös
terilen -;ahanın müstakbel vaıiyetleri 
tesbit ve Vekiller HeHtincc de tas • 
dik edilmiştir. Bıı adalardct yerleri bu· 
lunanların çapla"ını almak üzere İma: 
Müdürlüğüne müracaatları 'lan olu· 
nur. (6576) 16600 

2 - Eksiltmesi 5.1.940 cuma etini! ıaat 
10 da Adana'da askeri satın alma Ko.da 
yapılacaktır. Şartnamesi Ankara, İstanbul, 
Diyarbakır Lv. imirliklcri Adanı As. Sa 
Al. Kom. da görülebilir. 

3 - İstekliler kanunun 2-3 m:ıddelerln· 
deki şarta haiz olduklarına dair vcsaikle 
birlikte tayin edilen saatte en çok bjr sant 
evcline kadar zarflarını mezkur komisyon 
reisliğine vermis olmaları Uizımdır. 

(6504) 16440 

500 fon yulaf ahna<ak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
500 Ton yulaf pazarlıkla satın alınacak

tır. Tahmin bedeli 36200 liradır. İlk temi
natı 2715 liradır. Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. Pazarlığı 3-1-940 çar-
6amba gunü saat 10 da Lülcburgnzda as· 
keri satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. (6611) 16554 

6 bina yaphrıla<ak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
l - hmir tayyare birlikleri komutanlı

ğınca gösterilecek yerde beheri 7722 lira 
kırk kuruş kıymetinde yckOnu 46334 lira 
40 kuruş olan altı adet bina inşası kapalı 
zarf usullyle eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - İhalesi 5 İlk kanun 940 cumartesi 
ıünü saat 11 de lzmir'de Kışlada İzmir 
Lv. Amirliği Sa . Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Teminat muvakkat akçesi 3476 lira
dır, 

4 - Şartname pl5.n ve kcşifnamesi 232 
kuru$ mukabilinde Ko. dan alınır. 

S - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı 
olduklarına ve bu işi yapabileceklerine 
dair ihaleden bir hafta e\•el İzmir Nafıa 
fen hcyetcinden alacaklan vesıkalrı gos
tcrmck mecburiyetindedirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 
sayılı kanunun 2 ve S maddelerinde ve şart
namesinde yazılı vesikalariyle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden eve! en 
az bir saat cvel mezk!!r komisyona vcrmış 
bulunacaklardır. (6529) 164S4 

Odun alınacak 
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Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Levaznr Amirliği Satın A!me. Komisvonundan: 

l - Amasya garnizonunun senelik ihtiyaçlrı için aşağıda cins ve mikdarı göste
rilen besi maddeleri alınacaktır. Sartnam el eri komisyonumuz dadır. İstekliler ı:öre
bilirler. 

2 - Taliplerin hizalarında göııterllen tarihlerde vesika ve muvakkat teminat
lariylc Amaıya alay satın alma komisyonuna müracaatları. 

Bcd~li 
kilosu 

nun Fi. 

Ekıiltmenin Muv. Tc. Vesikaaı 
Cinsi Mikdarı Şekli Lr. K. 

Tarih Saat 

Sığır etl 70000 K.nrf 945, 00 Ticaret 
ve sicil 

Kr. 
ıs. 4/11940 10.30 

Pirinç 10000 Açı le 195. 00 
Bulgur 66000 K zarf 44S, 50 
Kuru fasulye 35000 Açık S67. 50 
Kuru soğan 9500 Açık 17, 82 
Nohut 9000 Açık so. 62 
Mercimek 9000 Açık 47, 25 

.. 26. 4/1 / 940 11 
9. 4/ 1/ 940 11.30 

,. 14, •4.n/'940 11,30 
2,50 5/ 1/940 10 .. 7.50 S/l/940 10,30 
7,00 5/11940 11 

(6453) 16388 

2 kalem yiyecek alınacak 
Ankara Levazım Amirliği SahnAlma Komisyonundan: 

Mub, Bedel İlk teminat 
Cinsi Miktarı Lira K. Lira K. Günii Saat Şekli 

Un 340000 64800 00 4490 00 5.1 .940 11 K.Zarf 
K. Fasulya 48000 9600 00 720 00 5.1.940 ıs 
Sabun 15300 5202 00 390 ıs 5.1.940 16 ., 

l - Menin ıarnir.onundaki kıtaatın ihtiyacı olan yukarıda dnı miktar tal-..min be 
del ilk teminatlariylc eksiltme giuı ve saatleri yazılı ia~e maddeleri kapah :ı:ar[ UllU• 

liyle ekıiltmeyc konulmuştur. 
2 - Eksilme Mersind~ Askerlik şubesi binasında Askeri mahfelde Sa. Al. Ko. 

