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Vergilerde yeni tenziller yapılıyor 
istihlak ve muamele vergileFi 

esasll suretle indiriliyor 
Atatürk 
Erdek'e 

şeref verdi 

1 

Hükümet Kamutay'a 
iki proje verdi 

Mahud komisyon 
Hatay'ı terkediyor 
Gene kargaşalıklar oluyor 

Ha.tay' da 
partiler 

bütün siyasi 
feshedildi ! 

l.t011bal, 24 cı.cı. - R•---
la A t tarlı "S,,.,.,.,,,..., yat. 

Hükümet programiyle hayatı ucuzlatmak ve vatandaıın mü. 
kellefiyetini hafifletmek için Maliye V ekiletini alakadar eden 
üç büyük meMlenin son ikiıini, hükümet, Kamulaya dün takdim 
etmif olduiu iki kanun projesiyle tahakkuk ettirmit olmaktadır. Maliye Veltili B. Fuad Afralı 

c.---. 24 a.a. - Aaadolu A;-amm haemi mahalriıi WMiııi;• ı 
Hataycl.ki lllomi.yon, intihabat muameleainıin aym Jfıamilind .. Mri 

tatil eclildiiini w itlerini tamamen teaviye ederek bir hafta zarfmda Ha
ta:r'ı terkedecelderiai Milletlw Cemi,.t.i ummai kiılıil»lijine .......... 
düa Wlürmltlerdir. 

W CI • • • • lariyl• ,, ... ,,..,..,. ,,.,. ~ 
yapmalı as.re ,,...... öi'-;rua ,.,.....,.,an,._..,_, ~ 
.,. _..,il d• Enl•lr'• fNial ol. 

rcslr, --· .......... d~ ,.... ıar.lınJtllll •llml.,.,,..,,.,.. 
drr. Atcdiri, yatlarında donma
,,.. hmclncl.... Şilrir Oicırn'ı w ,,,,,.,,...,,,,,.,,,. ... 

Atatürk'le 
Amiral Horti 
arasında 

Kamutay' da 

Kahraman Gökçen 
ve havacılarımız 
takdirle anlldı 

Ummni ki.tib, komiayon reiainin bu telgrafau bu Nbah kODMJ' U.. 
...._. tel>lij Hniftir • 

Mahud komisyon Tahrik devamda! 

,,,,.,...,, 24 .... - s---
7fllı •nl•lr',. 6ir nriiddet ,,,,,_ 

ı---.u•--.c ıafauaiıdr. 

Hizmet erbabına aid olan ver
gileri, muvazene vergiıi üzerin
deki hafifletici tadille gerçekle.
tiren ve hayvanlar vergiıi üze
rindeki azaltma ile de türk köy
lüsünün en büyük servetinin in
kipf ve değerlenmeaini temin e
den hükümetimiz, dünkü iki pro
je ile de istihlik ve muamele ver
ıilerinde ucuzlatmalar temin 

Anar.. 24 a.a.- llacari8tmı Naibi- etmelde ve bu tedbirle de, en - Kamutaym ditnJdl toplantilmda ha
nin dıDldialanaa yılıd&llmtl ml0

_... diiltri bayatmuzda tam bir se- va amıfı meneublanna •erilecek am
betlle Relalcalllılnar Atlltlrk ile Aml- nitleme aailanuıktadsr. 1ar n tuminler bakkmdald lıramaıuıa 
ral Horti azamda •fldaki telcnflar Maliye V ekiltıtiıriıı iatihl&k vergi- mflukere ve bbulil veaileaile B. D· 

Türklre He rıpllan 
askeri ko11q111ları 

Sepm bürolarında 
zorla baıka listelere 
adam kayded{yorlar 

teati olunmgpur: ainde teklif ettiği esulı ucuzlatma - mil Dunun (İzmir) kUniye ıelerelr: 
Al ... NnılM Hcw~ de N..,.._.,a lar tunlardır: ıunları söylemittir: 1 1 dl 1 

. 

Le T. 
yanılıyor! 

