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ÇanJon Caddeai, Ankara 

Telgraf: Ulua ·Ankara --TELEFON 
illa.ese lllldilrtl 1144 
Baımaharrlrllk 1871 
Yazı İtleri llidlrtl ıoeı 

hk•1'111n ynımı .. 

~KURUŞ Yazı İtleri 1082 
t dar e lOM 

ADiMi% ANCIMl'%.CIR. 

Milli Komite Merkez Heyetine, 
ve aynca Milli Komite Ankara 
Heyetine ,apılan yardım listele
rini altıncı aayfamızda bulacak
amız. 

·Erzincan' da ölü miktarı yüzde 50 ! 
Yarah miktarı yüzde 20 kadard1r 

Sıhat Vekilimizin beyanatı 

Zelzeleden zarar gören yerler~e mümkün 
olan biilüll tedbirleri -lmıs bulunuyoruz 

t • 

Kayaeri'de 1.000, Divrik'te 1.500 
Sıvaa'ta 1 .000 aile iıkln edilecek 

Vekillerimiz Divrik'te 
Eskiköy, 30 (Husuat surette gönderdiğimiz muharriri~den 

yıldımn telgrafla) - Trenimiz, kar fırtması arasında Dıvrik'e 
doğru yoluna devam ediyor. Burada Sıhiye Vekilimiz Doktor Hu
lusi Alataş'tan ULUS namına son vaziyeti ve rakamları rica et· 
tim. Yaralılar için alman tedbirler hakkındaki sualime Vekil şu 
cevabı verdi: 

" - Kayseri viliyetinde 1000 ailenin iskanı için tedbirler alın • 
mış, her şey hazırlamnıştır. Bu işlerle uğraşmak üzere bir de he -
yet teşkil edilmiştir. Bu heyetin ilk ekibi Amasya'daki yaralılara 
yardnn için Kayseri"den hareket etmiştir. Sivas'taki durmamız -
dan istifade ederek vali ile, Sivas havalisindeki felaketzedelere 
yapılacak yardmılan tesbit ettik. Burada da bütün tedbirle~ alın
mış, teşkil edilen heyetler Hafik ve Ispsala'ya hareket etmışler • 
dir. Diğer bir heyet de Suşe~i~~ ~tmiştir'. Diğe~ tar~f~, Sivas
ta 1000 ailenin yerleştirilmesı ışını de tetkık ettık. Dıvnk te de 
1500 aile iskin edilebilecektir. Bu üç yerdeki hazırlrklar tama
miyle ikmal edilmiştir. 

Gelecek 
feltıketleri 

önlemek için 

ilk ,....aı .... DiYrik'tıea ...,.... 

ken kendilerine aıcak ıilt ve çorba ve
rilmittir. Bu vatandqlaramız Sıvaa 
butanelerine yatmlacaklardır. Diğer 
kafileler de ııra ile geleceklerdir.,, 

Vekilimiz, Erzincan'daki inaan ka
yıbı hakkındaki en ıon malGmatın ne
den ibaret olduiu ıualine fU cevabı 
vermitlerdir: ' 

"- İlk rakamların milbalegalı oldu· 

Bir zelzele harabeainıle canlı kalan bir mahluk: aahip.g, 
zavallı bir bamfı 

Bütün Vatandaşlar 
yardıma koşuyor 

Mi/it yardım komiteleri her yerde 
teıekkül ederek faaliyete geçti 

Dün aldığımız telgraflar, milli yardnn komitelerinin hemen 
lıer yerde teşekkül ederek faaliyete geçmiş bulunduklarını bil -
dirmektedir. 

Bu mim komitelerden, Edirne ko-1 
miteıi ilk günde 3500, Eıkiıehir ko • 
miteai 5200, Ayancık komitesi 1203, 
Afyon komitesi 720, Simav komiteıi 
600, Sinop komiteıi 800, Çanakkale ko 
mitesi 1000, İnebolu komiteai 2111, 
Şarköy komiteıi 105, Merzifon komi
teıi 5000, Ardıhan komiteai 1200, Ll
dik komitesi 200, Samaun komitesi 
10300 lira teberrü kaydeylcniltler ve 
bunlan Kızılay umumt merkezine gan 
dermitlerdir. 

Bundan batka. Sinop memurları 
maqlanndan yiizde onunu teberrii ey,
lemitlerdir. 

Adliye Vek&leti merkez tetkilitiy
le Ankara'da Vekllete bağlı diğer tef· 
kilit ve müeıaeaat menıuplannın te -
berrüleri 7500 lirayı varmııtır. 

300 yataklı 

Kızılay imdat 
hastahane 

.J • • 

trem gıtti 
Kıı:ılay'ın fellket mıntakuına gön

dereceii 300 yataklı bir numaralı ça
dırlı imdat haatanesi Etimeağut'ta 
dün aabah hazırlanmıı ve aaat 17.5 da 
tehrimizden Erzincan'a doğru hare • 
ket etmittlr. fu anlqılıyor. Gelen malOmata göre Ancuını babtuını enkazın alhna verdikten ıonra•zeizeieden lrur

Erzincan merkezinde auı miktarı yüz- talan ve lıendmnden biraz daha biiyiik olan ablaının nrhna -fa· Malatya, 30 LL - Erzincan ve ha-
Jki türlü önlemek için: biri, ölüm- (Sonu s inci aylada) nan ba türk ~nun ımrabı biiyük lelalteti temsil etmiyor naı? valiıi fellkeuedelerine yardım huıu· 

Falih Rılkı ATAY Malatya'nın yardımı 
Haatane ı·öngen cihaziyle, dahili 

ve intani ll11oratuvarlariyle cihub 
ve icabında dri baltalıklarla da mU
cadele etmek için tertibatı havidir. 
Haıtane treninde ihtiyaca kifayet e
decek muhtelif mlitehauıı aruında 
Buna mebuıu operatör doktor Sadi 
Konuk, Urfa mebuıu doktor Fatma 
llemik, Erzincan mebuau ecncı Sa • 
lih Bafotaç da bulunmakta idi . 

t1en lınartulmut olanlan beslemek ---------------------------- ıunda Malatya halJnmn göaterdiii ya 
T• barmdmnak, nüfua daiılmuma -----.....,...---·----. kın allkanın tezahürleri ıün geçtikçe 
kal'fı teclbirler almak; ikinciai, yeni • • • t ff p Gra Müst•H artmaktadır. 
zelzelelerde can kaybım aagariye F RA N s 1 z ve 1 N G 1 L 1 z . . Pli ye Evelki ıun iki Uç aut gibi kıaa bir 
indirecek •e mütehaaaıalar tarafın- .:....... .. ı..-a..•...L.. zaman içinde toplanarak Erzincan'a 
dan taveiye olunan tedbirleri timdi- VI...,.. •llDI llVJVlllUl lllUV gönderilmit olan 1700 kilıOr kilo un, 

elen hazırlamak! f •ki • • • d (Somı Sinci aylada) 

• :!=.u:ı:nh::~:e;ap:;or~~: mütte ı erımızın yar ımı Meclls Reisi ve 
imclat treni Erzincan'• Yanmflır. 

300 yataklı bir aenar hastane ha- İ Baıv-Lllfmlz 
reket etmittir. Milli Yardım Ko- ki hükA-et de felaketzedelere R miteainin yalnız umumi merkeze ait Ulll 

Gümrük ve İnhisarlar 
Vekilimizin beyanatı olarak netrettiii iki aiinlük iane 25 b• ı• • 

mteai 2IO bin kiifur liralık bir ye • ayn ayn er ın ster ın venyor 
kh ı:: tutuyor. Kızılay binalan etY• 
ile dolup botalmaktadır. Felaket, 
bu yardımın aynı tempoda uzun 
mücldet devam etın .. ine lüzum göa
terecek kadar büyiiktür. Salahiyet· 
tar makamların Sivaa ve Kayaeri'· 
tle biner aile barındırmak imki.Dım 
hulmut olmalarını buauai bir mem· 
nuniyetle kaJ'fılanz. F elüet aabaaı, 
Anadolu'nun her bakımdan nüfua 
kuafetine bilhaaaa ihtiyaç göateren 
hir bölgeaidir. Bis orada zelzeleclen 
nelki tenbabiı dahi gidermek ça • 

Bulgarlstan'ın iki milyon levalık yardımı 
Londra radyosu, dün akpm, ingiliz ve fransız hükümetlerinin 

Türkiye'deki zelzele felaketzedelerine sarfedilmek üzere ayn ay
n 25 er bin ingiliz lirası vermeyi kararlaştırdıklanru bildinniştir. 
Londra radyosu, bu hesapça Fransa'nın vereceği mikdann aşağı 
yukarı 4,5 milyon frank tuttuğunu söylemiştir. Bu hususta Ana -
dolu ajansının Londra ve Paris'ten aldığı haberler şunlardır: 

releri arıyorduk. Muvakkat ba- . ~ndra. 30 ·~ - Röyter .•Janaı 
rmdırma tedbirleri öyle alınmak bıldıriyor: lngıltere hüldlmetı aon 
icap ecliJOr ki bu vatandqlar önü • günlerde Anadolu'da vukua gelen 
müsdeki yaz tekrar yurtlarına dön· zelzel~ fel!ketı:~elerin~ yardım ol • 
ıiinler; eYela bir kıamı amele Ye mak ibere Türkıye emrıne 25 bin in
)"ardancı olarak inpatta çalıpm· giliz liraıı tahsiı etmiftir. 
lar; bir kıamı çiftçi olarak eluinler Frarmz parl&mentam ve lranaz 
" s•lecek kıta kadar gene köy, ka- matbuatının alaJra.ı 
aaba Ye 19hirlerine . yerletainler. Pariı, 30 a.a. - Müthit bir zelzele 
Açıkta kalanlan yerlennde ••imak- fellketine uirıyan aadık müttefik 
lara almak için her te:ri yapmak. Türkiyenin lehine gerek franıız par
bu mümkün olmadıiı vakit yakın lamentoau gerek franıız matbuatı 
merkezlerde toplu bulundurmak, müttefik bir tezahür göıtermektedir. 
bulaaa nüfus daiıbtm• • meydan Ayan mecliıinin dünkü toplantıaın
nrmemek lizımdır. Felaketzed• da &yan reisi Jeanneney, Franaa'nın 
)eri~ t~as eden vatand,l~ızm derin taziyelerini Tilrkiye'ye arzet
Tazıfeaı de, onlara devletın ıakan·ye miı ve buna hilkilmet namına Daladi
İllf& huauaundaki kati azmini anla • er de ittirlk eylemiıtir. 
tarak, kendilerini ümitaizlik içinde H DalaJ" ' • aözl • 
yeni toprak •e yeni it aramak tema- eryo ve ıye nın en 
7iillerinden kurtarmak olmalıdır. Bu aabah mebuaan meclisinde reiı 

(Sona ı. a.aca aylada) (Somı J 4actl aqladı) ı..;ıg B..-Jcili B. Çemberl•ln 

izahat verdiler 
C.H. Partlıl grupu ile parti mllata· 

kil grupu umuınt heyetleri dön 29. 12. 
g3g aut l4 de reiı Tekili Hilmi Uran'· 
ın riyasetinde toplanmıttır. 
Toplantı mevzuu, yurdumuzun ba· 

zı mıntakalarında hakikt bir fellket 
halini alan zelzeleden zarar gören va
tandaılarımıza yapılan ve yapılacak o
lan yardım tedbirlerini bilktlmetten 
dinlemekti. 

Ri yaıetçe milzakereye ba!Janmaz. 
~an evel bu felikete kurban gitmek 
auretiyle içimizden ayrılmıı olan n
tandaıtarın tuizi için heyet bir daki
ka ayakta aük<ita davet edilmiı ve mü
zakereye iptidar edildikte eveli B.M. 
Meclisi Reisi Abdülhalik Rencla. te
tekkill eden millt yardım komiteleri
nin ne ıekilde çalıpıayı plinlamıı ol
duğundan grup heyetini haberdar et
tiği gibi Baıvekil Dr. Refik Saydam 
da bu feliketin haber alınmaaını mü
teakip hilkUmetçe derhal ittihaz edil
miş olan ve bundan böyle ittihazı dU
şilnülen tedbirleri etrafiyle izah et
miı ve Başvekilin beyauatı grup heye
tince ittifakla ve teıekkürle kabul o
lunmuştur. 

B. Raif Karadeniz yapılan ve yapılacak 
itler hakkında mühim imbat verdi 

Gümrük ve lnhiaarlar V eılrilimU B • Raif Kan denizden yeni yıl 
münasebetiyle ıazetemize beyamtta buhmmalannı rica ettik, 
aaym Gümrük ve inhisarlar V ekilimb muharririmizin muhtelif 
auallerine ayn ayn cnap Yermİftİr. 8. Raif Kan.deniz'in beya· 
natmı yazıyonız: 

- 1939 yılı içinde sizin görütilnüs 
ile memleketin en mühim bldiaeai ne 
olmuıtur? 

- 1939 yılında memleketin en mil· 
him bldiaeal Avnıpa'da 1-tlıyan har· 
bin memleketimizdeki teairleri ve 
bundan bqka son günlerde vuku bu· 
lan hareketiar.ıın vatanımı.ada vücuda 
getirdiği büyük fellket olmuıtur. 

- Doldurduğumuz yılın gümriik 
ve lnhiaarlar itleri bilhuaa hangi ia
tikamette inkipf etmittir? 

Grup aynı celsede, her mebuıun fe
liketzedeler için hemen aıgart yib 
lira yardım teahhüdilnü de kabul et • 
mla ve rumamede batka madde olma· 
dıilDdan rivasetçe celaeye nihayet Giinrrlilr ve lnltiMırlar VekilimQ 

- 1939 yılı gilmriiklerde tatbik e • 
dilmekte bulunan kanunların ve kai
delerin ihtiyaçlara göre değiftirilme
ıi hazırlıkları lle geçmittir. Bilhaıaa 
ithallt umumt tlrifemizin tatbikini 
kolaylqtınnak makaadiyle eıyanın 
bir fihriıtinl (Repertuvar) vücuda 
getirmek için çalııılmıt ve bu ıene 
içinde ikmAl edilmittir. 

verilmittir. (a.L) B. Rail ""'-leng (Soaa 1 bel •yf atia) 
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Türk SUıiorında 

Gemilerin muayene 

edildiğine dair bir 
ıikayef yoktur 

Bir Alman denizaltısı 
tarafından torpil/enen Rus -Fin harbi 

Gümrük ve İnhisarlar 
Vekilimizin beyanatı 

(Ba~ı 1 inci Sayfada) 

lnhisarlarda: 
suretiyle bu işin teknik kısmının ta
mamen bitirilmesi kararındayız. Tica
ret ve Maliye Vekatetlerince de resim 
cetvelleri bakımından gerekli ttdiller 
itmam edilebildiği takdirde bu proje
nin Meclise sevki mümkün olocaktır. 
Bu suretle vücuda gelecek yeni tari
fe ihtiyaçlara daha uygun, daha müte
kamil bir hal alacak ve birçok ileri 
memleketlerin tariftlerine de uygun 
bulunacağından bu memleketlerin ha
rici istatistiklerini bizimkilerle karşı
laştırmak ve mukayese etmek imkanı· 
nı da temin edecektir. 

Roma, 30 a.a. - D. N. B. ajansı 
bildiriyor: 

Cenova vapur kumpanyasının Ka -
pomele vapuru Cenova'ya gitmek üze
re 13 teşrinisanide lstanbul'dan hare
ket etmişti. Hamulesi buğday, kereste 
ve balya halinde muhtelif emtea?an 
mürekkep bulunuyordu. 14 teşrinisa -
nide Çanakkale'den çıkacağı sırada 

vapur, bir İngiliz kruvazörü tarafın -
dan muayeneye tabi tutuldu. Bu sıra
da gemi türk sularında Kapudağının 
takriben bir mil açığında bulunuyor
du. 

Bir ingitiz kumandanı cebir istima
li tehdidi ile gemiyi araştırdıktan son 
ra, zaptetmiş ve Lavalet'e götürerek 
orada 9 gün mUddetle mevkuf bulun -
durmuştur. Gemi 13 kanunuevelde av
det ederken, keza türk sularında in -
giliz harp gemileri tarafından ikinci 
defa olarak muayene edilmiştir. 