tarafından yapılacaktır. 
3 - Zarflar aynı günde açıhş saatinden bir saat cveline kadar kabul edilir. 
4 - Fazla bilgi cdınmek istiyen istekliler Mersin satın alma komisyonunda mev• 

cut şartnameleri her zaman görebilirler. (6530) ı64S3 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği SatrnAlma Komisyonundan: 
1 - Mustahkcm mevki Ezine birlikleri ihtiyacı ic;in aşagıda miktarları yazılı sığır 

etleri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - ihalesi 10-1-940 sah gunu hizalırrnda yazılı saatlerde Cınakkale mustahkem 

mevki satın alma kbmisyonunda yapılacaktır. 
3 - Taliplerin gôstedlen teminat akçaları ve ihale kanununun 2 : 3 Uncu madde -

lerindekeı vesaikle birlikte en az ıhale saatrndan bir ıaat evci zarflarını komisyona 
makbuı ınuka b inl'le vermeleri 'ur.umu ılan olunur. (6610) 16553 

M. F iyat M. Teminatı Tutarı 
Kr. Sı. Lira Kr. Lira Kr. 

P. T. VE T. MUDÜRLOCO 
Ankara Levazım Amirliği Satın ı 

Alma Komisyonundan: 

Kilo 
80.000 
500u0 

27 50 1650 00 22000 00 
27 50 931 00 13750 00 

İhale saatları 
11 de 
ıs de 

Masa, dolap ve saire ahnacak 
Ankara P.T.T. Müdürlüğünden: 
Dairemiz ihtiyacı için 15 tane masa, 

10 tane camlı evrak dolabı, 70 tane dö
şemesiz koltuk, 20 tane cam hokka 
açık eksiltme ırnretile alınacaktır. 

1 - Sarıkamış g:ırniıonunun 939 - 94Q 
yrh odun müteahhidi mukavele rnucihincl' 
teahhüdiınü ifa cdcmedicinden kanunun 1. 
ci maddesi mucibince namuhesnbına bu 
1.600.000 kilo odun açık eksiltme ıle satın 
alınacaktır. Tahmin fiyatı 32 bin liradır 
Teminatı 2.400 lirııclır. En son puarlıgı 
5 ikincikinun 940 cuma giınu saat 10 da 
mıntaka satın alnıa KO. da yapılacaktır 
Evsaf ve ~eralt kolordunun tekmil garnı • 
zonlarında me~·cut ve aynı olup her glin 
goriılebilir. (6505) ı644l 

Garaj yoptınlacok 
Eksiltme 3 İkincikanun 940 çarşan· 

ba günü saat 15 te müdürlüğümüz o
dasında müteşekkil mübayaa komis -

Ankara Levazım Amirliği Satın 
yomında yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 793 lira 80 ku - Alma Komiııvonundan : 
. . Eski&chir garnizonunda bir müessesede 

ruştur. Muvakkat temınat 59 lıra 54 yaptmlncak gar:ıi in~ası kapalı ıarf usu -
kuruştur. Alınacak e~yanın nümunesi llylc ekslltmecye konmu tur. Kapalı zarf 
müdürlük kaleminde her gün görüle- usuliyle eksiltm.esi _8-1-940 cumartesi. günü 

b·ı· saat 12 de Eskışchır Kor. Sa. Al. ho. da 
ı ır. yapılacaktır. 
Taliplerin o gün ve saatte komis- Şartname, proie, keşifnnme Ankara İs· 

1 tanbul I.v. amirlikleriyle Eskisctlirde kor 
yonumuza müracaat arı. sa. al. ko. da gorulebilir. 

(6517) 16448 Keşif bedeli 23887 lira 59 kuruştur. İs-
teklilerin kanunda yazılı vesaikle ve tcSu tesisatı yaptırılacak minat makbuzlarını havi tektir mektup -
lannı ,mczkfır gün ve saat ikiye kadar 
komisyon riyasetine vermiş bulunacak P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1 - Etimesgut radyo istasyonu loj 
man binasının harici su tesisatı inşa
atı pazarlığı çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 1604,80 lira 
muvakkat teminat 120,36 lira olup pa
zarlığı 12-1-940 cuma günü saat 11 de 
Ankarada P. T. T. Umum Müdürlük 
binasındaki satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektu • 
biyle kanuni vesikalarını hamilen 
mezkur gün ve saatte o komisyona 
milracaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. 
T. Levazım MüdürlUğünden 4 kuruş 
mukabilinde verilir. 