MM:uieta lanllaiı ma"bi .ı -::.Köyler ve geliri az halkrn "'-Hava ~en~~larına. aid bu ka- pro es 0 e yormuı 
1 

Budapeıte gıydıgı şayak ve buna mümasil nunun kabulu munuebetlyle pyanı 
Mtr W ....... ..,_,,..,..... anld•• oı.. ,.-111• ~-- ld· lftllllw blr-....ı.;11 ,...._ ....... AtltllJrp, H a.a. - ._-düi .llU· 

mlwıht/N, • llantttll telldld«I- (Somı s. 41cJ uylaUJ (8- s. lncl ~da) Jetler C....ı.,.tl Jromı.,oau 'Milletler 
laıkıendurua. 24 a.a. - c.,w. k6J ... 

de War tıdOmft bir m~De.,... 
Uni tevkif eylemek imıtlJen jandaa_. 
1ar ile köy balla aramda ~ .. 
çarpıtma olmuftur. Tqla " 4iJ11a1a 
hücuma uğnyan jandarmalar li1lh ltıd-

ml w pbıd .. dfltleriJ. dost n ull c.em,ıed'• bir telcrfıl c&ıdereTe1c 
IJllCal' millftiııln relabı basrı.saDdaki tilrk - franaız akert mlbakerelerini, 

samimi 4Ueklmmi anetmekle bilba- Dost ve müttefik Yugoslavya' da bu milaiı:erelerin framız manduı ah-
F .. R. ATA r sa bllıti,.,.,... klmma mugayir oldu tunu ileri aüre-

21 .. __ •us Le Tempe - .. etee;-m De.la.. ıc....I Atatürk mesud b•ır yıldo••n•u• m•u• rek,protesto etmi9tir. 
gruw •- Raiaic:iiımhar (Son• S. inci nylada) Hatay .......... dair yazdıtı bat-

miline mecbur kalmıt ve iki ISlilteca-
(Sonu S. inci say/•d•) 

IMkaleaiD pek kiiçük bir Wiıaaamı, Dofruınııinltl 7f/dlnlml mOnasebe-
ajaaa ..-en olarak • ....,. .. ittik. tile Yaki JOtalHt tebti~etinisden /n
y .- tam meılDi dün elimize S9Ç- kalld• mBt•bassis olarak •n amiml t•· 
ti. ()kadak.,. bam flkralan u- ı1e ,ekHrl•rimin bballail ~mlhw
dildr-de d~ Ôyle ~ iri msdaa rica ftderim. 
Ha...., Le Tempı suete.i dit politi- Maaırialm lanlbtı --
b mahaft'İl'İDİD ya.aıam-. ,.ima Horti 
birkaç ...... cloltlak ~ 
Mhlet1Mlde biai awu«11Mek i.eı ıir 

*· . bir .a..&.. Le T_..,. pzet-. -... Ha-

t&7 ---- bütün ....,..._ Anbra'mn ÜllÜM atı,ol'. ~ 
hama memarhır• serek .,_,,,_.. 
hepsi .....Helerİlllİ bitarafl.JWa dr-

Topçu atlş 
mektebinde 

- J~ Fakat seçim İfİDİ brqb. 

::' süçl~tirea DCJkta, .Aabra hüldl- Dan muvaffalıivetli 
metiaia türlder lebİD• -..;,- b.- '.T · 

k "ddiaamd• bulamnellebr: fi ı• ı 1-1. 
~; .. ';;r•"•;•. ;_..,..fi a. müncue6.tı.. aıımıer yapııuı 
rİftİ ~.Jı ~ ,,..... ili- Iatanbaı, 24 (Telefonla) - Bu a
Jıcimed. 1931 ....... ,,,_,,,.,,..,~ balı Maltepe'de Topçu Atıt Mekte -
Sant:aiaa mülii t,,,,...,..,,,. ,.,.._ binde 19 uncu atıf kursunun bitmesi 
ip. .,. ha alaoald• H ha FfLır mUnuebetiyle büyük atıflar yapıldı. 
olfınH s-11 ö.öyifiıÜ Aoımıudt Atıılarda İatanbul Komutanı Halis 
lla•lalldcı Türlri~',- ,,.,,. tT Bıyıktay ile, topçu mllfettiıl Halil 
ainiA lacdrlrııu .,.,.,. 6ir ~lflrsscıı~ Xemat Koçer, Selimiye kumandanı 
flllfl•tmiftir· Bunu, Anlrarcı ile P~ Oaman Tufan, Çatalca milltahkem 
araacnclcı. Sancafın nsidfolıhl '-e mwki kumuıdanı Vehbi ile muhtelif 
nMCfüind• türlr .......,..,...,. mat- rild>eli deniz, kara " han ıubayla
•lr...V.li lrucınocal• laolrlnml":_ 0 rı huır bulundular. 
ıarilal•rd• ~alan ıcıJaminl•r• ~ Sabahleyin yedi buçukta mekteb 

