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Hükümet bütün tedbirleri aldı, 30.000 lira tahsisat kabul edildi 

Ulus muhabirleri zelzele sahasında 

Akpınar köyünde ICJf ttl§ ü•tüncle kalmamıfhr. Yerler yarılmlf, içinclen •ıcak .ular /1f/ar1111ftU'. 
- Belki bu enkaz altıncla birkaç •eugili daha uarclır 

Uuıkta koyunlar otlayor .•. bir tara/ta kadınlar ve çocuklar, bu yorganlarclan birinin altıncla ebetli 
uykularına yatan annelerinin, çocuklarının e1e en çok .eudik lerinin ba§ları ucunda ağlap~rl-. 

Memleketin yası 
Dün luamutayda dahiliyt,. vekili 

zelZeleye dair beyanatta bülUDdu 

Hükümet feloketzedelere 

30~000 lirallk 
Bir yardım yapıyor 

Kamutayın dünkü toplantısında söz alan Dahiliye Vekili Şük
lıii Kaya, yer teprenmesi hakkında ıu beyanatta bul';'nmuıtur: .. 
.. "-Sayın arkadqlar; dün memleketimiz ansızın hır acıya dut

tü. Ve bir yasa uğradı. Dün saat biri birkaç dakika geçe me~le· 
ketin nıuhtelif yerlerinde az çok hissedilen bir yer teprenmesı ol
du. Toprak çöküntüsü en çok Orta Ana doluda hi11edildi. Bunun 
nıerkezi KıJ'fehir, Yozgat ve Akdağmadeni ha valisidir. 

Memleketin birçok yerleri bu sarsın
tıyı hissetti. En çok zarara uğrayan 
Kırşehir vilayetimizdir. Kırşehir viHi
Y,etimizde Köşker nahiyesine bağlı bir 
Çok köylerde evler yıkıldı. Diğer ta
~tan Yozgatta ve Yeııköyde nahiye 
binası ve istasyon binası oturulmaz bir 
~~ geldi. Sekili köyünde 49 evden yc
dun hasara uğramıttır, bir ölü ve bir 
de yaralı vardır. Çoğalmamasını te
lnenni ettiğimiz bu zararlar hakkında 
ı>eyderpey alınacak malfımat ajansla 
llc§redilecektir. 

1-iaddi zararın ehemiyeti yoktur. Bu 
IXlenıleket ve bu millet maddi hasaratı 
ea.kiainden daha iyi olarak derhal ta
~r edebilecek kabiliyet ve vaziyette
~~:· Tabiatin aksiliklerine daima gö
gu. germeğe alışıkın olan milletimiz, 
tneınleketimiz tabiidir ki bunu derhal 
~r edecek, vatandatlarımızın gön
lunu alacaktır. Bir tefkat ocağı olan 
leızday cemiyeti derhal zelzeleden za
rar görenlerin ve matemzedelerin im
dadına koştu. Geniş mikyasta malzeme 
gönderdi. Hükümetiniz de derhal 30 
bin liralık inşaat yardımı için acele bir 
kanun lyihasını meclise sundu. Maddi 
zararın asla ehemiyeti yoktur. Pakat 
aaıı bugün memleketimizin ve milleti
tnizin bir kalp gibi etrafında yese dÜf
tUğü haber, 200 vatandaşımızın enkaz 
altında ölmesidir. Bu, bir tilrlü telafi 
ederniycceğimiz bir acıdır. Tabiatin 
fuursuz hareketleri karşısında yapıla
cak başka bir şey yoktur. Yalnız bun
ların elemlerine ,matemlerine iştirak 
etmekten başka bir gey elimizden gel
lllcz. Kazazedeler hükümetiniz tarafın
dan maddeten ve manen temin ve tat
Dıin edileceklerdir.,, 

Kamutay bu beyanatı derin bir tees
•irle dinlcmi,ıir, 

Felaketzedelere 

Yardım 
Zelzele yerlerine 

çadır, :yiyecek, 
para gönderildi 

/ç Bakanlık, zelzelenin fazla 
hcuar yaptığı Kırfehir ile Yoz
ğat 11ilôyetlerinin zelzele olan 
mıntakalarınJa tetkilrat yap
mak ile lazım gelen tedbirleri 
almak üure mülkiye bQf mü
lettifi B. Ali Ser11er .. ile bir ~~
lettiıi Kır,ehire gonclermıftır. 
Bakanlık, 11alililılere ayrıca • 
mir llflrerelı lüzumlu yarclunla
rın en lıı•a bir zamanda yapıl
mcuını 11e icabeden diğer iflerin 
baıarılma•ını bildirmiıtir. 

Diler taraftan Kızılay genel 
merkezi clün mülettiılerclen B. 
Ma21lumu mahallincle tetkikat 
yapmalı üzere 11alıa mahalline 
ı-öndermiftir. Kızılay ilk yarclım 
olarak Kırıehire 2000 lira, Yoz
ğaJa 1000 lira yollan11flır. Kı-
211lay açılrta kalanların barınclı· 
rılma.ı için dün •abah Kır,ehire 
300 çadır, Y 021ğaJa da 60 çatlır 
göndermiftir. 

Euocllıi Pnlcü al-1..U. le
ci neticelerini bilcliren habrı., 
yurdun hr köteaincle çok cl.rin 
bir teeaaiir uyandırdı. Hiç bir.., 
retle önüne geçilemiyen ba tabi
at leliiketinin, 200 den lcula va
tandGfın hayatına mal olUfu mil
li bir ycu halinde ha türkün 
kalbinde unutulma; bir yara aç 
tı. ·Felaketin bi~ en çok oı:ınJı
ran taralı buclur. Tabiat kudre
ti altıncla ile enkaz. arcuında can 
11eren biçarelerin ycuını bütün 
millet benimaemiıtir. 

Dün Kamutay, Dahiliye 11eki
linin bu acıya terceman olan 
aöz.leri karıuıncla teeNÜrÜnÜ 
derin bir aükut halinde iz.har 
etmittir. 

Felaketin maclcleye tacillulı 
eden taralı, bizim gibi tamami
le harab olarak eline alclığı b~r 
vatanı yeni bQftan kuran bır 
millet için acleta hiçtir. Çok ya
kında buracla zelzelenin bıraktı
ğı, yerler üzerincle mamur fİrin 

ltö7'a oe ba kö,,l.rde tlll'lala
rrnda çal.ıpa Jfinde kc\l'lüler gö
r.aiimQe fiiphe ~lıtar. 

Nitekim hülrümet daha fimdi
den lelôutzedelere yardım için 
bütün tertibatını alm'f ile Ka
mutaydan 30.000 liralık bir tah
•.iaat utemiftir. 

Türkün 11e in•anlıfan ağra
clıiı her lelôlıet anında daima 
yGTdım elini uzatan Kızılay oa
zilHine bQflamıflır. 

F elôketzeclelere ekmek, ilciç, 
nı, çaJır, battaniye dağıtılmak
ta ile yaralılar tedavi edilmek
tedir • 

Hültümetin bütün teıkilôtiyle 
11e Kl2ldaym kiili 11ıuıtalariyle 
alınan tedbirler, ufranan lelô
lretin maddi yaralarını az bir 
zaman içinde •annııtır. F alıat 
aramızdan ayrılan bahıt•ı:dar 
lrarıı•ında acu:nız. çok clerinclir. 

ULUS aileai, bu felaket ltar
ıı•ında bütün millete bQf •alı
•• diler. 

C. H. P. Kamutay Grupunda 

Dr. Aras Mıs1r seyah.atinin. 
neticelerini izah· etti 

[ICamutay grupuna aid tafailit ve M*r' da almm cliier' reMa-

Ulus muhabirleri 
zelzele sahasında 

Arkac/Qflarımız •olclan ıağa doğru Kemal Zeki, lolo Cemal iple 
ve Cemal Kutay zelzele •ahaaında 

Memleketin bütün bir çevresinin ge :-----------------
çirdiği felaketi 200 den fazla bahtsızı 
vatandagın ölümjinü haber alır almaz Fıkra 
evvelki gıece aaat bir buçukta, ULUS 
ailesinden üç kıymetli arkadaşı der
hal otomobille hadise mahalline gön
derdik. Arkadatlarımız Cemal Kutay, 
Foto Cemal Işık, Kemal Zeki zelzele 
aahaaını tamamen dolaşmışlar, muhte
lif resimler almıglar ve zelzelenin tah
riblerini tesbit etmişlerdir. KendilerL 
ne tevdi ettiğimiz vazifeyi bütün teh
likelere ve saatlerce süren yorucu uy
ku•uz bir seyahate rağmen muvaffaki
yet ve aüra.tle bapran arkadaşlarımı
zın yazılarını ve resimlerini bu sayı
mızda bulacaksınız. 

Feliketln laf sllitı 
... 

Ulus muharirleri 
ve fotoğrafçısının 
zelzele yerinde 
yapt1klar1 tahki

kat aldıkları re
simler 6. ıncı, 7. 
inci, 8. inci ve 9. 
uncu sayfamızda 

Yakazci 
Atina'nm demokrat şehirlerini'ntlSlf 

kolaylıkla zaptedebildiği kendisind~n 
sorulduğu uman, Makedonyalı Filip 
demiştir ki: 

_Mesele kale kapısınclan içeri bir 
eşek yükü altrn sokabilmektedir. On
dan sonra şehir kendi kendine düşer. 

Bu frkrayı nakleden bir ingı1i% 

mecmuası diyor ki: "M akedonyalz 
Filip'in altını yerine şimdi pro,,... 
ganda kaim olmuştur. Mesele herhan
gi bir dava için kazanılmak istenea 
memleket halkrna, istediğinizi tellda 
etmek imkinrnı bulabilmektir.,, 

Türk Mı .. r clo•tlulı muahede•İ teati olunııyor ı 
lerimiJ betinci a~gpdedrr.] ••••••••••-

Bu imkan, ancak, gazeteleri galn 
avlamakla elde olunabilir. Eline ge

çen yazı ve havadisleri kendi milli 
politika direktillerine !{Öre kontrol 
ve ayar etmesini bilmiyen gazeteln, 
bu asrrn son derece nazikle.şen propa
ganda şebekelerinin kağıd oyuncak
ları haline gelirler. Bunlar s a t ı l • 
m ı ş değildı'rler: Fakat k a p ı 1-
m ı ş 'tırlar. Farkrna bile varmadılc
larr manevi bir tuzak içı'nde çırpınıp 
durmaktadırlar. Br'zi avlamak istiyen
lerin binbir oyununa karşı bizim te.t 
bir müdafaa çaremiz vardır: Kendi 
milll po/itikamnı iyi bilmek ve onan 
lllilweriafftı lıaylJll,llla/ı/ - Fatay 
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Romana dair 
Muhtelif edebi neviler araamda bizde en ziyade ink~f etmif olanı 

romandır. Bugün, iyi kötü, tiirle uğra§&nlarımızın aayısı bir hayli kalaba
lıktır. Gazete ve mecmualarm gösterdiği rağbet, son zamanlarda küçük 
hikayeciliğimiz içiiı de kuvvetli bir ınütevvik olmuıtur. Genç muharrir
lerimiz arasında hakik!lten kabiliyetli ve yann için kendilerine büyiik ü
midler bağlanabilecek hikayecilerimiz vardır. Gündelik gazete için, çok 
kere, acele ve itinasız çırpı§tırılanlar yanında, hakiki bir sanat endite! 
ıiyle yazılmıf güzel hikayelere sık uk rastlıyoruz. 

Fakat bu wnumi inkİfaf seyri içinde türk romancılığı, Düne nazaran 
çok ilerde olmakla beraber; diğer sahalarda olduğu kadar kuvvetli bir 
hamle gösterememittir. Halbuki, roman, edebi eserlerin en mütek&m.ili, 
içtimai fonksiyonu en yüksek olanı, hayatımızdan en fazla tey ihtiva e
denidir. Hiç bir batka nevi eser, mükemmel bir roman kadar bizi, ayrı 
ayrı estetik ihtiyaçlarımıza cevab vererek, doyurmak, hassasına malik 
değpdir. Bütün edebi neviler arasında en ziyade rağbet görenin roman 
olutu bu yüzdendir 

Fakat, bu Üstünlüğüne mukabil, roman yazmak, diğerleriyle kıyasla
namıyacak kadar gü~ bir iştir. Mwikide ıenfoni neyse, edebiyatta da ro
man odur. Yüksek bir kültür ister, uzun bir hayet tecrübesi ister, kuvvet
li bir terkib kabiliyeti ister, keskin bir zeki i•ter, derin bir nüfuz ve tahlil 
hasaa:ma ihtiyaç gösterir. Tabii edebi kıymete sahib hakiki romanları 
kastediyoruz, yokaa alelade bir macera romanı için iyi bir tahkiye kabi
liyeti, bütün diğer meziyetlere hacet kalmadan makaadm haul olmasına 
kafi gelebilir. 

Bir hikayeyi, bir tiiri, muhtelif me§galeleriniz arasmda bulduğunuz 
bir boı zamanda bir kaç saat veya bir kaç gün içinde meyc!ana getirme
niz daima mümkündür. Fakat birdenbire içinizde doğan mevzuun size 
ilham ettiği heyecan ve havayı muhafaza edebilmeniz için, romanınızı 
tamamlaymcaya kadar, belki aylarca müddet, kafanızı yalnız bu ite ve
rebilmeniz li.zıındır. BüyÜk romanlan ancak böyle devamlı bir çalı§IXla 
imkanma aahib olanlar yazabilirler. 

Bizde romanın, müellifine temin ettiği kaz•nç, henüz onu hayatını 
baıka sahalarda kazanmak zaruretinden kurtaracak bir aeviyeye yükae
lememiıtir. Romancılığımızın, diğer çalııma brantlarındaki umumi kal
kınmaya rağmen yavat bir seyir takibetmesinin sebebini burada aramak 
lizandır. 

Genç iatidadlar arasmda bir çok roman kabiliyetleri görüyoruz. Fa!ta 
bunların kendilerinden beklenen eseri verebilmeleri için teıvike ihtiyaç
lan vardır. Gündelik gazetelerimiz bu yolda ehemiyetli bir rol oynıyabi
lir, kanaatindeyim. Bundan on sene kadar önce, gazetelerimiz edebi 
tefrikalara çok rağbet gösteriyor, ve bunlar için - gerç.i bir üatad imzası 
isteyerek - iyi para veriyorlardı. Kitab aatıılarına dikkat edersek, halkın 
gitgide hakiki kıymette edebi eserlere ve bilhassa romanlara her zaman
dan ziyade kıymet vermekte olduğunu görürüz. Şu halde, gazetelerimiz 
bu umumi ihtiyaca cevab vermek makaadiyle, genç kabiliyetlerin eserle
rine • fakat hakiki edebi kıymeti gözeterek • daha büyük bir rağbet göa
tenneHdirler. Arz ve taleb kanununun edebiyat aahaaında da kendini 
hisaettirdiğini unutmayalnn. iyi romanlara sahih olmak için biraz da 
bunları istemek lazım değil midir ? - YAŞAR N ABI 

Bira fiatları 
ucuzlıyacak 

Arpa ihracahnın artması icin de 
tedbir ahnacak 

Devlet ziraat itletmcleri kurumu 
memlekette bira iatihlakinin artması 
ve bu suretle dünyanın en iyi bira ar
pasını yetiıtiren memleketimizde arpa 
istihsalinin yükselmesini temin için 
mühim kararlar almlf ve bu kararları 

tatbika başlamııtır. Bu kararların ba
§ında bira f iatlarının ucuzlatılması 

gelmektedir. . 
Ankara bira fabrikasının açılmasın

dan önce şimendifer hattından uzak o
lan vilayetlerde biranın şişe.si doksan 
kuruşa satılmakta iken bugün memle
ketin her yerinde bira aynı fiata ve fi
şesi 30 kuruşa satılmaktadır. 

istihlak artıyor 

Adanada ısı 26 derecedir 
,Dün Ankarada hava bulutlu geç

mif, rüzgar cenubu garl:>idcn 1 met

re kadar hızla eımittir. En dütük 
ısı 9 en yilkıek ısı da 21 derece kay

dedilmittir. 
Yurdda hava Trakya, Kocaeli, E

ge bölgeleri ile orta Anadolunun ba
tı taraflarında kapalı diğer bölgele
rinde umumiyetle bulutlu geçmiştir. 

24 saat içindeki yağıtların metre
murabbaına bıraktıkları su mikdarı 
Maniaada 52, Turgudluda 30, Akhi
ıar.da 8, Eınette 7, İzmir ve Nazillide 
6, diğer yağış gören yerlerde 1 - 4 
kilogramdır. En düşük ısı sıfırın al
tında olmak üzere Vanda 2, Karsta 
4 derecedir. 

En yüksek ısılar da Edirne, Balı
kesirde 22, Kocaeli ve lzmirde 24, A
dan.ada 26 derecedir. 

ULUS 21 - 4 - 1938 

r_S_EH_i_R_H_A_Y_A_T_I _ı Kamu tayda İhraç maddelerimiz 
Halkevinde: 

Halkevindc konferanslar 
Bugün saat (18) de Ankara Hal

kevi konfera.na ıalonunda, C. H. P. nin 
tertib ettiği konferanslar serisinden 
olmak üzere, İstanbul üniversitesi hıf
zıssıhha enstitüsü doçenti Zeki Ragıp 
Yalım (ilim, sıhat, kültür) mevzulu 
bir konefrans verecektir. 

Ebelerin verecekleri 

kazan~ vergileri 
Kamutay dün, Refet Canıtez'in baş-

kanlığında toplanmı§tır. . 

Muhtelif maddelerin son 
hafta içinde vaziyeti 

Üzüm: 

Konferansçı bu konferansını herke
sin anhyabileceği bir fekilde hazırla
mıştır. Bu konferansa herkes davetli
dir. 

Bazı azanın mezuniyetlerine dair 
riyaset divanı tezkeresi okunarak ka
bul edildikten sonra memleketimizin 
muhtelif mıntakalarında vukua gelen 
zelzele etrafında 1ç İşleri Bakanı, 
Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya
nın verdiği izahat dinlenmiştir. Bu 
beyanat ayrı sütunlarımızdadır. 

1938 mahsulü hakkında: İzmirden 
gelen en son haberlere nazaran, Ala
şehir ve civarı bağları kısmen, İzmir 
ve civarı bağları ise tamamen uyan
mış ve hatta yapraklanmıştır. Zama. 
nında ve bol surette düşen yağmur
lar hasebiyle toprak kafi derecede ra
tip ve asmalar uzun müddet yağmura 
ihtiyaç hissetmiyecek bir tokluk için
de bulunmakta ve bu itibarla gelecek 
mahsul mevsimindeki rekoltenin mik
dar ve kalitesi hakkında büyük ümid
ler beslenmektedir. 

22.4.1938.cuma günü saat 18 de Hal
kevi konferans salonunda, C. H. parti
sinin tertib ettiği seri konferanslardan 
olmak üzere, İstanbul üniversitesi 
Formakdinami ve tedavi kliniği do
çen"ti Nabi Kastarlak tarafından (Ve
remin modern tedavisi ve bundan elde 
edilen neticeler) mevzuu üzerinde her
kesin anlıyabileceği bir konferans ve
rilecektir. Bu konferansa herkes gele
bilir. 

Ankara halkevinin halkı tenvir için 
kahvelerde ve toplantı yerlerinde si
nema ve karagöz gösteren seyyar kolu 
dün gece de belediyenin temizlik hanı
na giderek yüzlerce temizlik amelesi
ne istifadeli filmler göstermiş ve se
naryosu terbiyevi mahiyette bir kara
göz oynatmı§tır. 

Bu arada milli mevzulara dair bir de 
konuşma yapılmıştır. Yüzlerce amele 
bu konuımayı, filmleri ve karagözü 
heyecan ve memnuniyetle takib etmiş
ler kendilerini umıtmayan, sıksık on
ları ~ğlendiren ve faydalandıran hal
kevine minnet ve şükranlarını temiz 
alakalarile göstermiJ.lerdir. 

3 üncü oda müziği konseri 
Cumhur başkanlığı filarmonik or

kestrası üyeleri tarafından Müzik öğ
retmen okulu konaer salonunda yarın 
ıaat 20.30 ve cumartesi günü saat 15.30 
da konser verilecektir. Program şu
dur: 

1. • L. Van Bcethoven (1770-1827): 
Sonat la majö~ (Kreutzer - Sona
te) op. 47, piyano ve keman için. 

a) Adagio sostenuto, Presto 
b) Andante con Variazioni 
c) Finale ,Presto 

Çalanlar: 
E. Zuckmayer, A. B. Winkler 

2. - Ulvi Cemal Erkin: 
Kuvartct yaylı sazlar için. 

a) Allegro ma non troppo 
b) Allegro ~cherzando 
c) Andante 
ç) Allegro 

Çalanlar: A. B. Winkler, Enver Ka. 
pelman, İzzet Nezih, David Zirkin 

(İlk defa olarak çalınacaktır). 
3. - Johannea Brahma (1833-1897): 

Trio mi bemol majör piyano, ke
man ve korno için, op. 40. 

a) Andante 
b) Allegro 
c) Adagio meato 
ç) Allegro con brio 

Çalanlar: E . Zuckmayer, A. B. 
Winkler, E. Paul. 
Gelecek halk konseri 29.4.1938 cuma 

günü ıaat 20.30 ve 30.4.1938 cumartesi 
günü saat 15.30 dadır. 

Hatay se~im heyeti 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Hatay

da seçime nezaret edecek olan enter
nasyonal seçim heyeti bu sabah eks
presle İstanbula geldi'. Ve Toros eks
presiyle Hataya hareket etti. Heyet 
22 kişiliktir. Heyet İsviçreli Horzt'un 
reisliğindedir. 

Bunu takiben ruznamcıye geçilerek 
ebelerin de tabibler ve diş tabibleri 
gibi beyannameye tabi olmalarını is
temek hakları mahfuz olmak üzere 
muayene han el erinin veya ikametleri
ne aid olan binanın veya apartıman 
dairesinin gayri safi iradlarının bun
lara aid kazanç vergileri için matrah 
tutulmasının kanuna muvafık bulun
duğu yolunda sıhat ve içtimai mua
venet encümeni mazbatası okunarak 
tasvib edilmiştir. 

Yine bu toplantıda gümrük tarife 
kanununun altıncı maddeıinde deği
şiklik yapılmasına dair kanunun da 
ikinci müzakeresi yapılmış ve kabul 
edilmiştir. 1 

Kamutay cuma günü toplanacaktır 

Kamutay 

encümenlerinde 
Kamutay encümenlerinde dün aşağı

daki mevzular müzakere edilmiştir: 

Adliye encümeninde : 

Avukatlık kanunu layihası müzake
resine devam edilmiştir. 

Arzuhal encümeninde : 

Encilmene tevdi edilen arzuhaller
de ruznameye alırunış olanlar hakkın
da vekiletlerden davet edilen salahi
yetli müdürler dinlendikten sonra bu 
arzuhaller karara bağlanmıştır. 

Jlaliye encümeninde : 

1 - lspenciyari ve tıbbi müstahzarlar 
kanunu 18 inci madde.inin değiftiril
m ine ve mez Qr kanunun 115 mcı 
maddesini değiştiren 3304 sayılı ka
nun ile 17 inci maddesinin kaldırılma-
sı, 

2 - Kültür bakanlığına bağlı ertik o
kulları mütedavil sermayesi hakkında
ki kanun lyihaları müzakere edilmiş-
tir. · 

Büdce .enciimeninde : 

1938 mali yılı Dahiliye vekaleti ve 
ona bağlı dairelerle Adliye vekaleti 
büdcelerini müzakere etmiftir • 

1937 mahsulü olan 42 bin tonluk 
rekolteden şimdiye kadar ihraç edilen 
mikdar 30 bin tonu tecavüz etmiştir. 
Bunun 13 bin tonu Almanyaya, 6 bin 
tonu İnıgiltereye, 1700 tonu Belçika· 
ya, 1500 tonu İtalyaya, 1500 tonu İtal
ya tarikiyle Orta Avrupaya gönderil
miştir. 

İnhisar idaresinin mübayiası 5561 
tondur. Halen müstahsil ve tüccar 
elindeki stok mikdarı 5000 tondan iba
rettir. Almanya ve diğer müstehlik 
memleketlerden vaki talcblerin art. 
ması, piyasada devam etmekte olan 
hararetli muameleleri kuvvetlendir
mektedir. Bu vaziyet tesiriyle son 
haf ta içerisinde fiyatlarda kilo -başı
na 10-20 para kadar artıı kaydedil
mi~tir. Fiyat yükselişlerinde bilhas.. 
sa Hollanôa ve Be\~ilca taleblerinde 
görülen nisbi artı§ın da tesiıi. .,ardır. 

incir: 
1937 incir rekoltes1 34 bin ton ola

rak tahakkuk etmiştir. Mevsim ipti
dasından ıon günlere kadar dı§ ül~e
lere vaki ihraç mikdarı 28 bin tona 
baliğ olmuştur. İnhisar idaresinin 
mübayaası ekserisi hurda olmak üze
re 4000 tondur. 

İncirlerin 6500 tonu Almanyaya, 
5400 tonu İngiltereye, 3200 tonu İtal. 
ya tarikiyle Orta Avrupaya 1000 tonu 
İsvoçe, 1000 tonu Belçikaya, 1100 to
nu Ruıyaya, 1000 tonu Birletik Ame
rikaya ihraç olunmuştur. Müstahsil 
ve tüccar elinde mevcud stok mikda
rı 300-320 tondan ibarettir ve e.kserisi 
sanayide kullanılabilecek hurdalardır. 

FınJılı: 
60 bin ton tahmin edien kabuklu 

fındık rekoltesinin% 67 si dış ülkele
re ihraç edilmiştir. Hali hazırdaki fi
yatlar istikrarını muhafaza etmekte 
ve iç fındıklar Giresunda 36,5-37 ku. 
ruş, kabuklular 16,25 kuruf üzerinden 
muamele görmektedir. 

Müstahsil ve tüccar elinde mevcud 
stok mikdarı 16 bin tondur. Bundan 
mühim bir kısmın yeni mahsul mev
simine kadar ihraç edileceği kuvvetle 
ümid ediliyor. 

Pamuk: 
Gelecek mahsul hakkında Eğe mın

takasından verilen malCimata göre, Çağrı 

x Maliye encümeni yarın saat 15 do 
toplanacaktır. 

Yeni seri posta pulları 

' mıntakanın bir çok yerlerinde pamuk 
ekimine baflarunıf ve Akala nevi için 
bu sene daha geniş sahalar ayrılmış. 
tır. Ekim devresi henüz başladığın
dan dolayı önümüzdeki rekolte hak
kında şimdilik bir şey söylenemez. 

Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü yeni seri posta pulları bastıra
caktır. Pullarımızın mevcud pullardan 
çok daha güzel olacağı ve tabı sayısı
nın az bulı.:nacağı haber verilmektedir. 
Bu cebheden pul meraklıları için yeni 
pullarımız mühim bir kıymet arzede
cektir. 

Mıntakanın 1937 rekoltesi 40 bin 
balyası yerli ve 20 bin balycsi akala 
olmak üzere 60 bin balyedir. Mevsim 
başından fimdiye kadar ihracatçılara 
17677 balye, fabrikacılara 15945, mu
tavassıt tüccara 14260 ki ceman 47882 
balye pamuk satılmıştır. Bunun 12770 
balyesi akala ve 35112 balyesi yerli· 
dir. Nuilli fabrikasının 6000 balyelik 

akala nevi mübayaatıjm yekuna dahil 
değildir. 

Son hafta zarfında İzmir borsasında 
muamele gören akala birinci nevinin fi 
yatı 41,5, yerli birincinin 33 kuruştur. 