İstanbul'dan alınan diğer bir habere 
göre, Macaristan'a gönderilmek üzere 
kuru incir ve Uzüm yüklü olarak İz -
mir'den gelen Tisza isimli macar va
puru keza, bir ingiliz harp gemisi ta
rafından araştırılarak Maltaya ıevke
dilmiştir. 

Demek oluyor ki, bu İngiliz harp 
gemileri türk sularında açık denizde 
bulunur gibi hareket etmektedirler. 

Ankara'daki ihracat ticareti mah -
fillerinin hükümet nezdinde İngiliz -
Ierin müdahalelerine karşı teşebbüste 
bulundukları, fakat türk bükümetinin 
türk karasularının himayesini temine 
matuf tedbirleri almağa mütemayil 
bulunmadığı haber verilmektedir. 

Anadolu Ajan•ının notu : 
Salfilıiyettar makamattan aldığımız 

maJamata göre, türk sularında gemi 
muayeneleri yapıldığına dair hiç bir 
tikayet vaki olmamıştır. 

Fransız - İngiliz 

müttefiklerimizin 
yardımı 

(Başı 1. inci sayfada) 
:B. Heryot, Anadolu halkının m~ruz 

kaldığı felSketten dolayı meclisin 
duyduğu teessUrU Türkiye Millet 
Meclisine ifade eden ve meclisin dost 
milletin matemine kardeşçe bir tesa
nütle iştirak ettiğini bildiren mesajı 
okumuştur. Mebuslar, ayağa kalkarak 
bu mesajı sürekli surette alkışlamış -
tardır. 

B. Daladiye, B. Heryo'nun sözleri· 
ne hükümetin de iştirak ettiğini be -
yanla demiştir ki: 

Felaketin zannedildiğinden 
daha korkunç olduğunu haber al· 
dık. Çok clürüıt ve çok ceıur doı· 
tumuz Türkiye'ye fransız mille -
tinin derin dostluk teminatını 
göndeririz. 

İngiliz 
zırhlısı 

tekrar üssüne geldi 
Londra, 30 a.a. - Resmi bir tebliğ

de bildirildiğine göre perşembe günü 
öğleden sonra bir denizaltı tarafından 
atılmış olan bir torpille yaralanan 
"'Queen Elisabeth,, sınıfından bir zırh 
lı şimdi kendi vesaitiyle mensup oldu· 
ğu limana gelmiştir. 

Zırhlı ciddi hasara uğramamıştır. 
Yeniden bir kişinin daha kaybolduğu 
ve bir kişinin de ağır surette yaralı 

bulunduğu tesbit edilmiştir. Bu su -
retle kaybolanların adedi 4 ü bulduğu 
zan&dilmekted ir. 

Amirallık makamı harbin bitlayetin 
denberi alman bahriyesinin biri "Ro
yal Oak,, diğer tayyare gemsii !"Cou
rageous,, olmak üzere ancak iki saffı
harp gemisi batırmağa muvaffak ola
bildiğini hatırlatmaktadır. Halihazır
da İngiltere'nin 14 saffıharp gemisi 
vardır. Bunlardan üçü esaslı tamir gör 
mekte veya yenileştirilmektedir 9 saf
fıharp gemisi de kızakta veya inşa ha
lindedir. Bunlardan ikisi bu senenin 
başlangıcında deniz indirilmiş olduğu 
için büyük bir ihtimalle önümüzdeki 
sene içinde hazır olacaktır. Bütün hu 
gemiler şimdiye kadar yapılanların 
çok fevkinde son derecede kuvetli 
zırhlara malik olacaklardır. 

lngiliz. ve alman deniz 
kuvetlerinin mukayesesi 

Londra, 30 a.a. - Deyli Telgraf'ın 
deniz muharriri, harpten beri ingiliz 
ve alman donanmaları arasındaki far
kın İngiltere lehine arttığını yazmak
tadır. 

Büytik Britanya'nın hizmette 14 ve 
inşa halinde 9 saffıharp zırhlısı oldu
ğu halde Almanya'nın hizmette 4 ve 
inşa halinde 4 zırhlısı vardır. İngilte· 
renin hizmette 6 ve inşa halinde de 6 
tayyare gemisi bulunmaktadır. Hal -
buki Almanya'nın ancak inşa halinde 
bövle bir 5remisi vardır. lngilteren'in 
58 kruvazörü vardır. Almanya'nın ise 
Leipzig'in torpillcnmesinden sonra 
kruvazör adedi 6 ya inmiştir. İngilte
re 25 Almanya 7 kruvazör yapmakta -
dır. İngilterenin 180, Almanyan'ın 22 
torpido muhribi mevcuttur. 

Bir alman gemiıi ı;aptedilJi 
Rio - de - Janeiro, 30 a.a. - Zahire 

ve maden yüklü olarak Rio - de - Ja· 
neiro'dan hareket etmiş olan 8.500 
tonluk alman bandıralı Bahia Blanca 
vapuru bir ingiliz harp gemisi tara -
!ından zaptcdilmiştir. 

Bir gemi mayne çarptı 
Londra, 30 a.a. - 238 tonluk ve 

Reserche ismindeki İngiliz mayn ta -
rak gemisi şimal denizinde bir mayn 
çarparak batmış, fakat mürettebatı 
kurtarılmış~ır. 

ı 
.. ":··u~ ......................................... I 
KUÇUK DIŞ HABERLER 
.................................................... ı B. Daladiye, Fransa'nm Türki· 

ye'ye kartı olan dostluğunu teyit 
edecek tahsisatın süratle kabulü
nü meclisten rica etmi~ ve mütte· 
fikan alkışlanmı,tır. 

X Roma - Roma, kalın bir kar tabakasiyle ör
tiilaıüıtiir. Bıiliin ı•cc kar r•imııhr. 10 Hnedtnbe· 
ri Romalılar lnı lıadar çok kar yaidıfını katırla-· 
maktadırlar. 

Ayan meclisinin dünkü 
toplantısında 

>< Pariı - Reiıiciiıııhur l.ebr•n, lnıilıere'nin Pa· 
ris biiyiık elçisi Compbel, )'lınaa elçisi Politis, ıene• 
ral Gımelin n Ankaradalıi fr~nsız ataıe111iliteri ıe• 
MUI o .. ı.onne .. ·,u kabul etıııiıtir. 

Muhtelif cephelerdeki Rus 
taarruzu durduruldu 

İnhisarlar idaresi rasyonel çalışma· 
larına devam etmiştir. Bilhassa artan 
sarfiyatı karşılamak için istihsal işle
rine daha ziyade ehemiyet verilmiş· 
tir. Malatyada yeni bir tütün fabrika
sı tesis edilmiş ve bir tütün işleme evi 
açılmıştır. 

Bitlis'te mevcut tütün atölyesinin 
· · ·· . • • makineleştirilmesi için 1§.zımgelen ha-

h 
Hel~ı?kıb, ~lod?.ad .. ::- Yukı~k kuRman

1
da 1 . k:J?aılyhTbe~e.~raph gadzetesınınMHel - zır tıklar yapılmış ve inşaatı tamam-

eyetının ı ır ıgıne gore us ar sın ı mu a ırıg rus or usunun ur -
1 Hatjalahtenjaervi ve Summa civarın· mansk'la olan muvasalasını kesmiye anBmıştır: 

1 
b 

1 
d kl hall 

. . . .. u tesıs er u un u arı ma er-dan Karelı berzahında bulunan Fın- çalışan muhtelıf mufrezelerden maa- d k' h Ik . • . b" · h 
1 · .. .. . . e ı a ıçın yenı ır ış sa ası o a-landiya hatlarına yenıden taarruz et- da, 1200 u mutecavız kayaklı Fınlan· k 

mişlerse de geri püskürtülmüşlerdir. diya askeri Kemijaervi istikametinde ca tır. 
Rus tanklarından 5 i tahrip ve 2 si zap taarruz yapan Sovyet alaylarının geri Sigaralarımızdan sürümii az olan 
tedilmiştir. Rusların Kelja'ya yaptık- kuvetlerini mütemadiyen yıpratmak - Yalova, İzmir, Üçüncü kalın, Halk 
lan yeni bir taarruz da geri püskür- tadır. Finlandiyalılar, muvasala hat - İnce nevileriyle Yenice tütünü ka1dı
tülmüştür. !arını kestiklerinden, bu muhabirin i- rılmış buna mukabil şark mıntakasın-

Kelja muharebcıoinde Rusların zayi- Hive ettiğine göre, on bine yakın rus 
1 
da mahalli ihtiyacı karşılamak için 

atı 600 kişidir. Finler bu mıntakada askerinin ordu kuvayı külliyesiyle te- Doğu ismiyle yirmilik paketi beş ku
bir miktar harp malzemesi iğtinam et- ması tamamen kesilmiştir. ruşa satılmak üzere bir nevi sigara ih-
mişlerdir. Şimali Finlandiya ordusu kuman· das edilmiştir. 

Ruslar, aynı zamanda Ladoga'nın danı general \Vallemins külliyetli ku- Malfımunuz olduğu üzere yüzlük ve 
şark şimalinde Ruokojaervi istika - vetler tahşit etmekte olup, bazı emare ellilik olm3k üzere iki nevi çeı:it siga
metinde de taarruza geçmişlerse de lere göre Kemijaervi'ye ani bir t&ar - ralarımız satılmaktadır. Bu çeşit siga
Finlerin müdafaası karşısında dur- ruzda bulunmıık istiyen rus alayları • raların daha az para ile tedarikini te-
mak mecburiyetinde kalmışlardır. 27 na, bu kuvetleri karşı çıkaracaktır. min için yirmi beşliklerini de piyasa-
ilkkanunda Syskijaervi mıntakasın- lsveç'tc toplanan iane ya cıkarmak için çalışıyoruz. 
da cereyan eden muharebede iki rus Daha iyi tiltün yetiştirilmesi üze-
taburu bozguna uğramıştır. Düşman Stokholın, 30 a.a. - !s,·eçte finlan- rinde çalışmalara devam edilmiştir. 
sahada 300 ölii bırakmıştır. Finler 10 diyal~lar için toplanan iane 5 milyon On yedi yerde deneme ve tecrlibe 
hafif top ve bir miktar makineli tü- 800 bın kuronu bulmuştur. Bunun SOO t 1 ] . it d 

0
•• k fı"delı"a"ı te-. . .. ar a aı ı, a ı yer e rne ., 

fenk ve tüfenk ele gedrmi<111erdir. bın kuronu hır gunde toplanmıştır. • d"l · t' A ca ziirraa tohum ... ... d . . . . 1 1 . I sıs e ı mış ır. yrı 
Kuhmo mıntakasında Finler bir Bu rakam ~:..ısını gı.zh tutu an . >ır dağıtılmıştır. Bunlardan başka halkın 

tank, bı"r tank topu 1·g-tı'nam ve bı"r 1·a- şahsın verdıgı 150 hın kuronluk ıanc . . .. .. . . . ak 
d h"ld" ıyı tutun yetıştınnesıne yanyac 

şe kolunu imha etmişlerdir. a 1 ır. muhtelif faaliyetlerde bulunulmuştur. 
Suomusalvi'nin şimalinde Vinta- Mannerheı"m h'"ttına yapılan ı d ı 

'-& spirtolu içkiler sahasın a yapı an 
jacrvi gölünün etrafında muharebe de hücum püskürtüldü iş!er şöyle hulasa edilebilir: 
vam etmektedir. Finler düşmanın iaşe -

Heısinki, 30 a.a. - Son ür gün zar- Ankara Bı"ra Fabrı'kası İnhı"sarlar kollarını imha, bir tankını tahrip ve ,, 
3 tank ile iki topunu iğtinam etmi~ler- fında Sovyet kıtaları Mannerheim İdaresine intikal etti. Bira satış fi· 
•1 • hattına üst üste taarruzlar yapmışlar- yatlarında yarıyarıya tenzilat yapıluır. 

Mehtaptan istifade eden Sovyet dır. dı. Bu tenzilat bira istihtakini ehemi-
tayyareleri gece Kareli berzahının şi- Eskisine nazaran daha iyi tanzim vctli surette arttırmıştır. Bu ihtiyacı 
mal ve garp mıntakalariyle merkezde edilen şiddetli bir topçu hazırlık ate- karşılamak için elimizde bulunan tek 
iki fin şehrini bombardıman etmişler- şinc rağmen Sovyetlcrin bütün hü · fabrikayı tevsi ederek imal kapasite
dir. İnsanca zayiat yoktur. cumları çok kuvetli müsademeler ne- sini dört milyon litreden altı milyon 

Sovyet kltaları geçen haltaki 
yerlerinde 

Kirkens, 30 a.a. - Sovyet kıtaatı 
Heojenjarvi civarında hala geçen haf
ta işgal etmekte oldukları mevzilerde 
bulunmaktadır. J ordanfoss civarında 
Z8 kfinununcvclde ancak devriye kol
ları ar.asında milsademeler olmuştur. 

Rus tebliği 
Mosk.ova, 30 a.a. - Leningrad as

keri mıntakasının tebliği: 
29 Kanunuevelde mühim hiç bir hli

dise olmamıştır. 
Birkaç noktalarda Sovyet tayyare

leri muvaffakiyetlc bombardıman yap 
mışlardır. 

H ez.imetin sebebi 
Helsinki, 30 a.a. - Royter bildiri -

yor: 
Haber alındığına göre, Sovyet kıta· 

atı Finlandiya'nın aksayı şarkında, 
Hojenavi'den karmakarışık bir halde: 
çekilmektedir. Bu hezimetin aebcbi 
fevkatade soğuklar ve yiyecek nok -
sanıdır. 

Sovyet tayyareleri oldukça faaliyet 
göstermiş ve bir çok şehirlerde tehli
ke işaretleri verilmiştir. Yalnız Hcl -
sinki'yc hücum vuku bulmamıştır. Bu 
rada mevcut kan:ıate göre, hava müda
faası olmıyan Leningracl'a karşı Fin -
Iandiyanın mukabele bilmisilini davet 
etmemek için Ruslar lielsinki'ye hü· 
cum etmiyorlar. 

Munmarsh demiryolu kesildi mi? 

ticesinde püskürtülmüştür. Manner • litreye çıkarmak için çalı§ıyoruz. 
heim hattı tecavüzden masun kalmış- Halkı yüksek dereceli içkilerden 
tır. Rus tabiyesinin düzelmiş olması kurtarmak için kırk derecelik rakı çı
Sovyet erkanı harbiyeui arasında al - kardık. Küçük şişelerde rakı satışına 
man teknisyenlerinin vücuduna ihti - 1-11-939 dan itibaren nihayet verdik. 
mal verdirmektedir. 

Bodni körfezine doğru bir geçit 
açmak i~in Sovyet kıtaahnın şimdiye 
kadar boş yere uğra~tıkları Süomo -
salvi mıntakasına oldukça fazla mik
darda takviye kıtaatı gelmi~tir. Taar
ruza tekrar başlamak üzere bu kuvet
lerin yaptıkları tahşidat Finlandiya 
tayarelerinin şiddetli bombardıman 
ve mitralyöz ateşine maruz kalmıştır. 

Fin tebliği 
Helsinki, 30 a .a. - Bugün neşre -

dilen Finlandiya tebliği, Kareli her -
zahında nis'Qi bir sükun hüküm sür -
düğünü ve bu mıntakada, ezcümle Su

Halkın temizlik ve sıhhi ihtiyacını 
ucuza temin edebilmesi için p,iyasaya 
seksen den:celik kolonya çıkardık. Ko 
lonyaların daha uygun kaplarda satı
şı için tetkikat yapmaktayız. 

Avcılığı teşvik için barut ve av mü
himmatı fiyatlarında şimdiye kadar 
mümkün olan tenzilat yapılmıştır. 

Bu esne bu tenzilata iJAveten kara 
av barutu fiyatını 220 den 200 kuruşa, 
ikinci av barutunun kilosunu da 180 
den 165 e indirdik. 

vanto gölü üzerinde iki Sovyet taar -
ruzunun akim kaldığını bildirmekte- mıııtır. 
dir. Bazılarını bu suretle kısaca ifade 

Bu sene temmuzdan itibaren dev
let kinininin memlekette tevzii işi İn
hisarlar İdaresince yapılmağa başlan-

Ladoga gölü şimalinde Kitela mın- eylediğimiz 939 faaliyetlerimiz göz -
takasında bir rus taarruzu kırılmış _ den geçirilirse İnhisarlar idaresi fa

aliyetinin halkın menfaatine ve bilhas tır. 

sa sıhhi ihtiyaçlarına daha alikah o-
Riekki mıntakasında Sovyet kıta - !arak inkişaf ettiğini görebiliriz. 

atı, hududa k<ıdar atılmıştır. Sücımo -
salvi mıntakasında bir kaç giinden be- 1940 yılı taıavvurları 
~i başlıyan mUsademeler devam et - - 1940 senesi için tasavvurlannız 
mcktedir. nelerdir? 