l•nİd ·~~-.~~~~n ,:_ (Somı 2. inci aylada) 
Halbulıi h ,.....;.._. u-•-··- -- · 
luılılıalı .,.,. .... ~· Scı
,,nulan anı.,.lqor iri Anlrara'nın 
,,.1ı 1""1 propqOllllcuın• rafmeıa 
türlıı.r mecU.. haltilı"'I• ,,.., lıao
.,.tli c;a •• 40 ~,,.,_,.1 w.. -!'.ı: 
ıq.ı. -'eib olocfalthınlır. ç~-~· 
lirlıl.,.. illilaM •"-=-irini ~,..,. .............. .,.. .. , ~-
•• ,, kürdi' o. Cll'ahlCll'dan • m~ • 
ke'b aami ıauarlCll'la 6irı.pnif'-rdır .,, 

Dr. Stoyadinoviç'in 3 üncü 
iktidar yılı törenle kutlandı 

SANOJAK o·ALEXANDRETTC 

lllE.llatlt iltCAIE c.:>,,~JllJ~ . . 

Doet ve müttefik ,..,.la• 
Bqvekili 

Dr. Stoyatlinooi, 

Dost ve milttefik Yu10t1lavya'nı.n 
kıymetli Bqvekili doktor Milin Sto
yadino'riç hükümetinin üçüncü yıl. 
dönümü bütün Yugoalavya'da büyük 
törenle kutlandı. Yugoslavya, bir dev
let adammm it hayatında çok ima 
bir merhale olan bu Uç yıl içinde ıe
relı: iç ve gerek drı politika bakımın
dan bUyülı: bafarılara aabne olmuı, 
doktor Milin StoyadinOYiç umimt ic
raatı, metodlu çatıpnalariyle, deiil 
aade Balkanlar'ın, bütün Avrupan'111 
dikkat nuarlarmı üzerine çekmekte 
ıeclkmemiıtir. Dost ve müttefik Yu-

(Sonu S. inci aylada) 
11"""'1 '°mi.yon taralırulan tacil eJilenlere uerilcn 

HÇim lrtatları '1oayaa 

1 Hatay'lı gençler Hamidiye'yi 
Payas'ta ziyaret ettiler 

Almıayı ile yıpılml -------------:---

Anavatan denizcilerine Hatay 
çiçeklerinden buketler verdiler 

ticaret miııkereleri ~ 

B. Menemencioğlu 
Berlin'e gidiyor 

Almanya ile yapılacak ticaret m&
zakereleri için Berlin'e gidecek olan 
türk murabba• heyeti reiai Hariciye 
Umumi Kitibl Numan Menemencl
oilu dün Anadolu ebpreaiyle ı.-. 
bul'a hareket etmiıtir. 

Pa,..., 24 (HUIUll muhahirimizden) - Bupn l.kendenın 
Halkm pnel aekretsi B. Hamdi Selçuk'un idareainde lakende
nm'lu türk kulan ve ıençlerinden mütefekkil bir kafile Payaa 
aularmda buhman HamidiYe mekteb ıemiaini ziyaret ettiler. latuyonda Hariciye V. T. R. A .. 

ru ile Adliye Vekili Şükrii Saraçof

Macar Baıvekili 
B. lmredi 

Roma'ya gidiyor 

Denizcilerimize, Hatay çiçek- lu, Baıvekil ve Dabilye Vekili ..t
lerinden yapılmıt buketler ver· larına !fuıuıi Kalem Müdürleri Bakı 
diler. Hatay kızlan, bahriye el- ve NeJad, Fransa BUyük Elçiai B. 
biaeleri • i lerdi. Batlarında Pon•~· Afgan Büyük E~çiıi Ahmed 
"H .d~":1 ~ olan denizci Han ıl~ ~olonya sefareti mGateprı 

amı ıye Y ve Harıcıye Vekaleti ile Frama .._ 
faplralan vardı. fareti ve diğer sefaretler erkinı, Ha· 

Hataylı ıençlik kafiletl, Hamidiye- ınan Menemencioğluna iyi yolcululr
Budapeıte. 24. a.a. - Budape,te"de de parlak tenh6rlerle karfılanmıılar lar temenni etmiılerdir. 

deveran ede~ ~y~alara nazaran Batvc· dır. Hataylı gençler, Hamidiye'nin Hariciye Umumi Katibi Numan Ke-

Gerek eveli. Garo w oaun .dun· 
larmua, daha sonra kami•JOD b~
nnm seçim it&-ine müdahale et • 
mekten malraadlan, itte &.-• ma
harrir yeya mümeeeill.me ~ -
da ki laflan aöyletmekti. ilk lleclef • 
ıer teY• ratmen, Hata:r'ııla tii$ ek • 
eriyeti olmadığım ialtat etmek oldu
,u ıüpheaizdir. Hatay'daki ~iJ'fl! · 

1erin Yeya Ank&N'claki teakicll.-m 
aeei aihayet ne1"979 kadar gider? 