Mevsim başlangıcından şimdiye ka
dar İzmir limanından 1talyaya 12420 
balye, Almanyaya 1307, Romanyaya 
725, Polonyaya 531, Finlandiyaya 5 
ki ceman 14988 balye pamuk ihraç e-
dilmiştir. 

Eğe mıntakasında müstahsil tüccar 
elinde bulunan 16000 balyeden 5000 
balyesi Nazilli ve İzmir fabrikaları 
ihtiyacı için ayrılacak olursa, hakiki 
stok mikdarı 11000 balye olarak he
sablanabilir. Bugün için en mühim a
lıcı İtalyadır. Gerek İtalya sevkiyatı 
dolayısiyle ihracatçılar tarafından 
vukubulan mübayaat ve gerek İzmir. 
deki fabrikaların daimi alıcı vaziye
tinde olmalan piyasayı sağlam ve fi
yatları müstekar bulundurmaktadır. 

Mersin mm takasına gelince; Mev
sim başından son günlere kadar 100 
bin kusür balye pamuk satılmıştır. 
Elde mevcud stoklar aydan aya eri
mektedir. Hali hazırdaki fiyatlar u. 
fak temevvüçlerle müstekar vaziyeti
ni muhafaza ediyor. 

Son fiyatlar: Piyasa parlağı ~4,S
t6 kuruı, kapı malı 26 kuruş, klevland 
39-39,5 kuruştur. 

Yapağı: 

Eğe mıntakasında 1 nisandan itiba
ren 1.ırkım ameliyesi baflamış ve Sö. 
ke, Balı11.-;t'. ile Bergamadan İzmir 
piyasasına 15 to .. lcadar yeni mahsul 
gelmiştir. Piyasanın arıması, istihsal 
ile müvaridatın artmasına ~ğlı bu
lunmaktadır. 

!atanbul piyasasında, s.on hafta zal 
fında muamele gören yapaklardan Kı
ziılkaraman 59 kuruş, Kayseri - Sivas 
malları 46-50, Trakya deri malı 61-62 
kuruştan satılmıştır. Son hafta içinde 
piyasada yerli fabrikacıların faaliyeti 
görülmüş ve bunlar 355 balye yapağı 
satın almışlardır. İstanbul piyasasın
da mevcud stok mikdarı 1500 balye
den ibarettir. 

Palanaut: 

1937 rekoltesi 36000 ton olaralt ta· 
hakkuk etmi~tir. Mevsim l>a~ından 
şimdiye kadar dış ülkelere 10 bin ton 
palamut ve 2500 ton palamut hulasası 
ihraç olunmuştur. Hariç memleketle
re yapılan satı§larda % 42 Tanen esa
sı üzerinden ve sif olarak tırnakların 
tonu 73-74, kabaların kalite ve tanen 
nisbetine göre 60-67 liradır. 

Alıcııı muhtelif ve istekli, reko11;Csi 
oldukça az olan palamut piyasası 
milstekar vaziyettedir. Mevsime naza
ran yapılmakta olan muameleler nor. 
malin üstünde telakki edilmekte ...-e 
fiyatlar sağlam seviyelerini D"uhafaza 
ve hatta zaman zaman küqUk nisbetler 
dahilinde yükselme temayülü arzey
lemektedir. Mü•tahsil ve tüccar elin
deki stok H-15 bin ton tahl7" İ T\ edili
yor. 

Canlı hayvan: 

Bundan başka şimdiye kadar mu
vasalc vesaiti noksan olan birçok yer
de bira bulundurulmazken kurumun 
aldığı tedbirlerle en ücra yerlere kadar 
bira sevkedilmekted ir. Bunun neti::esi 
olarak şimdiye kadar 22 bin hektolit
re olan bira sarfiyatı bugün 35 bin hek
tolitreye çıkmıştır. Yakın bir zaman
da aıhi içki olan bira istihlikinin 60 
bin hektolitreye çıkmasını temin ede:. 
cek tedbirler alınmaktadır. 
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6 nisanda lzmirden Pireye m.:ae
veccihan hareket eden Konya vavuru
na 2065 koyun ve kuzu tahmil olun
muştur. Canlı hayvanlarımızın milli 
vapurlarımızla nakliyatına başlanma

sı, İzmir piyasasını memnun etmiştir. 

Ay sonuna doğru başıyacak olan pas
kalya yortuları için fimdiden büyük 
hazırlıklar yapılmaktadır. Ayın · yir
misinde Konya vapurumuzla ve Yu
nan vapurlariyle Pireye 6000 kadar 
kuzu gönderileceği ve Ayvalıktan da 
ayrıca 1500 kuzu sevkedileceği haber 
verilmektedir. Arpa ihracı® arttırılacak 

Kurum, arpa ihracının ' artırılması 
bakımından da faydalı tedbirler al
maktadır. Umumi harptan evel arpa 
ihracatımız 1911 senesinde 120 bin ton, 
1912 senesinde de 192 bin ton ve 1913 
de 1!14 bin ton iken 1930 senesinde 3 
bin 60e tona düşmüştür. 

Memleketimizin birçok mıntakaları 
bilhassa Ankara, Eskişehir, Afyon ve 
Uşak vjlayetin in birçok mahalleri dün
yanın en iyi arpasını yetiştirmektedir. 
Kurum bilhassa bu mıntakalarda arpa 
ekiminin. artırılmasını teşvik edecek
tir. (A.A.) 

Dört scnçlik bir ziraat 
programı hazırlanıyor 

Devlet ziraat işletmeleri kurumu 
dört senelik bir ziraat ve ziraat sanat
ları programı hazırlamaktadır. (A.A.) 

Afyon halkevinde sinema 

Afyon, (Hususi) - Halkevi salonu 
için bir sinema makinesi ~lınmaıı ka
rarlaşmıftır. Halkevi temsil salonuna 
yeni bir kısım ilave edilecek ve bura
da sinema gösterilecektir. 

-- - - - - - -

·' 

Leylek! 
Dün leyleği ayakta gördüm. 

"Leyleii ayakta görmek,, o sene 
çok seyahat etmeie delalet edermiş 
derler ama boş ve eski bir lakırdı
dır. 

Rahmetli Ahmed Haşime şiir ve 
fıkra mevzuu ver~n bu büyük ba
caklı kuş, her nedense, bana eski 
arab harflerinin lamelifini hatırla
tır. 

Zaten onu beğentMme1cte Nasred
din Hoca, hepimizden önce gelir. 
Malumya, Hoca, leyleiin bacakları
nı kestikten sonra karşısına geç
miş: 

- Hah, şimdi kuşa benzedin! de
miştir. 

Dün leyleii ayakta gördüm ama, • 
artık, bu cenublu kuş, şehirlerimi
ze eskisi kadar raibet etmemekte
dir. 

Bu rağbetsizliğin sebebi, umran
dır. 

Yazı SOKUk, kı$ı ise sıcak iklim
lerde geçirmesi dolayısiyle ameri
kalı zenJ!in bir turJ°ste benzeyen ley. 
lek, bir noktada ondan ayrılır : 

Modern seyyah konfor, leylek ise 
yarı harablıışmı~ bacalar arar. 

Bu bakımdan leylek, Piyer Loti 
ve Klod Fırer zıeviaden bir uyyıb-

tır ,· biz memleketimizi öteki sey· 
yahlar için bir turizm böll{esi yapa
cağız. - T. l. 

Rekor yerine tayyare ! 

Londradan gelen bir telvaf, 
Londra - Omidbumu tayyare re
korunu kırmak üzere yola çrkan 
dört İtalyan tayyareciıinin Trab
lua garbde yere diiftüklerini bil
diriyor. 

Tayyarecilen bir feY olmamlf, 
yalnız tayyareleri kırılmııtır. 
Şu halde tayyare rekoru yerine 

tayyaer kınlmıt demek ! 

Burun ve domatea ! 

Hava gazı ocaiının gaz kaçı
rıp kaçırmadığmı onun yanı ba· 
tına yapraklar~yle beraber bir 
domatiı koymak suretiyle anla
yabilirmifıiniz. 

Bir amerikan kimyakeri, doma-

tisin insan 'burnundan iki yüz de
fa daha hassas olduğunu aöylüyor
muı. 

Şimdiye· kadar inaan burnunu 
domatiae benzetmek bir nevi tah
kir, bir nevi alay aayılırdı. 

Şimdiden sonra bu J;enzetiı bir 
nevi takdir aaydacak desenize f "' 

Hadiseler ve sinema 

Sinemalarda ıösterilen filim
)erle bu filimlerin isimlerinin de 
içinde Jatadıimuz den-in hu.su
.iyetlerini göateriyor. 

iki latanbul ıinemaamda oyna
dıiı ilan edilen iki fjlme bakınız : 

l - Sili.h kuvveti 1 
2 - Çann casusu 1 

A.rab aaçı! 

Hadiselerin batlıklanna göz 
gezdiriniz : 

"Kudüste yine kanlı hadi.eler 
oldu; bir çarpıtma neticesinde elli 

kiti öldü!" 
''Tunuşta yine kaynatmalar o

luyor; ciddi tedbirler alındı 1 " 
"Franko orduıuada harbeden 

Faşlılar ... " 
Dünya itlerinden bir kıammm 

arab saçma döndüğüne bunlar· 
dan daha kuvvetli delil mi i.ter
siniz ? . 

Karpa ! 

latanbula karga ak mı baılamıt 1 
Şu karga da ilkbaharda tabiata 

ıiir ıetiren kutlar dünyaamm yüz 
karaıtdır. 

Ne kadar zamandır, bu çirkin 

suratlı ve çirkin .esli kuıla müca
dele ederiz de kökünü kurutama_ 
yız. 

Bu mücadele o kadar genit öl
çüde yapılır ki tarlalarda çabtan 
rencberler, bu yü.zden, boatan kor
kuluklan yapmak auretile birer 
heykeltrq haline gelmiflerdir. 

Divan edebiyatı Ye halk edebi
yatı bile bu hayvana hüciim et· 
melden geri kalmamiftD": 

Taklidi zlı kebki hırman ıüldiiriirt 
Ve: 
Karıa da ıeni tatunm aman 1 

Mıalarmı bat1rlamıyor mu-? 

Toplantıya çağrı 
Büdce, Divanı muhasebat ve 1ktıaad 

encümenlerile Başvekalet murahhaala
rından tetckkül etmek üzere Umumi 
heyet bugün saat onda toplanacaktır. 
Ruzname şudur: 

1- Etibankm 1936 he9ab yılı bilanço
su ile kar ve zarar hcsa.blarının tctkil 
ve tasdiki, 

2- Bir mürakip seçilmesi, 
3- Mürakiblere verilecek ücretin ta

yini, 
4- Etibankta müddeti biten müraki· 

bin, 1936 yılı bilançosunun tasdikine 
kadar vazifesinin devam etmesi hak· 
kında Baıvekalet tezkeresi, 

5. Elektrik i§leri etüd idaresinin 
1936 mali yılı bilançosunun tasdiki ye 
raporlarının tasvibi. 

6- Mürak:iblere verilecek ücretin ta• 
y~~ . 

7- Maden tetkik ve arama enstitüsil· 
nün 1936 mali yılı bilançosunun tasdi· 
ki ve raporlarının tasvibi. 

!>- Mürakiplere verilecek ücretin ta• 
yini. 
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Romanyanın atlattı§ı 

tehlike 
Bükreş'len gelen haberler, Roman

Yan.ın aon günlerde bir tehlike atlatbğı. 
rıı bildirmektedir. Mal\ımdur ki bugün 
Itornanyadaki Miron hükümeti, geçen
lerde kabul edilip kıral cfiktatörlüğüne 
dayanan anayaaadan sonra kurulmuı· 
lıar. Anayasa, parti aistemini kabul et-
!Qediğinden Romanyanın bütün aiyui 
Partileri ilga edilmiıti. Anayasanın 
~tbikabna geçildiği sıralarda yeni re
J~lllin karıılaıacağı en büyük zorluğun, 
:

1Yaai partilerle mücadele olacağı söy
t1hli1 ti. Bununla beraber, ıiyaai parti
tr Yeni rejim kartısıncla hayret edile • 

Cek bir teslimiyet gösterdiler. Liberal 
..,~ tnilli çiftçi partileri dağıldılar. Siya-
11 Partilerin en müdhiti olan "her teY 
"'tan için" ve yahud ''demir muhafız
~ ı>artiai lideri Kodreanu da taraftar
~ bir beyanname nqrederek parti
~ daiıtbğını, hatta kendisinin siyasi 

Yattan çekildiğini bildinniıti. Siyasi 
llllr1i liderleri tarafından gösterilen bu 
"1a-1lrk, yeni rornen rejiminin karıılq
~ı muhtemel olan zorluklar hakkın • 
~ talıminlerde mübalağa olduğuna 
dtuı olarak gösterihniıti. Meğer bu 
~ sahte imiı. Gerçi zaman za
~ Romanyada parti faılliyetinin de • 
~ etmekte olduğuna delalet edecek 

Barıelonda mütenu:ıdi bombardımanlar yüzünden halk metro iataayanlarınJa uyuyor 

Frankistler Piren sınırında 
Tortozada Öğır basıyorlar "-berler geliyordu. ikinci Miron hükü- ve 

~ teıkil edildikten sonra, mülga mil-
1 çiftçi partiai lideri Maniu bu hükü-
'-'ette vazife kabul eden çiftçi partisi 
~nıuplarının partiden ihraç edildikle
l'illi bildinniıti. Bu beyanat, milli çiftçi 
~t'tiıinin faaliyette bulunduğuna delil
l' · Geçen hafta da eı~i ~vekillCTd~ 

Hükümetçi kuvvetler bu iki cephede şiddeti i 
bulundu lor 

. 

•t.reıco'nun yeni bar liberal partisa 
~ya çalııbğı bildiriliyordu Fakat 
;Jaai P&rtilerclen Kodff.aııu'nun licler-

mukabil ta.arruzla.rda 
Londra, 20 (A.A.) - Frankist kay

naklardan bildiriliyor: Frankist kıta
ların Katalonya üzerine doğru yaptık
ları harekat bilhassa iki noktada te-

ii altında buluna" lqiatlerin faaliyeti, 
1eni refüne lc.lrfı darbe teıebbüsüne 
lı.ıdar v":nuıtır. Böyle bir darbenin İn· 
~iril-neaine mani olan vaziyet, hüküme-
." teYaldcuzudur. Bükreıten bildirildi
_?e röre, birçok silah toplannuı ve 
~lerle adam tevkif edihniıtir. Gerçi 
~ idare ilin edilmemiıtir. Çünkü ye
.. l"Ornen rejimi haddizahnda bir nevi 

merküz etmi§tir. Bunlardan biri fimal- · 
de Pirene sınırı civarı, diğeri de ce

idaredir. Fakat tevkif edilenleri 
hakeme ebnelc üzere, MareıaJ Ava
co'nan reialifinde bir harb divanı 
~ftur. Dün aelen Bükreı haber
, bu har& divanının ebemiyetli bir 
rnu bildiriyor: f...Ut partisi lideri 

\. nu'nan p:rola• .._,,_ ~ 
'11 hakaret yuzünaeft altı ay hapse 
~kUnı edildiği haber verilmektedir. 
~se etrafındaki haberler mübhem • 

nupta Tortoza §Chridir. 
Pirene sınırı civarında hareldtta 

bulunan kıtalar, general SolfBgoqın 
kumandası altındadır. İleri hareketle
rine devam eden bu kutalar fransız sı
nırına 15 kilometrede bulunmaktadır
lar. Böylelikle, franaız sıınırı tarafında 
kalan mühim cumhuriyet kuvvetleri
nin muvaaaliaı keailmittir. Bunlar için 
tek kurtulıı§ çaresi, Fransa.ya gC91lCk
tir. 
T.._ ...... , •• , .... ,,I 

kıtalar ilerlemeğe de9am etmiflerdir. 
Bu mıntakada muhtelif köy ve .kuaba
lar ifgal olunmuf. hükümeıtçilerden üç 
bine yakın esir alınmııtır. Ayrıca ge
neral Arandanın kumandasındaıki kıta- Hükümei ıdtaları bir hücuma hazırlanırken 

· Anlqılan, hususi mahkemenin ku
~ıı üzerine, profesör Yorga, reis 
~~l Avareıco'ya bir mektub yaza
: !İddetli hareket etmesini tavsiye et~ 
~ f. kodreanu da bundan alınarak 
~'ya hitaben nepettiği açık bir 
~ l Pta kendisine hakaret etmİ§. An
'1ttrı1d'~or ki, Avareıco, faıist lideri hak
~d~ kararını verirken, Y orga'nın 
'İ 1 ~aıne J'UJlan mektuptaki tavsiye • 
~ e amil olnnlı ve fa§ist liderini mah • 
\) rrı etmiıtir. Her halde Kodramı alb 
~ ~rnin bir yere tıkanrmş ve rejim için 

lar, Akdeniz kıyısında, Frankiat kon- .------------------------------

lakeli olmaktan çıkmıı oluyor. 

d Bu hadiae iki bakımdan üzerinde 
"-ııJrnaya layıktır: 
1 -ön h"'k·· · kk tii ce u urnetın teya uzunu 

!:'~~erir. Müteyakkız davrandmasıydı. 
.ı_ a,•t darbenin Romanya'yı ve bu ara· 
li ıtl~an &ulhunu nereye ıürükliyece -
ltı\j""'1um değildi. Romanya' daki rejim 
lloli~deleai, yalnız Romanyanm dahili 
ı.. -:_tı~aı meseleai değil, aynı zamanı:la 
~cı P l"t"ka al"'- d )'tli . 0 ı ı Y1 aaa ar eden ehemi • 
~ b~ ıneı~ledir. Koctreanu'nun ge
"-tı leç11n anfeıinde söylediği sözler 

rlardadır. Faşist lideri demiati ki: 

trolu altında bulunan eraziyi cenuba 
doğru gen.itletmi§lıerdir. 

HükünU!t{ilere göre 
Baraclondan bildiriliyor : Tortoza 

önlerinde §İddetli bir mukavemet göe

tercn hiikümet kıtaları, şimdide Leri

da ve Pirene sınırı cephelerinde muka 
vemete devam etmektedirler. Bu kıta
lar, iki cephede de mukabil hücumlar
da bulunmuılardır. Tortozanın şima. 

!indeki Şerta bölgesinde muharebeler 
pek §iddetli olmuıtur. Hü.kümct kıta
ları şimdiye Tremp civarındaki Ka
marasadan itibaren başlıyan bir müda 
faa hattı kurmağa çalışmaktadır. 

I ngiltere karı§mazlık politika
sıruı sadık 

Cumhuriyetçi İspnyanın harir;ye 
nazırı Delavayo tarafından Milletler 
Cemiyetine gönderilen notaya telmih 
eden bazı iyi haber alan mahfiller İn
giltere hükümetinin karııınazlık pati
tikasına sadık kalmağa kati surette ka
rar vermiş olduğunu beyan etmekte. 

Kodreanu İşi 
yeni safhada 

B. Dükantn katlinde onun da 
parmağı Yannıı 

Bükre§, 20 (A.A.) - Gazeteler 
halk arasında tiddetli bir heyecan u
yandıran bir vesika netretmitlerdir. 
Baıbakan Düka'nın katlinden önce 
demir muhafız mensublarından biri
ne gönderilmi§ olan bu mektubta yüz· 
batı Kodreanu katillerin projelerin
den malitmatı olduğunu ihsu etmek
te, demir muhafızların tethit vasıta
larına milracaat etmeleri ve yahudi
lerle tiddetli bir mücadeleye giri§ • 
meleri lüzumundan bahısetmektedir. 

17 nisanda yapılan araştırmalar ne
ticesinde ele gcsirilen vesikalar. Bük 

Franm nanrlar 

meclisi toplandı 
Paris, 20 (A.A.) - Fran~ız nazırlar 

mecli•i Cumhur Reisinin ba'kanhğm
da toplanmıftır. Başbakan B. Daladi
ye memleketin umumi vaziyetini izah 
etmiştir. B. Bone dış vaziyet, B. Mar
şando mali ifler ve B. Saro da Fran
aada bulu!'llaları arzu olunmayan ya
bancılar için alınan tedbirler hakkın
da iarhat vermi§lerdir. 

rette toplanmıştır. Alakalı adli ma
kamlar, içlerinde çok müphemleri o
lan bu vesikaları &özden geçirmekte
dirler. Bu ınakamla.,r tahkikatı yakın
da bitirerek adli takibat için raporla
rını vereceklerdir. 

Hilkümet Romanya dıtında Yata -
yan ve memleket menfaatlerine zarar
lı tahriklerde bulunanların Romanya 
tlbiiyetinden çıkanJması hakkında 
bir kararname netredecektir. 

ı1o;;- lktıdara geçtikten sonra. yirmi 
tifl\Jc~aat içinde Romanya'nan bütün it
lttiı.ı~nı feabederek Almanya ile bir 

- •nızalanm. dirler. -..:----------------------------

llfi .. ~Ya dıı politikasında böyle bir 
"llllta.· "ı.,_, ıyon balkanların ve orta Av-

"-'· ~il ~uvazeneaini temelinden ıar
,d. rçı Romanyada fqiıt partisinin 
i~ kuvvetiyle iktıdan ele almasına 'ele Yoktur. Fakat bir defa ihtilil 
tııl'-1.eti .. baıladıktan aonra lıpanyamn 
~ .. ! ıoatenmıtir ki, memleket "eö'•ll : etiketi altında gelen yabancı u
'İt jtın muharebe sahası halini alır. 
di~~nya barbmın Balkanlan nakle
.\~ aı, Yalnız Balkanlann değil, bütün 
~lcilPannı sulhu için en büyük tehlike 

eder 

İngiliz - İtalyan 

gürüımeleri ne 
zaman baıhyor ! 

Paris, 20 (A.A.) -Paris~var pz~te
sine Romadan verilen malumata gore, 
fransız - italyan müzakerelerinde Fra~ 
sanın Roma büyük elçi tayin etmesı 
meselesi sonraya bırakılmıştır. 

Verilen bu malilmata bakılırsa eve
lemirde Fransa ile İtalya arasındaki 
gerginliğin nihay~t bulduğunu tetbit 
ve müphede eden ve mektup teatisi 
şeklinde yapılacak olan bir beyanna
menin yazılmaaı meeeleei tetkik edil
mektedir. 

"- ~-:."Dikkate layık olan ikinci nokta 
lıit~~~tin tehlikeyi derhal önliye
lltt ••dır. "her §ey vatan için" teıki· 
~, lebelerclen beri Romanyada bir 
~ı/' aiyaıeti takib etmiı ve geçmiş 
~ .. ';119tler bu parti ile mücadelelerin
~e~a. aciz göstermişlerdi. Fqiıt te
~ih •u de mücadele yeni rejim için bir 
~la 1 

an Vesileai olmuştur. Yeni rejimin -
~jj~•eleyi ele alııı ve halledişi ile eaki böyle kuvvetli ve uyanık vaziyette ıör
l. .::de bu nevi meaelelerle karf ılaıı!dı mek yalnız Romanya hallanm huzur 
-.._ lrıan rösteriJen zaaf ve tereddüd ve rabab namına deiil, aynı zamancla 
~jt'~da bir tezad vardır. Bu da yeni Balkanlann sulhu namına ela bir türk -
..ı~~n keneli kuvvetine güvendiğine leri aevindinnittir. 
~t ediyor ki. Romanya hülriimetini A.Ş.ESMER 

Yeni Sovyet büyük elçisi geldi 

Sov:yetler Birliiinin yeni Anbra büyiik elçisi B. Terentiyef dün sabah 
ekspresle lıtanbuldan ıehrimize selmit ve Ankara ganncla Sovyet büyük elçi
liii erkim tarafından ~. .R.tta=i=i- >:•ni büyük elçi,i Ankara ga
l'llllla sösteriJIGI'. 
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FUlslll ........ E:~:~~:~!.:~:::::~:~:~:~::~ 
3 iinai ~dinümü B11lgaristan1n güzel bir hareketi 

Bir 1f1P 111etesi ~iyor ki: 
''FiliFitin'in devamlı bir siikun 

devresi tattığı osmanh ' devrin

denberi kanşıklıklar bir an hile 

eksilmemiştir.'' 

KURUN'da B. Aaml Ua, "Bulga
riatarun güzel bir hareketi,, baılıklı 
bat makalesinde, B. Köıeivanof'~n 
Bulgaristandaki türk azlık :mekteblenn 
de türk harfleri kullanılmaıını mecburi 
sayan karannan oradaki türkler arasın
da olduğu kadar, Türkiyedc de büyük 
bir memnuniyetle karıılandığını kayd
ettikten sonra diyor ki: 

'' Bu memnuniyeti tabii bulmak li
zıindır. Zira Türkiyede arab harfleri ye
rine türle harflerinin kabulünden beri 
on sene geçmiı olduğu, bütün Balkan 
memleketlerindeki türk azbklannm 
bütün kültür müeıseaeleRne bu harfler 
çoktan girmİ§ bulunduğu halde Bul• 
gariatan müstesna bir vaziyette bulu• 
nuyordu. Bulgaristandaki türk mekteb
lerinde bütün tedriaat arab harflerİy• 
le yapılıyordu. Türk harfleriyle tedri • 
aat yapmak isteyen öğretmenler mü .. 
lümanlrk namına oradaki türk azhklan• 
nın baıına muaallat edilen bir takım 

cahil ve müteaasıb softalar 'tarafından 
azlediliyordu. 

Kudüs, 20 (A.A.) - Filistin karı
tıklıklarının üçüncü yıldönümü mü
nasebetiyle bütün gazeteler Filistin 
vaziyeti ile Inefgtll olmaktadır. 

Arabların or,ga.nı olan '' Addifaa,. 
gazetesi dİ(>'or ki: 
"Şimdiye kadar vaziyete bir çare 

bulunamamrıtır. Yeni geleceği bildi
rilen ve bizce vücuduna hiç te lüzum 
olmıyan yeni komisyondan maada or
tada yapılmıt hiç bir if yoktur. Ka
bus bir dakika kalkmamıttır. Filistin
in devamlı bir sükitnet devresi tattığı 
oemanlı idaresindenbcri karışıklıklar 
bir an olsun ~ksilmemiştir. Maamafih 
hüsnüniyet gösterildiği takdirde bir 
hal tarzı bulmak imkansız değildir ... 

Yahudi "Haaretz., gazetesi ise, Bri
tanya hükümetinin artık azimkar bir 
harekette bulunacağını ümid eylemek 
tedir. 

B. Hitlerin doğum 
ytldönümü 

Bertin, 20 (A.A.) - B. Hitlerin 
doğumunun 49 uncu yıldönümü bü
tün Almanyada kutlanmaktadır. Şen
li.klere evelki gün gece yarısından 

itibaren başlanmıftır. Her taraftan 
devlet reisine tebrik telgrafları gön
derilmektedir. Bugün B. Hitler Al· 
man ordusunun Unter den Linden'de 
tertib ettiği büyük geçid resminde 
bulunmuttur. Geçit 11 de başlamış ve 
12.30 da bitmittir. B. Hitlerin yanın
da Mareşal Göring'le kara ve deniz 
orduları şefleri de bulunmakta idi. 
Geçid resmine avusturyalı kıtalarla 

beraber 9.500 nefer· ve subay iştirak 
etmiştir. 

Leonding'de B. Hitlerin ana ve ba
basının mezarlarına çelenk konulmuş 
tur. 

Praida alman sefareti müstelf&
rmm evi taşlandı 

Prag, 20 (A.A.) - Bir takım ame
le, Hitlerin ıy.ıldönümü münasebetiy
le bayrak a&mlf olan alman aefareti 
müsteşarı B. Andre Kenke'nin evinin 
penceresine ta§ abnıf}ardır. 

Amele, gamalı h~h bir bayrak gör 
dükleri zaman bunun Haynlayn taraf
tarlarının bir tahriki ~ecri olduğuna 
zahib olmuşlardır. 