(6587) 15549 

100 fon Gazoıil ahna~a~ 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden· 
1). İdare ihtiyacı için 100 ton ga -

zoil kapalı zarfla ekı;iltmeye çıkarıl -

tardır. (6526) 16481 

600 fon arpa ahnzcak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
Sankamış garnizonunun 600 ton arpa -

ıına istekli çıkmadı en son pazarlık ıı.ı-
940 perıembe glinü sut 10 Ja Til'1!· Sa. Al. 
komisyonunda y:ıpılacaktır. Tahmın bede· 
ti 30.000 liradır. İlk teminatı 2250 liradır. 
Evsaf komisyonun evsahdır. Kolordunun 
her gnmi:ı:onunda gorulebi!ir. 

(6615) 16557 

Mutbah ocağı tamir eUiriletel< 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 564 lira 85 kuruş keşifli mutfak o

cak tamiri pazarlığı 2-1-940 saat ıs An • 
kara L V. imirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Kati teminatı 85 liradır. Ocaklar 
Akkciprü depolar komutanlığında keşfi ko
misyonda ıörıilür. (6701) 16639 

70.000 ki!o zeylin yağı ~hnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

mıştır. Al K · d • . ma omısyonun an • 
2) Muh~mmen bede~ı (13320) m~ - 70.000 kilo zeytin yağı alınacaktır. Pa-

vakkat temınat (999) !ıra olup eksılt- j zarlıkla cksiltmeai 3-1-940 çarşamba giı~u 
mesi, 14 • şubat - 940 çarşamba günü sıı.at ıs de İstanbul Tof?hanede levazım a-

k 'd p mırllği satın alma komısyonunda yapıla -
saat (16) da An ara ~ • T. T. umum cııktır. Tahmin bedeli 38.500 lira ilk te -
müdürlük binasındakı satın alma ko- minatı 2,887 liradır. Şartnamesi komisyon-
misyonunda yapılacaktır. da goruhir. 

İsteklilerin kanunt vesikalariylc beraber 
3) İstekliler muvakkat teminat belli saatte komisyona gelmeleri. 

makbuz veya banka teminat mektubi- (6700) ı6638 

le kanuni vesaik ve teklifi muhtevi k 
kapalı zarflarını o gün saat (15) e ka- 30.000 kilo ke~i kıh al1naca 
dar mezkur komisyona vereceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankara'da P. T. T. 
levazım İstanbulda P .T .T. levazım ay
niyat şubesi müdürliiklerinden bed~l
ıiz olarak verilecektir. 

(6666) 16629 

LEVAZIM AMIRLICI 

6300 ton buğday 

kırdırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
6300 ton bu~day kırdırılacaktır. Pazarlıkla 
tcksiltmesi 2. 1. 94-0 aalı günıi saat 14.30 da 
Tophane'de lıtanbul levazım Amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaaktır. Tah
min bedeli 60.851 lira ilk teminatı 4292 li
ra 55 kuruştur. Şartnamesi komisyonda gö
rülür. İsteklilerin kanuni vesikalariylc be
raber belli saatte komisyona gelmeleri. 

(6681) 16620 

Sadeyağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Mersin garnizonu ic;in 9600 kilo sa. 

dcyağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmu,. 
tur. Muhammen bedeli 9936 liradır. Mu· 
vakkat teminatı 745 lira 20 kuruştur. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

30.000 kilo keçi kıh alınacaktır. Pazar • 
!ıkla eksiltmesi 9·1-940 salı giıniı saat 14 
de Tophanede L V. Amirliği satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Numunesi ko • 
misyonda gorülur. isteklilerin teminatın -
larıyle belli saatte komisyona gelmeleri. 