Diğer mıntakalarda işara değer bir - Gümrüklerde: 1940 senesinde 
şey yoktur. Dün, Sovyet tayyareleri gümri.ık mevzuatı üzerindeki faaliye
miiteadrlit şehirleri bombardıman et- timizi arttırmak kararındayız. Bu cüm 
nıişlerdir ve sivil ahaliden bir kaç leden olarak evvela hazırladığımız re
kişi ölmüştür. pertuarı bastırarak bunu en kısa bir 

lnhir:mlarda: 
İzmir tütün fabrikası tamir edile

cek ve işleme d~ha rasyonel bir hale 
gelecek. 

Yeni yapılan Bitlis atelyesi 1940 
senesi ilkbaharında makineleşmiş bir 
halde faaliyete geçecek. 

1stanbul'da yeniden kurmak istedi
ğimiz tütün fabrikasının etütlerini 
ikmal edeceğiz. 

Vücuda getirdiğimiz bir inşaat pro
gramına tevfikan memleketin muhte
lif yerlerinde zlirr.a için emanet am
barları ve kendi tütünlerimiz için iş
leme ve bakım evleri yapmak istiyo
ruz. 

Memleketin muhtelif yerlerinde bü
yük stok ve tevziat ambarları vücuda 
getirerek rnamulatımızı buralardan 
satış noktalarına sevketmeği düşünü
yoruz. 

Tütün ve sigara paketlerimizi ye
nileştirmek ve onlnra daha güzel ve 
başka bir şekil vermek için çalışıyo
ruz. 

İngiltere ve Amerika'ya tütünleri
mizin ihracatı işi üzerinde daha esaslı 
faaliyete geçeceğiz. 

Yüksek dereceli içkilerden halkı 

kurtarmak için az alkollü içki sarfi
yatını tezyit maksadiyle sarfeylediği
rniz mesaiye devam edeceğiz. Şarap 
fiyatlarının bir az daha tenzili, bira 
sevkiyatının kolaylaştırılması kırmızı 

şarap kalitelerinin ısi§hı, tecrübe için 
Anadolunun bazı yerlerinde şarap i
malatına başlanması gibi faaliyetleri
miz bu cümleden olacaktır. 

Muhtelif yerlerdeki tuzlalarımızda 
istihsali kolaylaştırmak bakımından 
mümkün olan ısl§.hatı yapmak tasav
vurundayız. 

Görüyorsunuz ki bütün bunlar üze
rimize aldığımız vazifenin daha iyi 
görülebilmesine matuf tedbirlerdir. 

Gelecek 
felaketleri 
önlemek • • 

ıcın 
..;;> 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

Paris 30 a.a. - Öğleden sonra top
lanan ayan meclisinin açılıtında B. 
Daladiye hükümetin zelzele kurbanı 
türk ahali lehine tahsisat verilmesi i
çin bir kanun projesi teminine karar 
verdiğini söylemi§ ve demiştir ki : 

"'Büyük Britanya başvekili B. Çem· 
berleyn, bu tesanüt tezahüründe 
iki memleketin iştirak ettiğini gör . 
mek kendi hükümetince arzu edildi -
ğini bana bildirmiştir. Binaenaleyh, 
onun namına ve mütesanit her iki hü
kümet namına söyliyebilirim ki, ge
rek fransız ve gerek ingiliz htiktimet
leri tarafından bu ahali lehine aynı 
gayret sarfedilecektir. Arzusunun is'
af edildiğini B. Çemberleyn'e bildir . 
meme Ayan meclisinin salahiyet ver _ 
mek hususunda mutabık bulunacağı 
fÜphesizdir. 

X Bel/at - Cündılik lriılı Presa ınetesinin 
IDt'tlıuinde dün ıeca lıir bomba infilak etmiıtir. [. 
nice binadaki e17a7a IH'ltol dokuldiıiii ıörii!ıııüJ • 
tür. Ha.arat mühim iıe dt insanca zayi..ı yaktar. B• 
ııule de Valtr .. nın n.aıiri efkôrı addedi!mcldcdir. 

X Kalıir• - G•lecck lk'1M! i;ia Mısırın silahlan
- aı.uraflarıaın nazırlar -cıisince 1 O milyon liu 
olarak tahmin edilJiiini Alırım ıucıtesi yuınalıta
dır. 

X Poriı - l.illa'da öirenildiiine ıöre ıece çıkan 
bir yınıın netİCHİnd• ıelıri• telefon aanlrılı laııı.ı· 
mİyla lwırap olmuıtar, HHarat ptk miilıimdir. 

topraklarına gitmeleri lUzumunu kay
tleylemektedir. 

Gazeteler F·ansız halkı arasında ge 
niş bir iane açılmasını ve bu suretle 
yalnız insani duyguların değil mütte
fiklerin Türkiyc'ye olan hararetli his
lerinin de isbat edilmesini terviç edi
yorlar. Bu suretle felakete uğrıyan 
Türkiye'ye yardımda bulunulmuş ola
caktır. 

Londrn. 30 a a. - Rigadan gelen 
telgraflardan öğrenildiğine göre Mour 
manskta bulunan Rus kıtaaları Lenin
grad'a Murmansk şimendifer hattın -
da nakliyatın sekteye uğraması üzeri
ne yiyecek bulamadıkları için isyan 
etmişlerdir. Bu hal, şimendifer hattı
nın bir kısmını berhava etmek için 
bir kaç giin eve! rus hatlarından ge -
çen Finlerin bu maksatların!!. eri~tik· 
lerini göstermektedir. Stokholm'<len 
öğrenildiğine göre Kafkasya ve Siber · 
ya"dan takviye kıtaaları gönderilmiş -
tir. Bu kuvetlerin 150.000 kişiden iba
ret olduğu söylenmektedir. Kanada -
dan gelen ilk fin gönüJlü kafilesi Hel· 
sinki'ye vasıl olmuştur. 

Finlandiya tayyareleri, bir kaç ke- zamanda memurlarımızın ve ithalat 
şif uçuşu yapmışlar ve kara ordusu - tacirlerimizin ve gümrük işleriyle a
nun harekatına muvaffakiyetle işti · j Jakalı olan vatandaşlarımızın istifade
rak etmişlercir. İki Sovyet tayyaresi sine arzedeceğiz. 
diisüriilmüştür. Gümrük muamele ve formaliteleri-

H elainhi askeri mahfillerinin ne ait hükümleri ihtiva eden 934 ta-
fikri rihli olan bugünkü gUmrük kanunu

Jlelsinki, 30 a.a. - Askeri mahfil
ler Finlandiya kayaklı efradının Le
ningrad - Munmansk dcmiryolu ilze -
rinde yaptıkları harekata dair haber
lerin teyit edilmediğini söylemekte -
dirler. 

Son giinlerdeki ileri harek5tı es -
nasında finlandiyalılar Sovyetlerin 
harp sahasında bıraktıkları yaralıla -
rın vaziyetinden Sovyet ordusundaki 
sıhiyc servisinin çok fena olduğunu 
anlamışlardır. 

muz ihtiyaçlarımıza uygun bir halde 
değildir. İleri memleketlerin gümrük 

kanunları üzerinde tetkikler yapmak 
suretiyle yeni bir proje hazırladık. 

Bu proje üzerindeki nihai tetkikleri· 
mizi ikmal ederek Bliyük Millet Mec
lisinin bu içtima devresine yetiştir -
meğe çalışacağız. 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkın
daki 1918 sayılı kanunda tatbikattan 
alınan neticelere müstenit ve fayda 
verici tadiller yapan bir layihanın 

Büyük Millet Meclisi Encümenlerin
de müzakerelerini takip etmekteyiz. 

ikinci tedbirleri hazırlamak va • 
zifesi türk mühendis ve mimarlan
na, nafıamıza düşüyor. Anadolu'yu 
dola§an bir mütehassısın söylediği
ne göre, zelzelenin aebep olmakta 
olduğu can kaybının en büyük se
bebi, in§a tarzıdır. Yıkılmı§ ve yan
mıt binalaran çoiunda, dıvarların 
ayakta durduğu görülüyor. Anado
lu yapılarının üstü, zayıf ağaç dal• 
ları Üzerinde, kalın bir toprak taba
kası ile örtülmÜ§tÜr. Hafif bir sar
sıntıda bile bu tabaka &"ÖÇÜyor ve 
altındakileri ezip boğuyor. Halbu -
ki sık sık zelzele geçiren memleket
lerde bu ft:!liketi önliyen çatı tarzı 
bulunmu§tur. Bu çatılar köylüleri -
mizin dahi, öğretildikten sonra, ko-

layca tatbik edebileceği bir tertip
ledir. Mütehassısın ehemiyet verdi
ği ikinci nokta, bazı kasaba ve köy
leri daha sağlam temelli yerlere 
lcaydırmo.ktır: bir takım köylerin 
ta§lık ve bayır üstündel:i evleri 
sağlam kalmı~, ael akıntısı iistün
deki evler İse tamamen yıkılmıştır. 
Mütcha5sıs, eğer tecrübelere müs -
tenit bu tedbirlere riayet edilecek 
olursa, zelzele felaket ve tahribatı
nın yüzde ona hatta yüzde beşe in
dirleceği kanaatinde bulunuyor. 
Bir facianın yüzde doksan:nı önli -
yecek tedbirler, zelzele ihtimalleri
ne maruz bütün bölgelerde, tatbikı 
kanunlaştırılan mükellefiyetler ha
line getirilmek lazım gelir. Nafıa -
mızın alakadar dairesinin gerek in
§aat yapılacak bölge ıçın, gerek 
mütehaasıs raporunda iıaret olunan 
sahalar için bu tedbirleri sü:-atle 
tesbit etmesini rica ec!eriz. F elake
tin, bilhassa can kayıbının büyük 
bir kısmı, ananevi inşaat kusurları
na ait olması bize cidden ağır geli
yor ve istikbal için pek ehemiyctli 
bir vazife ve mesuliyet kıorşısında 
bulunduğwnuzu hatırlatıyor. 

Ayan meclisi, başvekilin bu teklifi
ne derhal ve müttefikan alkışlarla mu
kabele etmiştir. 

Fran•ız gazetelerinin yazdıkları 
Matbuat da Fransa ve lngiltere'nin 

Türkiye'yc askeri bir tehlike anında 
yardım için bUtün tedbirleri almış ol
duklarını miişahcde ettikten sonra, 
Türkiye'ye bu müthiş fetaketten son
ra yalnız taziye değil bütün Akdeniz 
limanlarında hazır bulunan sıhhi he
yetlerin yardıma geçmesini ve acıları 
hafifletmek ve insan hayatlarını kur
tarmak için derhal doıt cümhuriyet 

Fransız matbuatı, bunun bütün fran 
ıız efkarıumumiyesince hararetle ka
bul ve hilklimetçe !eşvik edileceğin
den şiiphe eylememektedirler. 

Buf garisf an' ın iki milyon 

Levahk yardımı 
Sofya, 30 a.a. - Bulgar hükUmeti, 

Türkiyedeki son zelzelede felakete 
uğrıyan halka yardım olmak üzere en 
kısa bir zamanda in!aat levazımı ve 
gıda maddeleri mübayaa edilerek gön 
derilmek üzere iki milyon levalık bir 
tahsisat kabul etmi!tir. 

Amerika'dan alınan tayyareler 
Vaşington, 30 a.a. - Fiıı!andiya as

keri heyeti, bir an evci tayyare, mo -
tör ve sair harp malzemesi tedariki i
çin Amerikan askeri bürolarını tazyi
ke devam etmekte ise de Vaşington, 
Londra, Paris ve diğer memleketler -
den verilen siparişleri hazırlamakla 
meşgul olan Amerikan fabrikaları şim 
diye kadar Finlandiya'ya ancak 45 tay 
yare verebilmişlerdir. 

Muvasala hatları kesildi 
Londra. 30 a.a. - Finlandiya'dan 

son gelen haberlere göre, Sovyetler, 
Mannerheim hattı üzerinde yeni bir 
taarruza teşebblis etmişlerdir. 

Garp cephesinde 
Paris, 30 a.a. - 30 kanunu evel sa

bah tebliği: 

Şiddetti soğuğa rağmen, Moselle 
ile Sarre arasında, keşif kolları faali
yeti olm}1ştur. Dün haber verilen tay
yare harekatı tayyareler arasında hiç 
bir müsademeyi mucip olmamıştır. .... 

Paris, 30 a.a: - 30 kanunu evet ak
şam tebliği: Keşjf kolları faaliyeti 
daha mahdut olmuştur. 

Bu layiha kabul buyurulduğu tak
dirde kaçakla mücadele yolundaki 
çalışmalarımız daha semereli olacak -
tır. 

İthalat umumi tarifemiz tertip ve 
tasnif itibariyle mütekamil bir hale 
gelmeğe muhtaçtır. Milletler Cemiye
ti Ekonomik Komitesince hazırlanmış 
olan tarife cetveli (Nomanklatür) c -
sas tutularak tarifemizi buna intibak 
edecek şekilde değiştirmek için çalı
şıyoruz. Önümüzdeki yıl içinde ala
kalı V ckaletlerle de istişare edilmek Falih Rıfkı AT AY 
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Erzincan~ da ölü miktarı yüzde 50 ! 
Yarah miktarı yüzde 20 kadard1r 
. . 

Sıhat Vekilimizin beyanatı 
(Başı 1. inci sayf ac!a) 

de 50, yaralı miktarı yüzde yirmidir. 
Zelzeleden zarar gören yerlerde müm
kün olan bütün tedbirleri almış bu
lunuyoruz. Bütün imkanlardan istifa
deye devam edeceğiz. Gayemiz, hiç 
bir vatandaşı• açıkta bırakmamaktır. 
Hükiimetin tedbirlerini kuvetlendiren 
milletimizin büyük ve şükran değer 
alakasiyle bu hedefe muhakkak vara-
cağız.,, 

Kemal Zeki Gen~osman 

* * * 
Vekillerimiz Divrik'te 

Eskiköy 30 (Hususi surette gön
derdiğimiz muharririmizden Yıldı
rım telgrafla) - Dahiliye ve Sıhiye 
Vekillerimizin seyahat treni kar bas
kıİıı ve fırtınası yüzünden Karagöl ve 
Eskiköy istasyonlarında on beş saat 
geciktikten sonra ancak Erzincan is
tikametine doğru yoluna devam ede
bildi. Kar ve tipi bütün şiddetiyle de
vam etmektedir. Fakat yolda artık 

tehlike kalmamıştır. Erzincanla tel
graf görüşmeleri tekrar kaybolmuş • 
tur. Posta idaresine ait telgraf hatla
rı zelzele günündenberi yıkılmış ve 
rapılamamıştır. Demiryolları telgraf
ları da tipi yüzünden yeniden hasara 
uğramışlardır. Dördüncü işletme mü
dürlüğü telgraf ve demiryolları hat
larının tamiri için yeniden 300 amele 
yollamıştır. 

Eskiköy'de Dahiliye Vekilimiz he
nüz Erzincan'la muhabere temin edi
lemediği için şimdilik Divrik'e kadar 
gideceklerini ve vaziyeti oradan idare 
edeceklerini söyledi. 

Erzincan'dan kalkan ilk yaralılar 
katarı, Çetinkayaya gelmişlerdir. 
Sıhi imdat ekipleri Erzincanda 

Erzurumdan gönderilen sıhi imdat 

ekipleri Erzincana gelmit ve derhal 
işe başlamı§lardır. Bu ane kadar Er
zincandan hareket ettirilen iki yara
lı treninde 215 yaralı vardır. 
Şimdi öğrendiğime göre birinci ter

tip yaralı kafilesi Divrik'e gelmiştir. 
Sıvas yolunun henüz açılamamış ol
ması dolayısiyle bu kafile yaralıların 
ağırlıkları derecesine göre Malatya, 
Elazığ ve Diyarbakır hastanelerine 
yatırılmak üzere yollarına devam et
tirilmiş ve ara istasyonlarında icabe
den iaşe ve sıhi tertibat alınmıştır. 