... Bütün Bulgariatan türkleri imkan 
bulaalar bir gün içinde ana vatana gel • 
mek için can atarlarken, mekteblerde 
tedriaat bahaine gelince türk kültürü ile 
artık hiç bir alakası kalmamıı olan bir 
yazı teklini kullanmakta ısrar etmeleri 
havsalaya sığar bir teY miydi?" 

FENA BiR iMTiHAN KARŞI
SINDA 

TAN'da 8. Ahmed Emin Yalnwl 
dünkü bqmakaleaini lıtanbu elekti• 
rik ıirketinin nafıa veki.le'ti ile yapb• 
ğı son temaslar ve bu temualrda ı°'" 
ketin aldığı vaziyete tahıia etmiıtir. 

Bqmakalede mukavelede taraflarıo 
dan birinin fena niyet beslemesinin çare 
bulunmaz birr derd olduğunu hatırlat· 
bktan sonra diyor ki: 

"A;...._da Nafıa Vekileti ile İs
tanbul elektrik tirketi araaındaki müza. 
kerelerde gördüğümüz manzara, ~ 
teessüfle .söyleriz ki, budur. Elektrik 

tirketi Beyoğlunda levantenlepnittir. 
Kapitülasyon devrinden kalma menfi 
dütüncelere varis olmuttur. Oyalama 
ve aı\lqma zihniyeti, bu tirketin muhi· 
tinden gelseydi hayret etmezdik. Fakat 
ıirketin Belçikadaki ana tqekkülü olan 
Sofina'dan claba fazla ciddiyet bekJe. 
.- luiil!H Chr. Sofiila•mn .,. ..... 
her ~ele menfMtleri ~ aliblen 
Yardl1". Banlan korumak için kendi et
rafında bir ciddiyet ve ~gı huasr ,.. 
tatmaya mecburdur. 

Birkaç haftadan beri Ankarada de • 
vam eden müzakereler, Sofina haldan. 
da beslemek iatediğimiz •ygryı &arsa • 

cak yOldadır. Hükümetirniz tarafından 
röıterilen sabra Ye ailc:inete cidden 
ha:rret ediyoru." 

MiLLi BANKACILICIN MEMLE· 
Hariciye nezareti erkinından bir KETrE OYNIYACACI BOYOK ROi 

zat, alman sefirine itizarda bulunmuş-

tur. CUMHURIYET'te B. Yunus Nadi 

Först Vienna takımı 

lzmirde 3 - 2 yenildi 
İzmir, 20 (Hususi) - İzmir muhte

litiyle maç yapmak üzere Först Vi-
• 

enna takımı şehrimize gelli. Maç 
çok kalabalık bir seyirci kütlesi ö
nünde yapıldı. Çok heyecanlı anlar
dan sonra İzmirliler viyanalı rakible
rini güzel bir oyunla 2 ye karşı 3 sa
yı ile yendiler. 

Yarah olarak yakalanan 

bir ıaki öldü 
İzmir, 20 (Hususi) - Abdullah a

dın.da bir §al<i Nazilli~e müsademe et
miş, neticede yaralı olarak yakalanıp 

ha&tahaneye yatmlnuıtı. Abdullah 
hastahanede ölmüştür. Abdullahın 
Bekir namında bir de a~kadaşı oldu
ğu haber verilmektedir. Bunlar Nazil 
li k.öylerinderı birinde ihtityar bir ka
rı kocayı soymutlar, köylülerin hadi
seyi duyduğunu anlayınca halk üze
rine ateş edip kaçmışlar ve Nazilliye 
gelmişlerdir. Bura-da polisle karşıla
tınça müsademeye girişmişlerdir. Şa
kilerin ikisi de yaralanmıf, Bekir has
tahaneye götürülürken, Abdullah da 
hastahanede ölmüştür. 

Kodreanu da Profesör 
Y orgayı dava ediyor 

Bükreş, 20 (A.A.) - Korrcanonun 
profes& Yorga aleyhinde mahkemeye 
müracaat ettiği bildirilmektedir. Bu
nun sebebi, profeaörün mahkeme esna.. 
aındaki ifadeainde Kodreanunun evin
de vatana ihanet suçunun ıubut bulma
aım intaç edecek evnlk bulunduğunu 

~ol!JMIMll'I'. 

bu isimli bq makalesinde, türle ticaret 

banka.anın kendi aleminde mütevazi 
fakat çok ciddi bir meaaiyle iyi hizmet
ler gördüğünü tebarüz ettirdikten son• 
ra ezcümle ıunlan söylüyor: 

"- Bir vakit Avrupa ortasında, fa
kat mensup olduğu büyük memleketin 
umumi vaziyetine niabetle kenara düt
müı, üçüncü hatta dördüncü beıinci de
recede bir kasabanın göl kenanndaki 
otelinde otururken çok maruf b~ • .ik 

bir alman bankasının kart poatal teklin
de itina ile yaptarılmıı resimli bir ilini. 
le kartıl&fıllltbk. O büyük banka cazib 
olmaaına azami dikkat ve gayret aarf
olunmuı olan o ilin varakaıiyle halkı 
ve herkeai kendisine tevdiat yapmağa 
teıvik ediyordu. Banka o kadar büyük 
ıennayeli ve o kadar moruftu ki onun 
dahi tevdiat parası toplamak için ihti
yar ettiği bu külfeti hayretle kar,ılamıı, 
bununla beraber bu reklam karbnı bir 
mektupla o zaman Jı Bankası Umum 
Müdürü olan Celil Bayar'a ve yardım
cısı Muammer Eriı'e göndererek naza
n dikkatlerini bu hadise üzerine celbet
mek istemiıtik. Seyahatten dönüıte bu 
arkadaJlar bize zaten bu İf üzerinde ça
hıırken mektubumuzu alnuı olduklan
nı memnuniyetle anlatmıılardı. Filha
kika bilhassa son on yıldanberi halkın 
kendi t-sarruflannı banaklara tevdi ey
lemeleri iıi~n ne .kadar inkiıaf ettiğini 
biliyoruz. Turk Tıcaret Bankaaı bu ite, 
eğer istenirse tevdiat mukabilinde ay
lık faiz heıab etmek ve hatta buna 
böyle tediye eylemek yolunda kendiai
ne mahı~ı ~ir yenilik ilaveaile yeni bir 
hız venmıtir. • 

Türk Ticaret Bankası, bankacılık 
ruhu ile çok iatifade ebniı kimselerin 
kifayetli ellerindedir. Onun için sağlam 
yürüyor ve daha büyük milli bankalan

nmclan ibaret yqlı bqh, kuvvetli ağa. 
beylerinin yanı bqlannda hepimize da
ha parlak yarınlar vadecti,or." 
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-35- Yazan: iti. Şevlri Yazman 
Fakat biraz aonra dağmık ve az • 

da olaa ihraçtan haberdar olan 
türk kıtaları (yani bizim yukarıda 
gördüğümüz tek bir bölük) ateıiyle 
kendisini hissettirmeğe baıladı. Bu 
esnada ikinci ve üçüncü dalga ya
ni ' 111 tuğayla 2500 kiti daha 
sahile yana§ıyordu. Saat beşe doğru 
sahile yana14n bu kafileleri birinci
lerden bambaıka bir akibet beklL 
yordu: Kabatepedeki tek mantelli 
topu (yavaı ate§.li top) ve balıkçı 
damlarındaki tek takan bu iki tuğa
yı arkrıtırmaya baıladı ve lngiliz ra
poruna nazaran "askerin mühim 
kısmı daha karaya ayak basmadan 
telef oldular ve yaralandılar." 

Bagil blyft bir 
llnelln aplıı 

töreli yapılak 
Erzurum, 20 (A.A.) - Erzurum -

Erzincan demiryolu üzecinde inşa e
dilmekte olan en mühim tunelin açılış 
töreni yarm yapılacaktır. Vilayetimi
zin Aşkale kazasının 30 kilometre ba
tısında olan ve bir buçuk yılda bitiri
len bu tünel türk mühendis ve işçileri
nin büyük bir mwvaffakiyetidir. Tö
rende vali H3'im İ~ın başkanlığın
da bir heyet bulunacaktır. 

Kopdağı yolu kardan kapandı 
Erzurum, 20 (A.A.) - İki gün sü

ren fırtına ve kar yüzünden Kop dağı 
yolu gene kapanmıştır. Bu dağda açı
lan 8 metrelik kar tunelleri arasında 

yeniden amele çalışmaktadır. 
Çıkanlar ilerliyorlar ve tek bölük 

o zamana kadar ezilmit ve dağılmı§ 
bulunduğu için kanlısrrtı tutuyor
lar, fakat koca tuğay diğer bir türk 
bölüğünün ate§İ karıısmda sinerek 
Kabatepeye doğru ilerliyemiyor v" 
asıl mühim vazifesini bu suretle ifa 
edemiyor (insan burada gayri ihti
yari dü1ünüyor. Ya burada bir türk 
alayı ile bir kaç batarya bulunsay
dı acaba bu Anzak tuğayları ne ya. 
parlardı?) 

Geriden 1 ve il tuğaylar yetiıi
yor. (saat 4.40) bunlar da sahile 
asker çıkaracaklar, fakat tek man. 
telli türk topu bu ;jç zırhlı ve 12 
destroyer ve 12000 askere dünyay 
zindan etmiıtir. Bakınız lngiliz ra
poru ne diyor ''I ve il inci tuğaylan 
taııyan nakliye gemileri tam zama
nında ve saat 4 Ü 40 geçe ihraç yeri
ne geldiler. Karaya asker çıkarmak 
bu sırada güçleımişti. Türklerin a. 
teıi gittikçe artıyordu. Kabatepe 
yanında duran Bachate zırhlısı her 
ne kadar türk mevzilerini tarıyor 
ise de susturamıyordu. 

(Türk kahramanlığının karakte
ristik tarafı itte budur. Tek mantel -
li top koça bir zırhlı karıısmda sus
muyor. Bunu Almanlar bir türlü 
anlayamamıı ve heaab edememi§tir. 
Çünkü kendisi böyle bir feyİ dütü
~z.) 

Bu yüzden K.abatepe cİYarma _. 
kar çakaramayan nakliye s.m.i A
nburnunun §İmaline yanafıyor. :Altı 
8&1ldal indiriyor. Karaya asker çı
karacak. Bunlar bizzarur gene ba
lıkçı damlan iatiki.metine yanaft· 
yor, buradaki takımdan aea yok. 
Fakat Anzak askeri aahile 200 
metre yaklaıınca balıkçı damlarm
daki biricik takımdan bir yaylım a
teıtir bathyor. 140 kitiden yÜzÜ da
ha .sandallarda gidiyor. Otekilerden 
"de ancak 18 kiti karaya çıkıp kıta
larma iltihak edebiliyorlar. Bu bir 
tek topla tek bir piyade taknm iki 
tuğaym ihracını öyle uzatıyorlar ki 
plan mucibince bu ihracm saat 9 
da bitmesi li.zımgelirken öğleden 
aonra aaat bire kadar devam ediyor. 

Vilayet 
idareleri 

hususi 
büdçeleri 

Karaya aaker çıkarken Vilayet hususi idareleri 1938 yılı 
hakim sırt olan Conkbayırma meaa-ı reisi) buluyor. f büdce projeleri ~ç bakanlığa gelmek
feleri ancak bir kilometre, Kabate- _ Huluai bey (*) Düıman an- 1 tedir. Şimdiye kadar 53 büdce gelmiş
peye olan mesafeleri 2,5 kilometre burnuna asker çıkarıyormuf, alay tir. Büdce projelerine göre Erzincan 
idi. Bu esnada bu perakende ve eri- harekete hazırdır. Gidelim mi ? vilayetinin varidatı 230.000, masrafı 
mif türk kuvvetlerine yardıma ge- - Emre intizar ediniz. Ona göre 167,310, fevkalade büdcesi de 62.689 li
lecek ilk ihtiyat kuvveti (27 inci hareket edersiniz. Bu defa alay ko- radır. Gümüşhanenin varidatı 310141, 
alayın iki taburu) iae aekiz kilo- mutanı fU emri veriyordu : masrafı 207.038, fevkalde büdcesi 103 
metre uzakta bulunuyordu. Aske ı..o h b sm · · bin 102; Erzurumun varidatı 766.47 5, - r saua çor a ı ıçam. f k • 

ihraçla beraber bu iki taburun Aaker bir kaç dakikada ve acele masrafı 416.419, ev ala~e büdcesi de 
muharebe yerine hareketi lazım ge- çorbasını içiyor. Can kardeşleri ile- 350,056; Trabzon un varıdatı 665.900, 
liyordu. Çünkü bu mmtakada bu ride cayır e&ylT yanıyor. Beklemek ~rafı 41~.16:, fev~alade büdcesi 251 
iki taburdan daha b--ka kuvvet ol- ı'çı·n kı· de b Al k t bin 738; Rı,.:zenın varıdatı 233.699, mas--:r m sa ır var. ay omu a- .. . 
madıg·ı gibi bunlar irin de Arıburnu d k ·· ·· t""d d. il "d k. t rafı 160.306, fevkalade budcesı 73393, ,.. nı a ço uzun u e ır. erı e ı op 
veya Kabatepeye ihracı önlemekten 1 • ki · f k t d · b. Ağrının varidatı 277.422, masrafı 191 ses erı seyre eııyor, a a rın ır .. . 
daha mühim bir vazife olamazdı. - it 1 h ı· d k. t".f k bin 975, fevkalade budcesı 85.447, An-ugu u, yay ım a ın e ı u e ve . 
Fakat anlaıılıyorki bizzat bu türk k. ı· t••f k 1 • ı· k tebin varıdatı 451.425, masrafı 348.711, ma ıne ı u e aes en ge ıyor ve a-
tümeni de ordu komutanınm aakim raya çıkanların çokluğunu anlatı- fev~alade büdcesi 102.714, Samsunun 
düıüncesine saparak hali. acaba yor. Herkes ilerideki bir avuç alay van.datı ~61.0~, masrafı 676.950, fev: 
hakiki taarruz nereyedir? diye en arkadaılarmm çarçabuk eriyip bi- kalade budcesı 188.050, Maraşın varı
can alacak zamanı bekliyor. Ken- teceğini anlıyor. Alay komutanı bir datı 296.103, masrafı 190.912, fevkala-
di alayının harekatına dair çok daha telefona asılıyor. de büdcesi 105.191, Seyhanın varidatı 
güzel bir eaer yazan, ve bu Arıbur- H 1 •. b Al k d 1 1.013.330, masrafı 731.329, fevkalade 

- u uaı ey, ay ar a Af an- b::..ı- · d 282 001 A ı · 
nu bareki.tmı anlatmakta eaerinden ·ı ·d . . d b. UIU\..esı e · , nta yanın varı-

mız 1 en e atet ıçın e yan. ıyor' ... ız ..ı-... ı 594.274, masrafı 415554, fevkala"de 
çok istifade ettiğimiz bu yirmi ye- d h kt k d beki - ? U4l1. a a ne va e a ar ıyeceg.ız büdc · 161 720 S · dat 727 
dinci ali.ym o vakitki komutanı e- Emir bekliyoruz. b. eıu af. AA,99' 39ıvfası:kn ,~~~ıb .. dı . 
mekli albay Şefik bunu §Öyle anlatı- m, maar: ı Ti' , ev: a&d.uoı:: u cesı 
yor: - Şefik bey bu ihracın bir nüma- 271J>61 Niğdenin varidat büdceei 

••Çok bir w seçmeden top Yit ---:alı ~~·-Mkı-itli ~- SM.zıo: masraf büdce.i 416.489, fe.b-
___ ,___. k: __ __._ b" L-- cma --- ,, __ -- n- -..ı1ea..&ı.-. de :t'IS."3& .-.,. 
__... UJ' -- ~-·, aa ....- ... ça .rae nasıl hareket emri Yet'elim 7 
ce boğazdan gelen top aıe61erine 

alqmııtık. Fakat bu aeslerin istika- (Sona uar) Türk- Eten fikriyakınlıg"' ı 
meti Kabatepe tarafmdanclı. Deriıe.1 C• J O(iinkü ifadeyi aynen koyu)'OnlDl.
fırka karargahındaki aantral vasrta
aiyle Kabatepe telefon merkezini 
buldum. Karfmıa çıkana sordum : 

- Ne var, neler oluyor ? 
- Düıman Anburnuna asker çı-

kardı. 

- Kabatepeye bir feY var mı ? 
- Hayır timdilik yok. 

Tunusta yeni tevkifler 
Tunus, 20 (A.A.) - Askeri hasta

hane etrafında 51 kişi tevkif ve muh
telif silihlar musadere olunmuştur. 

Sus mahkemetıinin şimdiye kadar 
mahkilm ettiği şahısların sayısı 57 yi 
bulmuıtur. 

Atina, 20 (A.A.) - Gazeteler, Tür
kiye elçisi Rufen Eşref Uınaydının 16 
nisanda Rotari klüb'de şerefine veri
len ziyafette söylediği nutku uzun 
uzadıya bahis mevzuu etmekte ve bil
hassa iki memleketin uzun müşterek 
hayatından doğan fikri karabet ve 
müşterek mukadderatına istinad ed~n 
türk - yunan dostluğuna aid olan kı
sım üzerinde durmaktadır. 

Alay komutanı ikinci tab..runun 
sahilde muharebeye tutl19tuğunu an 
lıyor .. Zaten meraktadır .. Kati ha
reketin bu mmtakada yapılacağma 
kanidir. Hemen gerideki diğer iki ~ lllllllll llll l llllllll 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 h .. 

taburunu aili.h batı yaptırıyor. (Bu _ Yazan: Alexİ• T ol.toi No: 65 : 

A b 'h 'k' ' fh iki tabur tesadüfen bu gece böyle 5 : 
fi UfnUna 1 raCln 1 lnCI sa aSI bir ihraç hareketine kartı Kabate- = = 
llk karaya ayak basan lngiliz kı- pe mmtakasma bir tatbikat yÜrüyÜ- : -- -talan saat altıya kadar önlerine te- fÜ yapmıf, gece geç vakit dönmÜ§, - --aadüf eden bir türk bölüğünü erit- timdi yorgun arğın uyuyor, fakat bu : 

Fenerbahçe 
Milb kümeden 

çıkarıldı 

Yerini altı kulüb 
muhteliti dolduruyor 

Fenerbahçe kulübünün milli küme 
karşılaşması için İzmire gitmemesi ü
zerine federasyonca bazı kararlar ve
rilmek üzere olduğunu bir~ sayı evel 
yazmıştık. 

Bu haber tahakkuk etmiştir. Fede
rasyonun bu hususta verdiği karar tel
grafla İstanbul mıntakasına ve alaka
lı kulüplere tebliğ edilmiştir. Kararın 
hulasası şudur: 

"Muhtelif sebeplerle üç defa milli 
küme maçlarına iştirak etmiyen ve İz. 
mire gitmeyen Fenerbahçe kulübü fe
derasyonun 19.4.1938 tarihli ve 18 nu
maralı karariyle milli kümeden çıka
rılmıştır. 

Milli küme fiküstürü mucibince Fe
ncl'bahçenin bundan sonra İstanbulda 
yapacağı mahalli maçlar ('Galatasaray, 
Güneş, Beşiktaş ve tekrar Galatasa
ray) maçıyle Ankarada yapacağı plas
man maçlarına lstanbuldaki milli kü
me haricinde kalan 6 kulüp muhteliti 
iştirak edecektir. 
İstanbul futbol ajanına bu muhteli

tin seçimi için ısaL1hiyet verilmiştir. 
Mahalli maçlarda Fen....tıahçe hisse

sine isabet eden müsabakalar 11 ... ._tlatı 

maçların hitamında müsavi surette bu 
altı kulübe dağıtılacaktır. 

Muhtelit takımın alacağı puvanlar 
tasnif neticesinde esasa tesir etmiye
cektir. Fenerbahçc ile maçı olan her 
kulübe üçer puvan verilecektir. 

İkinci bir işara kadar milli kümeye 
dahil kulüplerin Fenerbahçe ile maç 
yapmalarına müsaade edilmiyeccktir.,, 

Çocuk esirgeme 

kurumunun yardımlar1 
23 nisan çocuık bayramı Wıe çocuk 

.....,..., ....... Mebe~ ÇC fi -

.ribnek tize.re şehrimizin birçok mücıs-
seseleri Çocuk &i.rgeme kurumuna 
muhtelif hediyeler vennıiftir. Bu mü
cueeeler araamda Ank.arapalaa, Anka
ra pasta salonu, Ankara eczanesi, Ana
fartalarda şekerci Ali Uzun, mahlebici 
Halil, 89 numarada Avram, Ahmed 
Enver bakkaliyesi, Çankaya eczanesi, 
Işık ticarethanesi, Halil Naci, Karpiç, 
Hasanpaşa furunu, kuru yemişçi Meh
mcd Gönenç, Koyunpazarında lokan
tacı Mustafa, tatlıcı Mehmed, lokan
tacı Hafız, memurlar kooperatifi, ma
lebici Musa, Yenişchirdc Sümer bak
kaliyesi, Yenişehirde Hilfil bakkaliye
si bulunmaktadrr. 

Ç...ocuk esirgeme kunımu 
genel merkezinden 

Ankara: 

Öğle neşriyatı : 
12.30 Karışık 

n~riyatı - 12.50 Plik :Türk musiki~ 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve hariC1 

berler - 17 .30 Halkevinden naklen iıı~ 
dersi (Hikmet Bayur). 

Akşam neşriyatı : 18.30 Plakla 

musikisi - 19.15 Türk musikisi ve halk 
kıları (Makbule Çakar ve arkadaşları) 
20.00 Saat ayan ve arabça neşriyat -
Radyofonik temsil - 21.00 Çocuk cSI 
me kurumu namına konferans (Dr. 
Bursa saylavı) - 21.15 Stüdyo saloll 
kestrası: 1 - Franz Grohte: BarcdtolC· 
Straus: Dorfschwalben aus Österreictı. 
Lehar: Die BlaueMazur - 22.00 Ajans 
berlcri - 22.15 Yarınki program. 

İstanbul : 

Öğle neşriyatı"· ~ 12.30 Plilıla 
musikisi - l.2..SO ~s - 13.05 
tıirk musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif 
neıriyatı. 

Akşam neşriyalı-: 
18.3-0 Kon 

23 nisan çocuk haftası ve bayramı 
betiyle çocuk esirgeme kurumu n 
Doktor Salim Ahmet (çah;ikan ve aıe 
çoc~klar tarihine bir ~r ve çocuk · 
yesı) - 18.45 Şişli halkevi gösterit kolll 
rafından Abdülhak Harnidin (E;iber)I 
19.15 Plakla dans musikisi - 19.30 
musahabeleri: Eşref Şefik - 19.55 B 
haberleri - 20.00 Sadi Hoşses ve ark 
lap tarafından türk musikisi ve halk 
kılan - 20.45 Hava raporu - 20.48 · 
Rıza tarafından arabça söylev - 21.00 
dife ve arkadaşları tarfındn türk mus" 
ve halk §arkılan (Saat ayarı) - 21.45 O 
KESTRA: 1 - Fucik: Marş. 2. Bizet: 
lezycn. 3 - Pesse: Mönüe. - 22.15 A

0 

haberleri - 22.30 PUkla sololar, operJ 
operet parçalan - 22.50 - 23 Son ha~ 
ve ertesi günün programı. 

Avrupa: 

OPERA V.b: OPERETLER: 18.28 )1 
kova - 19.10 Miınih - 20.30 Paris Par 
Eyfel kulesi, Strazburg - 21 Mil;ı~o. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE S 
FONİK KONSERLER: 17.30 Buda 
- 1 ll.~O Moskova - 19.30 Keza - 20 1" 
za - :l11.~ llcro münster - 20.30 Frankf 
London - Rec, • .,8 1 _ 2 ı. 15 Budap 
Stuttgart - 21.30 L'la~emburg 

SOLO KONSERLEM · 12.s Buda 
- 15.5 London - Recyonal - t6 Münib 
17 Bedin - 17.15 Roma - 18 • 1; ana 
18.35 Kolonya - 20.15 London - ile • ., 
- 21.15 Königsberg :- 22.20 Laypzig. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.): 

Hamburg. 
HAFİF M-:0Z1K: 6.30 Laypzig -

Königsberı;:, Münih - 10.30 Hamburg, 
yana - 14.15 Berlin - 15.35 Keza - ı 
Laypzig - 20 Monte Ccneri - 22 Sot 
- 22.20 Droytviç, Kopenhag - 23 Tul 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 StuttgaıiJ 
17.30 Stokholm - 19.30 K~za. 

DANS MÜZ:t<it: 19.lO Kön~&ber.I 
18.30 Droytviç - 22 Floransa - 22.5 !'4 
dapeıte - 22.25 Londoo - Recyooal - ~ 
son- - 2&'46 Parm - R:T.T. - 25 ,,_-, 
ll09i. LHlı•.,•-., ac-_ .... -
MookOft - JS..lt.s TaJu:ı.. 

Kastamonu 
Samsuna gittiler 

Kastamonu, 20 (A.A.) - Geçen 
30 ağustosta Samsun güreşçiler·. 
yaptıkları ziyareti iade için gür 
rimiz bugün vaH muav.in.inin başkaıı 
ğında Samsuna gitmişlerdir. M"" 
kalac 2-3 - 24 nisanda yapı1ra<:aktı.r. 

Uşak belediyesinin 
yeni yıl büdçesi 

Uşal<, 20 (A.A.) - Belediye rne' 
si yeni yıl büdcesini 9.700 lira ol 
tıesbit etmiştir. Belediye bu yıl ş 
de temiz su tesisatı yaptıracaktır. 
işe 125 bin lira harcanacaktır. 

Bundan başka modern bir furuO 
bir et ve sebze yapılacak yollara 
ke döşenecektir. 