(6699) 16637 

20.000 kilo pancar 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 20.000 kilo pancarın açrk eksiltme

si 15-1-1940 saat ıs de Ankara LV. 1 -
mirllgi satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 1200 lira ilk te
minatı 90 liradır. Şartnamesi komisyon.da 
görillür. Kanuni vesika ve teminatla belli 
gün ve saatte komisyonda bulunulması, 

(6703) 16640 

Muhtelif muhabere 
malzemesi alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

300 adet zincirle sarma tırtıl batini hı· 
vi aiır 11hra kablo arkı tezkeresi 300 adet 
çevirecek kol 1000 adet ağır sahra kablo 

Sığır eti a .. ınacak 
Ankara Levazım Amirliği SııtrnAlma Komisyonundan: 

Tutarı Miktarı M. Tem. İhale T. Eksiltmenin Erzalı:ın Glinll 
Li ra Kr. Ton Lira Kr. nevi cinsi 
19100 70 1470 10-1.1940 K. Zarf Sığır eti Çarşamba 
ı 6200 60 1216 10-1-1940 .. ı6 
16200 60 1215 11·1-1940 " ıs Perıcmbe 
24300 90 1822 11-1-1940 .. 16 .. 

ı - Tiimen birliklerinin mayıs - 940 sonuna kadar ihtiyacı olan ıığrr etlerine 22-
11 -939 l!llİP çıkmadığından yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale günü ve saatı yukarıda gösterilen gÜn ve snatmda yapılacaktır. . 
3 - Miktar tutarı muvakkat teminatı yukarıda yazılmrştır. Evsaf ve prtnamesınf 

r:ormck ıstiyenlcr her gün Vizede askeri satın alma komisyonunda mesai saati dahilin
de gorebilirler. 

4 - T alip olacaklar teklif mektuplannı ihale saatında.n bir saat evel komisyona 
verml'lc•i ilin olunur. (6612) 16555 

Peşin para ve açık arttırma 
ile satılık emlôk 

Emlak ve Eytam Bankasındans 
Esas No. Mevkii Mukadder DepoıltotU 

K. 

21 

550 

Boyacalı, yeni Kızılelma mahallesi Mescit so

kağı 399 ada 10 parselde kayıtlı 63 M 2• arsa 
Cebcct Önerme sokak, kadastronun 1821 ada 

49 parselinde kayıtlı arsanın 606 hissede 119 his

sesi (ta-ıamı 606 M2. dır.) 

567.- 113,40 

357.- 71,40 

551 Cebeci, Önerme sokak, kadastronun 1821 ada 50 
parselinde kayıtlı arsanın 610 hissede 53 hissesi 

(tamamı 610 M 2• dır) arsa 159.- 31,80 

552 Cebeci Önerme sokak, kadastronun 1821 ada 51 
parselinde kayıtlı arsanın 526 hissede 44 his

sesi (tamamı 526 M 2. arsa) 132.- 26,40 

553 Cebeci, Özsoy sokak, kadastronun 1825 ada 15 
parselinde kayıtlı arsanın 1386 hissede 174 his

sesi tamamı 693 M 2• ana) 152.- 30,40 

554 Cebeci, Özsoy sokak, kadastronun 1825 ada 25 
parselinde kayıtlı arsa (tamamı 364 M 2.) 692.- 138,40 

555 Cebeci, Köylüler sokak, kadaıtronun 1825 ada 27 
parselinde kayıtlı arsanın 677 hissede 67 hi111esi 
(tamamı 677 M2. arsa) 134.- 26,80 

1 - Yukarıda mevkileri ve mesahaları yazılı emllk pe§in para ve açık 

arttırma ile satılacaktır. 
\ 

2 - Arttırmaya iştirak edecekler içinde mlihür kullananların mUhürle
rini noterden tasdik ettirmeleri ve müzayede sırasında verilen bedel mu
kadder kıyme•i geçtiği takdirde, taliplerin depozitolarını nisbet dairesin· 
de tezyi tevlemeleri 15ztmdır. 

3 - İhale 8. 1. 1940 pazartesi günü saat onda bankamız satıı komisyo
nunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depozito akçesi, hüviyet cüzdanı ve 
iki vesika fotoğrafı ile emlak servisine müracaatları. (6577) 16505 

dolabı 1000 c;ift kösele eldiven 52 adet tel 1 
bUkeccği 110,000 takım yol aşırma ımfı 
126 adet tel çatalı 270 adet izola!ı keskili 
kıskaç nümuneleri komisyon.da mevcut ve 
yukarda cim; ve mikdarı yazılı sekiz kalem 
muhabere malzemesi 2•l90 sayılı kanunun 
M fıkrasına tevfıkan pazarlık suretiyle 
satın alınacaktır. Pazarlıgı ikinci kanun 940 
sah giın ııaat 10 da İzmir Bornova.da 11 -
kcri satın alma Ko da yapılacaktır. Umum 
tahmin tutarı 20.000 lira olup ilk teminatı 
1500 liradır. 