'"ol açıldığı takdirde ikinci kafile Sı· 

Yard ım devam ed iyor 

Ankara evlerinden yığınla 
' 

eşya teberrü ediliyor 

Bir talebe bin lira birden verdi 
vas'a nakledilecek v.e ~u m~kün .?1- Ankaralıların felakete uğrayan vatandatlarrna karşı gösterdik-
mazsa gene cenup ıstıkametıne gon· ı I · d l"k ddA h"" ı · l d ı d.. ük" d .

1 
kt" erı can ana a anın ma ı tezaı ur erı o an yar ım ar, un, f • 

en ece ır. ran değer bir şekilde devam etmiştir. Milli yardım komitesinin 
Kar fırtınası devam etmektedir. yapılan yardımlar için merkez olarak tesbit ettiği üç yer, akşama 

Tunceli istasyonunda kalan iki sıhi kadar çeşitli eşyalarla tamamiyle dolmuştu. 
imdat ekipini ve ekiplere gönderilen Ankara komitesinde den.k denk, ?ohça bohça, paket paket, 
yiyecek maddelerini bu istasyondan getırmektedır. 

Yap1lan nakdi teberruların yekQ - D .. k.. • ı h ğm 
alıp Erzincan'a götürmek ve bundan un u yagmur u ava.ya ra en 

nu 40,000 lirayı get".miştir. Mülhakat- A k • h h · b. k k k .. sonra da Erzincan valisi emrinde r~- 3 n aranın er angı ır so a o -
r- ta toplananlar bu yekWıdan hariçtir. · d b dak"k d ı kü. ··k 

lışmak üzere erzakla gönderilen 18 şesın e eş on ı a uran ar çu , 
Geçen her saat bu teberrua bir mühim b" ··k · f k' b'"t"" k ı kamyon, Acıkale kazası ilerisinde kar- uyu , zengın a ır u un an ara ı -

':I mikdar ilave etmektedir. 1 ki d 11 • d tara saplanarak kalmı•tır. Kamyonlar arın koltu arın a ve e erm e eşya 
':I Ankara'dan ilk yardım treniyle vi- d l k k b 1 ı· ı ancak dün sabah, karları armak sure· o u a ın a ın un arı tes ım a an 

x layet ve belediyece satın alınan dokuz k ı d • k k ld tiyle yollarına devam edebilmi•ler • mer ez ere ogru oşuşma ta o u • 
3 bin liralık yeni battaniye ve yünlü • ·· .. ı d' B k ı d dir. - Kemal Zeki Gencosman. gunu gormuş er ır. u mer ez er e-

Dördüncü Umumi Mülettiı 
Er%incan'da 

Erzincan, 30 a.a. - Dördüncü umumt 
müfettişi hamil yardım katarı 29-12-
1939 gecesi saat 22 de Erzincan'a ge· 
lebilmiştir. Temizleme ve yardım it· 
leri bu sabah 3().12-939 da başlamııtır. 
Bu katardaki külliyetli malzemeden 
halka yiyecek tevziine dün geceden 
itibaren başlanmıştır. Erzincan halkı 

bugün daha sakin ye yapılan yardım
dan memnundurlar. 

giyecek 13.500 kilo gıda maddesi, mü- ki telefonlar durmadan işliyordu, ma-
hiın miktarda teshin vesaiti, ayrıca 3 hahalleleroen haber veriyorlardı: bu
büyük sandık çorap ve yünlü eşya rada bir kamyonluk eşya hazır hemen 
sevkedilmiştir. gönderin yükliyelim. Kadın yardım 

121 balya eıya sevenler cemiyetinin evlerden eşya 

Düne kadaı teberru edilen eşya toplamak, milli hakimiyeti tahrik et· 
cinslerine göre tasnif edilerek 121 mek yolundaki fasılasız ve verimli 
balye haline konmu§ ve sevke hazır_ gayreti göğüs kabartacak bir manza -
lanmıştır. Bu eşyanın yüzde altmışı ra arzetmekte idi. Bir çok kadınları • 
yenidir. Ankara halkı kış için hazır • mız kendi hususi otomobilleriyle ev 
ladığı ve giyinmek için şiddetli so _ ev eşya topluyorlar ve onları gözleri 
ğukları beklediği eşyasını felaketze _ gibi sakınarak sevk torbalarına kendi 
de kardeşlerine gönderilmek üzere elleriyle yerleştiriyorlardı. 

Sırtındakilerini çıkarıp _verenler 

Bütün Vatandaşlar 
ya rdıma koşuyor 

memurlar toplanarak yer sarsıntısı fe
laketzedelerine yardım için maaşları
nın tutarından her ay yüzde ikiden 
aşağı olmamak ve ikincikamın ayın • 
dan itibaren başlayıp beş ay devam et
mek üzere nakdt muavenette bulunma
yı taahhüt etmişler ve taahhütlerini 
imzalıyarak Kızılaya tevdi etmişler -
dir. 

Evlerde eşya toplamıya gidenler 
en güzel bir armağan getiren en aziz 
misafirler gibi karşılanıyordu. Teka
üt olmak üzere olan hasta bir zabitin 
karyolasından kalkarak odasındaki 
kilimlere altındaki yatağın birini sa
rıp verişini bu samimi ve umumi ta -
halükün bir örneği diye kaydediyo • 
ruz. Bir harbiye talc:besi mektepte 
kullandığı pijamasını ve sırtından ye
ni çıkardığı iç çamaşırlarını getirdi, 
soğuktan titrediğini görenler bir ka
çını olsun giyin diyecek oldular. "üs
tümdekiler bnna yeter ben tavan al • 
tındayım, onlar toprakta ve karda,, 
dedi ismini soracaktık savuştu. Me • 
bus kadınlar vekil kızları, evinde bel
ki yıllardır kirli çamaşıra el sürme • 
miş güzide k:ıdınlarımız, İstiklal sa -
vaşına iltihaka giden oğullarının tor
basını hazırlıyan analar gibi hamarat 
ve içli akşamlara kadar çalıştılar. 

Millt yardım komiteleri her yerde 
teşekkül ederek faaliyete geçti 

TAŞKÖPRÜ - Felaketzedelere 
ilk yardım olarak Taşköprü kazasın • 
da dün toplanan 550 lira başvekalet 

Felaket haberini duyan halk, felaket· emrine Ziraat bankasına verilmiştir. (Başı 1 inci sayfada) 

4000 klto bulgur ve 1400 küsO.r ekmeğe 
ilaveten diln de 7000 küsQr kilo bul
gur, 1000 kilo buğday, 1100 kilo muh
telif erzak ve konserve ile 2000 kilo 
pekmez ve 2000 kilo ekmek gönderil· 
miştir. 

Para yardımı da iki gün içinde 2320 
lirayı bulmuştur. 

Bundan başl(a evelki gün Malatya 
bez fabrikası müdürü Nizami'nin ri
yasetinde bir mühendis bir doktor, bir 
aıhat memuru ve altı işçiden mürek
kep bir imdat heyeti de felaket saha
ııria hareket eylemiştir. 

Bu heyet beraberinde yedi ton muh 
telif cins erzak ve sıcak yemek pişir
mek için icabeden kazan ve saire ile 
elli takım yatak ve yastık, battaniye 
eczayı tıbbiye, soba ve diğer bir ta· 
kım lüzumlu eşyayı götürmektedir. 

Bu heyetin emrinde ayrıca bin lira 
vardır. Bez fabrikası felaketzede kar
deşlerimizden 200 ki~iyi barındırmayı 
taahhüt eylemiş bulunmalttadır. 

Vilayetimiz kazalarından Darende 
ilk yardım olarak Kızılay umumi mer
kezine 1000, Adıyaman 520 lira gön
dermi!"tir. 

Vilayetlerin yarJımlan 
Vilayetlerdeki milll yardım komite

lerinin faaliyetine dair dün öğleden 
sonra alınan haberlere göre, Çanak -
kale komitesi 1000 liralık i!k yardımı
nı 2000 liraya iblağ eylemiş ve bunu 
Kızılay emrine tevdi eylemiştir. 

İzmit komitesi de 2000 lira gönder
miştir. Sivrihisar ilk yardım olarak 
1000 lira vermiştir. 

Uşak'ın Karahalil nahiyesi komite
si de Kızılaya derhal 500 lira gönder
miştir. 

İzmit, Çanakkale memur ve müstah 
demleri ikincikanun aylıklarından 
yüzde b:şini terkeylemişlerdir. 

Bu nakdi teberrüler dışında Sivri -
hisar kazası 1253 çift çorap ve eldiven 
göndermiştir. 

Babaeski'nin yardımı 
Babaeski, 30 a.a. - Babaeski hayır· 

sever halkı tarafından Erzincan fela· 
ketzedelerine ilk yardım olmak üzere 
154615 kuruş gönderilmiştir. Bunu 
müteakip memurlar, mektepliler ve 
köylüler ve gene halk tarafından ya
pılacak teberrualar gönderilecektir. 

zedelere tehalükle elini uzatmaktadır. Balıkesir - Milli yardım komitesi 
Kmtamonu'dan yardım teşekkülünü müteakip bir gün içinde 

Kastamonu (Hususi) - Zelzele fe- 7.000 lira teberru kabul eylemiştir. 
laketzedelerine ellerinden gelen yardı Bundan ba§ka yiyecek ve giyecek 

de kabul edilmektedir. Kazalarda temı yapmayı kararlaştıran Kastamonu· 
lular, milli yardım komitesini valinin şekkül eden komiteler de çalışmaları-
reisliğinde kurarak bir hamlede mer- na başlamışlardır. 
kezde 10.000, Kargı'da 1000, Tosya'da Sinop - Zelzele felaketzedelerine 
1000, Taşköprü'de 500 lira topladılar. yapılacak yardım için vilayette yar
Kadınlarımız, evlerinde çeşitli giye • dım komiteleri kurulmuş ve vilayet 
cek paketleri hazırladılar. Tosyalılar merkezinde 800 lira ile bir miktar yi· 
kamyonlarla pirinç verdiler. Bir. gün- yecek ve eşya toplanmıştır. Memurlar 
de 750 kat elbise dikildi. Teberrü ve maaşlarının yüzde onunu felaketzede 
alaka devam ediyor. yurddaşlara tahsis etmişlerdir. Kaza, 

nahi ~. ve köyl~rde halk, yardım işi-
Diğer yardımlar ne hassasiyet ve büyük alaka göster-

KA YSERl - Vilayet merkezine, mektedir. 
milli yardım komitesi delaletiyle diln İlk yardım olarak toplanan 800 lira 
14,000 lira yardımda bulunulmuştur. Kızılaya gönderileceği gibi, kaza, na· 
Ayrıca yiyecek ve giyecek temini için hiye ve köylerden de toplanacak olan 
çalışılmaktadır. para, vakit kaybetmemek için her ak· 

TOKAT - Dün saat 20,30 da Kay· 1am Kızılaya gönderilecektir. 
seriden hareket eden trenle memur re Erzurum - Erzurumda hazırlanan 
fakatinde ve Erzincan valiliği emrine, ve Kolordu tarafından da gönderilen 
mübayaa suretiyle, Pastırma, şeker, ekm~kler Tunceli istasyonuna yollan
pirinç, bulgur, fasulye, sucuk, pek - mıştır. 

mez, çay, tuz yağ peynir, zeytin ta· Dün hareket ettirilen trene ihtiya
hin helvası, ekmek, limon, kuru üzUm ten iki kamyon da bindirilmiştir. Bu 
gibi gıda maddeleri ve sabun, don ' kamyonlar gönderilen ekmekleri ha
göınlek gibi eşya gönderilmiştir. Malı- milen Erzincan'a gidecektir. 
rukat çadır ve battaniye de gönderil- Sivas - Dün akşam Sivas vilayetin-
miştir. den ve kazalardan, Erzincan'a, ekmek 

Bunlardan başka, her gün aynı sa· paBtırma, zeytin, peynir, şeker, çay 
atteki trenle ekmek ve lüzumu kadar gibi gıda maddeleriyle, sabun, çivi, 
yiyecek gönderme tertibatı alınmıştır. destere, keser sevkolunmuştur. Bun
Erzincan valiliğince cinsleri işaret e- dan ba§ka Sivastan Hafik ve zara ka
dilecek erzak bu tertipler arasına da- zalarına çadır, Suşehri istikametinde, 
hil edilecektir. karlı yolları açmağa çalışan ekiplere 

Kayseride - İki gün içinde nakten tahtakürek, eldiven, kar gözlüğü, gaz 
yapılmış olan teberrüat yekunu 14,700 yağı ve gaz lambası, pastırma, helva, 
lirayı bulmuştur. Bu teberrüatın 3000 zeytin, ekmek gönderilmiştir. 
lirası bez fabrikası, 2510 lirası tayya- İzmir - Şarki Anadolu zelzelesi -
re fabrikası memur ve işçileri. ve 1200 nin muhitte uyandırdığı derin teessür 
lirası erkek lisesi muallim ve talebele- bütün şiddetiyle devam etmektedir. 
ri tarafından yapılmıştır. Kızılaya yapılan teberrular dakika-

Bundan başka dünkü trenle Erzin· dan dakikaya artmaktadır. Nihat adın 
can'a 25 ton muhtelif cins erzak ile 6 da bir terzi kalfası dün Kızılay'a mü· 
bin ekmek, 200 battaniye ve 2 bin don racaat ederek verecek bir şeyi bulun
gömlek gönderilmiştir. madığı için, bedeli, felaketzedelere 
ESKİŞEHİR - Eski§ehir memur- gönderilmek üzere altın, nişan ytizü

ları, zelzele felaketzedeleri için birer ğünü teberru etmiştir. 
maaş teberrü etmiye karar vermişler- Akhisarda ilk liste olarak dün 1500 
dir. lira gönderilmiştir. İzmir'deki teber-
İSPART A - İsparta mrkez ve mül ru listesi de mütemadiyen kabarmak

hakatında yardım komiteleri te§ekkül tadır. Listede biner ve beşer yüz lira
tderek derhal faaliyete geçilmiştir. lık teberrüler büyük bir yer tutmak

Dün sabah vilayet binasında bütün tadır. 

Bir küçük talebe kız, geç vakit da
ğılınırken odacıya gizlice yalvarıyor
du: "Ben yedi bucuğa kalmaz' geli • 
rim, erkendir diye kapıyı açmamazlık 
etmeyin emi ?,, 

Nakdi teberruların da arkası kesil
miyor. Koltuğundan paketi bırakan
ların elleri ceplerine uzanıyor, gön
lünden kopanı ve bütçesinin imkan 
verdiğini uzatıp makbuzunu alıyor. 
Bir harbiye talebesinin kim bilir han
gi hali vakti yerinde akrabasından 
kalma 1500 liralık vadeli mevduatının 
1000 lirasını Kızılay'a vermeleri için 
İş Bankasına mürac.aatini bir misal o
larak zikredelim. Maarif Cemiyeti ta
lebeleri, 726 lirayı "ilk yardım" kay· 
diyle getirmiş bulunuyorlar. Muhafız 
gücü zabitleri aralarında topladıkları 
630 lirayı teslim ediyorlar. Memurlar 
Kooperatifinin 1000 lirası, Kız Lisesi
nin 360 lirası .. hangisini zikretmeli ... 
Eşya ve para yardımında bulunan ta
lebe kızlard:m çoğu, yaralılar gelin
ce hemşirelik etmiye hazırız, adres
lerimizi yazdıralım mı diye soruyor
lar. 

Bütün Ankara maliyle, parasiyle, 
~aniyle seferber.. bütün ankarahlar 
da bir köşesi yıkılan evinin ve o kö
şede kalan en yakın akrabasının yar
dımına koşan aile efradı hali var. Te
berruların bu bolluğu ve genişliği 

karşısında komite, il'k kararını tadile 
mecbur olarak vatandaşlardan rica e
diyor: Sayın ankaralılar, evlerine uğ
ranmasını beklemeden yapacakları pa
ra ve eşya teberrularını Yenişeliir 

Parti binasına, Postane caddesindeki 
Kizılay merkezine, Samanpazarı Kı -
zılay şubesine ve Cebecideki Parti 
binasına getirmek lutfunda bulunsun
lar. 