Hal ve furunun inşa&mı eYkaf ·· 
ne almıştır. 

mit ve sahilin önündeki ilk sırtları emir üzerine bet on dakika sonra tabur- : 
iıgal etmiıti. Onlerinde ıimdilik tek lar içtima yerinde toplanmıı bulunu· : 
tük ve dağınık bir halde bulunan yor.) : 
türk kuvvetlerinden baıka bir ıey ı Alay komutanı telefonla tümen § 
yoktu. llk tuttukları bu hattan en kurmay batkanını (eakanı harbiye 1§ 

Kurumumuzun Keçiörendeki Ana -
kucağı müessesesini ziyaret ederelc v
rada bulunan yoksul yavrulara (80) 

_ paket şeker ve 21 parça efl'a hediye e-
5 den Bay Besim Akyaşan ve kızı küçük 
: Sunaya kalpten teşekkürlerimizi sunar 
: ve bu yurdsever hareketlerinin bütün 
§ 

1 

y.u~dd~şl~rımıza nümune teşkil etme
: sını dılerı7.. 
= ------~------------------------------~--~------

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111§ 

- Emrediyorum, otur ... (jugulin an- ı - Bizzat kendin de malların yanın- : 
cak kaşlarını oynattı ve büyük bir ihti- da bulunacak mısın? ... Birinci ticaret 5 
yatla oturdu.) Ne istiyorwn? (Jigulin ı müşaviri sıfatiyle ... Amsterdama gide- 5 
nazarlarını Viniüs'e döndürdü ve) an- cek misin? : 
lat... - Yabancı dilleri bilmiyorum. Fa- E 

Jigulin burada yere kapanıp alnını kat iraden böyle ise neden gitmeye- . 5 
incitmek değil, kıymetini isbat etmek yim? Amsterdamla ticaret yapmağa ve 5 
lazımgeldiğini anlamış göründü, va- aldanmamağa çalışırız... 5 
karla bıyığını büktü. keçi derisi kundu- - Pek ala, arslanım 1 Andrei Andre- : 
ralrına baktı ve sert bir öksürükten yeviç yaz ... "İlk gemici tacire .. " Adın : -sonra başladı : ne senin? ... Jigulin İvan mı? ... Ya ba- : 

- Selim sana, büyük Çar ... Divina banın adı? 5 -üzerinde gemiler inŞa etmekte olduğu- Jigulin ağzını açtı, ayağa kalktı, : 

:ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt1ııııı•• -: "Ah, ah, ah ... "lardan mürekkeb hırıltı- , lar üzerinde doğruldu, birdooıbire 
: lar çıktı. Lcv Kiriloviç bacaklarının layan gözlerini bu sıska fek: 
: gevşediğini his etti, şaşırdı, ağzını bir tayfaya dikti. 
: karış açtı. Çariçenin maiyet kadınları 1 Petro, çocukluğundaki gib~~ 
: günah çıkarıcı papası çağırmağa koş- - Canım annem, anne.cegmı, = tular. Köşe ve bucaklardaki ihtiyar, a- bağırdı. 
- lil kadınlar ağlaşmağa başladılar ... Bil- - Pietenka, sevgili oğlum.... 
: tün saray biribirine girdi. Fakat işte Ana muhabbeti onu acıya ta 
: Müdhiş İvan kulesindeki Cjanın tunç ettiriyordu. Petro, anasının yatağı 
: sesi gübbürdedi, katedralların ve ma- narına CjÖmelmi~ onun yüzünü <t' 
: nastırların çanları makamla çaldı ve muzlarını öperken kadıncağız da .. 
: uşaklar kalabalığı bağıra çağıra yerin- s~~-tu~uyordu. !aka.t göğaün~e. 

den oynadı. Bağırışmalar ve gürültü- ruc~ hır sancı hıs ederek ellenDl 
: ler arasında alman subaylarının sert şettı, oğlunun boynundan 
: sesleriyle kumanda verdikleri işitildi: çekti_. 
_ "Achtung! Hazır ol!" Kapalı ve açık Petro hunen ayağa kaNlıtı, ade'l' 
- arabalar askerin ve halkın önünden bil- cessüsle anasının kaymakta olan 

nu öğrendik . • Bizim için ne hazdır bu, gözleri büyüdü, sakalı ileri doğru u- ;: 
babamız! .. Yabancılara mal satmamızın zandı: 5 
yasak edilmesini arzu ediyoruz .... Ma- - Babamın adını da adıma ilave et- : 
jeste, size yemin ederim ki her ıey~ on- mesini mi istiyorsun? ... Fakat sen ha
lara bedava veriyoruz ... Balık yagını, na böyle bir şeref verdikten sonra öm
fok derilerini tuzlu som balıklarını, rüm oldukça senin adamın olurum 

Ru• orduları Noteburg kale•ine karıı taarruza geçerken yük merdivene doğru fırtına gibi geç- )erini tetkika başladı. Kadınlar 
· - d · d·ııeı tiler. Şatafatlı boyar elbiselerı, asker maga cesaret e emıyor, men ı . 

balık kemikl~rini nehir incilerini.... ben 1 
Hepsini gemilerinİe nakletmek emrini Ve işlerinde muvaffak kılmasını 
ver .•. İngilizler bizi iflas ettirdiler .. : Kurtariciya yalvarırken yaptığı gibi 
Bize merhamet et.. . Elimizden gelenı çarın ayaklarına kapandı. 
yapacak, yabancı kırallara hizmet ede- - 12 -
cek yerde kendi çarımıza hizmet edece· Petro, anasının kalbine bir çivi aap-
ğiz... !andığını his ettiği gün nihayet onu 

Petro ona gözleri parlaya parlaya ba- ziyarete geldi. Çariçe, kuğu tüyü dol
kıyordu. Gerindi, adamın omuzuna durulmuş yastıklara yaslanmış. geniş
vurdu, dişlerini meydana Çıkararak ne- leyen göz bebeklerini kakma deriden 
şe ile güldü: bir masa örtüsü üzerinde duran altın 

- Sonbahara kadar iki gemi hazır tokaya dikmişti. Gözlerini başka tara
olacak. Bir üçüncüsü şimdiden Holan- fa çevirmekten, kımıldanmaktan kor
da'dan satın alınmıştır. Mallan getir- kuyordu .... Susuzluktan fazla göğsün
tiniz, fakat mızıkçılık edecek olursanız deki boşluk duygusundan muztarib o-
v~y halinize 1 luyordu. Nefesi daralıyordu, fakat bi-

- Memnuniyetle. raz nefes almak iıteyince <le debfetin-

den gözleri fırlıyordu. Lev Kiriloviç 
ayaklarının ucuna basarak dakikada 
bir içeri giriyor ve haatanın etrafın
daki kadınlardan malCimat istiyordu: 

- Peki, fimdi ne halde? Allahım, 
allahım bizi bu felaketten koru ... 
Tükrüğünü yutarak yatağın yanına 

oturuyordu. Konuşmak istiyor, kız 

kardeşinden ccvab alamıyordu. Bütün 
cihan kadıncağıza bir saraydan ibaret
miş gibi geliyordu. Yalnız kalbinin ve 
saplanmış olan bu çivinin mevcudiye
tini his ediyordu .... 

Terden sırıl sıklam atlar üzerinde 
tatarlar "geliyor 1 Geliyor!" diye bağı
r; ~31f dört nala gittikleri, ve çancılar 
is•avroz çıkararak çan kulelerine w-

mandıkları, papas yamaklariyle kapı
ları açılan Arkanj ve Asompsiyon ka

tedrallerinde papas yamaklariyle di
yakosların telaşlanıp uzun saçlarını 
düzelttikleri, ve diğer tarafdan saray 
rükünleri büyük merdiven üzerinde 
toplanıp yalın ayak münadilerde ileri 
gelenlere haber vermek üzere Mosko
va içinde seğirttikleri esnada Lev Ki
riloviç soluk soluğa yatağa yaklaşıp 
kız kardeşine doğru eğildi: 

- İşte, "güzel güneşimiz" geliyor, 
dedi. 

Nataliya Kiril<W'Jla nefes aldı, ve 
tombul elleriyle gömleğiain önünü 
yırtmağa çabaladı. Baıını arkaya attı, 
dudakları moraroı ve.~ 

kaputları ve tüylü \ pkalar arasında dudaklarına bastırıyorlardı. LeY'. 
gözler çarı araştırdı, fakat onu gören loviç titriyordu. Fakat işte şim01 

olmadı. taliya Kirilovna'nın gözler.i açıl~P 
panmağa başladı. Petro, boğuk ,,,r 
le bir şeyler kekeledi ise de bunl et'
kimse bi.r şey anlayamadı, pen(: 
k01tu, kurşun çerçeveyi sarsar~ 
varlak renkli camları parçaladı .. 

Petro doğruca anasına koştu. Sara

yın koridorlarında duranlar a.ncaık ge

ri çekilip ona yol vermeğe vakrt bula

bildiler. Petro, giuı1.: şten yanmış, za
yıf, kl6a saçlı, siyah kadifeden dar bir 
ceket ve bir felemenk pantolonu giy
miş, merdiven basamaklarından çıkı
yordu. Bazı kimseler onu ilk önce ya
bancı bir hekim sandılar ve, tanıyınca 
istavroz çıkardılar. Hiç beklenmeliği 
bir anda birdenbire kapıyı açarak haa
tanm K«doba ~rileriyle dıvarlan 
kaplı, ~ ta»cNılı, havasız odasına 

~cWıc.rdi. Hatal,a K.iıilOYna ,astıık-

- Gidip yabancılar maha~J.e6' 
Blumontrost'u çağırsınlar 1 ı 

Ve kimse gene bir şey anlarna01 dl' 
dan bir boyar karısını omuzıarıP 
yakaladı : 

- H ekim getirsinler, secsernl. ~I 
Kadını hızla kapıya doğru ittl· l 

dm, canı çıkmışca5ına, bir t<W~: 
gıdaklayarak meAIW«ılerden ı ~ 

(Soatl 
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Doktor Arasın Mısırı 
• • 

zıyaretı ve 
Türk-Mısır dostluğu .. 

. Türkiye dıt bakanı B. RU9tü A 
hır kaç günden beri Muurdadır. 
bir sene evel, 1937 nisanında Anık 
da parafe edilm~ olan dostluk ve 
leşıne muahedesinin muaaddak ıu 
leri, 11 niıan günü teati edilmift 
. Bu mühim diplomatik mukavel 
lnızası iki memleket aruın<la, 191 
1918 hari>ı esnaamda alınmı9 olan 
?alif vaziyetten netet eden uzun 
ihtilafa nihayet vermektedir. 

ru, 
Tam 
ara-
bir-
ret-

ir. 
enin 
4 -
plU• 

bir 

'yük Hatırlaroadır xi, Türkiye bü 
harbe girer girmez, onu vuali olan 
sıra bağlayan aon rabıtalu da k 
nıişti. Ingiltere 14 ilk kinun 191 
hamiliğini ilin etti; 19 ilk knund 
div ikinci Abbas indirilerek, hidi 
~ilin oğlu Hüıeyin yerine ıeç 
!llışti. Harbin nihayetinde, bilhasaa 

Mı-

esil-
4 de 
ahi-
v İı-
iril-
ti~ 

usu-

Y 1111: Andre llo 
La Tribün (le Nasyon 

gazetesinde 
• . iki si.ateme mentup olan İrak üz.erin· 

den, grb devletleri de TUrkiyeye elle
rini uu.tmakUdırlar • 
M:mırın 9srk paktına girmesi fUphe

siz ki Fkın politik birliiine doğrL'. 
kati bir adım olacaktır. 

1 

ULUS 

biiyet, mülkiyet rejimi ve saire h 
•unda bir çok ihtilaflar meydana 
nıı!tı. 

çık-

Mııır'da müslUman ve arab o
an her fCye kargı canlı bir incizab ha

kim karakterini tetkil eden An.tivaf
dit8 birliğin iktidara . eelmit olması, 
Mnır hilkUmetini, diier tark devletle
riyle birlctmeye dtJıa kuvvetle sevket
mekten ecri kalmayacaktır. 

Doktor Arq Mmr Hariciye Nazırının verdiği ziyafette 
tma· Böylece, timdiki yerle§me anla 

ıı, her §eyden evel, müşkil ve mah 
lu bir vaziyetin tasfiyni telakki 
llabilir; bu anlaşma Mısırın diğer 
devletlerle imzaladığı anlatmalar 

zur-
olu-
bazı 

ı an-
dırır. 

an-Lö Tan gazetesi. geçen sene bu 
l.tşma hakkında etraflı bir tahlil 
rc:t:nişti; bum!n en csaalı taraflar 

Def-
ını a-

tağıya alıyoruz: 
raf m "İki devletin tebaaları, iki ta 

Yalnız kendi tebaalarına haaredile 
ler müıteına olmak uzere ticaret 
düstri ve diğer igleıle ittigal ede 
tekJerdir. İki memleketin tebaal 
lllÜlkler satın almak ve bunları aa 
hakkına malik olacaklardır. 

n it-
, en-
bile-

arı 

tmak 

"Tebaalık hakkındaki anla,may 
lince, Silk ki.nun 191..f den evel M 
da ya,ayan veJ'' babaları Türki 
Yahud Tilrlı:ıyeye tibi arazide dogm 
olanl..:c, eğer Mıaır tebaasından a 
a'ltmitlerae, istedikleri takdirde 
rar türle tibiiyetihe dönebilecekle 
Fakat Mıaırda doğmu,.aıar, yahu 
oabaıarı burada doğmupa tercih 
kına malik olmayacaklardır. 

"s ilk kinun 1914 den sonra M 
gelmi; olan o.mantı tebaaları tür 
Iakki edileceklerdir fakat Mmr 

a ge-
ıau-

yede 
Uf 

dde-
tek-
rdir. 
d da 
bak-

ısıra 

k t~-
. . . tabi-
ıyetıne ZeçıniıJerae mısırlıdırlar. " 

yet Göı-üldUfU &iei bütün bunlar ga 
tabii ~allerdcn b&Jka bir fCY değ 
Bu neviden dipl°"11l aoı-.naı 
her şeıy bu la_._ 4111111f'jıllıı 
te VCburi,arı saran politik hldise 

ildir. 

~ 
le re 

ı tet-tabidir. Bu itibarla, bu hususlar 
kik etmek faydasız olmayacaktır . 

a C• Türkiye bakımından, bu anlaşm 
"'e!a, Kemalist politikanın yeni bi 
hasının inki,afına dclilet eder. 
li infirad senelerinden sonra, T 
Ye daha kesif bir diploma.tik faal 
doğru teveccüh etmektedir. !taly 
giltere ve Almanya ile münuebc 
daha sıklaflll&kta, veya hiç olman 
ha ltuvvetle tezahür etmektedir. 

r saf-
Siya-
ilrki-
iyete 
a, İn-
tleri 
ada-

ileri-. Ttırkiye devlet adamlan, ken.d 
tı~ Uzun zaman iç reoreanizuyonu 
nış itlerine verdikten 10nra, bi 
Y1ldanberi memleketlerini birine 
recede ehemiyetli iki diplomatik 
teme ~l etmi9lerdir; Balkan a 
ması ve Şark paktı. Bu anlaım 
•~lhçu nüfuzu küçük antant dev 
rı.~~en orta Asyanın &öbeğine 

n ge-
r kaç 
i dç-

sia-
nlaş-

alar 
letle-

goturnıektedir. 
kadar 

h Mıaırla git gide inkif8f edece& 
/kkak . o.lan yeni münaaebetle 

i mu-

Urk polıtıkaaının bir bafka safh 
tc k'l . 

r bu 
uını 

ş ı eder. Şu anda Mıaırda yapı 

1~~ olan görüımeler, Türkiyenin, 
\lnıan alemi içinde muhafaza ett 
ıun sukuttan sonra, yeniden islim 
:arb ınemlekıetleriyle alikadar olma 
aşladığına delildir. 

lmak-
müa-
iği u-

ve 
ya 

ha ~Ürkiye tekrar bir Akdeniz d 
lıne gelmiş.tir, yeniden müalüman 

~arb aleminde nüfuz sahibi olma 

evle ti 
ve 

k yo-

1 Undadır: İşte Türkiye'nin son 
ı:deki inkitafının en mühim v 

sene-

dur. . 
akaaı 

dilen d İki memleket arasında teati e 

1 ostluk nitaneleri karıısında tab 
arak hatıra bir sual gelmektedir 
•ır Alya paktma girecek midir? 

il o-
: Mı-

ri A..sya paktı (veya ıark paktı) tabi-
1rak 

'o-dip-
ha.a 

., Yle, geçen sene İran, Türkiye 
ı: Afganistan arasında akdcdilmi 

1 n an_latma kaadedilmektedir. Bu 
ı<>nıatik vesika, bu devletler (bil 
i~a~la Irak) arasındaki eon bir t 

tılafların tasfiyesinden 10nra y 
trııştır. Fakat bilhaua aaldırmu 
~Uahedeai şeklinde yapılmıt olan 

akım 

apıl-
hk 
an-

• 

Okuyucular1mıza 
Memleketin biç bir yerinde biç 

kimseye Ulus için abone ve ilan 
kaydı ve idaremiz namma para al
mak ·ye eahhüde airipnek salihi-
yeti verilmemiıtir. Bu hususta her 
kim, elinde sazetemiz tarafından 
muaaddak abone ve ilan toplama
ia salahiyetli vesika olmaksızın 

müracaatta bulunursa hemen 
kendilerinin sahtekar olarak 

Böylece, senelerden sonra, prk tef· 
kilatlanmaktadır. Devlet grupları te
şekkül ediyor. Politik icablar ve müs
lümanları birleftiren canlı haaıaaiyet 
karının.da eski husumetler çözülüyor. 
Yarın, belki, sııkı bir şekilde ittifak e
decek olan Mısır ve Türkiye, müstakil 
ve Avrupa nüfuzundan kurtulmaya ça
lıfan on kadar devletin bafına geçe
ceklerdir. Atfedilecek ehemiyeti hiç 
de fazla olmayacak bir vakıaJcar\ııam
dayız, B. Rüştü Araenl Kahireyi ziya
reti, ve Kırat Farukun tasavvur edilen 

Ankara ziyareti, belki de, yıtkın ıark 
politikuını tamamen değiıtirecek o
lan bir hidiselerin ille safhasıdır. Doktor Rüıtü Arcu Mınr BatrJekili ile beraber 

1 ~ ........ ..nlmelerini rica ..... 

·~ 

Doktor Rüttü Arası biriken hallı •elamlıyor 

Doktor Arcu lıemlilerini lıarıdayanlar arcuında 

C. H. P: Kamutay Grupunda 

Dr. Aras Mısır seyahati~i~ 
neticelerini izah etti 

Grup Jıı balıanımız:ın izahlannı 

memnuniyetle ve .alkıılarla lıarııladı 

Doktor Arcu elaramlan ziyaret ederken 

Japon kuvvetleri 
Lingyi şehrini aldıla r . • 
Bütün çinde 

muharebe 
hummalı bir 
hazı rl iği var 

Londra, 20 (A.A.) - Hankov'dan bildiriliyor: Japonlar tid
detli bir barbtan sonra Lingyi'yi almıılardır. febirde sokak mu
harebeleri olmaktadır. Civardaki Çin kıtaları aüratle Ling'yi'ye 
ıönderilmittir. 
Hangtoong tehrinin zaptı için de.--------------

tiıddetli bir muharebe batlamışıtır. Pe
kinden bilcUrildiğine göre Şansideki 
barekit müaaid bir tekilde ilerlemek
t~ir: Kızıl müfrezelerden mürekkep 1 
bır çın ordusunun imha edildiği, çin
lilerin 7 saatlik bir muharebede 2000 
ölü verdikleri ve birçok malzeme ver
dikleri ilave olunmaktadır. • 

Japon makamları bugUn Panay top
çekıerinin batması dolayıaiyle Ameri
ka elçisine bir çele ftrcceklerdir. Di
ter taraftan Japonyada Panay felaket
zedeleri için toplanan iane 10.000 do· 
tarı bulmuttur. 

Tokyodan bildirildiğine göre, Prens 
Konoyenin ietifa etmiyeceği haberi 
bUtiln eazetelerde sevinç uyandırmıf
tır. Adliye nazlrı Şiono da gazetecile
re beyanatta bulunarak en mühim va
zifenin Çin harbını çabuık bitirmek ol
dupnu •öylcmi,ıir. 

Taıköprü haberleri 
-

Park, hal, mekteb ve kendir 
~a vuzlan yapılıyor 

Kastamonu, (Hususi Muhabirimiz
den) - Taş.köprüde imar ve inşa iş. 
le.ri~e baş~anmıftır. Tatköprü köprü
ıünun berı tarafında elektrik santra
lının yanında ıyapılmakta olan (Kül
türpark) ta tesviye ve ağaç dikme it
lerine başlanm11tır. Bu parkın ortaaı
?a ~i~ havuz yapılacaktır. Parkın pro. 
3esını yapmak üz.ere bir mimara mü
racaat edilmittir. 
* Tatköprü sebze halinin i°'°tına 

devam edilmektedir. Bu hal hem be
lediye için gelir kaynağı, hem de seb
zelerin açık v~ tozlu yerlerde satıl· 
maaına nihayet vermit olacaktır. Bi
naıpn temelleri yükıelmittir. 

-5-

Zelzele 
Eveılıki gün, hepimize, tabii hidİlea 

ler keq....,daki kudretaizlifimizi bir 
kere cMııba hatrrlatımt olan zelzele
de .., Julıiı ile mua bqmda, ya.zı 
y~Ördum. Bir yatımda iken latan. 
bulu ak üat etmİf olan büyük zelze
lenin feci ve ,Wünç hikayeleriyle ku 
laklanm dobnutlU. Çocuklarım öğ
le yemejinden mektebe dönmek ü
zere yolda idiler. Son Meaina zelzelesin
de, sazete okumanm yeni yeni zevkine 
varan bir çıoc:uia bae tec:eeMiele va
kalan birer birer takib .. filmcilik 
aanatmm bir harikuı o&an San Fran
aako mzeleaini ainemada .eyret
mittim. Marmara kı,.ılan zıelzeleei 
;.. dünkü ıibi hamamda idi. Bil
mem neden, aıfmdıfmı kapı çerçe
vesi aruanda bütün bunlar birer bi
rer a.ldana seldi. Evet, bir kapı çer
çıeveei arM!Dda-~ tehlikeler 
brtsundıa ün bir mq&71 y.,a kınk 
bir tabaiı eline .ı.> ,..ım a,.k epJ.a.. 
ia fıriun.wmııflrl 

Soiuian t..iri,&e .... klfl'IDID ,.... 
vq yavq teikallü. etm-i neticeei ~ 
lan zelzeleleri ilim henüz ka,.I i&e 
iktifa ediyor. Y aqmdlın, yahud eel
den kurtulmaıım yoluma bulmak bel
ki kabildir. Fakat yazı yazarken i
çinde bulunduğunuz koca binanm 
bir hezan yapraiı l'ibi aall~ 
ai ile bqlıyan zelzeleden DMll ~ 
nereye kaçılır? Bir kaç MDe evel, 

geceleyin v1lkua ıelen bir ---
ertesi günü, tavp.n kadar korkak bir 
dostuma ne y&pmlf olcluiuma __.. 
dum: 

- Sokak kapNmı Çlbnp ~ 
götürdüm ve ailece üzerine ÇlkJP .., 
1>a.hı ettim, ceYab- .....-eli t 

- Ya 7S' y....1-.,dl ?. 
-Y•,.nlırmı? 
- F.hemiyeıtti zelısmlılercle yesin 

~·rp içinden~ ..ı.r ~ 
dıtı Sok olmaftw'. 

Sinirli cloetum ıünlerce t ........ 
eh: "Ya, yer yanlaa,.tıl._ 

Bir jeoloji ümi, evelki sünkü zel. 
zelecle .,&. batmclan bile luauıcl. 
mryarak rahat rahat yemejini Yemİf 

tir. Zira ba aanmtmm bir teWikeei 
olamıyacaimı bİliJ'Ol maf. 

Sitmoinıf batında ba ,a bidi .. 
leri her sün kaydeden ... toprak de-

rinliklerinin De ·- değifikliklere 

rini türlü ihtimallere kartı baz...U. 
yan bir bilgin ancak ba MD"etle ha
reket etmek li.zımclı. Fakat bu kadar 
.ai .. kk•nlıhk hanaimize nuib ol
ınuttur.? 

Bizi korkutmakla kalan, bir çok 
vatandatlanmızı da aramadan alaa 
ve diier bir çoklarmı evinden bal'
kmc:lan eden bu zeı-aec1en taara ,... 

pac.afımız en doira teY felibte ai
ra.yanlara elimizi uzab!Mk, ölenlere 
acırken kalanlardan da yarclımımm 
eairgememektir. -N. BAYDAR 

Şişhane f'acia8ı mahkemesi 
neticelendi 

İstanbul, 20 (Telefonl-a) - 936 ,.._ 
batında Şifhanede YUkua gelen tram
vay faciası.nm muhakemesi bitti. Vat
man Fahrettin iki sene hapse mah • 
kQm oldu. Fahrettin davicılardan Ha 
sana 250 lira, tramvay tirketi de vefat 
eden Mehmedin varislerine 500 lira 
tazminat vereceklerdir • 

İsi anbul belelryesi otobüs 
i~etecek 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Beledi
ye İstanbulda otobüs servislerini bb
zat idareye karar vermi.§tir. lstanbul
için 200 büyük otobüse ihtiyaç var
dır. Belediye her yıl otuz kuk oto
büs getirmek suretiyle en geç bet se
nede tchrin otobüs servisini tamam
layacaktır. Bugün bu it hakkında tc· 
hir meclisinde belediye reisliğinin 
bir tezkeresi okunınuf, otobüs aervi&o 
lerinin tanzimi için lüzumlu olan 
500.000 liranın temini hususunda ma
kama salihiyet verilmesi istenıniftir. 
Belediye reisinin bu teklifi encümen
lerde müzakere edilecek, sonra mec
liste görilfillecektir. Kabul edildiği 
takdirde beled~ bu sene yaz bafla
madan evel 30 otobüs getirtec~r. 

Paşına ~ört devletin mü-+erek bi 
oı· 'k ,.. 

ıtı a takib etmek husuaundak 
~ularını teyid etmc:kte ve bu iti 

r dif 
i ar- Ankara, 20 (A.A.)- C. H. P. B. M. letlne V4; kıratına kartı sUrekll alkıt

larla memnuniyetini göaterdi. 

Çin yeni bir or'du kuruyor 
~hay, 20 (A.A.) - Röyter: Bü

tün Çinde binleru yeni kaydedilmit 
neferler talim görmektedir. Yabancı 
mlitalıidler, bunun, Kvangıi ve Kvey
,av vilayetlerinin bütün erkeklerinin 
askeri talim görmekte olduklarını bil
diriyorlar. Mühimmat mebzul gözükü
yor. Binlerce tüfek ve mühimmat san
dıkları tepelere gizlenen depolara sev-

* TafköprUde yapılmakta olan yatı 
mektebinin her türlü levazımı ikmil -------------

barla 
at B. ~~~ l\Unul kazanmak.tadır. Bizz 

d u,tU ~r~, Tahranı ~iy~eti can 
a, Yenı bırliği "kardetlitın milft 

vatanı" diye tarif etmittir. 

aıın-

erek 

<Unat ?vı Son zamanıarda alınan buı mal 
. ısırın da belki bu "mil9terek va 
ııt•h 
• 

1 ak edeceği ihtimalini ortaya k 
tana" 
oyu-

~~rdu. Hidisenin azımaanamıy acaık 
~- che'ftıiyeti olurdu. Mısır, Irak 

u 1 Arabiatanı, Maverai Ürdün v 
hleni bağlayan arab ;>aktına girme 
}'etinde oldutunu ishar etmittir. 

, Su-
e Ye-
knL 
Her 

M. Grupu dün 19-4-1938 Trabzon uy
lavı Hasan Saka'nın batkanlıiında 
top°landı: 

Kürsüye gelen doktor Aru l)i 
memleket aruındaki bailılıiın bir te
zahUril olmak üz.ere M11ıra yaptıfı 

seyahat etrafında izahat verdi. 

Msırda ikamet nnaıında tilrk mil
letine ve onun Şefine kartı Mısır mil
letinin ve ricalinin gösterdikleri mu
habbet ve yükaek tezahüratı beyan e
derken gruıp umumi beyetl M11ır mil-

Avdetind• Beyrut yolu ile gelmit 
ve orada f~ıız &U kıomiıeriyle gö
rilpilf olan doktor Aru, Beyruttan 
ve Trablwıpm'dan Ye H&ıeb'den ge· 
çerken halkın tefimiz Atatilrk'e ve 
TUrkiyeye kar9ı ızbar ettikleri ve bi
zim d'WUlarmıızın bir makeal otan 
derin muhabbet allkaımı anlatırken 
grup umumi heyetinin çok mütehas
sis olduğu herkesin yüzünden belli 
oluyordu. 

kedilmif tir. Her tarafta yeni tayyare 
meydanları, yollar, demir köprüler ya

pılmakıta ve demiryolu fCbck.eleri bü
yütWme~cdk. ,ı. 

edilmittir. 38.39 den yılında mckteb 
bitmiı ola!aktır. 
* Çartının muhtelif yerlerinde fen

nt ,ekilde umum! halA yapılacaktır. 
* TaıköprünUn Sulukeeede yapıla

cak kendir havuzlarının ın.asma bat
lanınıttır. Bu büyük havuzdan batka 
kendir havzasındaki köylerae tam 
fennt havuzlar da yaptırılacaktır. Uç 
bet köyün ortuında merkezi bir kqy
de yaptırılacak olan bu havuzlar köy· 
lerin manevi phsiyeti namına yapıla. 
cak ve bu havuzların çimentotu köy· 
Jerce temin edilecek.tir. 