Numunelerini görmek için her gUn ko
misyona mlirar.aat edilir. İstekli olanların 
yukarda bildirilen \•aktindc teminatları ile 
birlikte adı gec;en komisyona. gelmeleri 
ilin olunur. (6663) 1663ı 

400 fon sığ1r eli ahna<ak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
400 ton sığır eti kapah zarfla eksilt -

meye konmuı;tur. İhalesi 15-1-940 pazarte
si saat 15 dedir. Tahmin edilen kilo fiyatı 
30 kurustur. Muvakkat teminatı 9.000 lira· 
clır. Eksiltmeye gireceklerin kanuni veıi -
kalan ile teminat ve teklif mektuplarlyle 
birlikte ihale saatinden bir saat evel Edir
ne sanayi kışlarında satın alma komisyo -
nun gelmeleri. (6662) 16Ci32 

Türk Ziraat mühendisleri 
Birliğinden : 

Birliğimiz tarafından açılan 
ve 25. 12. 939 akıamı biten ro -
zet müsabakaınıza ittirak eden 
altmıı nümune arasrnda Yüksek 
Ziraat Enstitüleri ziraat fakülte-
ıi Talebe Cemiyetinin gönde!"' 
mit olduğu rozet nümuneai 
(Türk Ziraat Mühendisleri Bir-
liği) nin sembolü olarak kabule
dilmiştir. Müsabakaya iştirak et· 
mek hitfunda bulunanlara teşek
kür ederiz. Müsabaka için birli
gımize gönde1'i)en nümuneler 
sahiplerine iade olunacaktır. 

Ankara 2. ci Asliye Hukuk Mah
kemesinden: 

Ankara İktisat vekaleti umum evrak ka
leminde mustahdem Mehmcdin evelcc at. 

Zayi - İstanbul ithalat gümrüğün- dıııı (Kılıçbay) soyadının Nural soyadı i
den aldığımız 112565 numaralı ma • le değiştirilmesine dair olan davanın so • 

b • "k y . . k l ~ nunda : 
uzu zayı ettı · enısı çı arı acagın- Evelce aldıiı Kılıçbay soyadının Nural 

dan eskisinin hükmü yoktur. soyadı ile dcfi1Jtirılmesine ve olsuretle 
İstanbul Galta Kürekçiler'de No. 49 tescil ve ilanına kabili temyız ol'?a~ .ıi • 

A l hd l 
zere 30-11-939 gununde karar verıldıfı 1-

vn ve ma um arı lln olunur. 4870 
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KUVVET ÖZÜ 

FINDIK 
Fındık satış Kooperatifleri Birli

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

Ankara Memurlar Kooperatifi 
Mağazalarında bulursunuz 

Satılık arsa 
Vakıflar Umum Müdürlüğün-den : 

Mahallesi 
lnkılap 

Mevkii 
Çankırı C. 

Cinsi Pafta 
Duvarlı 6 

Ada 
46 

Parsel 
7 

Mesahası 

60,90 M1 

Mescit arsası 
Muvakkat teminatlı 

Lira 
225 

Muhammen bedeli 
Lira 
3000 

Yukarıda evsafı l!zımesi yazılı duvarlı mescit arsasının millkiyeti peşin 
para ile satılmak üzere yirmi gün müddetle açık arttırmağa konulmuştur. 

İhale 15 ikinci kanun 940 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 16 
da ikinci vakıf apartmanında Vakıflar Umum MUdürlüğü Varidat Müdür -
lüğünde yapılacaktır. Satı~ ~rtlarını görmek istiyen taliplerin adı geçen 
müdürlliğe müracaatları. (6631) 16627 

..1ıı111111111111111111111111111111111111 L. - Dersi veriliyor -- -- -

0•1.d,,~~-~~~~rn.~~.n~v yıktırılacak 939 - 940 senesinde mahrukat ka uıID:: 
Adası 

265 
265 
265 
285 

Parseli 
24 
25 
26 
5 

Mevkii 
~amanpazarı 

" .. 
,, 

Cinsi 

Dükkan 
.. .. 

Ahşap hane 

Muhammen bedeli 
Lira K. 