F elô.ketzeJeler için diki§ 
dikenler 

Yardımsever bayanların İsmet İn
önü Kız Enıtitüsünde, felaketzedeler 

FELAKETİN YURT DIŞINDA AKİSLERi 

BÜTÜN İNSANLIK 
DÜNYASI MÜTEESSİR 
Her yerden taziyet telgrafları geliyor 

Zelzelenin memleket dışında ve dost memleketlerde uyandır
dığı acı devam etmektedir. Dün verilen yardım kararları ve acımı· 
za iştirak haberlerinden başka olarak bugün aldığımız haberler 
şunlardır: 

lngiliz kıralı ve bCl§Vekilinin 
acımıza İ§tirakleri l settiğini yazmaktadırlar. Elefteron Vima gazetesi diyor ki: 

• "Türkiye'nin maruz kaldığı fela • 
~ond~~· .30 a.a.~ - Ga:etele~, Türkı- ketin yunan milleti üzerinde çok de • 

ye de bu!ük. felaketl~rı mucıp olan rin tesirler yapması ve yalnız, matem
z~~ze~e üze~ı~e.. İngıltere kıra!.ı~~? de olan asil müttefik millete karşı 
Tur~~ye Re~~~cumhuru İsmet ~nonu - sempati uyandırmakla kalmayıp fela
ye ?onderdıgı telgr~~ı neş~~~ıyorlar. ket karşısında tesanüt nümuneleri 
İngıltere kıratının gonderdıgı telgraf gösterilmesi de tabiidir. 
§U~u~." . . Aynı gazete, yunan Kızılhaç cemi-

Turk mılletıne bu kadar acı ve bu yetinin, Anadolu zelzelesi kurbanları· 
kadar elem veren müthiş zelzele habe- na Yunanistan'ın yardımını ve türk 
rini duyunca fevkalade müteessir ol- milletine kardeş Yunanistan'ın tesel
dum. Bu hususta milletimin türk mil- ]isini götürmek üzere istical etmesini 
leti hakkında duyduğu derin mubah- istemektedir. 
bet hislerini kabul buyurmanızı rica 
ederim." 

Diğer taraftan Çemberleyn de Tür
kiye Başvekili Doktor Refik Say
c!am'a şu telgrafı göndermiştir: 

"Türkiye'de büyük felaket doğu

r:ın zelzele haberi beni dehşet içinde 
bıraktı. Türk milleti ve bilhassa fe
lakete uğrıyanlar için duyduğum de
rin muhabbeti ekselansınıza arzede-
rim." 

Ameriluılılann alôkası 

Ankara, 30 a.a. - Birleşik Ameri· 
ka devletlerinin Ankara büyük elçili
ği başvekil Doktor Refik Saydam'a 
müracaatla İstanbuldaki Amerikan 
hastanesi ha' hekimi doktor Shephe· 
ard "Şepart" ile iki türk doktorunun 
ve muavin müstahdeminin felaketze
de mıntakalarda çalışmıya talip ve 
amade oldukları bildirilmiştir. 

Doktor Refik Saydam Birleşik A
merika devletleri büyük elçisinin ve 
amerikan hastanesinin bu dostane ve 

Ankara, 30 a.a. - Zelzele felaketi 
. insani alakasından dolayı teşekkürle-

8 4§vekilimize gelen taziye 
telgralları 

münasebetivle ingiliz başvekıli B. . . "f d . b .. h k t · rını ı a e etmış ve ugun are e e • 
Çemberleyn'den, fransız başvekili B. d k kl d ı h · . , . . . ece 300 yata ı ça ır ı astaneyı 
Daladıye den, Mısır başvekılı Alı Ma- .. kibe .. d .1 k ı ·· . . mutea n gon erı ece o an yuzer 
hir Paşa'dan E.::şvekil Doktor Rcfık k1 "k" h d b" · , . . yata ı ı ı seyyar astane en ırıne 
Saydam a bırer tazıyet telgrafı gel • D k Sh d "Ş t" h t' i 
miştir. o tor epear epar eye ın 

memur edeceğini bildirmiştir. 
Yunanistan' J a tee .. iir Amerika Kızdhaçının yardımı 

Atina, 30 a. a. - Bütün gazeteler. Vaşington, 30 a.a. _Amerika kızıl-
Tilrkiye'deki felaketli zelzele hak • haçı Türkiyedeki .zelzele felaketzc
kında Anadolu Ajansının verdiği ha· delerine telgrafla on bin dolar gön
berleri uzun uzadıya kaydetmektedir· 

dermiştir. · 
!er. Bu haberler, Atina radyosu tara

Mıar'daki ingüiz kumandanının 
fından da neşredilmektedir. Felaketin d 
il lti ·11 . . bh t b yar ımı ş mu , yunan mı etını me u ı - . • . . . 
rakmıştır. Bu gazeteler, memleket ef- Kahıre, 30 a.a. - Mısırdakı ıngılız 
k!rı umumiycsine tercüman olarak, kuvetleri kumandanı general Wilson 
çok acı bir felakete uğrıyan dost ve Anadoluya 20 büyük askeri çadır ile 
müttefik millet hakkındaki derin ingiliz askerlerinin verdiği 100 ingi
sempatiyi gösterir makaleler neşrine li.z lirasını göndermiştir. 
devam ediyorlar. 

General Wilson, Türkiye felaketze-
Gazeteler, Türkiye'ye saadetinde 

ve felaketinde ortak olacak bağlarla delerine daha geniş bir yardımda bu-
merbut yunan milletinin, Türkiye'nin lunmak üzere Prens Mehmet Ali ile 
duyduğu matemi bilhassa kuvetle his- teşriki mesai etmektedir. 

için çamaşır dikmek ve hazırlamak U-1 kollar en kısa bir zamanda daha başka 
zere yaptıkları davete, şehrin her sem şekilde yardımlar yapacaklardır. Ens· 
tinden yüzlerce bayan iştirak etmiş- titüde bütün kız talebeler ile profe • 
tir. Talebenin yardımiyle geç vakte sör ve Doçentlerin aileleri mütemadi· 
kadar dikişler hazırlanmış, bazı Ba- yen çalışmakta ve felaketzedelere gi· 
yanlar evlerinde işlerine devam et. yecek, iç çamaşırı kazak ve saire ha· 
mek üzere çamaşırlan alıp götürmüş- zırlamak üzere açılan hususi atelyede 
]erdir. Okuyucularımız, yardım ya· faaliyette bulunmaktadırlar. Atelye 
panların listesini diğer sütunlarımız- şefliğini bizzat Ziraat Vekilinin refi· 
da bulacaklardır. kası B.ayan İffet Erkmen yapmakta· 

Dün, milli müesseselerden de yar
dım devam etmiştir. Bu arada türk ti
caret Bankası, banka adına beş bin li
ra Milli Yardım Komitesi emrine ver
miştir. Bankanın bir tesisi olan Titaş 
firm~ı da 1000 lira vermiştir. Banka 
memurlarının kendi aralarında topla
dıkları 785 liradan başka, banka mer -
kez ve şubeleriyle bütün tesislerinde 
çalışanlar ikincikanun maaşlarından 

yüzde beşini Kızılay emrine ayırmış
lardır. 

Diyanet İ~leri Reisliği teşkilatı me
murları, ikincikanun maaşlarından 

yüzde onundan elli beşine kadar olan
ları Kızılay emrine vermişlerdir. Ay
rıca halkın bu yolda y"ardım teşviki 

için vilayet ve kaza müftülüklerine 
bir tamim yapılmıştır. 

Ziraat Enstitüsünün yardımı 
Zelzele felaketzedelerine her hu· 

susta geniş mikyasta yardım yapmak 
için Yüksek Ziraat Enstitüsü Ziraat, 
Orman, Veteriner Fakültesi talebe 
cemiyetleri ve bütün Enstitü mensup
ları faaliyete geçerek aralarında iş bö
lümü yapmışlardır. Ve ilk yardım ola
rak 670 parça, kazak. pantalon. caket, 
gömlek, fanila ve iskarpin tophyarak 
29-12-1939 tarihinde Kızılay merkezi
ne teslim etmişlerdir. 

Dün de 550 parça elbise ve çamaşır 
ve ilk yardım olarak da 1500 lira te
berrü etmiılerdir. Faaliyette bulunan 

dırlar. 

lı Bankası memurlarının 
yarcllmı 

Türkiye İt Bankası merkez ve şu· 
be müdür ve memurları kanunusani 
maaşlarının yüzde beşini zelzele fela· 
ketzedelerine yardım olmak üzere 
Milli Yardım Komitesi emrine teber
ru etmeğe karar vermişlerdir. 

Şiıli terakki mektebinin yardımı 

Çocuk Esirgeme Kurumu Umum 
Merkezinden: , 

Bütün milletin kalbinde derin yara
lar açan Erzincan zelzelesinde anasız 
babasız kalmış yavrulardan 10 tanesi· 
ni Şişli Terakki mektebi sıcak sine -
sine kabul ederek parasız okutmayı 

deruhte etmiştir. 
Mektep İdare heyetine bu asil ka

rarından dolayı aleni teşekkürü borç 
biliri7.. 

Of sinemanın bir günlük 
hcudatı 

Ankara vilayeti Milli Yardım ko -
mitesi reisliğine, 

Şirketimiz idare meclisi şirketimiz 
idaresi altında bulunan Yeni, Halk, 
Sus sinemalarının 1 - 1 - 940 pazartesi 
gündüz ve gece has1latlannı komite -
niz emrine hazır bulundurmağa karar 
vermi§tir. Yüksek huzurunuza arze -
der derin saygılarımızla. 

Sinema it Limited 

.... 



Milli yardım Komitesi 
ANKARA MERKEZİNE 
yapılan teberrü listesi 

Sovyel- Bultlr 
müzakerelasl 

Sem, 30 a.a. - lıloakoYa'dan alı· 
m baMrl.. aiee.iyor W. ~ 
a.. •idili Be .... r h9"1i - m.. 
da yapılmakta olan müaakereler 
yalnız iktuadi meaelelere münhaur 
delildir. 

Zengin renkli resimler ve fotograflarla munvver aylık mecmua
dır. Her nn.N '- 48. C. l. Mil.tlerinin bayatı, 101yali.at yapıcılıfı ve 

ktıl~ ~-~led ambtnidlr.. 
.. REVÖE DE MOSCOU " Sovyet muharrirlerlnin buılmamıt 

e1erlerini neıreder; S. S. C. Birliğinde müzik, tiyatro ve alnema bak· 
kııtd• l'=niı _.ıoma\ verir ve ilün ve nn'at eaertert.&i arzeder. 

Jt.totenftUI fiiil.Mi ı Seaelllf 2. - Llra 
Milli Yardım Komitesi merkez heyetine yapdan yardım liateaini ayn aütunlanmmla llalacK· 

ama. Apjıclaki nkamlar~ ~kez heyeti dıınacla IDİ~l ~ komitesi .Anbıa merkezine ya-
lan bemıları Öllte ... ., - r--

R•:ra'mn Mkerl mataleiab dl 
hamrl....ııta oldule aôJ'ln.4•· Alb a1lalı - l. - Lira 

"URSS EN CONSTRUCTION,, pı ttt ~ l'lll 1111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111 Derinden gelen lop sesleri 
Büyük formada .. Meuo - Tlnto .. olarak intlpr eden resimli ay

lık mecmuadır. 

-Ura K. 
10 Bn. Memduha Po•ta. ....,... 1- Felaketzedeler . .. 

210 
8 
5 
3 

2$ 
-ıoo 
ltıt 
10 
5 
4 

100 

mirliıinde 
Şark ecz adepos!!nda" 
Bay 8addıı UidsdaD 
Bq 0mer Attmonhl 
Ba7 Hayri Alıcıoihı 
B. Kireççi Bcaim ösıenel 
Zira mbiyeei yarcbm koladan 
Bay Necati Aka1m 
Bay Halil Uyar 
Bıry Nuri Çalarclan 
Bay Arif Bilir Bakkal 
Sinııer dikiı makinem memur Ye 

ıçın ... o 

Milli koınite merkez 
heyetine yapılan yardını 

Londra, 30 LL - lngiltere'nin ce
nubuprkl lahit tehirlerinde çok de
rinden pleıı top ...ıert ifltilmiftir. 
Top leslerlnin geldllf istikamete ln • 
giliz tayyarelerinin uçtuğu ıörülmüt· 
tür. TaJYU"e faaliyetleri hemen he· 
men bütün fileden IOllr& devam et • 
mittir, 

.. URSS EN CONSTRUCTION • Sovyetler Birliğinin ber taba
da aosyaJlat yapıcılılmı ıöateren sensin reeimler ve fotoıraflar der
cedcr. 

.. URSS EN CONSTRUCTIOlf ., ball lnpcta bulunan dnla 
fabrlkalan ve faaliyette bulunan muuAJD eanayl m81•e1elerinl ft 
bilyilk devlet çiftlik •e kolhoslannı cantı bk halde tereaUm ettirir 
ve S. S. C. l. ICUJtUrtln8 n yeni bir bayat yaratan fall fertlerini na
rartara arzeder. 

mııatahdcmlerimdea 
IOO htanbul eczanesi Nhibi Be)' 

Hüaeyin Hn•Ufl Sandan 
TirkİJ• Kmllay CemlJeti u-i 

Merkniae 21 • 12 • 1939 cama ak· 
..... kadar 1atmlua milli 1anl• 
lromiteai ianeleri liateü4irı 

10 Jaadanaa Geael JL emekli ... 
teriner alba7 Alamet Hamdi Ar.anyanrn teklif elliği 

ticaret muahedesi 

"Vrn cm Conatnıcıion" bütün dünyaca okunmaktadır. 
il 25 1ılallye V eklleti ml9talademle • 

10 Bay Ömer Ahi 
"1:1 50 Ba7 Retit Öven 

Aboneman bedeli : Seneliii - 3.60 Lira 
Altı aylıp 1.80 Lira riDd• 

Kalaç kardqlerden 
Bay Ahmet ŞalıJn 
Ba7 llümtu Yataoiha 
Bay Şükn& Kuacawirua 100 Aftlmt 8Q Hamit 8"kettta 
Bay Ahmet Özbayrak 5 Ba7ua Jl'acma Sülerı•""'a" 
Bay Ahmet Özbayrak IO 000 B. lf. lfecli•i •Ym balan 
Ba7 İbrahim Arman (birinci takait olarak) 
Bay Yakup 500 Kana bhnci Ba7 İbrahim 11 .. 
Eauıiyet ıirketi lek " biraderi Se•im Melek 
Ba7 Hakkı Tatkeat 45 M. il. V. Kara muha•ebal me-
Ba Salih Sadi marlan 
Ba~ Mehmet GiiDdila J IO 8aJ'U Bedia Uaal 
s.,. Necati Yıldız 50 BaJ' Dr. Remsi G6aenç 
Ba7 Hacıdede lfeldolha 100 Xınla7 memarlanlldan Bay A· 
Bay Mehmet Akcila ab Olnsil 
Bay Ali Uzun Şekerci 5 il. il. V. amhaaehe miidilrl B. 
Ba1' ~ Obq Nad Yalid•I Ba7&11 Zehrad&Jı 
Şen Ankara Lokuatuı m&.tah- 2 B•1' Emin Dirlik Ye Ali Giler 

Lira it. --
200 Tabarin ban aabı'bl BQ Omer 

llebmet •• lKileri 
5 000 lıvu mebus~ Bay Abdurrab

maa .Naci Demirat'dan 
• Orman U. lliidirltlttl merkes 

ve Ankara V. memurları 
5 Bayan Marya Çekovic;ten 
5 Ktaocraf1a milzai batmtistab

zan Mustafa Tatq 
S btaabul Qalaıa Bay Hikmet 

Gürkan 
25 Zeytinclai Bay Nulf Tan 

500 Afpn bib'fik elçiai Ba:r Pqs 
llobammct Han 

5 Bayan Sevim Sa.naa 
500 Bay Dr. Anm Sireldm 
ıı 50 il. M. V. odacılan 
4 11. il. V. fen sanat WD1U11 mil· 

dlir odacıu Kadir Onak 

Amsterdam, 30 LL - Havas ajansı 
bildiriyor: 

Almanya yeni blr ticaret mua
hedeıinin akdini TUr]pye'ye teklif et
mitti. 