Ç. E. Kurumu memlekette nüfu
su çoğaltmak için çok çocuklu 
ailelere yardım için de çalışır. 
Kuruma yardımınız memleket 
nüfusuna yardımınız demektir. 
Kıtlık zamanınoa ilk yardım ço-

cuğun hakkıdır. 

••• 
Çocufun neteıi sıhatidir. Haa
tahldı çocuklarm çokluğu mil

leti inkıraza sürükler. 



Ulus f otograf cısı ze le yerinde 
IFotoğraflar hususi sure.tte gönderdiğimiz Ulus fotografcrsı tarafından çekilmiştir. 

-

Akpmarda tas üstünde ttl§ kalmadı, hayatta kalanlar enkaz altından çıkarılan ulak telek 
çadırlar altında barınmaktadırlar. 

• I 

Zelzele aahasında açıkta çadır kurma§, köylü kadınlar bir çocuktan yeni felaketlerin 
,~l.ilatını dinliyorlar 

Zelzele sahasından leci bir sahne, abla•ının •ırtında bir yaJJru cağız korku içinde 
hün!fÜr hüngür ağlıyor 

Zelzele mıntakasında •ıcak sular lqkırıyor, birçok yerler metreler boyunca çatladı. Yukal'dc 
tabi.atin korkunç yanklarını görüyorsunuz. 

,_ :Ji'f ~ 

Bu köylü mkadaki evlerini yeni yaptırmqlardL Fakat bereket versin bu ev zelzeleden yıkdınıa
"'<lnıı ve yalnız çatlamııtır. Buna rağmen dqarda kalmayı bir ba•iret aay.rm§lardır 

Bu köy artık bir harabedir. Her taraf çökmüıtür. Yalnız birkaç duvar müstesna-•. Şimdi halle 
dııarda çadırlar altında yatıyor 

Fdaketin feci bir sahnesi: K_öyde sağla~ duv.ar he"!en kalmamı§ gibidir. Her taraf. yıkık, her ~f!J#l!n hf#rtıı/pn 6ir. ~ ~,.,. ı.-ıı.wıileı-ine ıilte aı'Clll,Q{ı(a eıgWı bir melce bulmuılarJat 
taraf vıran .•• belkı bu vır~ altında ca.edler. ~Y!''- - · 



Ulus f otografcısı zelzele yerinde 
_lotoğraflar hususi surette gönderdi§imiz Dl• foiograb tc..fınclaa çekllllİf{ir. 

"-Met oer8İn 6a lı67 ınelıtebinin fPntle zelzele olarlıen pcaldar 
yolda. Onlar melıteb aol....,Ja oyun oynuyorlardı 

>-

Ba toprak eskiden diidü. Zelzeleden aonra topralı Sllflaılı 
oe bu gördüğünüz manzara 1aad oldu 

.. 6aaiı 6ellri 6a ~ lluvarlar arauulcı lıen4iane ot oaen 
lıendmni ~ picıran aalaibini arıyor 

lo'-"""'1( 1ıaı1.., •.• ,,.,_ ~ ... ~ +n•ı..6ir. - '• •ıt ıe lık Nrr .a<sa• 

Kö7'iila leci laadiH laahhıntla malaarririmiu imlaat oerl70f'l,. 

- UJu mulatn':'irleri laatlüe mahalliml• kôy1üler araaın4• -

~ ..aliri ., .. ,,. kr'ahr laa7atuu v .. anc:cılc 6üllllg 
.... ? ............. . 
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Hükümet bütün tedbirleri aldı, 30.000 lira tahsisat kabul edildi 

Ulus muhabirlerizelzele sahasında . ( 

Vtaile ... Jaima wuile ... Jıaralıol yılıdn,tı1hr. Fakat jandarma apkta vazife.ini görüyor. Bir baba yorganlar altında yatan ölülerini belıliyor 

Top~ak yarılmış içinden 
sıcak Su fışk1rıyor 

En çok ölü Akpınardadır, bir 
kamyon dolusu ağır yaralı 

Kırşehir hastanesine kaldırilmiş 
(Ulus'un hususi surette zelzele sahasına gönder
diği muharrirlerinden Cemal Kutay yazıyor : ) 

ince develi-Sof ular· Kara lsalı köylerinden .. 
Bize zelzelenin evlerini yKtıiı da teftlften yeni selen jandarma ne

köylerden yolumuza dilfen ilkinin feri Abdullah, blse, sehelenİn civar-
lğdeveli olduğunu aöylemitlerdi. dald teairleriııl anlattı: 

Otomobilimiz, Iğdeveli'ııiıı .&ıünde En çolc ölü A.lcpınal'dOdır 
tafak ttökerken durdu. 

Biraz kaygı, biraz teessilr ve içi- '"- En çok ölü, Akpmard a var, de-
mizi sıkan hududsuz bir üzüntil ile a- di. Yalnız giderken İsahocalıya uğra
rabadan aşağıya atladık. Kulaklarıma ymız. Orada toprak yarılmıf ve sıcak 
inanamıyorum: Yakınlarda birisi, bir su frtkmyor.,, dedi. 
türkü ıöyliyor... Ses yaklaştı ve o- Dün sabah, Sofulardan bir kamyon 
muzunda kazması, genç bir köylü dö- dolusu ağır yaralı Kırşehir hastaha
nemeçten· krvrılanlk bize doğru iler- nesine kaldmlmı9. Bize iiç doktorun 
ledi: · zelzele olduğu dakikadan itibaren 
"- Geçmif olsun, çok kayıbınız var köyleri dolqmakta olduğunu söyle -

mı? diler. Sofulardaki biltiln erkekler, zel-
Kendiaine güveni olanlara hla bir zeleden evleri hemen hemen tamamen 

kayıdaızhkla güldü: yıkılan diğer köylerin yardımına ko-
••- Evlerimizin duvarları çatladı, fUJ!DUtlar. Kadınlar da ekmek hazrr

birimizin ağılı yıkıldı ve birkaç bay- l~rlamıı9. Çilnkil bazı köylerde 
vanımız öldU, o kadar... halk yiyeceklerini bile kurtaramamıı. 

Ve, kendiıi bizi teıelli etti. Sofularla Kırıehir arasında zelze-
••- Evlerimizi gene yaparız. Ağı- lenin ilk tiddetli aaraıntısmda bozu -

hmızı onarırız... Allaha ıüktlr can lan telefon battı, tamir edilmif, Kır -
k b k tehire giden hastaları ve oradan bek
ayı ımız yo ... 
Bizi, ısrarla bir sabah sUdü içmeye lenen yardım heyetlerini 90rmak için 

davet etti. Kendisine iki bakımdan Kırtehri aradık. Biz karakol binaaın
teşekkilr ettik: Evveli bize bu acı da iken hafif bir aaraıntı daha oldu 
günde en büyWc ümidi veren nefsine ve duvarlardan yeniden kireç parça
güveni için: Sonra köyünde bize can ları düştü. 
k~yıbı olmadığını müjdelediği için... Köyün meydanında bir göç manza-
Kızılırmağı attıktan sonra zelzele· rası var. Efyalar, ortaya yığılmıı ve 

nin asıl tahrib yaptığı mıntıkaya gir- bazı yerlerde çadırlar kurulmuf. Kır
miş oluyorduk. Burada ille uğrayaca- şehirden telefonla Kızılayın yardım 
ğımız köy Sofulardı. Bize, birkaç yo- kamyonlarının yiyecek, içecek, giye
lu olan bu köye, yeni jandarma kara- cek ve iliç yüklü olarak yola 'çıktığı
kol binasından tanıyacağımızı söyle- haberi k~llileri çok IC'Vindirdi. Dün, 
mişlerdi. Karakol binasının bahçesin- baftanbqa gezdiğimiz zelzele mınta
de serili yataklar gördük. Duvardaki kaıından bütün tee..Urlerin· ve acıla
çatlaklar, bize, havanın henüz p~k sı- rın yalnız can kayıbıncı.n olduğu ka
cak olmadığı bugünlerde jandarmala- naatiyle döndük. Köylll, hU.lcümetin 
rımızın neden bahçede yattıklarını an ,efkat ve alikuına o kadar iftanmış 
latıyordu. ve ahpu9tır ki !ıkılan köylerinin y~-

Sofularda da insan kayıbı olmadı-. rine daha &ilzehnl yapmalarının nı
ğını sevinçle öğreniyoruz. Karakolun bayet kıaa bir uman meselesi oldu
duvarları çatlamış, pencereleri ıyerin- tunu ıöyliyorl~r. Bu inanrı on.laz:d~ 
den oynamıttı. Ana yol üzerindeki kendi kendilenne ıtıvenme hıHını 
bir binanın arka cephesi tamamen göç yerle9tinnittir. • • 
müştil. Bir ihtiyar köylü bize zelze- Evelki gUn çöken evlerının yıkın
leden çok korktuklarını anlattı: . . tı.~ı ~z~~in.e y~~iıi~_in .~emelini kazan 

"'- Hiç başımıza gelen it değıldı.. koyluyu bız dun gordük ... 
Birdenbire çok korktuk. Erkekler iş- **• 
lerinin batında idi. Evlerde olan ka- Otuz evli olan taahocalıda evlerin 
dınlar ve çocuklar, can havliyle ba- hemen bepaini yıkılmıı bulduk. Bu
ğıraru: dıtarı fırladılar. Şu gördüğü· rada, jandarma Abdullahın bize babı
nüz tepelerden, on insanın kımılda- ettiği ııcak IU, bir müddet bir iman 
tamıyacafı büyüklükte kaya parçala- beli kalınlıtmda aktıktan ıonra, ikin
rı biribiri ardınca ovaya yuvarlanma- ci bir aarııntı ile yok olniuıtu. Bir 
ya batladı. Ayakta duramıyorduk. DUn kayanın dibinde olan bldieenin Heri 
gece bir daha, fakat bu ıefer hafif o- olarak geniı daire teklinde toprak 
tarak geldi. Şimdi kimıe evine girme- ç.ökilntilsil g6rdilk. • 
ye ce1aretli değil ... Havalar da gllzel taa hocalıda da inaan ~bı yoktu. 
gidiyor, dıtarda yatıyorw:." Hayvan ıilrilleri, yaylrmda olduklan 

Burada da inaan kayıbı yoktu. Ha- içfo onlar da bir zarar 18rmemi91erdi. 
tırımızda, binlerce ve on binlerce in- K8ylü burada da meydanlarda ve yük 
Mnı bir anda yok eden mUthi' sanın- sek tepelerde çadırlar kurmUflardı. 
tı facialarının rakamlarını diltilııerek Bize buradan nereye ıfdeceiiınizi 
memleketimizde elli aened'enberi kay •ordular: 
d edilmiyen bu feliketin tesir mınta- "- Akpınara., dedik. 
kasında, bu kadar kolay ve az zarar- ihtiyar muhtarın gözlerinde, derin 
1ı çıkiiııt olmanın iç ferabhiı içinde bir içacııınm parıltılarını gördük: 
yolumuza devam edivoruz. .._ Akpınar mı, dedi. Orada elli-

Bize Sofular janr• ~a karakolun- den fula 61tl var 1,. 

.1ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -- -
-~ Feloketin bilônçosu ~ - -- -- -- -5 Dünkü zelzelenin gece geç nuının üst katında Seferberlik 5 
5 vakte kadar alınan neticesine gÖ- müdürlüğünün bulunduğu oda- :; 
: re ölü aayı.ı 204, yaraılı sayısı 8, n~n köşelerindeı Anafartalar cad- 5 
:; yıkılan ev sayıaı 756, kısmen yı- desinde belediye hesap işleri mü- : 
: kılan ev sayıa iae 14 dür. Oturu- dürlüğünün bulunduğu binanın : 
: tamyacak bale gelen ve drvarları caddeye bakan cephesindeki ikin- E 
E çatlayan evlerin teabitine devam ci ve üçüncü kat pencerele kenar- : 
E olunmaktadrr. larında ve Yenitchirdeki bazı ev- E 
5 YOZGA T'T A: lerde hafif çatlaklar ve ırva dö- E 
:; Son alınan mal\unata göre Yer- külmeleri husule gelmiı, eski tc- E 
: köy .iataayon ve nahiye binaları. bir kısmında ise birkaç evin baca- : 
E bazı ev ve dükıldnlarm drvarları sı yduknıftır. Şehir içinde hiçbir E -5 çatlamıttır. Salhanh nahiye mer- zayiat olmaınıttı.r. 5 
E kezinde nahiye binuınm bacası KAZALARDA: : -E ve dwarlannın sıvalan dilpilf, Kızılcahamam. Kalecik, Nallı- : -: köy evlerinden 3 il tamamen, 7 ai ban, Polatlı, Ayaf, Çubuk, Bali : 
: kmnen yı.lulauftrr. kasalarında .selzele fiddetli ol- E 
5 Zelzele, en fiddetli tesirini ımapa da iDAll ve mal zayilııtı ol- E 
5 Yerköy nahiyesine bağlı Sekili mamıftK. . E 
: köyünde KÖ9termiftlr. Bu köyde Haymana kazMınm Serefli- : 
: mevcud 59 evden 49 u ~ göıkgöz lı:öyilndc Yusuf oğlu Ce- : 
: 7 si kısmen yıkılmış, geri kalan 3 malin kuzu damının dıvarları yı- E 
E evin de dıvarları çatlamıştır. Zel- kılmıft 12 kuzu ölmliftür. Bu ka- : 
: zele köylilnün tarlada bulunduğu zada podiye kadar batka bir za- E 
: bir zamandcl olduğundan iman y.iaıt kaydodilmemittir. · : 
E zayiatı bir ölü ve bir yaralı.dan i- · Şereflikoçhiaar kazaaın<la nU- E 
5 baret 1calmrttır. Ölen Sekilill fuaça bir zayiat olmamı9tır. Mer- = 
E Mustaf• çocuğu 3 J3'ında Afet, kezde hükümet konağı, belediye : 
: yaralanan iee Saffet kızı Atiye- dairesi, rwwta ve telgraf binası, = 
=~ ~ = 5 Yozgad valiai ve Srhiye mUdU- Ziraat banıkaaı, mekıtcb, Hava ku- : 

rumu binalariyle kaymakamlık e- -
: ril Sekiliye gitmiflerdfr. Yozgad- · · ha"- "d ı -E dan açıkta kalanlara 50-60 çadır vının ve ı:a.a aı ev erin yüzde : 
- d ·1 · h ka ilk rd yetmiı beti çatlamıf, bek.ç.i ömer : 
: gön erı mıt ve al ya rm tarafından yaptırılmakta olan bi- E 
E olarak ekmek ve katü: dağrtılmıt- na yılulmıt. mail inhidam oldu- E 
5 tır. Sekilide zelzele i:kiai tiddet- ğundan diepanaer binası tehlikeli E 
: li olmak Uzere saat 20 ye kadar 8 
--- defa olmu9tur. Gece saat 1.05 de ıörillerek tahliye etıtirilınittir. 

Kc:Uin kazaaı merkezinde bil- E 
E 30 saniye devam eden bir zelzele kUmet konağının dıva~larile ka- E 
E daha olmuptur. sabadaki binalardan bir kıamının E 
E KIRŞEHİR'DE: dıvarları ehemiyetli aurette çat- E 
E Zelzelenin en fazla 1iddetli ol- lamlftır. Kazaya bağlı Doğanay : 
: duğu Kırıehir villyetinden gelen ve Hasandede köylerinde evlerin : 
E malfunata göre tamamen yıkıldı- yüzde 98 zi içerisinde barınılamı- : 
5 ğı bildirilen 10 k5yde 700 ev ta- yacak bir hale gelmittir. Evler- : 
: mamen harab olmuttm. İnsan za- den bir kısmının çatıaı, bir kısmı- E 
: yiatı henüz eaaah şekilde tıesbit nın de dıvarları tamamen çökmüt E 
: edilememiftir. Yıkılan evlerin ve yıkılmış, köy mektebi içerisin- : 
E enkazı kaldırılmakta ve insan za- de den okutula.mıyacak derecede E 
: yiatınrn tesbitine devam olun- çatlamıt olduğundan tedriaata 5 
E maktadır. tık imdad heyetine 10n verilmittir. Keskin kayınaka- : 
: yardımcı olmak üzere dün de Kır- mı bir heyetle birlikte vaka ma- E 
E ıehirdtn ~kinci bir heyet hidiae halline gitmit ve köy halkı için 5 
E mahalline gitmiftir. çadır tedarik edilerek köy halkı E 
E KA YSERİ'DE: muvaldtaten bu çadırlarda barın- E 
5 Kayseriden alınan eon malQma- dırılmıttır. Ayaklarından yarala- : 
E ta göre Kayserinin Erk.ilet kö- · nan i.ki çocukıtan maada nüfusça 5 
E yünde 2 ev yıkılmıf, Himmet De- hiçbir zayiat olmamıttır. E 
: de köyünde iae bazı binaların dı- Kuıkkale merıkezinde zelzele : 
5 varları çatlamıttll'. İnsanca zayi- tahribat yapmamı9aa da Seyifli 5 
E at olmamıftır. ve Cinali köylerinde bir hayli ev 5 

, 5 SIV AS'T A: yıkılmııtır, 5 
5 3 defa zelzele oldukça 9iddetli ~akazh köyünde i1e y:ııkılan ev- 5 
: olmuf ve 45 saniye ailrmllftiir. lerın altında birkaç vatandqımı- : 
: Şimdiye kadar hiçbir haur kay· .sın kaldığı tnbit edilıni9tit. Ta- 5 
E dedilmemiftir. Kazalardan mil- kazlı k8yUnde fimdıiye kadar 3 ö- : 
: temmiın ma10matın ıeJmcai bek· lil ve 5 yaralı bulunduiu anllıfıl- 5 
5 lenmektedir. mıttır. : 
E NtODE'DE: DİUER YERLERDE: S 
5 Zelzele 30 saniye devam e1mİf- Gelen mal&nata göre evelki 5 
: tir. Bir zayiat olmmuftı.r. günkü zelzele tıtanbul, Niğde, : 
E TOKA T'T A: Ordu, Eeki9ehir, Srv•, Tokad, 5 
: Zelzele 15 MDiye devam eıtmit- Çankır1t Bolu, Kutamonu, Kon- 5 
E tir. Bazı binalarda ufak çatlaklar- ya ve Seyhan vilyetinin Adana ve 5 
5 dan bafka bir basar yapmamıttır. Seyhan kazalarında hafif olarak : 
E ÇAKIRI' DA: kaydedilmittlr. 5 
5 Zelzele villyetin her tarafında lç Bakanlıktan verilen ma10- 5 
E olmut; bilhMU Kı.sılırmak, Şa- mata göre Çoruh. Mani .. , İmılr, 5 
5 banöall ve Orta nahiyeleriyle Den.izli, Ballkalr, Mardin, Ko- 5 
5 merkea kazasında tiddetli olmu9- caeli, Afn, MUft Bttlia, Bilecik. 5 
: tur. Şimdiye kadar bir buar kay- Kara, Burdur, .Muğla. Antalya. : 
5 dedilmemittir. Binıöl, GUmilpne, Hakk!ri, Eli- 5 
5 ANKARA'DA: zıt, Edirne, !aparta, Aydın, Ma- 5 
5 Son alınan malUınata göre dün latya, Afyon, İçel vilayetlerinde 5 
: yazdıi11111.ııdan Mı.ı.... viliyot bi- zebele olmamı9tır. : - ...,.... -- -- -.,llllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllll,. 

Herkes soruyor : 

Ankaramıza bir 
şey olmadı ya? 

Tanrı, ·devlete, millete z~al 
vermesin, ne yapa hm, kader_ 

(Hususi surette zelzele sahamıa gönderdiğimiz 
muharrirlerimizden Kemal Zeki yaayor : ) 

Köfkor nahiyesine bağlı Akpmar 
köyünden. 20 nisan -. 

tild ,undenberi Orta Anadolunun 
darac• bir ubuında zelezlc yiizün
den ieliketler oluyor. llerlra. Jtırıe
hirhı KBfker nably•lne balh lkl Uç 
köy olmak üzere ononbeş türk köyü ta
mamen veya kısrmn harab olmuş, 200 
den fazla vatandaf ölmüş ve 50 kadar 
ağır yaralı Kırtehir haatahanesine kal
dırılmıştır. 

Dünyanın birçok yerlerinde zelzele, 
tifo gibi, kolera giıbi he~ aaldmtında 
binlerce kuman alan Afetler arasında 

saydır. Halk ona göre tedbir alu. Ve 
zelzele afetini, muayyen zamanlarda 
adeta, yadırgamadan bekler. Fakat 
Türkiye toprakları bu türlü yer ku
durmalarına yabancıdır. Binde bir, 
şurada burada barograflar bir sarsıntı 
kaydederler. Fakat imanlar bunu hia
aetmezler bile .. Ne köy yıkılır, ne de 
kurban verilirdi. · 

İki gün evel, birçok vilyetlerimizde 
aynı zamanda hiuedilen ız devamlı, 
fakat çok tiddetli bir zelzele oldu. Bu
nu, daha hafif iki aaraıntı taki.b etti. 
Hükümet merkezimiz bu kazayı tehli
kesiz geçi§tirmişti. Fakat o a.lqaın alı
nan telgraflar büyük bir faciayı haber 
verdiler: zelzele Ankaranın 180 kilo
metre kadar doğusuna düşen bir aaha
da müthiş tahribat husule getirmiş, ev
ler yıkılmIJ, 200 ölü, birçok yaralı var. 

Kaza korkunç ve o niebette feci idi. 
Vatandaşın acıaını kendi derdi bilen 
Ulus, derhal hizmete kof1D8ya karar 
verdi ve bizi hadise yerinde tetkikat 
yapmaya, vatandatların kaza yüzün
den uğradıkları sıkıntıları yerinde gör 
ıneğe memur etti. 

Oç arkadq gece yarısı otomobille 
yola çıktıık. Facianın ilk noktaaiyle 
Sofularda karfıla,tık. Eaki ilk okulun 
çatıaı uçmuı, dıvarları yıkılmlf ve ba
zı evler çökmilftü. Ölen ve yaralanan 
yoktu. Yolumuza, Akpınar ve Kötker 
ietikametinde devam ettik. Hacı Musa 
köyünden baf)ayarak on on iki köye 
utradıık. Bu gördllğilmilz yerler evleri 
tamamen veya kısmen yıkılan ve 5-50 
arasında kurt:ıan vecen k8ylerdir. Her 
ıittiiimiz yerde, umulmadık faciala
rın içinde olmuına rağmen imanlık 
buletlerinl hiç kaybetmemit olan köy
lüler bizi kar91ladılar. 

- Geçmi9 olsun, diyorduk. 
Onlar da, bize : 
- Devlet •i olsun, diyorlardı. Her 

yerde aynı cevabı alıyorduk. 
- Tanrı bu devlete, bu millete zeval 

vermesin. O blae acımızı çab\lk unut
turar • . 

Ve bu samimi temennilerine hemen 
,unu Ulve ediyorlardı: 

- Ankaramu nail? Anıkarmu.zda 
huar var mı? Ziya oldu ma? 

Evlerini kaybetmİ.f, en yakmlarının 
cesedini biraz evet topraia vermif köy
IWeır bime .. Aııııkar"". , ]111 10•rorl•: 

yllzlerindeki ifade, seslerindeki ahenk 
bize pınu ilham ediyor; en fel&ketli 
dakikaalrmda bile beri yanda eağlam 
bir kalbin kendileri için çarptığım hiç 
hamdan çıkarmıyorlar. Ve bize: 

- K-P+n'• l7' JtllJl!llıır ..... ~ .r_ 

ruyorlar. 

Bir ihtiyar vatandaf - kelimelerini. 
aynen muhafaza ederek aöylüyocum • 
bize ıunu söyledi: 

- Oğlum, devlet aağ olsun. Çünık:li 
o bizim her zaman elimizdıcn tutabilir., 
O sağ oldukça. evlerimizi yeni.den ya
par, çocuk yeti,ıirir ve yeniden köyü
müzü eekiıi gibi ıenletebiliriz. 

Bu ifadedeki samimiyete hayran ~ 
mamak demiyeceğim. faıkat tapmamak 
mümkün değilıdir. Köylü tunu biliyor 
ki, devlet diye tanıdığı varlEk, felake-
tini haber aldığı dakikada onun iında
dına k0f!Du9tur. Felaketten bir iki sa
at sonra açlara ekmek. açıkta kalanla
ra imkan rıiabetinde çadır dağıtıJ.mıttır. 
Bu yardımlar devam ediyor, bütün fe
likete uğrayanları açlıktan ve yeraiz.. 
tikten kurtarmcaya kadar dıa devam e
decektir. 

Türk köylüsü çok iyi dütünen va.. 
tandal}tır. Mantığını asla kay.betmiyor 
ve çarpıpnak mümkün olmayan bir 
kuvvete boyun eğerken bile asıl sevgi
lerini izhar etmekten zevk duyuyor. 
Şimdi Akpınar köyünün karşısında

ki sırttan yerle dümdüz ı:>lmuş bir kö
yün enkazını ıeyrediyoruz. Sağımızda, 
10lumuzda yeniz kalmıt ailelerin kur
dukları çadırlar, Uç kerpiçin üstünde 
kaynatılaın tencereler ve gözleri yatlı 
gençler ,ihtiyarlar, ağlayan çocuıklar 
var. 

Kenardaki dere, bu acı feliketi he
nüz duymamı§ gibi dünkü §ITiltı,sıyle 

akıyor ve kenarındaki teftali ağaçları 
pembe çiçekleriyle bu yas meydanına 
hiç yakıpıyordu. 

Fellket ve ıstırap bu toprak yıiını
nın kartunnda elle tutulaıbilir ve göıle 
ıörülebilir. Bütün yüzler matemli ve 
biltUn gözler dolu .. 

Toprak yıfınlanrun içinde dolaşı
yoruz. Buralan dUn kabarık topraklı 

birer daracık sokaktı. Feliketten sonra 
kerpiçler ortasını doldurdu ve mertek-
ler onyı geçilmez bir hale koydu. Ara
bklarclan yatak yüzleri, çekmeceler, 
kUp lanklan görülüyor; yürürken aya
lunız 11k aık, yumupk bir ıeye doku -
nuyor: Bunlar, dün meleyen kuzulann, 
koyunlann ölüsüdür. 

Akpınar harabesinin tümaeklerlnde 
kederli lnaan aililetleri yerleri kazıyor
lar: her durqta kazmanın ucunun bir 
iman bap bulmuı ihtimali var. ÇUnkU 
henllz kayıblar vardır. İki yqındaki kı· 
zmm ceeedini henüz bulamıyan ihtiyar 
Halilin "yavrum, yavrum'' diye aızla
nlJlnda kuvvetli sinirlerin bile tabam • 
müJlinü qan bir acı ve ıztırab var ... 

\kpm1r bucün bir fada tahnesidir. 
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Akpınar köyünde 
taş üstünde taş yok ! 

Ölüler enkaz 
altından çıkarı ·hyor 

Devlet yardım teşkilatı 
geniş mikyasta· faaliyette 

(Ulus'un hususi surette zelzeJc ~aha~ına gönder
diği muharrirlerinden Cemal Kutay yazıyor : ) 

.. Akpınar, 300 evli ve 1200 ze yakın "Fakat muhakkak dışardan yar°'dım 
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i~Z·JRl•Z•lilii 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazartesi : Ankara " 
Salı : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Çarşamba : Halk ve Sakarya .. 
p b • Ege eczanesi c:!:m e : Sebat ve Y eniıchir • 
Cumartesi ~ lıtanbul eczanesi 
Pazar : Merkez 

HALK ve YENİ 
Sinemalarda matineler 

Hcrgün 

14.4S 
16.45 
18.45 
21.00 

13.0U 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 

ıı.oo 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi günlerinden bafka 
H A L K sinemasında hergün ballı: 
matineleri: 12.15 

Film dciiıme ıünleri: 
P a z a r t e ı i ve C u m a • • 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

::~uslu, Kırşchrin Köşker nahiyesine lzımdı. Gözüme, meydanda kendini 
I.! glı, bol ağaçlı, güzel, şirin, .zengin, kaybetmiş bir halde sağa sola kopn 
~ köydü... başıboş bir at ilişti. Hemen ona atla- ı 

İnsan burada mazi siga.sını kul- dım ve Sofular köyüne doğru koıtur
~ırken ne kadar acı duyuyor •.. Çün- maya başladım. Vilayet merkezine te
k:ii Akpınar, biz gittiğimizden 48 saat lefonla muhabere edilebilecek en ya
tııteı ayakta idi. Biz onu. harabhğı an- km köy bu idi. 