15 00 
5 00 

30 00 
25 00 

Yukarıda ada ve parselleri yazılı gayri menkullerin hedim ve tesviyei 
turabiyeleri alacak şahsa ait olmak üzere enkazı muhammen bedelleri ile 
ilan tarihinden itibaren on beş gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 
İhalesi 4. 1. 940 tarihinde müsadif perşembe günü saat 15 de imar müdür
lüğünde yapılacağından taliplerin % 7,5 teminatlariyle birlikte müracaat-
ları ilan olunur. (6502) 16438 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. --- -
KNiGA - Moskova E E MEZHDUNARODNAIA - ----- S. S. C. Birliğinde rusça, fransızca, almanca, İngilizce, ve sair Ji- : 

: sanlarda inti§ar eden artistik, edebi, zirai, tıbbi, fenni, iktısadi ve E 
E sair mahiyetteki mecmua ve gazetelere 1940 senesi için abone kay- E ---------------------

7 

dına başlanmı§tır. E 
Siparişler abone bedeliyle birlikte şu adreslere gönderilmelidir. E 

MEZHDUNARODNAIA KNIGA - Moskova, 

kalem spor 

- İstanbul, Beyoğlu, İstiklal cad
desi N o. 469 · 

malzemesi ah nacak 

---------------

Ankara Yüksek Ziraat EnstitüsüRektörlüğünden: 
1 - Kurumumuz talebeleri için isim, miktar ve muhammen bedeli ile mu

vakkat teminatı aşağıda yazılı (7) kalem spor malzemesi görülen lüzuma 
binaen yeniden 2. 1. 940 salı günü saat 11 de Rektörlük binasında müteşek
kil komisyon tarafından açık eksiltme usuliyle ihale olunacaktır. 

2 - Spor malzemeleri nümunelerini görmek ve daha fazla izahat ve pa
rasız ıartname almak istiyenlerin Enstitü daire müdürlüğüne müracaatla-
rı. (6398) 16349 

İSİM Adet Muhammen Fi. Tutarı Teminatı 
Fransız flöresi ıs 5 75 

tatbik olu duğu yerlerin nazarı ~ikkatine 
Etibank mahrukat deposundan : 

Mahrukat kanununun şümulüne giren devair, müessesat ve sair bina
ların ihtiyaçları için büromuzca imal ettirilen sobalar; mahal, isim ve ad
resleri aşağıda yazılı ajanlarımız tarafından satılmakta olduğu alakadar
lara ilan olunur. 

Yeri 
Balıkesir 

Bandırma 

İzmir 

Bayındır 

Buca 
Bornova 
Ödemiş 
Torbalı 

Menemen 
Tire 

Ajanın isim ve adresi 
Ahmet ve İbrahim Cumalı kardeşler Çiviciler No. 12 
Fahri Tekeli 

Refik Çullu Birinci Kordonda kömür müteahhidi 

İzmirli Refik Çullu Yazıhanesi 
İzmirli Refik Çullu Yazıhanesi 
İzmirli Refik Çullu Yazıhanesi 
İzmirli Refik Çullu Yazıhanesi 
İzmirli Refik Çullu Yazıhanesi 
İbrahim Güner tütün tüccarı 
Nihat Gidel 

Şaban Görgülil. Halk yazı evi 

Eskişehirli Eşref Zeytinler ve teriki yazıhanesi 

Eskişehirli Eşref Zeytinler ve şeriki yazıhanesi 

İzmitli Vehbi ve Salahattin Örıeş yazıhanesi 
Mehmet Dayıoğlu tüccar 

Eşref Zeytinler ve tcriki Tahıl pazarında 

Keramettin Barut Avcılar pazarı sahibi 

İhsan Şerif Özgen Eczacı 

Etibank Tavşanlı Değirmisaz linyitleri işletmesi 

Vehbi ve Salahattin Öneş tü~ar 

İzmitli Vehbi ve Saliihattin Öneş yazıhanesi 
İzmitli Vehbi ve Saiahattin Öneş yazıhanesi 

İzmitli Vehbi ve Salahattin Önet yazıhanesi 
Rifat Güzel tüccar 

Etibank mahrukat bürosu aatıf memurluğu 

İstanbullu M. Emin Özler yazıhaneli 

İstanbullu M. Emin Özler yazıhanesi 

Emin Yakın Yeni Şirket han tilccar 

M. Emin Özler Galata rıhtım Kefeli Hüseyin han No. 2829 

Arif Sadıkoğlu ve oğulları 
: Monmartre geceleri : 
: : Ortıımelctep ve liae talebelerine matema- Flöre yedek namlusı 30 2 60 