Sipariıter abone bedeliyle birlikte ıu aclrellen shderilmelidir: 
MezlatlunaJ'odnaia Kni•a - MoskoYa, Kumetlky MCMt 18 

LI B RA I R I E ı.tanw, a.,o11u, Ltiklil 
caddesiNo..-
Poeta katma: Be,otlu, 2219 HACHETTE 

Gazete baJilerinden ha mecmaa11 i.,mis. 
Katalotlar talep üzerine meccanen ,anderilir 7319 

KCSlniache Zeitung, Tilrkiye'n.in bu 
teklife ancak Pariı'te bulunan tUrk 
heyetinin avdetinden aonra cevap ver-

mek istediğini büyük bir infial ile ~-----------------------~ yazmaktadır. , 

demlerinden 1 Ba)' 8ikril Yeiiasil 
10 Yeni.hayat prapbanal lKilerfn· l BQ Nbul Bayar 

den 25 D. D. Y. memarlarmclan Ba:r 

S Bayan S.b Tondiden 
500 Ziraat V. memur aileleri Papa'nın temaslan 

• Tavakça lobatul l&lııl.bl lla7· tıkltt• 
ram Çapçı. H&aamettia 8iacar 109 as limertıank "'°U mallar pann 

ao Mimar Kemal okula 4 .&. tale-
beleri i'---Ba:raa Sabriye Sans61Hl Vatibn, 30 a.a. - Papa, Vat 1UU1 

10 Bayan Sarih Mestan ADlsara ıabai memarlan 
s sa,. Rısa ÇeYik lıı:aadaraa l 000 llUJI yardım komitesi umma 

s 
IOO 

5000 
Bay Abraet •• Kadrb• Topsu nezdindeki Büyük Britanya. KUba, 

10 Ba7 İbrahim Onaıp lılömtkd mllld7e talüeltri94an 
50 Bay Sabri Gökmen berbu 50 Blriacl noter Tamenoriua 

715 
5 
ı 
2 
5 

T. Ticaret Bankau Dominik, Libcrya, Hondaru, Porte· 
T. Ticaret bankaa memarlan t S t 1 k • a.,,_ a.ıma kiz, Yuıoalavya, rlanda ve Monako a 1 1 • 

r.-.-..,_ ...... ...._ ....... ...,. 
•. zı .. .z...,ıw...,.,...,..,..lıl..a.. ., 24 eo btHJ'OD yük arabacılan tara• 50 Blrind noter memurlannd&Jı 

fmda:a 85 Tart dJI kanıma memurlatm- BQaa Meliha Owa elçilerini 11ruiyle kabul etmiıtiir. • • 

s 
5 

25 
IO 
ao 
25 
10 
10 

Ba)' Malmmt CanbGlat dan 
Bay au&7ip Krtiirkcan 1 Bay Dr. Raif Bora• 
B H K __ .__ 24 lt•1'11Dn z.,..a 
B: H~~Yıil.._ 7 50 K1171UDC11 Mutafa" IKllerin-

Ba)'B FHaat EKa~ il 50 f:,.... PiJ'• •• IRileriadmı 
a7 acıamua- t 50 Kayamca Zakir •• iKilerindea 

Ba7 RaJdar Abd 15 ICQlllDC9 8*1P 
B. Rua Sara CiblD Jokmtau 7 IO •---- C!erff 
bat qçıa ---·. 8Q Rısa Otll• 5 Ba,aa llllnlre 
Bana lluaffer Osstr e .&abra polla ama taJebel...-. 

Bq A1f Gfiler t 50 '~-.. Nimet Bq lmai 8'k ,_ 
Bay llacit Eke IOl 28 Nalla V.wı.tl • ll1ed ..,._ 

Binbqı Put Batak ILl.ı............1.....-1... ~ - ....... - ..... ....._ ....... 
Mıaır sefarethanesinde ka•u s.ı.LI w - - ........... 1 ,.._ ı .- ı W. ...,. · · .. · 11t lıd. 
Dlmltri llarkoYic; ~ ...,._.. mıllailllr _.... ..... Mr.,... ,....... ... " ....,. ~ 4191 

l 000 Baı•eWot i•tati•tik U. midir· Jqikere'nia Mo.kova büyük Swıl. C& • •. n: ita ... nlt _a ... 
11 so ~~ü.ar3r memmlan elçili Londra'ya sidiyor ..,.... - ı-. •'-1!9 ..... _. ..._. ,.f~,~~.:=.!:.'!'i: 
IO A-L-- ii •• ii eri De- zıL .. ., ...... - ..... ..,. ........... lıinJıbr; A11ı9ıWıi ,. 1 ,. .. ... 4m 
~• ,mac not _, ua· Molkova, 30 LL - tn...ıltere'nln w. f.,ad. wırilecelı. S..ri cd. iZ -. TI: HU 
ai NQJD&D &• 41111 ...... ili ... -Aill ........... lıetW-

5 000 Bay Vehbi Koç Moekova bUyilk elçisi Sir William ...... ..._ w .... ,_... t-. cMıW u-. 
704 41 Belediyeler baakua mtmlll'lan Sceda, Londra'ya hareket etmiftir. ı... s.t.L• - (uılıa,. ........_ ı .... _... .., lllıü ._ 4 -

2 50 Bayan Dırahtan 'J f . d bu buı.-.: _,....,__. w 1111111 Mr lılf ....,._ ..... 
250 Ankara toförJer cemb'eti gı tere le aretin e py uıı;~n ı.ı- trilı ..,. •Yi 5 Mala WııuiJle -Ji aıl. ıc.. a ~;,.w - Aile _.... lıir iv ..,... .. ,.. icia 
10 Preaaea Naime Süre77a zun aUreceği söylenmektedir. Safirin n: ltSS 41ZZ 1 ... lılralılıbr. W.. ~"ı'.: .... •rlıia ZZ 

: ::::: ::;:. ne uman avdet edeceli malQm delil- s..u .,.,_. •lı•li• • .......-"' 1 ..... s.w,. fa. Ola*• ~ • 1 

Ba,. Osman GeacollDID si merku •• tatra memur •• 
5 Bay 8ad11Ulb ~ mlnabdemleri 
5 Ba7U Melek Tiricloila '5 ~ An bcıııaca IM'Mll-n 

ı 012 50 D8Ylet Ştrau dair_. dir. MiJ6 M. M. ,.,.. ,..... ,. ......... u,... fi. 
200 Bqvekilet milatqarı BQ V. Jat. Tel: Zlll r.m .._ llti ıc.. 1. 4134 «nLI - s.ilılı Bah ... m.-, Çaial.1 ..._ 

r>elnlrel w, ııı.. ı ı. • • ._.. .. M Alıla,. ;Af. la .... lıir ....... W. ,_. INır 
ı• llQ JliiMmeltila Kar.-mr 34 t.uscit lobatau ublbl 'Bay Sa-
12 50 U çibacil o"8 okul talebesi IWlll- Ub •• arbclatlan 

140 o . ıı ·--ı , __ ... ___ C!.- J . .s...ı.• - - ......... - ...... ... 4.a 
.-.rcıı UMii aenar -- _.,et . aponya ticaret liJilı a •. ,...;; ........, ,...., ·1 .,... • 
Tb. K. Bab. lenbalUUl •• lJ «lnlıl ..... , ....... Tıılııııa ...... ... _..._ .. _ı • Aalıara ç....,. .... hltll '°" m _ .. .-ftl kak No. S/7 BQaD Lebibe 

J09 50 Devnm ilk olmhı talebal 50 .. ___ B•• .-...:--• •• tlllll.IJ. 
.. DU, tarih faktlltell talebe. ~ - - ~ 

aabq arlradqı anlaımuı r.,.tıa Swiri aıWa.i az ı.. Te.I: 1153 417Z =ı ._ 19 Atut-a. bıi .... lıitlll w ._ 
IOO lktılat Vekili B. Hfiımfl Çakır Tokyo, 30 LL _ İyi bir menba • s.ıu;.:;- ~-.,.. ..... .._ ._ ...... wiı ''"'· ·' · t ._ 
IOO Adlin velrili B. Pedü Ok:raı:: .._ .. _ -"-• • a tetı ım .,, .,.,....... ""\ ~ 

n be79ti •• llocılJul 
100 Kantariye ıirketi il ~ıL:f:. Ba:1 bakbUJ'al 

ıoo Maarif 'vekili B. Huua _Ali dan haber alındığına göre, dUu .lıloa • .. ~ - • «iNfıl ... - lir..,. fd .. , IPe .aa. ._ 
Yficel kova büyük elçilli Togo, her iki mem- flrlıl Jıiı ~ ........ ~ ,..._ ı-.... 

50 Bay Mesut Tüfekçi 15 ~ M.U.iB ~ ,._.. 
71 2S C.ua C"riad• la bakbll7• 8Q Adem Berlı 

IOO 
soo 
aoo 
soo 
aoo 
IGt 

Dahiliye Vekili B. Pafk Östrak leket aruındaki ihr•cat mallarına ait • .wı ._ • ...,. 1 ..., 
llali)'e vekili B. Pat Atnlı ., K. 1 k 1 

172 !JO Atpuan maplfataracı -ati· 5t Baalrefar a4 hmllicl B. Jf• 
dan nttia Bald Snop 

HariciJ'e Vekili B. IJ. &aracojla liıteyi mübadele etmek üzere harici - 1 rG 1 111 n.ı.t -~ ...... -..a .,._ A,ı. 
~· M. V. OL Naci Tıau ye ticaret komiseriyle ıörütmüt ve + -"" n .... 4 Mal. Mr ..._ ......W ...ı. 

Bq Nub lebirllojbı 100 llilll _ _._ lmmlteal um1m • Bmekll 7Uba:r Şelllt lıtb , __ 
:11 St .c ... mad• bQulaa' ..,.._. M. il. V. nrldat U. 118. mu. 

Zıraat Veklli B. Mahlla Erkmen bu ıuretle ticaret muahedninin akcU· lir ..,... 1ıinıLI ... _ bıi 1ıll& .u.,..... fal9nıcqa wlıı •• Tela ım. tal 
Nafıa Vekili GL Ali hat C.. dol llk ..1.- ,__ • .. ,. a • • · ı , ....... a l9d ......... Wr 

da Tini - Nihat AB o-... 
as .,. Mctallllll otı• ıı Akalar ....... outs .. -. No. 

bfto:r ne ru awm atı-ftlr. .. a T.W.. iMi ... ,. 4111 n... - • •I 11 W CW. •. ı ~ 
JOO Glimrilk •e in. V. Bq Raif Ka· • A,. a .- ...,._ ...... ,.. ........ ..,..,. ..-. 

11 BaJ'Ul Ztibal il BQ lbrablm Tandır -aoo 
radeais lhl.t ..... - .,... _,.. ,, '-.._.. ....... .. 

~=:v~l. ll:!t l!!~!sı- H 1 k L • --:. wı..ı::,_• _:-- -...... ı.ı;. ıw.ı. ... - ı ı. 11111..., ....,._ ... ._. 15 "'--er B•• K•rnber 100 Blld decacl:re •• elektrtk mal· 
~ _,, L.o..&.I .... ...... tlecan .. ·-1• Kınklrale MMttıl• me- f - ı 000 Sa'"" Baı•ekil ı>r. a.tik iq. 
U uıuf talebesi J04 D~ ~-

llllaalratıt V. B. Ali ç-.tJ.;;;: arta yaptlrl GCa - ' acaat. 1wı._ , .............. W. 4 A,. ..._ 1 .... 
ClmbariJ'9t Kerkes benJranm• llNıLt ... - lloWlrd ..,. ....._ Wr ... 

soo 
200000 

ae,fettiJl Oö•ea adma ba'lılda llO Teypr aputmam ..u.1- a.7 
Ul'ri Gii•• Naüt Tonar ... refllrul ...... 

dan •-pMlll Belecl:W. Reialiiinclea ı z '--- · · 1ıin1ı1ı1ır !.....:....&.:.. Tin ..wı ,...,.. - Aldlrk ......_.. .. 7 A1ııuJl9 At. ~ .,_ .. ,. _,,_... . - ............................ ,.... ..... 
Ne. $ ..... 1 ... -· S.7 .,... ... cııat. '7%1 ... illerWe z ...................... . 

af il Oui liHSi talebeleri b To•--'·- 150000 Si Umumi yekGD M IO Necatibey ilk metiteP tal.w.tl , _._ 
117 50 1'ıcaret liaeai talebe vı bocaları llllll .. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

50 Bay Kari Altıok mUbeiadia 500 Halı tlccan B. İbrahim Kara- 1 ADbra ~ lldad tabeda 
» lla,aa Güllil ()Hiçi abmet otla Sülqmu Sayiaberk 
15 !;;Ibi Kemal Çankaya ecsaaal 15 ....._ 8Q a.mt S Ankara emnbet ikinci ıabe4ı 

BQ Abmet Giirain 10 Bükal B. IWuil Toprak Bay lbrahlm Ercan 
d 20 .., Btral •emiiret imar mi• 1 lmlrara eamiyet UdDd ....... 

Ba,yıua Nuh AYCr ea ........... mdla Bay Salih P.Q'ent 
BaJ' Hilaeyin Ba:rbaa llO Ziodıti cami ceıaar1-"'- diya• 5 Ankara emai•et ikinci tubede Ba7 Ali BQCUI ._. B L 
Bay Rilat ArtaD .. luaall Oa- net ~Jl!ri rela mıaa•iDI B. Ham- •1 Olbıaa •DUDU 
d . • ell7le ' Al*an. emnb'et Udad tabed• 
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maddesi mudbince yapılmua ıereldi 
avan projenin bazırlanmuı ve nafıa 
veklletince taadikten 90nra aym dli
matııamenin 29 unc:u maddede 1ne.1kQr 
imar pı&mnın yapılmuı 21-13-939 ta· 
rillinden itibaren 7irml cila müddet· 
le açık eJWltmeye koaulmUftur. 

a - Elmiltme 15-l·lHO tarihine 
möudif pazartesi ,una aaat on bette 
Arapaıı belediye lalonwıda belediye 
encümeni huzurunda yapılacaktır. 
ı - Birinci maddede aikrolunan 

bU'lta ve aftll proje n imar plhlan· 
mn tamim itinin muhammen bedeli 
bin liradır. 

4 - Ebiltmlye cfreceklerln yubr
da balıll pçen talimatnamenin betln
d maddealnde JUılı ehliyeti olmala
n prttır. 

5 - lıteldilerln (75) liralık mu~. 
kat teminat makbuı:larlyle uzak yer
Jerdeıı ittlrAk edecekler teklif mat. 
taplanm lhaledea nihayet bir IMt ... 
wl pdermit bulaDDM'an prttar. 
Postada .ulna bulacak pcilaneleria 
nuan itibare aluunıyacafı illa olu-
nur. (193) 16654 
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MİLLi MÜDAFAA 

Yüz havlusu alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı o

tuz kuruş olan on bin tane yüz havlusu 
6 ikincikinun 940 cumartesi günü saat 10 
da Anklrada M. M. V .satın alma Ko. da 
açık eksiltme suretiyle satın alınacatın· 
dım isteklilerin 225 liralık ilk teminatlan 
ile bırlikte muayyen gün ve saatte Ko. da 
bulunmaları. (6414) 16376 

S (CJit serum ahnacak 
M. M. V. Satın Alma Komiayo

nundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı (11.500) 

lira olan 5 çeşit serum kapalı zarf usu -
liyle satın alınacaktır. Eksiltmesi: 26 • 1 • 
$140 çar .. mba günü saat 11 dedir. İlk temi. 
n.:ıt : 862 lira 50 kuruş olup ljartnamesi ko
misyonda gorülür. Taliplerin zarflarını 
muayyen saatten bchemahal bir saat eveli· 
ne kadar M.M V. Sa. Al. Ko.na vermeleri. 

• (6314) 16241 

Bir hayvan satılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma l~o • 

misyonandan: 
Tahmin edilen fiyatı 12 lira olan bir 

baı diıl katır satılıktır. Taliplerin 2. ı. 
!MO 1alı ıünü aaat 11 de M. M.. V. Sa. Al. 
Ko. da bulunmaları. (6710) 16665 

100 adet soba ahnacak 
M. M. V ckaleti Satm Alma Ko • 

misyonundan: 
Beberlne tahmin edilen fiyatı (18) on 

sekiz lln olan (100) ~ adet btlyük IO• 
ba pazarlıkla münakasaya konmuştur. İ· 
halesi 2. 1. 940 sah gıinü uat ondadır. Ka· 
ti teminatı (270) iki yüz yetmilj liradır. 
Şartnamesi bedelsiz olarak M. M. V. &a· 
tın alına komisyonundan alınabilir. İstek
lilerin kanunun emrettiğ\ belgelerle iha· 
le saatinde M. M. V. satın alma komis • 
yonuna ıelmelerL (6711) 16646 

DEVLET ORMAN iŞ. 