Yıkılan ev~nin üstünde Jol'lfan bir köylü kızı 

Yangın ihbarı: (1S21). - Telefon, mllra
caat ıehir: (1023-1024). - Şehirlerara• 
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Anza Memurluğu: (1846). - Mcsajeri 
Şehir Anhan: (3705). - Takı i Te
lefon numaraları: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa
n: (2806, S259). - Yeniıchir, Havuzba-
11, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaıı: 
Güven taksi: (3848): Birlik taksi : (2333) 
- Cankın caddesi. Uluı takıi: (1291). 

Otobüılerin i 1 k ve ıoa 

~bir yığın halinde bulduk; Taş Hemen vilayeti buldum, karşım~ çı-
~iinde taş kalmanuştı. kan jandarma kumandanına facıayı Felaket sahasında dolaşırken Seferleri 

Sabah Akpm 

1'öye yaklaşırken ilk gözümüze ge- anlattım. Derhal üç doktor geldi. 26 
ltıı ille.zarlığa toplanmış olan köyl üler, ağır yaralıyı otomobillerle Kırşehri-
0ldu. Bize yol gösteren Karaisalı "Ö- .ne naklettiler. Şimdi ikinci kamyonu 
liilerini gömüyorlar!,, dedi. bekliyoruz. O da geldikten sonra ağır 

İlk olarak kucağındaki dört beş ya- yaralımız kalmıyacak.,, 

{H~susi surette gönderdiğimiz muharrirlerimizden Kemal Zekiyazıyor:J. 

insanlar ne kadar tecıbu ıi, kanunlar asil bir tevekkülün, fakat mukavemet rağa katmış, öbür taraflarını yalnız 
ne kadar sıkı ve cemiyet ne kadar teş- edemediği bir zalimin kahrını yidiği çatlatmak veya çatısını uçurmakla ik 

Ulus M. dan K. dere'ye 
K. dere'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Çankaya'ya 

tlk Son 
sefer sefer 

6.45 23.00 
7.15 23.20 

7.25 23.00 

'
1
.ndaki bir yavruya yarım ekmeği ye- Neden yalnız kadın ve çocuk? 

diren bir ihtiyarla konuştuk. Evlad ve Muallim, ölüsü meydana çıkarılan 
~un acısiyle yanan bir baba ve dede 52 kurbanın nedeo yalnız kadın ~ 
ı.tırabının göz yaşı halinde akışı ka- çocuk olduğunu şöyle anlattı: 
~~hazin bir şey düşünebilir misiniz? u_ Vakit öğleyi geçmişti. O saatte 
dun, gelininin kızının ve iki toruunun bütün erkekler işlerinin ba'ında idi-
lln birisinin ölüsünü, baba yadigarı ler. Evde olanlar kadınlar ve çocuk • 
hıYasmın enkazı içinden bulup çıka- !ardı. Bütün evler, gördüğünüz bu 
tan ihtiyar köylünün, beyaz sakalın- 200 den fazla ev bir dakika içinde yı
~ toplanarak:, küçüğün altın saçlarına kıldı. Hiç kimse kıpırdamaya bile va
k atnlayan yaşlar, bize, yedi yüze ya- kit bulamadı. Çıkardığımız ölüler ara-
ın ev yıkan ve iki yüz elliden fazla smda cidden hazin manzaralılar çok

\t~tandilfımızın hayatına mal olan fa- tu: Bir anne, memede olan yavrusunu 
tıanın bir tarihi gibi geldi. emzirirken, duvarın altında kalmıttı. 

Enkaz altından çıkarılan Onu, yavruscyle beraber yanyana top-
.. , •. 1 rağm altından çıkardık. 
0 u er Bu arada, Akpınarhlarm iki taliini 

te Akpınar, zelzele faciasının bütün söylemeliyiz: Evvela zelzele gündüz 
t() zaıı.~rlerinin kül halinde toplandığ~ olmuştur. Eğer gece olsaydı 1200 kil

Ydur. Tabiat mukadderatınıh kendı sur nüfustan bir tekinin kurtulması 
rlı.ğına karıı, nasıl bu kadar merha- bile hemen hemen imklnsızdı. İkinci

tii ~a_>:z ve Zalizn olabileceğini inasn bir si de zelzele saatinde mevcudu 63 o-
r u kabul etınek istemiyor. lan mektcb talebesinin bahçede bulun 
Dar vadinin içindeki, evler tama.mile muı idi. Bu bulunuı, onlarm bepıi-
ılmıtt;ı. Burw. bk enkam ~·--... ala ~-- ._, ... .._ • .._ ..... \k idi. Her bir evin çBkUntUaU üze- di daha çok aeviyorum. BUtlln tale -

~e yan bellerine kadar toprağın içine hem de, kendilerinin ikinci defa dün
~ş eşyalarının ve yiyecekleirnin yaya geli,leri olan bu milli bayram 
~yelerini arıyan köylüler vardı. Kö- gününü jübile olarak kutlayacaklar
~ muallimi Bay Rafet Türköz bize dır. 
"'1 a.ramanın sabahleyin daha başka Mektebin halini görüyorsunuz: Ça-
~lcr üzerinde olduğunu söyledi : tx olduğu gibi çöktü. Eğer biz için-
ı.n''- Sabahleyin ytkıntı arasından ö- de olsaydık 63 yavrumla beraber, bu
~ttini çıkardılar .. Onlar daha tama- gün hiç biribirimizi · hayatta bulamı
t }'le bitmedi. Şimdiye kadar 52 ölü yacaktmız.,, 
tı:ı~ük. Fakat daha ne olduğu bilin- Muallimle bera.ber köyü dol3'ıyoruz. 
~ l}'cnıer var. ki tabii bunlar da bu en- Bir köylü kadın ağlayar~k .. ~~şımıza 
~ Qın altındadır. Fakat nerede?. Ya- çıktı: ··- Ben o gün Gulsuımu bana 
~ köylerden yardımcılar geldi. On- yardun etsin diye evde alı.koymuştu~. 
l' 01nıasaydı ölülerimizi bile gömemi Mektebe göndermemiştim. Eğer evla-
'Cektik .... ,, dım mektebe gitseydi kurtulacaktı, E
. Dun Akpmarm elli iki ölüsü, ha vi temizlerken dıvar üstüne yıkıldı, 

:ıı Olduğu kadar basit bir dekor için- öldü.,, diyordu. 
"tı.~ ~ÖnıUidü Ölüler mezarlığa bir kağ- Zavallı anne .. Ömrünün sonuna ka
rı 1 lrabasiyle taşındılar. Mezarlığın ya dar kızını evde hıra.kan tesadüften vic
~ba§ında beş altı kazanın içinde sı- dan azabı çekecek .. Elimizden geldiği 
" •u vardı. Orada hemen yıkanıyor. kadar onu teselli ettik. 
>::Ötnülüyordu. Kefenlerden çoğu da Karısı ve dört çocuğu! 

•n köylerden gelmişti Akpınarda bir Rıza efendi vardır. 
lla, öğretmen anlatıyor Köyünde çok sevilen bu çalıpan köy-

>o~lli iki öl.ünün içinde bir tek erkek lünUn 13 çocuğu varını, .. Zelzele Rıza 
~ ~u. liepsı kadın ve çocuktu. Zelze- efendinin nesini almıt biliyor muıu

' •ınsi ve hain .zelzele, en çok müda- nuz? Karısını ve dört çocuğunu b\r-
tı:ı ıı olanları, gaflet halinde yakala- den ... 
l{ı 1ı1tı. Baı öğreunen B. Rifat, faciayı Biz Rıza efendiyi atılattıklarından 

~. e anlattı : : büsbütün başka; çökmilf, posalaflllı§. 
t' - Zelzele, tam saat on üçü çeyrek erimiş bir halde bulduk. Gözlerinin fe
~ Çe oldu. Çünkü biz, on üç buçukta ri kaçmıştı. Belli ki göz Yatı guddele-

rae g· · · h 1 k ri artık kuru.muştu. 
~ ırerız. O gün 29 nısan azır ı - Bu annenin hikayeai de acıklıdır: 

i 
1 

Yapmak üzere çocukları, ders sa-
tlde? on bej dakika evel mektebin dört yaşında kadar olan çocuğunun ö-

J)ro Ç'6ıne toplamıştım. Kendilerine, lüsünü, yıkılan kapının altından çıkar
~trltraın hazırlıklarını anlatmaya ha- mıştı. Yavrusunun vücudu tanınmıya-

ölrıd w cak bir hale gelmişti. Onu ba~rına ha-
dır. G" ıgım sırada, ani bir gürültü ol- k b ld k E 

ok ü f d sarken gözyaşı döker ~n ~ u · t-
bo w g rültüsüne benzer, akat a- rafındakiler onu teselh edıyorlar ve 

"r\il~uk ve yerin altndan gelen bir lOiğ. · 
~hı tü .. ve sonra hiç birimizi ayak- çocuğun gömülme sırasının ge . ını 
lit"~~ıyan o müdhiş sallanma oldu. anlatmaya çalışıyorlardı. Buna ıs~.an 

~ınıız etti. Yavrusunu kendi kucağında, koy-
rı..- Yere yuvarlandık. Çocukları a.kl k k . 
rı·~ı Yere yüzü koyun yatmalarını ve den bir kilometre kadar u.z ı ta ı 

erilld me.zarlıg~ a götürdü ve, mezarı eliyle ~lbı en kalkmamalarını hayku-
~1 • ~ıntı bir dakika kadar ve fası- kazarak gömdü. .. .. 

0 .. r~1- ·k· 1 İkinci defa onu baharın bu olum de-~ .. - ~ ı ı defa, fakat aynı Jiddet e ' · nık 
-·1 ett B . ·b· koruyle alay etmek ister gibı. re " ı. ın ıri arkasından çatırdı kl nde 

ıı}'"'lı:ılrnalar, feryadlar, iniltiler du- renk açtırdığı meyva çiçe en n 
orduın. Bu hal, asla anlatılamıya- toplarken gördüm. Anne kalbi •. 

~ola.? bir manzaradır. Hayat ve ö- Bir ıeyler arayan genç 
.' ınucadele halinde idi. Azgın tabi- Bu babanın hikayesi bizi de ağlata-

• ~n~ ve inaan eseri olarak ne var caktı: Muallim, muhtar ve diğer köy
''S 

0 
hepsini tahrib ediyordu. lülede beraber harabeler arasında dıo

~llt lrwııntr biraz hafiflediğ i ve ayağa laşıyorduk. Bir yıkı içinde, aslan yapı-
~ i~gıın .zaman gördüğüm manzara- lı bir genç gördük. Eline ne geçene, 
tri naınadım. On dakika evel, yerli direk, taş ,toprak; hepsini bir tarafa a
,~~e .?lan köy bir yıkıntı yerine tıyor, bir şeyler arıyordu. Bizi görün· 
r Uştu. Toprak altından gürültü· ce, sabit ve durgun bir bakıtla ö&ret
~ tcl~ekte ve yer sallanmakta de- mene baktı: 

1 :ıyordu. Tarlada. sürülerinin "- Bulamadım, dedi. Toprak oldu
~l ~e diğer işlerinde olan erkek ğunu bilıem ve ümidimi keuem.. A

f e~ıne doğru k<>fuyorlardı. Her- ma ölmedi, acn gördük değil mi?., 
&cıanın büyüklüğünü anlamıttı. Öğretmen cevab vermedi. Ondan 

kilaltı olursa olsun "tabiat,, denen için hıncının zehrini içine akıtan bir tifa etmiştir. 
müstebid, hükmünü yürütüyor: yakı- aczin §iİzgilerini görüY,or, h.issediyor- Dün, Akpınarın, çimenli bir moy-
yor, yıkıyor, öldürüyor; mamur'u ha- sun uz. danında bizi karşılayan aahneyi unut-
rabeye, canlıyı ceseue çevirirken ne i- Dün, Akpınar harabe5inin üstünde mak mümkün olmıyacaktır: Canları
çinue bir sızı, ne de vicdanında bir dolaşırken bu anaları, bu babaları ve nı kurtarabilenler, çuval, telis, yor
burkulma duyuyor. bu çocukları gözleııimle gördüm. Ağla- gan çarşafı hulasa ne buldularsa on-

Tabii afet dedığimiz bir kuvvete bo- mamak için çok güçlük çektikleri bel- larla birer çadır yapmış, çadırların ö
yun eğmek mecburiyetindeyiz. Onu li idi. Bir gün evel, saat 13 de buraaı nüne ~oprağın altından çıkarabildik
henüz mağlUb edemedik. Onunla her mesud ve mamur bir köydü. Sokakla- leri minderlerini sermişlerdi. Minder 
çarpışmada biz mağhib ve perişan olu- rında çocuklAr oynuyor, delikanlılar !erin üstünde küçüklü, büyüklü in
yoru.z. Dün, Köşker'in çevresindeki dolaşıyordu. Fakat 13 ü iki dakika ge- sanlar yatıyordu ve üstleri kapatil
sekiz on me.zarlıgın taze çukurlarını çe yer kaynadı: gök gürledi: ölüm ka- mağa çalışılmıştı. Bunlar uykuya yat
dolduran 250 yi aşkın günahaız vatan- sırgası 250 evli Akpınarı bir hamlede mıı veya yaralı değildirler: Olmliş
daş .zelzele halinde karşılarına çıkan önüne kattı, kendisi gibi binlercesini !erdir ve her minderin başında yaş 

Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 

Uluı M. dan Dikmen'e 7.30 
Dikmen'den Ulus M. na 8.00 

Uluı M. dan Keçiörcn'e 6.30 
Keçiören'den Ulus M. na 7.00 

Uluı M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'denUlus M. na 7.00 

Cebeci'den Aı. fabl. ra 1.00 
AL fabL dan Cebeci'ye -.-
Yeniıehir'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yenitehir'e 7.10 

S. paaarı'ndan Akköprü'ye 6.45 
Akköprüdcn S. puarı'na 8.00 

23.20 

19.00 
19.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.30 
9.45 

inaahı.z tabiatin kurbanıdırlar. Top- götürdüğü ve daha binlercesini götU- döken gözler, bu vakitsiz ölülere mer- § U. Meydanı ile lataayon arasında her 
rakla bir olan birkaç köyün harab ve receği' yere, ademe sürükledi. siyeler okumaktadırlar. beş dakikada bir sefer olup tren za-

manları seferler daha sıktır. 
içler sızısı manzarası gene zalim tabia- Akpınarlılar neye uğradıklarını dü- Bu gözlerin sahipleri ağlamayı ol-
t . A • • la bogy ştugw·u meydanlar • § U. Meydanı ile Yenicchir, Bakanlıklar, ın acı.z ınsan u - c:.u"nmeye bı·ıe vakı·t bulamadan merd dugyu kadar tevekku"l,.. boyun eğmeaı·nı· '" 

'$ "' Cebeci, Samanpazarı araamda saat ı 
dır. olmıyan bir kudretin mağlCıbu olmuş- de bilirler: oğlunu eliyle toprağa ~- den 20 ye kadar vasati her beı dakika-

Gözlerinden, hayatın çeşidli cevir !ardır. O dakikada köyün dr<:mda bu- ren ihtiyar baba bunlardan biridir. da; saat 20 den 21 e kadar her on da-
kk 1 · · kf-· · kud - · :: kikada; saat 7 den 8 eve 21 den 23 e 

ve mCf3 at erını çe ıgını 0 ugu- lunanlar bugün bir yığın topraktan Harb sahasında mağlubiyeti öl- kadar her ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
nuz bir ihtiyarı oğlunun mezarını ka- batka bir fCY olmryan köylerinin kar- düren bir ırkın çocufunu, boğuşama- muntazam seferler vardır. 
zarken görüyorsunuz. Din bir ümid ve §tıında yae tutuyorlar. Evlerinde ve- dığı bir kuvvetin kartııında zebun ve § Akpmlan Ulus Meydanından saat 23 
bir O kadar eziyetle yetiıtirdiii evli- ~ ~ bulu.nanJa•- ölmii9}erdir. biçare sönnek blııbtaıabktır. Fakat bu, . deki son seferlerle bunların Ulus Mc7-
...._ •-••'•' tıopntlm lllbndea......... böyledir. ...._ dbnMtl.rl ela.,.ıerm deiı1ll 
maya didinen bir tilrk anasiyle kartı- t'Jt'Pınar, unaıntmuı en çok hırpa- matlerine tlbfdlrJer. 
18'ryoraunuz. Kocasına ağlayan dullar, ladığı köylerden biridir. Daha üç Tabiatin elindcıki kahhar kamçryı P o ı ta Saat 1 eri 
babalarının taze ölüsü üstünde hıçkı- dört köy vardır ki, oralarda ayakta kırıncaya, ölüme çare buluncaya veya :::~!~~1 ~~~r İstanbul cihetine 
ran yavrular içinU:i parçalıyor. Fakat duvar kahnamıftır. Bir kıııınlarında insanlık hislerini kaybedinceye kadar Teahhütlü 18 e kadardır. 
hıçkmklarıın ve göz yaJlarınm altında ise zelzele köyün bir iki semtini t.op- da bu böyledir. Tren Saat ı eri 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllİllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llaydarpa§A'ya :ller sabah 8.20.ller 
akpm 19,lS ve 19,45 
de (salı, perıembe, cu
martesi Toroı sürat.) 

biraz uzaklatınca bizi ağlatacak olan 
hi.klyeyi dinledim: bu yiğit yapılı de
likanlı, genç karıaını geçen sene kay
betmi§ti. Bir tek evladı vardı. Onu, 
kendinden bile sakınıyordu. Zelzele 
olduğu gün 9ehirde bulunuyordu. Ço
cuğu bir dıvar dibinde kalar~ ölm~t 
ve gömülmüştü. Bunu kendunne bır
den haber verememi,lerdi. Ona çocıı
ğunu diğer babalar gibi aramaaını söy
lemişlerdi. Gecedenhcri durmadan onu 
arıyordu. Muhtar, "zavallı aklını kaçı
racak!,, diyordu. 

l>lümden kurtulanlar 
. İki karde' ve bir kardeş çocuğunun 
sahlbi oldukları biribicine biti,ik üç 
evde 14 ki•i oturuyordu. Bunlardan üç 
evin sahibi olan üç erkek hariç geri ka
lanların hepsi ölmüflerdi. Hepsi aynı 
odada idiler, Ve tesadüf onları bir ara
ya toplamıttı. 

Bunlar, Akpınarın bilyilk faciasının 
küçük sahneleridir. Böyle hazin tesa
düflerin yanında mesudlarma da rast
ladık. Bir eve komşuluğa giden üç ka
dın ve.iki çocuğun, ev0sahipleri ile be
raber oturdukları oda o şekilde göç
müıtü ki, bütün odada bulunanlar, bir 
büyük direğin tamamiyle inmesine 
mani olduğu çatının bir tarafına Bikı
prak ölümden kurtulmu,ıardı. 

Ankarada bir ıey olmadığını 
öğrenince 

Bu da derdli Akpınarm; asıl hüvi
yetiyle konu Tuşudur: bizim Ankara
dan geldiğ\mızi duyan ve bu evini, bar
kını, çoluğunu, çocuğunu ka~tmit o
lan kederli vatanda,lar, zelzelenin An· 
karadan da hissedilip edilmediğini so
ruyorlardı. Ankarada hiçbir şey olma
dığını duyunca, yüzlerindeki hüzün 
perdesi siliniyor, filkrediyorlardı: 
"- Biz ondan korlanuftuk. Ona bir 

fey olmasın da .. Biz hükümetin eliyle 
köylerimizi yeniden kurarız .. ,, diyor
lardı. "Tanrı hükUmete, millete zeval 
venneein., derken, bir tarih vazifesini, 
bir fükran borcunu yapmalgta oldukla
rını bilecek kadar karakterli olan bu 
insanlar, kendilerine uzanan ,efkat e
linin onları gene mesud hayata çak ya
kın bir .zamanda kavufturacağını da 
'bilmektedirler. 

Yardım teıkilii: ' 
Bütün ıelzele mınta.Jc. devle-

tin yardmı tefkiltını vazife batında 
gördük. Srhat tepilitı, Kızılay, bütün 
imkiıılardllll faydalanarak hidi1enila 

zararlarını gidermeye çalıJınaktadır
lar. Uç doktor, köy köy dola,makta, 
hafif yaralıları tedavi ettirinektcdir. 
Ağır yaralılar hastahaneye kaldırıl
m19lardır. Kı.zılayın çadırları, para 
yardımı, yemek tevzii, ıatırahları din
diriyor. 

Buradan, zelzele mıntakasının diğer 
köylerine gidiyoruz. Oralarda da .zel
ule birçok hasarlar yapmıştır. Toprak 
altından gelen gürültüyü hata duyuyo-
ruz. · 

ltal.yan büyük e~isinin 
taziyeleri 

Kırşehir zelzelesi münasebetiyle 
İtalya büyü~ elçiai B. Galli bugün ha
riciye vekili Dr. Arasa çok samimi bir 
mektub göndererek türk milletinin 
uğradığı felaketten dolayı İtalya hü
küınetinin ve bizzat şahsının duydu
ğu teessürat ve samimi hissiy&ttı bil
dirmiş ve hariciye vekili dıc cevaben 
hükümetimizin bu husustaki tahassü
sat ve teşekküratını ifade etmiştir . 

Sovyeı büyiik elçisinin 
taziyeleri 

Yeni sovyet büyük elçisi B. Terenti
yef bugün hariciye vekilimizi ziyare
tinde sovyet birliği bükü.metinin Kır
~hir felaketinden dolayı taziyelerini 
bildıirmiş ve hariciye vekili tarafından 
kendisine bilmukabele te§Ckkür ve ta
hassüs ifade · olunmuştur. 

.. 
Küçük Dış Haberler 

X Berut - Cezire valiai pazar günü 

Bir Avrupalı gö~iyle 

Amerikada spor 
(Adam Adama) 

Gazetemizde tefriıka edildiği gün
lerde merakVe alaka ile taki.b elilen bu 
eseri, B. Kerim Bükey kitab halinde 
bastırdı. H. Lec.kenperg'in Amerika 
spor aleminde uzun müddet yaptığı 
tetkiklerin mahsulü olan kitab, tefri
ka halinde intişar ettiği günlerde ikin
ci günü sabırsızlıkla bekletecek kadar 
ca.zibti ve bizde o ilemc karşı merak u
yandırıcı bir tesir bırakmıttı. 

Milyonlarca inaanı barındıran geni' 
bir ülkede demokraainin bütün genit
likleri içinde, sporun hergün naaıl ye
ni bir hızla ilerlediğini gösteren, amc
rikah sporcuyu ve amerikan sporculu
ğunu tahlil eden bu eser, Avrupa-Ame
rika ruh haletlerini mukayese bakı-
mından da enteresandır. • 

Kiıta.b aslındaki sadeliği ve akıcı üs
lubu muhafaza ederek tercüme edil
miştir. Onu okuyarak uzaktan aey
rettiğimiz yeni dünyada spor aleminin 
iç yüzünü öğrenmek kabil olmaktadır. 
Bu kitabın sayfalarına diıkkatle göz 
gezdirerek sporu daha çok seveceksi
niz ve sporu parazitlerden kurtarmak 
için daha kuvvetle çalıpcakaınız. 

Bir spor ifinin bafında mU.tevazi ça
llf'Ul B. Kerim Bökeyi kütüphanemize 
böyle bir eser ka.zandırdığmdan dolayı 
tebrik ederiz. 

Haseç şehrine giderken halkın taar
ruzuna uğramlf ve hafif yaralanmış • 
tır. Jandarmalar miltearrızlara ateı aç
nııf, 3 kip ölmüı, 12 kişi yaralan.mıttır. 

X Londra - İngilterenin Amerika- Mehmcd Said buraya gelmiştir. 
dan satın alacağı tayyareler meselesini X Pariı _ Dük ve dÜfCI dö Vindsor 
tetkik etmek üzere bir ekaperler heye- Kan'a 0gitmi§lerdir. 
ti yola çrknuıtır. X Moaon - Finlandiyanın Lenin-

X Bükret- Majeste 1aral Karol grad koneoloeluğu yakında kapanacak-
gripten rahatsızdır ve odasında dinlen- tır. · 
mektcdir. Umumt vaziyeti iyidir. X Bu~_ Mac... nazilerinin 

X Bükret - KUçUk antant koneeyi • şefi olan Kont Zoltan'ın Viyanaya kaç
nin yakında burada topla.nacağı haber tığı bu şehirden bildirilmektedir. 
verilmektedir. X Bertin - B. Hitler'e Roma ıeyaha 

X Lyon - Bir bombardıman tayya- tinde aJtı namr, birkaç müetepr .ft bir
resi yere dilfilp parçalannu§, içindeki çok general refabt edecektir. Gaybu • 
beş kişi ölmll§tflr. beti emaunda Jmendi9ine Fiid Jılaref91 

x Mlılıı-.--.......... B. .Glrincftkaletedecelrıtk. 

Samsun hattına : Herg{in 9,35 (Kayse-
ri, Sıvaa, Amaıya ba 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı H -n 9 z : er5 .. n ,40 
onguldak hattı : .. ıs.oo 

Kmkkale'ye rayotobüs .. 16.05 

GÜNDELiK 

Hicri - 1357 
Sefer: 20 

S. D. 

~umi - 1354 
Nisan: 8 

S. D. 
Güneş : 5 09 Akpm: 18 55 

Ankara Borsası 

20. 4 - 1938 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Bnikıel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Madrid 
Berlin 
Varıova 
Budapeııte 
Bükreı 
Belırad 
Moıkova 
Stokholm 

Açılıı 

6.30 
0.793142 

25.1125 
15.0793 
4.7018 

86.7460 
3.4422 

63.4920 
1.4240 

%2.7968 
12.6984 

1.9678 
4.2158 
3.9682 

. 105.8730 
34.5238 
23.7475 
3.08 

Kapanııı 

6.30 
0.793142 

25.1125 
15.0793 
4.7018 

86.7460 
3.4422 

63.4920 
1.4240 

22.7968 
12.6984 
1.9678 
4.2158 
3.9682 

10.5.8730 
34.5238 
23.7475 
3.08 

ESHAM VE TAHViLAT 

1933 türk borcu I 

1933 ikramiyeli 
Ergani 

19.55 19.55 

C. Merkez 
bankası 

95.-

517.-

(Vadeli) 

95.-

97.-

Fuanno hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 
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Da~iliye bakanhğı 

Merzifon ~ehri İ(me suyu 

lesisah münakasası 
Dahiliye Vekaletinden : 
Merzifon ~ehrine yedi kilometre 

mesafeden suyun isalesi bir depo ve 
şehir şebekesi inşası ve müteferri di
ğer işlerin yapılması kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 87000 
lira ... kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe ~id şartname, 
proje ve sair evrakı 435 kuruş muka
bilinde dahiliye vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 31. Mayıs. 1938 tari
hine rastlayan salı günü saat on birde 
Ankarada dahiliye vekaleti binasında 
toplanacak belediyeler imar heyetince 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat 10 a kadar ko
misyon reisliğ:ne teslim etmiş olmala· 
rı lazımdır.: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 5600 lira ... 
.kuruşluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun dördüncü maddesi 

mucibince eksiltmeye girmeye bir ma
ni bulunmadığına dair imzalı bir mek· 
ıtup, 

D - Belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden münakasaya girme için a
ilacakları vesika. 