( .S..U s. inci say/ada) 

k.il B. lmredı, ıhtimal beraberinde Ha- verteainde bandonun çaldığı mil- nemencioğlu, pazartesi günU latan 
rıciye nazırı olduğu halde tenmıuz a· ı ıil . . buldan Berliııe hareket edecek n 0 Ankara-lıtanbul yolu ~~ldıir zı:man ~ ~v~en hareket edenler b:, ı yında Roma~ ~ecektir. Bu ıeyaıhat, 11 havalar!- dana etımifleTdır. Gençler rada Almanya ile ticaret muabedeal-

bp IMt aszacle Bol~ mm ~aı ıçın~ b~u~. macar bapekılınin İtalyan hUldlmet J Hamidiye de bir buçuk Mat kaldık- ni müzakere eyliyecek olan ttlrk ..._ 
- BUJ.Wl Qcarctüııımı: Bolu illv~ oku7wıus - rciti ile yapacağı ilk tcmaa olacaktır. tm IOllra lücadenan'a clönmllflerdir. yetine riyasette bulunacü:lf• 



Ell 1 
sıııftıra ayrlltJtr 



25 - 6 - 1938 

İtalya'nın sabırsızlığı 
l&panya harbi, yalnız bir hpanya 

meaeleııi değil, ltalya'nm Habeşista
n'ı istilasile baılıyan mücadelenin 
safhalarından biridir. İtalya, Mu50-
lini ile Laval arasındaki 1935 anlaş
masından sonra Habeıiatan'a karıı 

harb açtığı zaman, lngiltere'nin mu
kaveıneti ile kar§ıla§111ıfh. 1936 ya -
zma kadar Fransa, ltalya ile İngil
tere arasındaki bu mücadelede bir 
idarei maslahat aiyar.eti takib etti. 
Bir taraftan lngiltere ile beraber 
yürüyen Milletler Cemiyeti cephe
ainde yer almış görünmekle beraber, 
diğer taraftan da zecri tedbirlerin 
tatbikinde ltalya'yı korudu. Fakat 
1936 seçiminin netice&inde sol cenah 
partiler iktidara geçer geçmez, 
.Fransa kayıdıız ıartaız lngiltere sıya
setine yardımcı olmıya başladı. lıte 
bu tazyik altındadır ki ltalya, bir 
taraftan kendisini Almanya'nın kol
ları arasına atmıı, diğer taraftan da 
lapanya'da bu gune kadar ıürüp gi
den ihtilali tahrik etmiıtir. İtalya, 
bu kararı vereli aradan tam iki r.ene 
6eçnı.iştir. Büyük devletlerin bu iki 
5ene içindeki kazanç ve zararları
nın bir bilançosu yapılacak olursa, 
en büyük kazancı Almanya'nm te
min ettiğine şüphe yoktur. Bir defa 
Almanya ııilahlanmıı, Avusturya'yı 
ilhak etmiş, Orta Avrupa'da hege
monya kurmak yolunda adım atmıı
br. 

Fransa maddeten bir şey kaybet -
mit değildir. Fakat Almanya ile 
Fransa araıımdaki münar.ebetlerin 
maJıiyeti itibarile, Almanya'nın ka -
zancı daiına Fransa'nın zararı oldu
ğuna göre, bu iki sene içinde Avru
pa'daki franaız nüfuzunun zayıfla -
dığı iddia edilebilir. lngiltere'nin va
ziyeti de iki ııene eveli&ine nazaran 
daha zayıftır. ltalya'ya gelince; bu 
devlet gerçi Habeşistan'ı ilhak et
miıtir. Fakat hangi bahaya? İşte bu 
auale cevab verirkendir ki İtalya ta
rafmdan iki sene evel atılan adımın 
ehem.iyeli tebarüz etmektedir. Bir 
defa İtalya Orta Avrupa'daki nüfu • 
zunu likide etmiıtir. Büyük harbden 
beri mahmisi vaziyetinde olan Avıu
turya. ltalya'ya davet edilmeden sı
n.ar k~şusu olarak gelen büyük Al -
m.aııya'nm bir parçaııanı tetkil edi -