Salthk Çam tomruğu 
Dursunbe1 Devlet Orman lflet· 

meai Revir Amirliğindenı 
1 - Dursunbey Devlet orman it • 

letmesi istasyon deposunda muhtelif 
istiflerde mevcut (2964) adede muadil 
(691) metre mikap (081) desimetre 
mikap çam tomruğu açık arttırma ile 
satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Tomrukların ayrıca bet keamc 
paylan mevcut ve kabukları soyul· 
muı olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmııtır. 

3 - Tomruklara ait satıı prtname· 
ai Ankara, İstanbul, Balıkesir orman 
çevirge müdürlükleriyle Dursunbey 
revir amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların beher metre mi • 
kabının muhammen bedeli (10) lira 
(50) kuruştur. 

5 - Tomruklann muhammen bede· 
1i Ozerinden yüzde 7 ,5 muftkkat te • 
minatı (544) lira (23) kuruıtur. 

6 - İstekliler muvakkat teminat • 
tarını hSmilen 10-.1-940 çarpmba gil -
nil saat 15 de Dursunbey revir Amirli· 
ıine müracaatları ilan olunur. (10697 
• 6670) 16595 

HAVA KURUMU 

Deri ve barsak satııı 
Türk Hava Kurumu Ankara Şu

besinden : 
Ankara şehir ve k6ylerlnden ıube

miace toplattırılacak kurban derileri 
ve bağırsakları 6 kanunusani UJ40 cu· 
martesi günü saat on d6rt buçukta 
Ankarada Hava Kurumu binasında a
çık artırma ile satılacaktır. Şartna • 
mest Ankara, İstanbul ve İzmir Hava 
Kurumu şubelerinde vardır. Taliple
rin ihale ıtınU teminatlarile birlikte 
milrac:aatlan. 4765 

VILAYETI.ER 

Bo~ mızot tenekesi satllacak 
Çankırı Belediyeaindenı 
Altı bin boş mazot tenekesi pazar· 

tıkla satılacaktır. Taliplerin 811/940 
tarihine milaadif pazartesi günü saat 
onbeto kadar her gün tahriren veya 
ıif ahen Çankırı belediyesine müraca· 
atlan ilan olunur. 16558 

Kapah ırf usulile eksiltme lllnı 
Yozgat Nafıa Müdürlüiünden : 

I 1 - Eksiltmeye konulan iş: 23720 
lira 89 kuruş keşif bedelli jandarma 
okulu komutanlık binası inpatıdır. 

2 - Bu ite ait prtname ve evrak 
ıunlardır. 

A • Eksiltme şartnamesi 
B • Mukavele projesi 
C . Nafıa işleri genel şartnamesi 
D • Yapı işleri fenni şartnamesi 
E · Hususi şartname 
F . Ke§if cetveli. tahlili fiyat ve 

metraj 
G • Proje 
İatekliler Yozgat nafıasında bu ev

ral: ve şartnameleri görebilirler. 
3 - Eksiltme 15-1-940 pazartesi gil· 

nü saat 15 tt: Nafıa Müdürlüğünde 
toplanacak komisyon huzurunda kapa 
lı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1779 lira 67 kuruş muvak
kat teminat vermeleri ve bundan bat-

ka apğıdeki vesaiki haiz bulunmala
rı lizımdır. 

A - Yapı intutını yapmıı olduğu
na dair veuik ibrazı 

B • İnpatın meauliyeti fenniyesini 
tek.abbül etmit bir mühendis, mimar 
veya fen memurunun teahhütnamesini 
ibru etmesi, 

C - İhale tarihinden sekiz gün ev
vel müracaatla viliyetten eksiltmeye 
girebileceklerine dair vesika almala· 
rı prttır. 

5 - Teklif mektupları 3 üncü mad· 
dede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Nafıa Dairesine getirilerek ko· 
misyon reisliğine makbuz mukabilin· 
de verilecektir. Posta ile gönderilecek 
m.ektupların nihayet 3 üncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve 
dıt zarfın mühür mumu ile iyice ka
patılmıı bulunması lazımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(10872-6734) 16652 

Mefruşat münakasası 
Afyonkarahisar Belediyesinden: 

17175 lira bedeli keşifli yeni bele
diye binası mefruşatı 27-12-1939 ta
rihinden 16 • 1 - 1940 tarihine kadar 
yirmi gün müddetle ve kapalı zarf u· 
suliyle eksiltmeye konmuştur. Eğreti 
teminat 1258 liradır. 

İhalesi 16-1-1940 salı günü saat 14 
de encümeni belediyece icra edilecek· 
tir. 

Bu ite ait p.rtnameler isteklilere 
bedelsiz olarak resimlerde on lira mu· 
kabilinde Afyon belediyesinden veri• 
lir. 

Taliplerin 2490 sayıh kanunda ya· 
zıh prtları haiz olanları ve teklif 
mektuplarını mezkOr kanunun 32 ve 
bunu milteakip maddeleri çerçevesi 
dahilinde ihale saatinden bir saat ön
ce belediye encümenine makbu.z mu
kabili vermeleri lbımdır. 

İateklilerin mefruşat işiyle uğraş
mıt olmaları ve bu gibi işlerle uğraş
tıklarına dair mahalli ticaret odasın
dan tasdikli vesika ibraz etmeleri ve 
yaptıkları işlere mukabil bonservisle
rini teklif mektuplariyle birlikte ver
meleri şarttır. 

Taliplerin belli gün ve saatte dairei 
belediyede hazır bulunmaları veya 
teklif mektuplarını vaktinde verme
leri ilin olunur. (10782-6730) 16651 

50 ton molörin ıhnac:ık 
Afyon Belediyesinden: 
Belediyeye ait elektrik santralının 

ihtiyacı için alınacak olan 50 ton mo· 
torinin rüusumu istihlakiyesi beledi
yeye alt beher kilosu 13 kuruş muham 
men bedel üzerinden 15 gün müddet· 
le açık münakasaya konmuştur. 

Eğreti teminat 487.5 liradır. 
İhalesi 12·1-940 cuma günü saat 14 

de Encümeni belediyece icra edile
cektir. 

Şartlarını ve sair husuıatını öğren· 
mek isdyenler her gUn belediyeye mü 
racaatla öğrenebilirler. 

bteklilerln belli gün ve aaatte dal
rei belediyede hazır bulu"nmaları illn 
olunur. (10781 - 672~) 16650 

uı:us 

i.npata nezaret eylemek üzere 250 lira Üc· 
ret dahilinde çahımıya talip yüksek mimar 
ve yahut yü,sek mühendise ihtiyaç vardır. 

Talip olanlaruı ellerinde mevcut vesaikin 
tasdikli suretlerini veya bizzat matlup ve· 
saik 20. ız. !)39 tarihinde 20. 1. 940 senesi 
ikincikinununa kadar bir ay zarfında Balı
kesir kor satın alma komisyonuna müraca
at emeleri. (6702) 16644 

500 ton arpa ahnacak 
Ankara J..eyazan Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan ı 
1 - Kafızman süvari puhunun 500 ton 

arpasına talip zuhur etmediğinden kapalı 
zarfla münakasaya konulmuıtur. 

2 - Tahmin bedeli 30.000 lira ve ilk te· 
minatı 2250 liradır. 

3 - İhalesi 17. 1. !MO çarpmba cünü sa· 
at 10 da Ağrı Tü. Sa. Al. komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplarmı en 
&eç saat 9 da komisyona verilmiı bulunma
lan. 

5 - Şartname ve evufı kolordunun tek
mil ıamizonlarmda mevcut ve ayındır her 
zaman görülebilir. (6664) 16642 

P. T. VE T. MODORLOGO 

Porselon izolatör 

ah nacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1) İdare ihtiyacı için 2000 adet por
selen izolatör açık eksiltmeye çıka· 
rılmıştır. 

2) Muhammen bedel {1400) muvak
kat teminat (105) lira olup eksiltme
si, 9 kanunusani 940 salı günü saat 
(15) Ankarada P.T.T. Umum Müdür 
Iük binasındaki satınlama komisyo · 
nunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat mak 
buz veya banka mektubu ile kanuni 
vesikalarını hamilen mezkur gün ve 
saatte o komisyona müracaat edecek
lerdir. 

4) Şartnameler, Ankarada P .T.T. 
Levazım, İstanbulda P.T.T. Levazım 
ayniyat şubesi Müdürlüklerinden be
delsiz olarak verilecektir. (6012) 

15966 

Bir merdiven yaphnla<ak 
Ankara Telefon Müdürlüğün

den: 
Telefon müdürlüğünün methaline 

betonarme bir merdiven yaptırılacak
tır. Muhammen bedel {655) lira (8) 
kuruş, muvakkat teminat (50) liradır. 
Şartname müdüriyet blirosundan be
delsiz alınabilir. 

Pazarlık 5. ı. 940 cuma günü saat 
onbeıte telefon müdürlüğünde yapı· 
lacaktır. Taliplerin 2490 nı maralı ka-
nunda yazılı vesikalarla mezkur saat· 
te müdüriyete müracaatları ilan olu-
nur. (6499) 16435 

1ômirat yaptlrılacak 
Radyo Müdürlüğünden: 
I- Maltepe polis karakolu kulübesi 

yanındaki yolun çökmesiyle bozulan 
radyo müzik kablosuna ait yatagın 
tamir ve tahkimi aç•k eks~ltmtğe kon
muştur. 

2- Eksiltme 12/1/940 cuma günü 
saat 14 de Rady, MüdürliığG Satın -

Fort kamyonet• a anacak 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Su işleri servislerinde k~llanı· 
lan bir adet 1933 modeli PICK marka 
fort kamyonetine talip çıkmadığın· 
dan artırması on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (400) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat 30 liradır. 
4 - Evsafını görmek istiyenlerin 

her giln encümen kalemine ve istek
lilerin de 5.1.940 cuma günü saat 10.30 
belediye encümenine müracaatları. 

(6691) 16643 

MALiYE VEKALETi 

Satıhk eşya 
Kızı/bey Maliye Şubesinden : 

Adedi Cinsi 
25 Yeıil renkte yağlıboya tahta 

sandal ya 
8 Camlı yağlıboya tahta masa.. 

25 Yağlıboya tahta masa. 
50 Hazaran aandalya. 
2 Taban halısı (Açık renkli) 
2 Taban halısı (koyu renkli) 
1 R.S.A. markalı ve gramofonlu 

salon radyosu. 
1 Portmanto 
3 Marüken koltuk. 
2 Kumaş koltuk. 
l Demirci halısı. 
1 Tebriz halısı. 
1 Kumaş kanape. 
1 İki kapaklı dolap. 
1 Kütüphane. 
Yukarda cins ve miktarı yazılı mah

cuz eıyanın 3·1-1940 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 12.30 da belediye 
satış salonunda açık arttırma ile satı· 
lacaiı ilan olunur. (6720) 16648 

GÜMRÜK VE İNHiSARLAR V. 

Santralcı aranıvor 
M 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletin· 
den: 

Vek:Uet telefon santralcı ve timir· 
ciliği münhaldir. lstc;klilerin imtihan· 
lan yapılmak üzere 2-1-1940 salı gü
nü vesikalariyle birlikte Levazım Mü
dürlüğüne müracaatları. (6721) 

16649 

ASKERi FABRiKALAR 

200 lop 1X10 metre 60-80 

gramhk Ozalit kiğıdı 
500 top 1 X 1 O metre 60-11 O 

gramlık Prosyaf kağıdı 

ahna<ak. 
alma Komisyonu tarafından yapıla - Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
caktır. lüiü Merkez Satm Alma Komisyo-

POLIS 3-:- Muhammen bedeli 2320 lira 51 nundan: 
kuruştur. Teminat 174 lira 4 kuruıtur. Tahmin edilen bedeli (1034) lira (45) ku-

Elbl.Se yaptırılacak Fazla izahat almak, şartname ile re - rut olan yukarıda yazılı 200 top ozalit ve 
• • · · Rad 500 top prosyat kiğıdı Askeri Fabrikalar 
sım projeyı görmek ısteyenkı yo umıım miidürlliğü merkez satın alma kimis· 

Ankara Emniyet Müdürlüğün· Müdürlüğüne mfü·acaat edebilirler. yonw.ca 8 . ı. 194-0 pazartesi günü uat 14.30 
denı (?673) 16597 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şarcname 

1 - Müdürı'yetimiz memurları için parasız olarak komisyondan verilir. Talip. 
terin muvakkat teminat olan (77) lira (59) 

165 takım sivil elbise yaptırılacak- ENSTiTÜLER kurut ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 

tır. --------------- %~~:~~;i~:e~~ r:ı~i:ı~ek::~i:~~::::ı~~n:ı: 
2 - Beher takım elbise için tahmin duklarına dair Ticaret odası vesikasiyle 

edilen fiyat 25 liradır. Lag"' ım yaphr1lacak meık6r tün ve saatte komisyona müraca-
3 - Muvakkat teminatı 310 liradır. .atları. (6689) 16615 

4 - Eksiltme tarihi 8.1.940 pazarte· Gaai Terbiye Enatitüsü Müdür- Aakeri Fabrikalar Umum Müdür 
si gilnll saat 15 de. lüğünden : , lüiii Merkez Satm Alma Komisyo-

5 - Elbiselik kumaı ve ve tevuım 1 - Enstitümüz hala lağamlarının nundan: ~ 
nilmuneleriyle fUlnameal müdüriyet umumi mecraya bağlanması açık ek· 24 Takım kasketiyle beraber erkek odacı 

1 d O elbisesi. 
hesap muamellt memur uğun a gör • siltme ile münakasaya konulmuıtur. 24 adet erkek odacı paltoau. 
lebilir. 2 - Tahmin edilen bedel 2600 lira- 11 Takım baı örtüıil ile beraber kadm 

6 - İsteklilerin kanuni belgeleriyle dır. Muvakkat teminat 195 liradır. odacı elbisesi. 
k 

(Erkek odacı elbiselerinin takımı caket 
birli te ıöaterilen gün ve 1Utte Em- 3 - Eksiltme 2. 1. 940 salı günll sa- ve pantalondan ve kadın odacı elbiıelcri-
niyet müdürlüğünde toplanacak öo- at 14 de Ankara Mektepler mubaae • nin takımı ise tayyör ve etekten ibaret • 
misyona gelmeleri. (6525) 16459 becı"lı'gWı'nde ya ılacakt r tir.) P ı · Tahmin edilen bedeli (1262) tin olan 

8 adel fı'c dolabı yaptlrlliCik 4 - Fenni şartname ve ketfini gör yukarıda yazılı odacı elbiseleri Aıkeri 
f mek isteyenler okul idaresine müra • Fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın 

E • U Müd" d alma komisyonunca 13-1-194-0 cumartesi 
mnı1et mum urlüiün en: caat etmelidir. gfinll saat 10 da açık eksiltme ile ihale e-

l - Umum mildilrlüğümllz ıçın 5 - isteklilerin belli gOn ve saat- dilecektir. Şartname parasız olaralı: ko • 
yaptırılacak ahf&ID aekiz adet fit do- te kanun! vesikalariyle birlikte mez· misyondan verilir. Taliplerin muvakkat 

teminat olan (!)4) lira (65) kurll$ ve 2490 
labı 3-1-940 tarihine milaadif çarpm· kfir komisyona gelmeleri. numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
ba günü saat 15 de açık ekıiltme ile (6455) 16395 vesalkle komisyonlu olmıdıklarma ve bu 
münakasaya konulmuştur. isle alakadar tüccardan olduklarına dair ti-

--------------- caret odası veıiksiyle mezkllr gfin ve &a· 
2 - Beherine 253 lira fiyat tah - BELEDiYESi atte komisyona müracaatları. 

min edilen dolabların nümunesını ANKARA 66!)5) 16624 

görmek ve şartnamesini almak istiyen
lerin umum müdürlük satınalma ko
misyonuna müracaatları. 