5 - Teklif mektubları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
'komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
lublarının iadeli teahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona gel
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
:isteyenlerin belediye~er imar heyet i 
:ien şefliğine müracaat etmeleri. 

('1105) 2208 

İLANLAR 
mesi kapalı zarf usuliyle ebi~tmeye 

konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 16500 
lira •.. kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname, 
proje ve sair evrakı 825 kuruş muka
bilinde dahiliye vekalet i beled iyeler 
imar heyeti fen şefliğinden alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 31. Mayıs. 1938 tari· 
hine rastlayan sah günü saat on birde 
Ankarada dahiliye vekaleti binasında 
toplanacak belediyeler imar heyetince 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat 10 a kadar ko
misy,on reisliğine teslim etmiş olmala
rı lazımdır.: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 9500 lira ... 
kuruşluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun dördüncü maddesi 

mucibince eksiltmeye girmeye bir ma
ni bulunmadığına dair imzalı bir mek· 
lup, 

D - Belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden münak:;saya girme için a
l acakları vesika. 

5 - Teklif mektubları ihale günü 
saat c,na kadar makbuz mukabilinde 
:tomiı:von reısliğine verilecektir . 

Posta ile gönderilecek teklif mck
tublarının iadeli teahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona gel
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
isteyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(1103) 2206 

Bergama içme ıuyu 

tesisatı münakasaıı 

4 - Eks.i ltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat 10 a kadar ko
misyon reisliğine teslim etmiş olmala
rı lazımdır.: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 8750 lira .•• 
ku rutluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği VC6ikalar, 
C - Kanun\ln dördüncü maddesi 

mucibinu eksiltmeye girmeye bir ma
ni bulunmadığına dair irr~alı bir mek
tup, 

D - Belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden münakasaya girme için a
lacakları vesika. 

5 - Teklif mektubları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tublarının iadeli teahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona gel
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
isteyenlerin belediyeieı imar heyeti 
fen şefl i ğine müracaat etmeleri. 

. (1106) 2209 

Urfa şehri İçme 

ıuy ...ı tesisatı eksiltmeai 
Dahiliye Vehaletinden : 

Urfa şehrine takriben 4 ve 2 kilo
metre mesafedeki menlıalarclan suyun 
.salesi iki depo inŞ_ası ve şehir şebeke
sinin ve buna aid bilcümle işlerin vu
cüda gethiımesi kapalı zari u:;uliyle 
ek<:iltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 175000 
lira ... ku; u'tur. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname, 
proje ve sjlir evrakı 875 kuruş muka
bilinde dahiliye vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen şefli~ınden alabilir
ler. 

Da h iliye Ve k a le t inden : 3 - Eksiltme 31. Mayıs. 1938 tari-
hine rastlayan salı günü saat on birde 

Bergama şehrine takriben 9 kilo-
Ankarada dahil iye vekaleti binasında 

metre mesafeden suyun isalesi ve bu-
toplanacak bckdiyeler imar heyetince na aid kabtaj ve sair müteferri i,ıcrin 
yapılacaktır. 

yapılması kapalı zarf u&uliyle eksilt-
4 - Eksil tmeye girebilmek i~in iameye konulmuştur. 

teklil erin &f&ğıda yazılı t eminat ıre vc
ı - itin muhammen bedeli 80.000 

· saiki aynı gün saat 10 a kadar kcr 
Zonguldak içme suyu lira ··• kuruştur. misyon reisliğil"'..e teslim etmiş 01ma1a-

2 - İstekliler bu işe aid şartname, . k rı lazımdır.: 
tesısatı müna asaSJ proje ve sair evrakı 4oo kuruş muka- A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 

Dahiliye Vekaletinden : 

Zonguldak şehrine 3 kilometreden 
su isalesi su depoları inşası şehir şebe
kesi yapılması ve müteferri diğer bil
cümle işlerin vücuda getirilmesi ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl-

mıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli 120000 
lira ..... kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname, 
proje ve sair evrakı 600 kuruş muka
bilinde dahiliye vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 31. Mayıs. 1938 tari-
hine rastlayan salı günü saat on birde 
Ankarada dahiliye vekaleti binasında 
toplanacak belediyeler imar heyetince 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar ko
misyon reisliğine teslim etmiş olmala; 
rı lazımdır. : 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 7250 lira ... 
.kuruşluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun dördüncü maddesi 

mucibince eksiltmeye girmeye bir ma
ni bulunmadığına dair imzalı bir mek-

tup, 
D - B"elediyeler imar heyeti fen 

şefliğinden münakasaya girme için a

lacakları vesika. 
S - Teklif mektubları ihale günü 

saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tublarının iadeli teahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona gel
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
isteyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(~102) \ 2205 

T ekİrdağ şellri İçme , 
ıuJU tesisatı eksiltmesi 

Dahiliye Vekaletinden : 

Tckirdağına 4800, 5300, 3800 metre 
... mesafelerdeld menbalardan su isalesi 

ve şebeke ve iki su deposu i11şası ve 
mütef erri diğer işlerin vücude getiril-

bilinde dahiliye vekaleti belediyeler inci maddelerine uygun 10000 lira ... 
imar heyeti fen şefliğinden alabilir-

kuruşluk muvakkat teminat, 
ler. . B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 

3 - Eksiltme 31. Mayıs. 1938 tari- C _Kanunun dördüncü maddesi 
hine rastlayan salı günü saat on birde mucibin~ eksiltmeye girmeye bir ına
Ankarada dahiliye vekaleti binasında ni bulunmadığına dair imzalı bir mek
toplanacak belediyeler imar heyetin<:e t up, 
yapılacaktır. 

D - Belediyeler imar heyeti fen 
4 - Ebiltmeye girebilmek için is-

şefliğinden münakasaya girme için a
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve ve-

lacakları vesika. saiki aynı gün saat ona kadar ko. 
ınisyon reisliğine teslim etmiş olmala- 5 - Teklif mektubları ihale günü 

saat ona kadar makbuz mukabilinde 
rı lazımdır.: 

A _ 2490 sayılı kanunun l6 ve 17 komisyon reisliğine verilecektir. 
inci maddelerine uygun 5250 lira.... Posta ile gönderilecek teklif mek-
kuruşluk muvakkat teminat, tul-larının iadeli teahhüdlü olması ve 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, nihayet bu saate kadar komisyona gel

e - Kanunun dördüncü maddesi miş bulunması lazımdır. 
mucibince eksiltmeye girmeye bir ma- Bu iş hakkında fazla izahat almak 
ni bulunmadığına dair imzalı bir mek· isteyenlerin belediyeler imar heyeti 
tup, fen şefliğine müracaat etmeleri. 

D - Belediyeler imar heyeti fen (1101) ı 2204 

şefliğinden münakasaya girme için a- Arşı·v tesı·satı 
lacakları veı;ika. 

5 - Teklif mektubları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tubl.uının iadeli teahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona gel
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
isteyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şef!iğine müracaat etmeleri. 

(1104) 2207 

Tokat • 
ıçme 

ıuyu tesisatı eksiltmesi 
Da h iliye V ek a le tinde n : 

Tokat şehrine 11700 metreden su i
salesi bir su deposu inşası şebeke ya
pılması ve diğer müteferri işlerin vü
cuda getirilmesi kapalı zarf usuliyle 
eksıltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 150000 
lirıı ... kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname, 
proje ve sair evrakı 750 kuruş muka
bilinde dahiliye vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen· şefliğinden alabilir

ler. 
3 - Eksiltme 31. Mayıs. 1938 tari

hine rastlayan salı günü saat on birde 
Ankarada dahiliye vekaleti binasında 
toplanacak belediyeler imar heyetince 

yapılacaktır. 

Dahiliye Vekaletinden : 

1 - Vilayetler evi meydanı altında 
yaptırılacak arşiv tesisatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur . 

2 - Muhammen keşif b~deli 
(35704) lira (33) kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat {2677) lira 
(83) kuruştur. 

4 - Eksiltme 22. 4. 938 cuma günü 
saat 15,30 da vekalet binasında top
lanan satın a lma komisyon unca yapı
lacaktır. 

5 - İstekliler bu işe aid şartname 
proje ve evrakı ( 179) kuruş bedel mu
kabilinde vilayetler idaresi U. müdür· 
lüğü levazımından alırlar. 

6 - İstekliler eksiltme şartnamesi
nin 4 üncü maddesinin (E) fıkrasın

da yazılı vesaiki ibraza mecburdurlar. 

7 - lstekliler teklif mektublarını 
4 üncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar vekalet satın alma 
komisyonu reisliğine makbuz mukabi
linde teslim ederler. 

8 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektubları 7 inci maddede yazılı sa· 
atte komisyon reisliğine gelmiş bu
lunması şarttır. Postada olacak ge· 
cikmeler kabul edilmez. (956) 1953 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

FANFAN VE K.LODİN E 
§ Hi86i ve müessir büyük şaheser § 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllli=' 

( Orman koruma 1 
Sarı sabunlu kösele aknacak 

Orman Koruma Genel KODWtaA
hk Sa.tm Alma Komisyonunda n : 

1 - O rman koruma genel komutan
lık kıtaları ihtiyacı için 2208 kilo sarı 
sabunlu kösele kapalı zarf usulü ile 
ihalesi 2 mayıs 938 pazartesi günü sa
at 15 te Ankarada Yenişehirde komu -
tanlık binasındaki satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 
ı - Muhammen bedeli 5409 lira 60 

kuruş ve muvakkat teminatı 405 lira 
72 kuruştur. 

3 - Şartnameler her gün parasız o
larak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya
zılı vesikalarla beraber teklif mektub
larrnı ihale saatinden bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri ilan olu -
nur. (1117) 2244 

Yatak ve yastıkhk 
bez ahnacak 

Orman Koruma G enel Komutan -
l ığı Satın A lma Komisyonu ndan : 

1 - Orman koruma genel komu
tanlık kıtaları ihtiyacı için 15779 met 
re yatak ve yastıklık bez açık eksiltme 
ile ihalesi 25-4-1938 pazartesi günü sa· 
at 16 da Ankaracla Yenişehirdc komu
tanl:k binasındaki satm alma komis· 
yonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5680 lira 
H kuruş muvakkat teminatı 426 lira 
30 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün parasız 

olarak komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin muvakkat temi

nat makbuzu ve şartnamesındeki ve
sikalarla ihale giin ve saatıncla komis· 
yona müracaatları ilan olunur. 

(986) 1999 

Kııhk elbiselik kumaı ahnacak 
Orma n Korum a Genel Komutan · 

lık Satın Alm a Komisyonundan : 
1 - Orman koruma genel komutanlık 

kıtaları ihtiyacı için 9641 metre kışlık 
elbiselik kumaş kapalı zarf usulü il~ 
ihalesi 25 nisan 1938 pazartesi günii 
saat 11 de Ankarada Yenişehirde ko· 
mutanlık binasındaki satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

2 - M uhammen bedeli 27958 lira 90 
kuruş ve muvakkat teminatı (2097) li
ra 00 kuruştur. 

3 - Şartnaınelcr bir lira 40 kuru ' m u
kabilinde A'Un alma koıni•yonundan 

alınabilir. 
4 - İsteklilerin şartnamesinde yazılı 

vesikalarla beraber teklif mektuplan
nı ihale saatinden bir saat eveline ka
dar komisyona vermeleri ilan olunur. 

(989) 2002 

Çamaşırlık bez ahnacak 
Orman Koruma Genel Komutan -

lık Satm Alına Komiayonunda.n : 
1 - Orman koruma genel komutanlık 

kıtaları ihtiyacı için 42144 metre ça
maşırlık bezin kapalı zarf usulü ile :. 
halesi 25.4.1938 pazartesi günü saat 
15 de Ankarada Yenişehirde komutan
lık binasındaki satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (10536) lira ve 
muvakkat teminatı (790) lira 20 ku· 
ruştur. 

3 - Şartnameler hergün parasız ola· 
rak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde yazılı 
vesikalarla beraber teklif mektupları
nı ihale saatinden bir saat eveline ka· 

· dar komisyona vermeleri ilan olunur. 
(987) 2000 

Yün çorab ahnacak 
Orman K oruma Gen el Komutan -

Irk Satın Alma Kom isyon undan : 
1 - Orman koruma genel komutanlık 

kıtaları ihtiyacı için 9300 çift yün ço
rap açık eksiltme ile ihalesi 29.4.1938 
cuma günü saat 10 da Ankarada Yeni
şehirde komutanık binasındaki satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3441 lira mu 
vakkat teminatı 258 lira 7 kuruştur. 

3 - Şartnamesi hergün parasız olarak 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat 
makbuzu ve şartnamesindeki vesika
larla ihale gün ve saatinde komiııyona 
müracaatları ilan olunur. (985) 19% 

Tire çorab alınacak 
Orma n Koruma Gen el Komutan -

lığı Satın Alma Kom isyonundan: 
1 - Orman koruma genel komutan

lık kıtaları ihtiyacı için 15900 çift 
tire çorap açık eksiltme ile ihalesi 
22-4-938 cuma günü saat 11 lde An
karada Yenişchirde komutanlık bina
sındaki satın alma komisyonunda ya
pılacakt ı r. 

2 - M uhammen bedeli 3498 lira 
muvakkat teminatı 263 lira. 

3 - Şartnamesi h.er gün parasız 

olarak komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin muvakkat teminat 

makbuzu ve şartnamesindeki vesika
larla ihale gün ve saatında komisyo· 
na müracaatları ilan olunur. (988) 

2001 

Zl - 4 -

l 1 
kat teminat olan (150) lira ve 

Ok 11 numaralı kanunun 2 ve 3. maddcl u ar deki ve saikle mezkur gün ve 
_,_ __ ....... __________ komisyona müracaatları 

Harb O kulu Komutanhğındea : 
Bu yılda hariçten aşağıda yazılı 

şartları taşıyan okurlar; okulumuza 
alınacaklardır. 

1 - Kayıd ve kabul muamelesi için 
Ankarada bulunanlar; doğrudan doğ· 
ruya harb okuluna, Ankara haricinde 
bulunanlar da bu.lundukları yerlerin 
askerlik şubelerine müracaat edecek
lerdir. 

2 - Kayıd ve kabul muamelesi an
cak 1 temmuz 938 gününe kadar de-
vam edecektir. 

Şartlar: 

A) Sivil lise mazunu bulunmak ve 
olgunluk imtihanını vermiş olmak. 

B) Tam teşekküllü askeri sıhhi he· 
yetlerden (Harb okuluna girer) ka
rarlı sıhat raporu almak. 

C) Diğer şartlar askerlik şubele
rinden ve yahud harb okulundan öğ· 
renilebilir. (938) 1899 

.·. ·ziraat~b.&kanhğı . . 
. , . . .. . . '· .... 

Sı rt pülveriza törü 

ah nacak 
Ziraat Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Kapalı zarf usuliyle 500 adi 

sırt Pülverizatörü satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel 9000, lira ilk 

teminat 67 5 liradır. 
3 - Eksiltme 26-4-938 tarihinde 

saat 15 te Ziraat V.ekaleti binasında 
yapılacaktır. 

4 - Şartnameler Ankarada Ziraat 
Vekaleti satın alma komisyonundan, 
İstanbul'da Ziraat Müdürlüğünden pa 
rasız olarak verilir. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları· 
nı ilk teminatlariyle birlikte muayyen , 
günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 
3 üncü maddelerinde .zikredilen vesi · 
kalarla birlikte eksiltme saatinden bir 
saat önceye kadar komisyona verme· 
!eri. (974) 2061 

~ D~emiryolları 
Avrupa halhnda odun 

kömür nakliyata 
D. D. Yolları U . Müdürlüğünden: 

Avrupa hattında taşınacak odun ve 
odun kömürlerine 20. 5. 1938 tarihin
den itibaren ana hatta meri tarifeler 
tatbik edilecektir. Fazla tafsilat için is
tasyonlara müracaat edilmelidir. 

(1131) 2264 

Tahmil ve f ahliye münakasası 
• Devlet Demiryolları Umwni ida
resinden : 

Filyos deposunda (31-5-1939) so -
nuna kadar gelecek takriben (10.000) 
ton maden kömürünün boşaltılması ve 
makinelere yükletilmesi işi 9-5-1938 
pazartesi günü saat 15 te ihalesi ya
pılmak üzere kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 1900 liradır. Bu işe girmek is
teyenlerin 143 liralık muvakkat temi
nat yatırarak kanunun tayin ettiği 

vesika ve beyannameleriyle birlikte 
aynı gün saat (14) kadar 2 No. lu ko. 
misyona müracaatları lazımdır. Şart

name ve mukavele projeleri komis · 
yonca parasız olarak gösterilmekte-
dir. (1116) 2255 

Ankara , Belediy,e~i 

Sahhk hurda borular 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su idaresi ambarında mevcut 
tahminen üç ton hurda fond boru par
çaları 15 gün müddetle açık arttırma -
ya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 105 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 8 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isti yenler 

her gün yazı işleri kalemine ve istikli -
lerin de 26 - nisan - 1938 salı günü saat 
on buçukta belediye encümenine mü-
racaatları. (1143) 2282 

Fabr.ikalcır~ .. : _. 
Muhtelif hububat ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın A lma Komisyonundan : 
Mikdarı kilo Cinsi 

2000 Nohut 
2000 Kuru fasulya 
2000 Pirinç 
3000 Toz şeker 
2000 Bulgur 

Tahmin edilen bedeli (2000) lira 
olan yukarıda cins ve mikdarları yazı. 
lı beş kalem erzak Askeri Fabrika lar 
umum müdürlüğü satın alma komis
yonunca 6 mayıs 1938 cuma günü sa
at 14 de açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olaTak lro
misyondan '\llC'l"İHr. Tal.fpttrin muvak. 

(1147) 

33.480 kilo un ahna<ak 
Askeri Fabrikalar Umum M .. 

lüğü Satın Alma Komisyonuncl 
Tahmin edilen bedeli (5022) 

olan 33480 kilo un Askeri Fabri 
umum müdürlüğü Ankara satın 
komisyonunca 6 mayıs 1938 cuma 
nü saat 15 de kapalı zarfla ihale 
lecektir. Şartname parasız olarak 
misyondan verilir. Talihlerin mu 
kat teminat olan (376) lir3 (65) 
ruşu havi teklif mektublarını mc 
günde saat 14 de kadar komis 
vermeleri ve kendilerinin de 2 
yılı kanunun 2 ve 3. maddelerin 
vesaikle mezkfır gün ve saatte 
misyona müracaatları. 

(1145) 

Sade ve zeytinyağı ahnac 
Askeri Fabrikalar Umum Mü 

lüğü Satın Alma Komisy' 
Mikdarı Cinsi 

Kilo 

1634 Zeytinyağı 

1405 Sade yağı 
1405 Sabun 

Tahmin edilen bedeli (3017) 
(65) kuruş olan yukarıda cins ve 
darları yazılı üç kalem erzak a 
fabrikalar umum müdürlüğü satı 
ma komisyonunca 6 mayıs 1938 
günü saat 14,30 da açık eksiltme 
ihale edilecektir. Şartname parası 
!arak komisyondan verilir. Talipl 
muvakkat teminat olan (226) lira 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
3. maddelerindeki vesaikle me 
g ün ve saatte komisyona müracaa 
( 1146) 

Muhabere lilaması ahnac 
M. M. Ve kaleti Satm Alma 

misyonundan : 
Açık eksiltme ile 100 takım muh 

re filaması satın alınacaktır. İlk t 
natı 112,5 liradır. Eksiltmesi: 3. 
salı günü saat 11 dedir. Şarto 

nümune M. M. V. satın alma Ko. d 
rülür. Eksiltmeye gireceklerin ka 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 
maddelerinde yazılı belgelerle bir 
m u ayyen gUn ve v akitte M. M. V. 
alma komisyo nunda bulu~ı. 

(1125) 

Firenk gömleği a lı nac 
M. M. Vekaleti Satın Alma K 

yonundan: 

1 - Her bir tanesine tahmin e 
fiyatı (240) iki yüz kırk kuruş 
(17830) on yedi bin sekiz yüz 
tane firenk gömleği kapalı zarf 
liyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 28 nisan 938 parşe 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (3209) üç bi 
yüz dokuz lira (40) kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartname bedeli ( 
iki yüz on dört kuruş mukabil 
M. M. V. satm alma komisyonu 
alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü 
delerinde gösterilen vesaikle tem 
ve teklif mektublariyle birlikte i 
saatından en az bir saat evvel ko 
yona vermeleri. (914) 19 

Pamuk çorap ahnaca 
M. M. V ckaleti Satın Alma Ko' 

yonundan: 
1) 10.000 çift pamuk çorap açılc 

siltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 3000 Ji! 

lup ilk teminat parası 225 liradır. 
3) İhalesi : 9 mayıs 938 pazartesi 

nü saat 11 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 

yılı kanunun 2, 3 -üncü maddeleri1 

istenilen belgeleriyle ihale gün .,e 
atinde M. M. V. satın alma komi~ 
nunda hazır bulunmaları (1163) zj 

5.000 adet mintan almac• 
M. M. Vekaleti Satın Alma Kol' 

yonundan: 

1) 5000 adet mintan kapalı ııJ 
eksiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 6000 ıitl 
lup ilk teminat parası 450 liradı!· 

· ı 

3) İhalesi 7 mayıs 938 cumarteS1 · 

nü saat ı 1 dedir. , 
4) Eksiltmeye gieceklein 2490 s~, 

kanunun 2, 3 üncü maddeleinde \ 
nilen belgeleriyle teminat ve te, 
mektublarını ihale gününde en geç 
saat eveline kadar M. M. V. satısı) 
ma komisyonuna vermeleri. (11~ 

233Z 

i T i ZAR 
Dün akşam Sakarya Eczanesi 

bi B. Said Bökeden iHi.ç alırke~~ 
kayı tehevvürle Bay Said Böket11 

zeti nefsini rencide eden sözle! 
fettiğim için müessese sahibine. 

. -· b" bo ı..ill nen tarzıye vcrmegı ır ~ "' 
2338 Şevket 
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Y ath ve yatıız acı bad~m, yağsız kar veyanm yath gece ve gündiiz 

HASAN KREMLERİ 
Çilleri ve sivilceleri · ve lekeleri kat'iyyen imle eder. 

lhtiyarlar1 gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

P. T. T. 
Akkümülilör odası ISfıU llJaı 

P T T Mü"d"" ı··-·· ..1 __ • • • urucunuwu: 
. 1 - Yeni şehirde bakanlıklar poıta 

bınasında bodrum katındaki akkümü
latör odasının zemininin asfalt ile dö
fettirilmesi açık eksiltmeye konul
ınuştur. 

2 - Ke§if bedeli 179 lira muvakkat 
teıninat on üç lira 42 kuruttu~. ı 
Şartnamesi müdürlük kaleminde 

görülebilir. . 
3 - Açık eksiltme 21. 4. 938 per· 

feınbe günü saat on beıte yapılacak
tır, 

Taliplerin o giln mildilrlilk bina
ıında müte§ekkil eksiltme komisyo
nuna ınüracaatlan ilan olunur. 

(1005) 2022 

Ankara Valiliği 

Memur Ye müstıhdemin 
ewleri yıpt1rll .. k 

kıkara V aliliiinden : 

liiine ballı müeueaat için 90 ton Jeke
rin kapalı zarfla eksiltmesi 28 nisan 
938 aut 15 de Tophanede İıtanbul le· 
va.um &mirliği Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 24075 lira ilk 
teminatı 1805 lira 63 kuru,nır. Şartna
me ve nilmunesi komiıyonda görülilr. 
İsteklilerin kanunt vesikalariyle bera
ber teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evel komisyona vermelerL 

(1017) ~067 

Jandarma 
Eyer takımı ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlıiı Anka

ra S.tm Alma Komisyonundan : 

1 - Vasıf ve ömetiııe uygun yet
mit lira f iat tahmin edilen Komple 
yil% subay eyer takımı kapalı zarf u
sulü ile 9. 5. 938 pazartesi gUn{l saat 
onda satın alınacaktır. 

&artnamesi parasız olarak Alınabi
lecek olan bu eksiltmeye girmek iste
yenlerin (525) liralık teminat mak
buz veya benn mektubunu ve prtna
mede yazılı vesikaları muhtevi teklif 
mektublarmı belli gün aaat dokuza 
kadar komisyona vermit olmaları. 

(1132) 2323 
Keıif bedeli 55537 lira 93 kuruıtan 

ibaret olan Ankara (Irmak) armut fi
danlığında meyvacılık istasyon itile 
ıncınur ve müstahdemin evleri inşaatı Jızlık elbiselik klllllJ llHllCI. 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. 

Eksiltme 9 mayıs 938 gününe rast - Jandarma Genel Komutanlılt 
laY11n pazartesi günü saat ıs te Anka- Ankara Satm Alma Kamis1onunclan: 
ra vilayet binası dahilindeki ziraat 
tnildürlüğü \>dasında teıekkill eden 1 - Bir metresine altmıı kurut fi-
koıniıyonda yapılacaktır. yat tahmin edilen (35,000) metreden 

t (45,000) metreye kadar (22,900) lira 
ıtekliler teklif mektublarını tica • dıeierinde vasıf ve lSmeiine uygun 

re~~ı vesikaaı ve 4027 liralık mu • yazlık erat elbiselik kumaı 3. S. 938 
: ~t tC11ıinat mektubu veya mak- salı gilnil saat onda kapalı zarf usu-
uzları ve Nafıa Vekaletinden 938 

1
. 

1 
t al cakt 

takvim k ıy e sa ın ına ır. 

mil--= !"~!:.U: == :ı mı~f!''JIJt\1!cT ot:! tt! ' ek· 
zü geçen . g~:ı.de saat 14 e ~dar· .ko- siltmeye girmek isteyenlerin (1717) 
iıyon reıslı.gıne vermelerı _ısteklı~~r lira (50) kurufluk ilk teminat mak

buna.aid keşıf ve prtnamer~ her gun bus veya banka mektubunu ve prtna-
&iraat müdürlüğünde görebılırler. mede yazılı vesilraları muhtevi teklif 

.(1123) 2261 mektubunu belli gUn saat dokuza ka

Sabit raf inıası 
Ankara V aliliiindeıı : 

keşif bedeli 753 lira 85 kuru9 olan 
},ıaliye'Vekaleti zat iflerinde yaptmla
~ aabit raf inpatı 27.4.1938 çarJCUD

CUnii saat 15 de Nafıa kormsyonun
:• ihaıesi yapılmak lbere pazarlığa 
OiıaıuftUr. 
~natı muvak.kate (56) lira (52) 

~~ltur. 1ıtekliler teminat .makbu.d
d . tıcaret odası vesikuı ve nafıa mü
b~rliiiUnden alacakları vesikalarla 
~~likte ıözU geçen aiinde Nafıa ko-
11Yonıına gelmelerL 

.ı!Cetif ve şartnamelıini Nafıa daire
-ııde hergUn g<Srebilirler. 

(1034) 2071 

Sabit raf ydphralacak 
~ Valiliiinden: 

lan lCeıif bedeli (961) lira (84) kurut o
ğ·· lllaliye vekileti tahaillt mildürlil-

l' ll evrak mahzenine yaptırılacak sabit 
af· · ~ışı 6.5.938 gUnü ıaat 15 de nafıa ko-

p Yonunda ihalesi yapılmak üzere 
~rlığa konulmuıtur. 