Uşak 

Bozüyük 

İnönü 

Osmaneli 

Burdur 

Eskişehir 

Adapazarı 

Kütahya 

Tavşanlı 

İzmit 

Darıca 

Gebze 

Sabanca 

Konya 

Çankırı 

Kırklareli 

Edirne 

Malatya 

İstanbul 

Giresun 

İnebolu 

Ordu 

Fatsa 

Recep Basri Küçükok 
: Corlne Luchaire _ Albert Prejean : tilı: ve fizik dersleri verilır. Ulu.sta ~· B. : = rumuzuna mektupla müracaat edılmesı. 
.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııiııılr" 4879 

Yavrunuz saadetinizdir ..• 

Onun gürbüz ve aıhatli yetitimi; tabiatın tıpkı bir yavnı sibi 

sinesinde yetiıtirdiği saf ve normal gıda ile mümkündür. Her 
anne tabiatm insanlara bahşettif i bu kudret güzelliğinden 

istifadeyi geri bırakmamalıdır. 

ÇAPAMARKA 
Müstahzaratında hu hassa tamamen mevcuttur 

Betiktaı ÇAP AMARKA Tarihi teeisi 1915 

Kılıç 110 
Kılıç yedek namJus" 20 
Flöre eldiven 15 
Kılıç eldiveni ıo 
MHke 15 

DAKTİLO KURSU 
66 ıncı devresine sonkanunun 

ilk haftasında ba§lıyacaktır. 
(BİR) ayda diploma verilir. 

Steno kursu 
5 inci devre!li tedrisatı için 

k'.ayda başlamıştır. En son kayıt 
7. 1. 940 tarihine kadardır. 

Belediye sırası Hanef apart. 
No. 4 Tel: 3714 4871 

5 50 
2 40 • 30 
3,5 52,5 
3,S 35 
5,5 82,S 

Toplantı tehiri 
Türk Ziraat mühendisleri 

Birliğinden : 
Orman, veteriner ve ziraatçı

lar arasında birliğimizin yılbafı 
gecesi için tertip etmif olduğu 
toplantı, memleketimizin maruz 
kaldığı yer sarsıntısı neticesi o
larak bir kısım yurttaşlanmızrn 
acı zıyaları karşısında duyduğuAnkara Asliye Birinci Hukuk 

Hakimliğinden : muz teessür dolayısiyle yapılmı-
Ankarada Yenieehir Me,rutiyet cadde - yacaktır. Bu maksat için sarfe-

sinde 29 No.lu evde mukim iken elyevm dilmek üzere arkadaşlardan 
1 

~ken~etgfıhı mec;hul bulunan Osman Nuri - toplanmıt bulunan para, mes-
lktisat vekaleti umum evrak kaleminde ' lektaşların gösterdikleri umumi 

karınız Hamdiye tarafından mahkememi - arzu üzerine Kızılaya teberru·· eze açılan boşanma divasınm muhakeme 
günil olan 2S-l2-939 gününde ve daha eve!- dilecektir. 4875 
ki mahkeme celselerinde bulunmanız için 
yapılan bunca takiplere rağmen gelmedi. • 

1 ğinizden verilen gıyap kararı lstanbulda 
çıkan Cümhuriyet ve Ankarada c;ıkan Ulus 
gazeteleriyle ilanen tebliğine karar veril
miş olduğundan bermucibi karar muhake -
mcnizin muallik bulunduğu 30-1-940 salı 
gilnü saat 9 da Ankara Aıliye Birinci Hu
kuk Mahkemesinde bulunmanız veya bir 
vekil gön.<lermcniz için ııyap kararı maka· 
mına kaim olmak üzere on ıün müddetle 
ilanen tebliğ olunur. 4877 

İngilizce, fransızca veya al
mancayı, küçük bir masrafla, 
itinizden ve vaktinizden feda
karlık yapmadan ve eğlene
rek altı ayda öğrenebilmek eli
niz dedir. Mesele halledilmit-
tir. 4847 

ANKARA PALAS 
Milletimizin matemi anın

da yılbaşı balosundan sarfı· 
nazar ettiğimizden yer pa
rası vermit olan zevatın mu
hasebeye müracaatla para
larını geri almalarını saygı-
larla dileriz. 4878 

Zayi - 214 ınımarılı Uzmaıı ika.et tulıeremi 
lıaylıettiııı. T eııiıiıü çılıaracafradaa lıiriııciııia lıiik. 