3 - isteklilerin 152 liralık muvak· 
kat teminat makbuz veya banka mek
tubu ve 2490 sayılı kanunun 4 tlncü 
maddesinde yazılı belgelerle birlik
te tayin edilen gün ve saatte komis-
yona gelmeleri. (6590) 16550 

LEVAZIM AMIRLICI 

Bir yüksek mimar veya 
yiatsek rnüher.dis ahnacak 
Ankara l.e"Vazım Amirliği Satın 

Atma Komisyonundan ı 
Kor emrinde yaptırılacak inpat, tami

rat, kqif, proje ve resimlerini tanzim ve 

Duvar, parmaklık 
yaphrllacak 

• 51ge 10.000 metre asgari 90 
santimetre eniıide Amerikan 

Ankara Belediyesinden: bezi ahna<ak. 
1- Otobüs idaresi binasının Cebeci 

asfaltı üzerine tesadüf eden kısmın • Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
da yaptırılacak duvar, parmaklık ve lüiü Merkez Satm Alma Komiayo
sair inşaatı onbeş gün müddetle açık nundanı 
eksiltmec;e konulmu•tur. Tahmin edilen bedeli (3000) lira olan 

19 :ır 10000 metre asprt !)() santimetre eninde A· 
2- Muhammen bedeli 4948 liradır. merikan bezi Aıkeri Fabrikalar umum mü-
3- Muvakkat teminat 371 lira 10 dilrlüiü merkez satın alma komisyonunca 

k 10. 1. $140 çarpmba &ünü saat 14,30 da pa-
uruştur. zarhkla ihale edilecektir. Sartname parasız 
4- Şartname ve ketif cetvelini gör olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu

mek istiyeDlerin her gUn encümen ka· vakkat teminat olan (225) lira ve 2490 nu-
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve. 

lemine ve isteklilerin de 9/1/940 salı saikle konıis:roncu olmadıklarım. ve bu iı· 
günü saat 10,30 da belediye encüme· le allkadar tüccardan olduldanna dair ti
nine müracaatları. caret odası veaikasiyle mezkiir &ün ve sa-

16470 
atte komisyona müracaatları.. 

(6539) (6688) 16616 

' 
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Milli piyango idaresinden : 
Milli Piyangomın 1940 Yılbaşı çekiliti 31. 12. 1939 pazar 

aktamı saat 20 ile 21 arasında İstanbul' da Asri sinemada 

yapılacaktır. 
Çekilme safahatının saat 20 den itibaren Radyo ile ne~-

redileceğini sayın halkımıza bildiririz. 4891 

Krom cevheri satışı 
Buna Defterdarhj'lndan: 

Cinsi Tahmini miktar Beher tonunun Tutarı Muvakkat te-
Ton muhammen kıymeti nat 

Krom cevheri 6000 3 18000 1350 
Bursa vilayetine tabi Orhaneli kazasının Cebelgüney, Göynükbelen, 

Karıncalı, Topuk ve Nalınlar köylerinde maden ocaklarından ihraç edil· 
mit tahminen 6000 ton krom cevherinin bilumum masrafları müşteriye ait 
olmak ve mahallinde teslim edilmek şartiyle beher tonunun muhammen be

deli olan 3 lira üzerinden 2490 ıay~lı kanununun 33 üncü maddesi hükmü -
ne tevfikan 8-1-940 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te ihalei eve!i· 
yesi y~pılmak üzere 23·12-939 tarihinden itibaren 15 gün müddetle k3pab 
zarf usuliyle satılığa çıkarılmıştır. 

İsteklilerin % 7,5 nispetinde muvakkat teminat olarak vezne makbuzu 
veya kanunen muteber ve kabulü caiz banka mektuplarını hamilen ihale Y· 

atinden bir saat evci teklif mektuplarının 2490 sayılı kanunun hükümleri • 
ne tevfikan Orhaneli kazası mal müdürlüğünde müteıekkil komisyona tes-
lim etmeleri ilan olunur. (6538) 16493 

2 ev yıktırılacak 
Ankara Belediyesi imar Müdürlüğünden: 

Adası Parseli Mevkii Cinsi 
Muhammen bedel 

Lira K. 

51 28 Hacıbayram Ahşap ev 250 00 
285 29 Duatepe .. .. 150 

Yukarda ada ve panelleri yazılı ahşap hanelerin hedim ve tesviyei tura
biyeleri ve fazla kalacak moloz parçalarının kaldırılması alacak şahsa ait 
olmak üzere enkuı hizalannda gösterilen muhammen bedelleriyle itan ta
rihinden itibaren on beş gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. İha
leleri ll·l-940 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te İmar Müdürlü· 
ğünde yapılacağından taliplerin % ,,5 teminatlariyle müracaatları ilin olu-
nur. (6660) 16593 

Ankaz satışı 
Ankara Belediyesi imar Müdürlüiünden: 

Mevkii Adası Parseli Cinsi Muhammen bedeli 
Lira K. 

Dua tepe 
Hacıbayram .. 

285 14 Ahpp hane 10 00 
51 21 .. 750 00 
51 6 •• ve dükkin 250 00 

Samanpazan 234 5 Dükkan 30 00 
Yukarıdaki ada ve parselleri yazılı gayri menkullerin enka.zt mevcut 

prtnamelerine tevfikan hizalarında gösterilen muhammen bedelleriyle or 
beş gün müddetle açık arttırmaya konulmuıtur. İhaleleri 13-1-1940 tarih:. 
ne müsadif cumartesi günü ıiaat 11 de imar müdürlüğilnda yapılacağından _ ...... 
taliplerin %7,5 teminatlariyle birlik!~ müracaatları ilin olunur. 

(6690) 16614 

Sahş ilanı 
Türkiye İt Bankasından: 
l - Bankanm mülkiyetinde bulunan ltıklar caddesinde (Er

zunımlu Nafiz Apartmanı) namiyle maruf yedi daireli ve mün
ferit odaları havi 'Ye kalorifer, au, elektrik ve hava gazi teaiıatını 
Ye sair müıtemilib haiz sırf mülk bir bap apartman açık arttırma 
ile ıablığa çıkanlmıftır. 

2 - Açık arttmna Tüıkiye it Bankası Merkez 'binaıında 22-1 • 
1940 tarihine müsadif pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 

3 - Talip olanlann muayyen Taktinde Banka idarei merkezi
yesine müracaatla muhammen kıymetinin yüzd~7,S ni•betinde 
olan 3750. - liralık teminat vermeleri lazımdır. 

4 - Bu husustaki' şartnameyi görmek ve daha fazla malumat 
almak istiyenlerin Banka idarei merkeziyesine müracaatları Jğ. 
zumu ilan olumır. 4829 

Senelik kongre 
Türk Yükıek Mimarlar Birlijinden : 
TüTk Yüksek MimaTlar Birlifi senelik kongresı 

senesi kıinunusaniıinin 6 ıncı cumarte!Iİ günü sa.at 15 te An
kara' da Kınacı Ha·nmda 25 numarada Birlik merkezinde 
akted ilecektir. 

Aza arkadaşların adı geçen gün ve saatte kongrede ha-
zır bulunmalan ehemiyetle arz ve rica olunur. 4881 

Tesviyeci, Tornacı, Frezeci 
ve Demirci alınac~~I{tır 

Askeri Fabrikalar Umum Mü dür1üğünden: 
Fabrikalarımızda çalııtırdmak üzere iyi tesvi,.eci, tom:ıcı, frezeci. ve demirci 

alınacaktır. İsteklilerin lmtihanlan yapılmak üzere Kırıkkale ırup müJiırhii;li ile 
Ankara, İl:mir ve Zeytin bumu silah fab rikılarımız müdürlüklerinden birine mü. 
racaatları (6447) 16411 

Sayın müşterilerimizin nazarı dikkatine 
"Harici iılerde çalıpn memurlarımıza 1940 senesi için yeni hü

viyet vesikaları verilmiştir. Sayın müşterilerimizce tanınmıyan şir

ketimiz memurları herhangi bir tesisatı muayene etmek istedikleri 

takdirde, bunların hüviyet vesikaları talep edilebilir. 1940 senesine 

ait hüviyet vesikaları yeşil renktedir. 

Ankara Elektrik T. A. Ş. 
Ankara Havagazı T. A. Ş." 4793 
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Telgraf adresi : Koç, Ankara. 
Telefon : 3450, 3451, 3452 

------------------------~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Tr .. IS BANKASI 
ı ~40 Küçük cari hesaplar 

iKRAMİYE PLANI 
Kqideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Aiuatoı, 1 lkmcitetrin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarında en az elli lirası bulunanlar 
kuraya dahil edileceklerdir. 

1940 İKRAMİYELERİ ....... 111111 

1 Adet 2000 Liralık:= 2000. - Lira 

3 il 1000 il - 3000. - ,, 
6 

12 
40 
75 

210 

il 

il 

il 

il 

il 

500 
250 
100 

50 
25 

il - 3000. - il 

il - 3000. - il 

// =o- 4000. - il 

il - 3750. - il 

il - 5250. - il 

Türkiye lı Bankcmna para yalırmalıla yalnız para birik
tirmiı olmaz, aynı zamanda taliinizi Je Jenemif olursunu;ı. 

31 - 12 - 193!> 

DAKTiLO KURSU 
66 ıncı devresine sonkanunun 

ilk haftasında baflıyacaktır. 
(BİR) ayda diploma verilir. 

Steno kursu 
5 inci devresi tedrisatı için 

kayda başlamııtır. En son kayıt 
7. 1. 940 tarihine kadardır. 

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

NUREITJN ERGÜVEN 
Müracaat ıaati 14 - 18 

Ankara lsmet İnönü Cad. No: 45 

Un• ı m a m •it ı c ı n •endlllme bir dQIQm 

ıapmalıwım. 

Satıhk 
Hayvan pancarı 

Çiftlik mahıulü hayvan pan
carı müsait fiyatlarla aatr 
bkbr. 

Bol we idareli bir ısıta lıavusmak lcl'9 evime 

nlltaıeı r u il G s R AH 1( R I p r o il illftl)Ull•·· 

rını aımalıwım. 

Taliplerin Orman Çiftli
ği direktörlüğüne müraca-
atları. 4880 TlJNGSRAH 

Kirahk daire 
Yeniıehirde Meırutiyet caddesinde 

Kütükçil apartımanının üçUneü lı:a -
tında dört odalı ve kaloriferli altı nu
maralı bir daire 1/1/940 tarihinden 
itibaren kiralıktır. Taliplerin Uluı 
meydanında Vehbi Koç Ticaret Evin
de Osman Aslan'a müracaatları. 

~~o ~LJ(]J[KJ 
ı...-~ 

ı...w~ 

4773 

1111111 il l il l l l il il l lllllllllllllllllllllllllUllllllll flDUffL.JI fi iflff DEff Lfff iSTANBUL. 
ANKARA - izM:R. 

Yabancı bir dili size, derse ça-
.1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••\. lıpnadan, kaide ve fiil ezberle- • • 

meden koloyhkla öğretecek bir : 
• metod ilk defa olarak Türkiye'ye : DİJ TABİBİ: 

geliyor •.• Şu kadar söyliyelim : : 
Okıford ve Kembriç üniversite- : 

Seyfettin Ersanlı 

1 
lerinde dil dersleri bu metodla 
verilmektedir. 

Mesele halledilmittir... 4837 

Ankara Aıliye Mahkemesi Tica· 
ı·et Dairesinden: 

Konkordato taadiki talebini tetkik 
için aktolunacak celıe illnı: 

Ankarada Bahk~zrında 14 numaralı 
Ha.lk E,ya pazarı ıahibi Ömer Lütfi 
19. 10. 939 tarihinde Ankara icra bikim
liiine müracaatla icra iflis kanununun 
285 inci maddesine tevfikan konkurdato 
hükilmlerinden lıtifade etmek talebinde 
bulunmuı ve icra hllı:imliiince 2. 11. 1939 
tarihinde 287 inci madde mucibince borç
luya iki ay mehil verilmiı ve bu hu1Usta 
iflb memuru Şevki Çahrankaya komişer 
tayin edilmiıti. Komiser Şevki 27.12.939 
tarihli raporla konkurdato evrakını tica
ret mahkemesine tevdi ederek müddeti 
içinde alacaklannı kaydettiren alacakh
lann konkurdatoyu imza etmiı oldukla
nndan bahiı ile tasdikini talep etmiıtir. 

Mahkemece bu huıuıta tetkikat yapıl-· 
mak üzere 14.l.!MO tarihine tesadüf eden 
perıembe ıünü aaat 11 de celse akdine 
ve keyfiyetin illmna karar verilmiştir. 
İcra ve !fi.la kanununun 296 ıncı maddo
ıine tevfikan aktedilecek iGbu cılıede iti
ru edenlerin haklarını müdafaa için bu 
lunabilecekleri illnen teblii olunur. 

4882 

Muhtelif leYhalar yaphrllacak 

Yeniıeblr Kızılay kar,ııı. Emeller 
caddesi Patakay apart. No. 8. Puır 
Pertembeden maada her aiin aaat 14 
ten sonra. Tel: 143(1 4696 

~ •....................................• --

Kirahk daire 
Uluı meydanında Koç apart· 

manının üçüncü katında dört o
dalı ve konforlu bir daire 1 Şu. 
bat 1940 tarihinden itibaren ki
ralıktır. Taliplerin Vehbi Koç Ti
caret Evinde Osman Aslana mü-
racaatları. 4772 

Dr. A. RIZA TARLAN 
Cebeci Haataneıi 

Sabık Sari ve İntani hastalıklan 
miltehasaıaı 

Adliye yanı Genç Ap. No: 7 
Muayene saati 10-18 Tl: 1323 

Kirahk 2 ve 5 odah daireler 
Polatlı Belediyeıinden : Emniyet abidesine beş dakika mesafe-

de jandarma mektebi yanında Nazlı apar-
15X10 ebadında 13505 adet kapı ve tımanında biltün konforu haiz iki ve beı 

30X20ebadında150 adet sokak ve cad- odalı daireler kiralıktır. Saat 17 ile 20 ara-
de nu ta . ı has yaptırılacaktır ıında 1063 numaraya telefon edilebilir. mara J ev ı . 4752 

KUVVET ÖZÜ 

FINDIK 
Fındık satış Kooperatifleri Birli

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

Ankara Memurlar Kooperatifi 
Mağazalarında bulursunuz 

KAŞELERİ 

. ' 

Muhammen bedeli 1560 lira olup i- -----------
halesi 15-1-1940 tarihine müaadif pa- ..-----------
zarteai günü saat 15 te kaymakamlık 
makamında müteıekkil komisyon hu
zurunda yapılacaktır. 

Evsaf ve ıeraiti görmek iatiyen ta
liplere poıta ile gönderilecektir. Ta
lip olanlar % 7,5 teminat akçeleri ile 
birlikte tayin olunan gün ve saatte 
Polatlı kaymakamlığında hazır bulun-

ANKARA PALAS 
BAŞ, DİŞ ağrılarını, ROMATİZMA 

sancılarını, SİNİR rahatsızlıklarını 

DERHAL geçirir 

Y dbqı eğlencesi yapmaktan 
vaz geçmiıtir. Yemekler mu· 

tat üzere pavyonda 
yenmektedir. 4890 

maları ilin olunur. 16653 ___________ __. 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 661S 

lmtlyu Sahibi 
lakender Artun 

Umumi Neıriyatı İdare Eden 
Yazı lıteri MildilrU 

Mümtaz Faik FEN IK 
MUe11eae MUdUril: Na,ıt ULUG 

ULUS 8uıme.i ANKARA 

YENi SiNEMA 
Blıriüı h r•c• 

Hiaal n •ie11ir M)'ilı fÜıeHr 

YARİNiN 

KADINLARI 
Lı RıU.rd.ı 
JOMIİM C.ıl - Pien Lorbe1 

Fra•ııca liali 
S..uları 14.JI • 11,38. ıuo pa ıı .. 

10 ve 12 de 
Ucu. halk matinesi 

GRİP, NEZLE ve SOGUK ALGINLIGI. 

NA kar§ı müessir ilaçtır. 

İcabında günde 1 - 3 kaıe alınır. 
Her eczanede bulunur. 

Sıhhat Vekiletinin resmi müaaadeaini haizdir. 

HALK SINEMASI 
BU GECE 21 de 

ARIZONA KAPLANI 
Baı rollerde 

Jean Viten - Henry Vilcoxon 

GUNDUZ 

Lorel Hırdi hovardıhkfa 
Türkçe sözlü komedi 

SeanıJar: 14,30 • 1 tl,30 - 13,30 ve 
öfleden evet 10,30 ve 12,30 da 

Ucuz matineler 

SUS SINEMASI 
BUGUN BU GECE 

Türkçe aözlil komedi 

LOREL - HARDI 

HOVARDALIKTA 

Seanılar : 14 • 16 - ıs rece 20,30 da 
10 • 12 de ucuz halk matinesi 