Ctı 'l'eıninatı muvakkate (n) lira (14) 
le ~!tur. İstekliler teminat makbuziy
dtı:ı~~~t oduı vesik.aaı ve nafıa mU
•ı Jug~nden alacakları ehliyet vesika
~ ~ bırlikte ıözü geçen günde nafıa 
ııa:1•yonuna ~lmeleri kefif ve f&rt
l'eb·~ini nafıa dairesinde heı ıün gö-
~rler. (1173) 2336 

A. levazım Amirliği 

l aze bakla ah nacak 
-. ~ko . Levazım Amirliii Satm Al-

l!liıyonunclan ı 

.~ ; Ankara garnizonu birlik ve miles
•ç ~ eri için 20.000 kilo ta.ıe baklanm 
.\~k ekıiltmesi 25 ni~ 938 aaat 15 de 
J>ıl ara Lv. Amirliği SL Al. Xo. da ya· 

•taktır. 

te 
2 

• Muhammen bedeİi 2400 lira, ilk 
lll~inatı 180 liradır. Şartnameai ko
te 'Y0 nda görülUr. Kanunut veaika n 
lu tnlna.tla belli vakitte komiayonda bu· 

llUlınaaı. (966) 1960 

90 ton ıeker ahnacak 
~~..... ı.. ...... Amlrlitl Saba 
·~ Koaaia,..--. f • 

ı-ıdanleri ..... 'cm ...... 

dar komisyonumusa vermit olmaları. 
(1082) 2198 

Mahkemelerden 
Saft7köy Aıliye Hukuk Hakimli

jinden: 

Davacı Sarayköyün Beyl~rbcyi kö
yünden Himmet kızı Sultan tarafm
dan davalı Yozgat Büyük kıtla köyü 
den Murat oğlu 309 doiumJu Yusuf a-• 
leyhine Sarayköy •llye hukuk mah
kemHine açılıtn ihtar davasının yapı
lan duruJmClıı sonunda: 

Nüfu• kaydına g6re yekdiferiyle 
evli oldukları anlaıılan taraflardan da
valı Yusuf tarihten be9 altı sene mu
kaddeın kanıını terkederek mezkd-r 
tarihten beri karısı Sultanı aramadığı 
gi.bi bir haber dahi göndermemit ve 
külliyen kocalık yazifelerini yapma
mıf olduğu dinlenilen pıbitlerin pha
detleriyle sabit oldufundan kanunu 
medeninin 132 nci.maddesi mucibince 
ilinen tebliğinden itibaren daYalı Yu
ıufun bir ay adında eTine dönerek 
kocalık vazifelerini yapmMmın iJatarı-
na ve bu ihtar semeresiz kaldıfı tak
diroe bof&nma davuı açmakta muhta
riyetine ve bilOmum maarifi muhake-
menin davalıya yilkletilmesine 5.11. 
1937 tarihinde 94-198 sayılı kararla hil
küm verildiğinden davalı Yuaufun ta
rihi ilMıdan itibaren bir ay zarfında e
rine danerek kocalık vazifelerini 
yapması ve bu ilinın tebUğat yerine 
sayılacağı ilin olunur. 2343 . 

Ankara Oçüncü Sulh Hukuk Mah
kemesinden : 

Olu avukat Hacı Abmede aid yeni 
bayat benddereai kenarmda 162l ada 
ve 1 panel numaralı 1033 lira elli ku
ruı kıymeti muhammeneli boa~ 'V'C 

içinde 3 baraka ile beraber gene ölU-
nUn karısı Şerifeye aid Kaya9da Bo
yalık mmlyle maruf 100 lira muham
men kıymetinde nısıf tarla ve gene 
Kayafda wönU namiyle ım.ruf 200 li
ra kıymeti mubammeneli bahçe 
24. 5. 938 salı günü saat 10 da mahke
mece ve bilmibayede aatılac:aiından 
talip olanlarm yüzde yedi buçuk pey 
akçesiyle birlikte mezkOr tarihde An
kara 3 Unct1 Sulh Hukuk mabkeme
liDe mllracaatlan l1ID o.._.. 

IJMll) ... 

Hasan ismine ve markasına dikkat .. 

Kazalar 
İlf ılye lf IZOZU ıh111<1k 

Konya Ereili Belediye Reiıliiin
den: 

1 - Belediye idaiyea.i için kapalı zarf 
usuliyle bir arazöz satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli altı bin yedi 
yüz aekaen liradır. 

3 - Muvakkat teminat bet yüz seksen 
liradır. 

4 - İhalesi nisanın 25 inci pazartesi 
günü saat on beşte belediye daimi en
cümeninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi belediye yazı itlerin
dedir. İatiyenler oradan paruız alabi
lirler. 

6 - Taliplerin tekliflerini teminatla
riyle birlikte ihale günü eıaat on dörde 
kadar belediye reisliğine vermiş bu-
lunmaları lizımdır. 1969 

Arazöz ahnacak 
Tar•• Belediye Riyaaetinden ı 
Belediyemizce muhammen bedeli 

(6780) lira olan bir yangın arazözü 
pctnamesi daircainde bir ay zarfında 
pazarlıkla alınacağından isteklilerin 
28 nisan 1938 perşembe gününe kadar 
belediyemize müracaatları ilan olu-
nur. (1917/1011) 2026 

Vilôyetler . ~ 
Satıhk a§açlar 

Çankm ili Orman Direktörlüğün
den: 

1 - Çerkeı kazası dahilin.de vaki 
Ç~t devlet ormanından bir sene zarfın
da kat ve ihraç edilmek lbere 3308 m3. 
çam ve 123 m3. kalmar atacı 2.5.1938 

• konuJmuftUr. 
2 - Beher gayri mamul metre miklp 

çamin tarife bedeli 460, kölmarm. da 
400 kuruftur. 

3 -Muvakbt teminat 1178lka16 
kuru,ıur. 

Şartname ve mukavelename proje
leri Çankırı orman idaresiyle Ankara 
Orman umum müdUrlUğUnden alınır. 

5 - Müzayedeye i~irAılıc edecekler 
2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunu 
hükümlerine göre evrakı mil8biteleri
le ve teminat mektuplariyle beraber i
halenin yapılacağı giln ve aaaatte Çan
kırı orman idaresinde hazır bulunma
ljlrı lizrmdır. 2341 . 

Kirahk dılyın Ye Yoli mahalli 
lzmir Defterdarbğlndan : 
lzmir körfezi dahilinde klin 900 

lira bedeli muhammenli eski Gediz 
dalyanına ve 1000 lira bedeli muham
mcnli Kırdeniz voli mahalline pazar
lık müddeti zarfında da talip çıkma
mı, olduğundan 2. 5. 938 tarihine mil
aadif pazarteaı gilnü saat on befde 
ihaleleri icra edilmek üaere 16. 4. 938 
tarihinden itibaren itbu dalyan ve vo
li mahalleri yeniden açrk artırmaya 
çıkarılmııtır. Şartnameler talihlerine 
latanbul ve Ankara defterdarhklariy· 
le lzmir defterdarh:.ndan parasız ve
rilir. 1ateyenlerin muayyen gl1n .ve 
saatte teminatı muvakkate akçelerıy
nin teslimini havi makbuz ve(18 temi· 
nat mektublariyle defterdarlıktaki 
komisyona müracaatları. 

(1290/1172) 2335 

Kapah zarf usulile 
eksiltme ilônı 

Bingöl Vila;reti Daimi Encüme -
Dinden: 

1 - Ekailtmeye konulan it: .ca
pakçur • Bingöl yolunun 38X40 kilo
metreleri arumdaki Çoban kayası t..
viyei turabiyeai ve menfu inpatı olup 
muhammen keıü bedeli 26750 liradır. 

2 - Eksiltme 10-5-938 aalı giinil 
saat 15 de Bincöl viliyeti merkezi olan 
Çapakçurda daimi encllmen odasında 
kapalı zarf uıuliyle yapılacaktır. 

3 - Ebiltme prtnameal ve buna 
milteferri evrak iatekliler Bingöl ve 
Tunceli Nafıa MUdürlUklerinde göre
bilirler. 

5 - fıte:Clilerln teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar komisyona makbuz mu
kabibli vermesi J!zımdır. 

6 - Posta ile gelecek mektupların 

mühür mumu ile kapatılmıı olması li
zımdır • 

7 - Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. 19 36 

Elektrik tesisatı 
Niide Vili.yeti Derinkuyu Belediye 

Riya.etinden : 
Nafıa vekaletinden muaaddak pro

jesi ve ke,ifnamesi mucibince 6059 li
ra 10 kuruı bedeli ke,ifli belediyemi
zin elektrik ve motörpop tesiutı 20 
gün müddetle pazarlıkla münakasaya 
konulmuftur. Taliplerin teminat mek
tuplariyle birlikte pazarlık günü olan 
5. mayıa. 938 perıcmbe günü Derinku
yu belediye encümenine müracaat et
meleri ve proje nüshalarını Derinku
yu belediyesinden ve İstanıbulda Sela
nik bankasında elektrik mühendisi 
Haaan Haletten talep etmeleri ilin ~ 
lunur. 2342 

DADILO IURSU 
46 1 NCI DEVRE 

MAYIS İLK HAFTASINDA 
BAŞLIYOR 

Derıler Nbah aaat 8 den akpm 
10 a kadar devam eder. 

Yenihll arkası Yeni hamam a
partmanı Tel: 3714 

Juvantin 
saç boyaları 

513 

Daima sabit, daima tabii 

İngiliz K.anzuk eczanesi liboratu
varlarında hazırlanan Juvantin saç bo
yaları muzur ve zehirli maddelerden 
tmıamen iri olup uçlara tabii renkle· 
rini bahteder. Juvantin saç boyaları 
kumral ve aiyah olarak iki tabii renk 
üzerinde tertib edilmiftir. 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN XA Tİ 

DEV ASIDIR. 596 

:
111 Sablık ev 111: - -- M -: altepe Onur sokak 3 No. : 

S yağlı boyalı 4 kat i daire beher 5 
S dairede 4 oda bir mutfak, banyo, : 
: elektrik terkat1 tertibatı ile Ay- :E 

4 - Ekıiltmeye girebilmek için la- E rıca bahçe için~ 2 oda 1 mutfak E 
teklilerin ( 2006) lira muvakkat temi- E ve hellaı olan bir daire9i de var- : 
nat vermeleri ve lranunt vesikaları haiz -

--- dır. Bahçesinde gara1'1 ve -·Iı _: bulunmalan ve Nafıa Veklletinden a- -r 
1 .... - •• teıviyei turab' kt . in-. :E 150 meyva ağacı vardır. içinde- 5 
-_.., ıye ve rgır s- : kilere milracaat edilmeli 2013 : 
atr mOttAhhitlik veaia. lbrM etmeli - -
,, Dııill. • =r.1111111111111111111111111111111111111.:: 

11111111111111111ı1111111111111111111111111111111111 

Koçuk ilan 1e1rtlar1 
Dört aatırhlr lrilc;Ulr lllnlardanı 
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için SO kuruı 
Üç defa için 70 kuruı 
Dört defa için 80 kuruş alınır. 
Devamlı küçük ilanlann her defası 
için 10 kuruş alınır. Meseli 10 defa 
neıredilecek bır ilin için 140 lruruı 
alınacaktır. 

Bir kolaylık olmak llzere, ber satır 
kelime aralarındaki boşluklar mUates· 
na 30 harf itibar edilmiotır. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla ber satır için ay
nca 10 kuruıs ılınır. 

Satılık: 

Satılık otomobil- Plimut marka 937 
modeli 1159 numaralı taksi acele satı

lıktır. İsteklilerin 3798 numaraya tele
fon etmeleri. 

Acele aatılık arsalar - Yenişehir 
Selin.ik caddesinde malmüdürlüğü kar
ıısında 423, 592 metrelik arsalar. n. 
1538 komisyoncu Hayri. 1699 

latanbulda aabhk ev aranıyor - A
dalar, Kadıköy, Moda, Suadiye, Arna
vudköy, Büyükdere semtlerinde 3 ve 4 
odalı evleri olanların son iatiyecekleri 
fiatlarla prtlanıu Ankaarda Bankalar 
caddesinde Eril Tuhafiye mağazasına 
mektupla mUracaatlan. 2135 

Sabbk n - İstanbulda Büyük.dere
de cami S. 23 2 katlı 4 odalı su elektrik 
Ankaradaki bir mülkle de mübadele 
edilir. Tel. 2181 2142 

Sabhk arsalar - Yenifebirin on ne
zaretli yerlerinde münferit İ.Q§aata mil
aait mütedil fiyat. d. Dilman K. oğlan 
s.. ap. 4 Teh aıaı 2143 

Sabbk arsa - Şurayı Devlet arka
sında Turan Ar. ittisalinde 703 metre 
kare bir arsa aatıhktır. Telefon: 1585 

2161 

Arar liaan okulu - Almanca, fran
aızca, ingilizc:e kurlan için 3 aylık tah
sil devresi mukabilinde 1 O lira alma1'
tadır. Yeni hamam apart. Tel: 3714 

2330 

Kiralık: 

Kiralık - Kavaklıdere Kooperatif 
mahallelinde 18 N o. f evkalide manza· 
ralı evin müstakil 6 oda, müştemili· 
tı veya zemin katiyle 8 oda 1 Kay. 
Tl. 1272 2108 

Kiralık - 4 oda 1 hol müstakil ant• 
reli birinci kat. Yenişehir Adakale 18/l 
Rusçuklu Fahri Tel. 3753 2237 

Kiralık daireler - Sağlık: Bakanlıfl 
karşısı İş kaldırımı İlkiz sokak 20 No. 
Mahir Esen apartıman 2 numaralı 
daireye müracaat, havagazı, su ve elek-
trikli. 2270 

Kiralık mobilyalı oda - İmren ». 
kantasında Hacı'ya müracaat. Tel. 2155 

2290 
Kiralık - Kooperatif arkam Ali Nu

mi apart. 14 No. lu daire 4 oda kalori
ferli banyo acele kiralıktır. 2291 

Bayan veya bay için - Bakanlıklara 
2 dakika möbleli banyolu oda kahvaltı 

ve servisi ile kiralıktır. 1 - 2 arumdıa 
Bakanlıklar kar§Dlı Bilge sokak Tura 
Apt. 3 numaraya. 2321 

Aranıyor: 

Çocuk bakıcısı aranı,or - Bir süt $0 
cuğu için çocuk baJacısına ihtiyaç 'WH'· 

dır. Elinde dadılık veaikaaı olanlarm 
Sığlık Yurou binasında Dr. ıamı So
kulla,. mıUıacutlan rica o1amr. zm 
Matı 2 let - Satm almecaktır. Aı1r 

kullanılmıı 5 • 7 kuvvetinde oJacakt.r. 
K. Yozgat Brt. Fb. H. Kurt Bergae 
mektupla müracaat. 2085 

Ucuz satılık iki bat - Yukan Ay- 1 
rancı'da yeni kamutaya civar imarce ş arayanlar: 
Sayfiye mevkii. Emniyeti Umumiyede 
Tercüman Şefik. 2194 

Sablık arsa - Yüksel cadde Yepl sa 
hada Özenli aokakta inpata gayet elve
rişli blok hafi 425 M. murabbaıdır. 
Tel. 3057 to 2265 

Satılık ..._ - Maltepe, İataayon ar
kasında imarca panellenmit arsalar H. 
Alıcıoğlu Tel 1538 2267 

Acele aatıbk n - Yenitehirde Seli
nik, Yüksel cad. kötesinde iki katlı 
Tel 1538 2268 

Sablık ev- 'Yeniıehir Meırutiyet 
caddesi Geçit sokak No. 3 g6rmek için 
içindekilere, pazarlık için TL 37 53 e 
müracaat. 2269 

Satıbk arsalar - Yeniıehirde ve Ce
becide inpata elverltli ufak ebatta TL 
2487 Vahdi Doğruer 2276 

Sabbk ev - Yenişehirde Dikmen 8 ;_ 

faltmda ehven fiatla acele aatıhktır. n 
2487 Vahdi Doğruer. 2277 

. ~bhk ev, ana, apaıiıınan _ Yeniıe
hinn en nazır mahallerinde ufaltta sa
tılık ev arsa apartıman Tl. 2487 Vahdi 
Doğruer. 2278 
Sablık araa - Ş\trayı Devlet arkasın· 

da·YIŞ sokağında blok batı 395 M. ana 
satılıktır. Telefon: 3028 Rept 2289 

ı, arıyorum - Daktilo, yeni, ati 
yazı bilirim. Bir müeue,ae, yuıbane 
veya avukat yanında çaiııınm. Ulm'ta 
M. rumuzuna mektuıp1a mDıracut ~ 
n 2601 2306 

Satıhk 4 arsa 

Sıhhat Veklleti - Cebeci ufaıtmdıa 
(1) 366 (2) 258 (3) 366 (4) 278 metre
liktir. İmarca müfrez. Blok illfUt. ~ 
tarafı yol ve yetil saha; tediyede kolay· 
lık 18-terllir. Me~upla mıUracaat: 
Çankayapoetabaneei Z. O. E. Telefon: 
1990 1815 Sablık ev- 60 lira kira ıetirir, 2 kat 

sokak kapılan ayn yallı boya elektrik 
kpyu, bahçe Hamamönü Öksüzce cad. ' 
N. A. 20 içindekilere müracaat. 2337 

Acele aabhlc kelepir arsa - Yenite
hir garaJları yanmda aafa\t berinde 
metresi 350 - 400 kufU§. n. 2181 H. 
Dilman. 2339 

Kurslar: 

Daktilo lmraa - Mayıa ilk haftaam
da baıhyor. Kayıt yapılmaktadır. 2 ay-
da diploma verilir. Yenihal arkaıı Yeni 
hamam apart. Kat 2 Tel: 37-14 2162 

Piyano Dersleri - Bir Macar Piya
nist ve konpozitörü piyano deni veri
yor. Uluı'da (B.F.) Rumusuna mek
tubla müracaat. 2193 

ls'riçreli bir bayan - Franuzca, İn
gilizce, almanca den verip mukabilin
de türqe deni almak btiyor. Ulus'ta 
il. ır. ,_..,,,, mılııtapla mllracaat. 

U03 

\, 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. 
: ı .. = 
5 Dr. Basıt Urek 5 - -- -:E Cebeci Merkez Hastanesi i 
S iç Hastalıklan mütehassısı 5 
S Her gün baatalamu Y enife- § 
5 bir Meırutiyet caddeai Oreki 
E aparbnanmda 1&&t 13 den$ 
5 IOIU'a kabul ect.. Tel: 1694 5 - -,.._.lllHlllllllHlllHHllHHHNr 
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p BİR DAVET 

Uzun senelerin araştırmaları, ince ve 
itinalı muayeneleri ve bütün şerait daire
sindeki tecrübesi neticesinde sabit ol
muştur ki yeni VEEDOL yağı şimdiye 

· kadar görmediğiniz ve elde edemediği
niz en mükemmel randımanı ve devamlı 
bir yağlama temin edecektir. 

Sizi bu bapda bir tecrübeye davet edi
yoruz. Yeni VEEDOL yağı % 23 nisbe
tinde daha dayanıklı ve gayri kabili 
tahammuzdur... Tortuların teşekkülüne 

mukavemet eder.~ ve binnetice galon 
başına fazla kilometre yapmağı müm· 
kün kıl.ar. Bilhassa meşhur "himaye 
tabakası" sayesinde kat'i teminat .• 
,Sizin için fazla kilometreye mukabil ••. 
Fazla ekonomi ·-

Yeni VEEDOL yağı~ sıfırın altında 20 
derecede bile seyyaldir. Herhangi ha
vada olursa olsun m ot ör Ün e ani bir 
hareket yapmağı teshil ve daha itaatli 
bir kuvvet temin eder. Motörün randı

manını artırır, karbon teşekkülünü azal
tır ve tamir masrafından kurtarır. 

Daha ekonomik olan bu yeni ve mü
kemmel yağı, arabanızın fazla iktisadlı 

randımanını ... temin eder. •• . "' . . . "'. , .._ ... "" 

Hemetı .. Jec1..ülJe ediniz 

rUrklye Umum Oepoziter ve Satış Merkezi 

Amerikan Madeni Yağlar Evi 
Y.KARAYANOPULOS 

Balık Pazar Yağcı sokak No. ıo - 3 cü.kat 'fsT ANBUL 

(Jvanıı· Servetiftinun 
1891 

Başyazan: A. Ihsan TolCgö~ 

47 senedıı durmadan çıkmakta olan bu haft~lık resimli gazetenin 
Ankarada satış yeri AK.BA Kitabevidir. Senelık abone 10 lira. 592 

uı:us 

Yalnız 

MAZ MEYVA JUZU 
Hakikaten müessirdir 

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

Mide 
Ekgilik, §işkinlik ve yan
malarmt giderir. Mide ve 
barsaklarx alıştırmaz. A
ğızdaki fena kokuyu. tat
aızlrğY ve dildeki paslılığı 
defeder. 
Son derece teksif edilmiş bir 
tuz olup müşabih isimli müs
tahzarlarla kıyas kabul etmez. 
Moroa markasına dikkat. 

2200 

Mersinde sube binası yaptırılacak 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban kaamdan: 

Mersinde yaptırılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şube 
binası 6. 5. 1938 tarihine müsadif cuma günü saat on ~e kadar ka
palı zarf usulil ile aşağıdaki şeraid dairesinde eksiltmeye konul
muştur. 

1 - Eksilbne Türkiıyc Cumhuriyet Merkez Bankası müdüriyeti 
ıımumiyesinde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat teklif fiyatının yüzde yedi buçuğu nisbe
tinde Banka teminat mektubudur. 

3 - Bu işe aid evrak otuz lira mukabilinde Ankarada Cumhuriyet 
Merkez Bankasx umum müdürlüğü ile İstanbul, Mersin ve İzmir 

Merkez Bankaları şubelerinden alrnxr. 
4 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için müteahhidlerin asgari yet

mif ~ bin liralık tek bir bina işi yapmış olmaları ve usulen Nafıa 
vekaletinden alınmış müteahhidlik vesikasx ile Banka teminat mek
tubunu ve yeni sene Ticaret Odası vesikasını bir zarfa, ve mukavele
nameye merbut teklif listesini de ayrı bir zarfa koyarak bu zarfların 
6, 5. 1938 tarihinde saat (15) e kadar Merkez Bankasx umum müdür
lüğüne imza mukabilinde tevdi eylemeleri ve teklif mektublarında 
mukavelename ile fenni ve hususi şartnamelerin taraflarından görü
lüp kabul edilmiş olduğunun tasrihi meşruttur. 

5 - Merkez Bankası bu işi en fazla tenzilat yapanlara vermek ile 
mukayyed değildir. 2324 

~f M Q D ıımııııuımmıımıııııııııll.!:. - -

1 
Eskinazi ticaret evi bir Kadın ~apka salonu vücuda getirdiğini 1 

muhterem müşterilerine haber vermekle şeref duyar. Şapka model
leri Paris'in en son kreasyonlarıdır. Sergiyi ziyaret buyurmalarını 

- saym müşterilerinden rica eder. Her gün saat 15 ten itibaren sergi _ 
-:;'! 1 ziyaret edilir. 2344 11'?' 

Zayiler 
Zayi-Ankara belediyesinden aldt

ğnn 1316 No. lu tek atlı araba plakasını 
zayi ettim. Yenisini alacağcndan eski
sinin hükmü yoktur. Ankara Altındağ 

mahallesi 89 No. lu evde Hüseyin oğlu 
Bayram İnekçioğlu. 2326 

Zayi - Gümrük ve İnhisarlar Veka
letinden buhran vergisi karşdığx olarak 
aldığım 76316 ve 76244 numaralı iki 
adet makbuzu kaybettim. Hükümleri 
olmadığx ilan olunur. Emekli ön yüz-
ba}ı Rifat 321 - 538 2340 

Zayi - 19 nisan salı günü para ke
semle beraber Etem yazılı tasdikli mü
hürümü kaybettim. Yenisini yaptıraca
ğımdan hükmü olmadığını ve mezkur 
mühürle senet mukabili kimseye bor
cwn bulunmadığı i11n olunur. Ankara 
İtfaiye alanı Konya otelinde kağızman-
lı Etem. 2329 

Kelepir 
~cele satıhk 

Senede 3000 lira kira getiren bir 
mülk bedeli 18-20 bindir. Bunun 8000 
lira.sx borç olarak devredilebilecektir. 
% 2 komisyon müşteriye. H. Dilman. 
K. oğlan Koç Ap. Tl. 2181 2338 

Kiralık daire er 
Ulus Meydanında yeni yaprlan 

KOCAK HAN 
ında 

Resmi ve hususi müessesat ve şir
ketlere elverişli daireler kiraya veril. 
mektedir. Büyük müesseseler için bü
tün bir kat da kiralanabilir. Kalorifer 
ve asansör tesisatı vardır. 

Han altındaki Burla biraderlere mü-
racaat edilmesi. Tel. 1780 2312 

Terzi f egara 
21 nisan perşembe sabahından 

itibaren Yenişehir Özen pastaha
nesi yanında Devres apartmıanx 
14 numarada Paris'ten getirdiği 
zengin ilkbahar kolleksiyonunu 
muhterem müşterilerine göster
mektedir. 2310 

21 - 4 - 1938 

..1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. -------§ K U R U S i S T E M Yeal IOlllr-Pla llll. SJrkefi -----
KURU SİSTEMLE § -

~f.\ y.OHTQ04 _ 
L!!SD -..~ 

Fabrikasında -----
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: ŞABAN MAHMUD KÖKNER. :; 
: Samsunda: GÖÇMEN OGLU KARDEŞLER. : 
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1937 ANKARA ENTERNASYONAL 
KÖMÜR SERGİSİNDE 

8;1~1~~ n iRiNci MÜlv\FAr vE ŞEREF DİPLOMALI. 
TEMİNATLI 

• 

CAN KOÇ 
TERMOSİFONLAR vEYEMEK OCAKLAR! 

Mimar Vedat N~fl-lsTANBUL 
1943 

9AVANLAQ ! .. -----.. 

QA-GLA:RI 

Adet 
ıamanınızda 

Sayın Ankara halkına 

MÜJDE 
Gözlerinizi bozmamak Tabiatin 

Türkiye 1ı Bankası Ankara Mer
kezinden: 

güzelliğini zevkle görmek ve az para vermek isterseniz gözlük reçetelerinizi Yeni Eczaneden ayrılan 

SELAMİ GORDÜREN'e getiriniz. Aynı zamanda her çeşit saat satış ve tamiratı ucuz ve teminatlı ola-

23 nisan 1938 Milli Hakimiyet bay. 
ramx münasebetiyle bankamız ve Ye
nişehir ajanrmrzın 22 nisan 1938 cu· 
ma günü öğleden sonra ve 23 nisan 
cumartesi günleri kapah bulunacağı 
iUin olunur. 2307 

~] 
U L U S - 19. uncu yıL - No. 6006 
imtiyaz sahibi ve Başmuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 
Umum! Neşriyatx idare eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basıırlevi: Ankara 

rak yapılır. Adrese dikkat Fenni gözlükçü Selami Gördüren Anafartalar caddosi Çiftlik mağazası karşı-
sında. 2309 ================!) 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

Neş'e - Kahkaha ve eğlence filmi 

KOCAMIN 1Şt ÇOK 

Baş rollerde: Mirna Loy -

William Powel 

Fransızca sözlü 

Gündüz: 2,45 - 4,45 - 6,45 seanslarında 

İSTİKLAL FEDA1LER1 

.:!'""~ - -- = - -- ---- --- --- --- --- -- -- -- -- -- -- --- -- ---.,11111r 

BU GECE 
Beşeri - ihtiraslı ve büyük dramatik 

film 

HERKESİN KADINI 
(Tamara) 

Baş rollerde: Victor Francen -
Vera Koren 

Gündüz: 2,30 - 4,30 - 6,30 seanslarında 
ŞEYH AHMET 

Halk matinesi: 12,15 de:. 
GAİP FENER 

... 
1 
(il 

\O ... 

==========================================-
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Yn n uır Arutfartalar cad. No. 111 Tel.: 2089 
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