Ünye 

Sinop 
Manisa 
Alaşehir 

Akhisar 
Kırkaağaç 

Salihli 
Soma 

Turgutlu 
Afyon 
Çay 
Dinar 

Sandıklı 

Bilecik 
Akşehir 

Argıthan 

Çumra 
Ereğli 

Ilgın 

!aparta 
Karaman 
Kayseri 

Niğde 

Sıvas 

Samsun 

Çarşamba 

Ankara 
Diyarbakır 

Elazığ 

Trabzon 

Sürmene 
Hopa 
Rize 
Amasya 

Has.an Eroğlu ve Atıf Özarın Gilvenevl 

Ordulu Güvenevi sahipleri Hasan Eroğlu ve Atıf Özann 
yazıhanesi 

Ordulu Güvenevi sahipleri Hasan Eroğlu ve Atıf Özarın 
yazıhanesi 

İsmail Kırımi tUccar ve komisyoncu 
Müsellim Işıldak Kasaba caddesi No. 160 
Mustafa Özer 

Eıat Özbay Çeşmeli fabrikatör 
Osman Tortuman Ümit bakkaliyesi sahibi 
Manisalı Müsellim Itıldak yazıhanesi 
Muhittin Ersun 

E§rcf Erturgut Üzüm çrıısı No. 5 
Yunus Çelikel veresesi ve damatları 
Afyonlu Yunus Çelikel veresesi ve damatları yazıhanesi 
Afyonlu Yunus Çelikel veresesi ve damatları yazıhaneal 

Afyonlu Yunus Çelikel veresesi ve damatları yazıhanesi 
Eskişehirli Eşref Zeytinler ve şeriki yazıhanesi 
Yunus Çelikel veresesi ve damatları. Tacettin Kantarcı 

Akşehirli Yunus Çelikel veresesi ve damatları Tacettin 
Kantarcı yazıhanesi 

Konyalı Rifat Güzel yazıhanesi 
Konyalı Rifat Güzel yazıhanesi 
Akşehirli Yunus Çelikel veresesi ve damatları Tacettin 

Kantarcı yazıhanesi 

Hilmi Dolmacı Sarraf 
Konyalı Rifat Güzel yazıhanesi 
Nurettin Varlık Kazancılarda tüccar 

Taciroğlu Ali Tecimer ve çocukları 
İhsan Karayaprak Cümhuriyet caddesi 
Sıddık Bilgin tüccar 

Samsunlu Sıddik Bilgin yazıhanesi 
Vehbi Koç ve ortağı 
Misbah Münip Uras kardeşler 
Gafur Sungur tüccar 
Daniş Eyüboğlu ve Osman Akçay 

İsmail Sürmen tüccar 
Etibank Kuvarshan memurluğu 
Mehmet }julOsi Demirel İstanbul bakkaliyesi sahibi 
Rifat Özdemir Mahkeme çarşısı 

(6697) '-------------...: ıııG 7oktur M, T. A. Eıuıiıiiıiiııda Sclıellinr 4374 
-=-~~~~~~~--=.~_:.::....:...:..~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~-
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l1 L U S - 20. inci yıl. - No: 151512 

imtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumt Neıriyatı İdare Eden 
. Yazı İşleri MildUrU 

Mümtaz Faile FENiK 
Mlleaıese Mildürll: Na:ıit ULUG 

ULUS Bamnen ANKARA 

r;====================================================~ 

YENi SiNEMA 
Barü• ıı. rec• 

Hiut .,. miieuir 116,;ik ılle•r 

YARİNiN 
KADINLARI 

Baı Rollerde: 
Joıeliııe Cul - Piere Lorku1 

F raımıca ıöıli 
Seaaalar: 14,30 • 16,30 • 18.30 r•c• 21 d. 

10 ve 12 de 
Ucuz halk matinesi 

Halk ve Sus Sinemalarında 
BUGÜN BU GECE 

Türkçe sözlü bilyilk komedi 

LOREL'-HARDİ HOV ARDALI KT A 
Seanslar: Halk sinemasında 14,30 -16,30 -18,30 gece 21 de 

Sus ıinemasında 14 - 16 - 18 gece 20,30 da ' 

Halk matineleri: Halk'ta 10 ve 12 de Suı'ta 10 da Macera kadını 12 de 

Büyük Ca.ı 

~===============================-===========================:~ 