70r. Macaristan üzerindeki İtalya 
nüfuzu da kaybolmu§tur. ltalya'nm 
bu "Orta Avrupa Jmparatorluğu" nu 
terkederken, yeni imparatorluğunu 
nerede kurmak iıtiyeceğini aoranların 
bazıları, ispanya üzerinde durmak -
ta idi. Geçen niaa.nda İngiltere ile 
imzalanan itilafname anlatmtthr ki 
ltalya'nın lıpanya veya Akdeniz'de 
imparatorluk kurması bahis mevzuu 
değildir. ltalya'nın ispanya ile ala
kadar olması, ha.bet meselesini tas
fiye etmek için İngiltere ve Franga 
üzerine tazyik yapmak :makııadına 
matuf imiş. Filhakika bu politika 
ti.biyesi, ltalya'nın emellerine uy-

ıekilde inkitaf etti. lngiltere 
~':ı,eşir.tan'ın ltaly~'):a ilhakmı ta
ıumıya karar vermıştır. Fakat ehe
miyetli bir §artla.: İ&p~n1ya 1me.selesi
nin likide edılmeaı şartıy e. ngıltere'-

. nlayı•ma göre de ispanya me-
nın a :r l 'd . 1 aeleıi, ancak spa.nya l a? ıtalyan 
gönüllülerinin çekılme er~ ve tal-

' Franko lapanyasıyle yakın 
yanın . . 

.. bet kurmaktan çekınmesıle munase 
likide edilebilir. ltalya bu 1şartı ka-
bul etmiıtir. Fakat ispanya dan çe -

k·ı· k zavahiri kurtarmak mec
ı ır en, 

buriyetindedir. İngiltere de zımne~ 
bu şartı kabul etmiş bulu'?uyor. Bı-

1 h "ık·ı aydan berı, ispanya naena ey .. 1• f 
harb

. . . · ı·z italyan ıh a ına 
ının, ıngı ı • . 

k "IJ eticelenınesı beklen-uygun şe ı e n . b. b 
mekte idi. lııpanya'dakı har ııı_ u 
neticeye doğru yürümekte olduguna 
artık şüphe edilemez. Fakat ravb":ş 

.. .. l ·ıt re beklıye ı-
yavaı yuruyor. n~ı e kli -
lir. İtalya ise bcklıyemez. Ve. be 

. ~ . . 1 "it , e sarıh ola -yemıyecegmı ngı ere y 
rak anlatmıştır. ltalya'nın s~bı.rsı~i 
}anmasına ııebeb, halya'nın ı~tı~a 
ve mali vaziyetidir. ltalya'nm ıkı ae· 
ne içinde biri Afrika'da, diğeri ~e 
lıpanya'da iki muharebe yaptıgı 
unutulmamalıdır. Bu, esaıen ço~ 
kuvvetli olmıyan l talya'nın iktisadı 
bünyeııini &arsmııtır. Bundan başka 
ltalya'da bu seneki buğday m~hsu: 
lü çok fenadır. İtalya, halkın ıaıesı 

ve her ihtimale karşı stok bulundur· 
mak için kiilliyetli miktarda buğday 
idbal etmek mecburiyetindedir. Üç 
seneden beri hal ya; İngiltere, Fran
sa ve Amerika piyualarında kredi 
bulamıyor. İngiltere ile imzalanan 
16 nisan mukavelesinin meriyete 
geçmesi ü~erine Londra' dan kredi 
bulacağını ümid ebnişti. Fakat is
panya meselesi tasfiye edilmedikçe, 
16 ni.aan mukavele&i de meriyete ge· 
çemiyeceği cihetle ~ediyi te~arik 
edemiyor. hte İtalya nm İngıltere 
nezdinde yaptığı teşebbüıüıı sebebi 

budur. 
Gerçi bugün İngiltere'de iktidar

da bulunan Çemberlayn hükümeti 
de 16 niaan itilafının meriyete gir
mesini istiyor. Fakat İtalya ile bir 
anlaıma temini için bugüne kadar 

Yunan 
ordusunun 
manevrası 
Atina, 24 a.a. - Atina garnizonu

nun yapmakta olduğu manevralardan 
bahseden gazeteler kıralın Korfu'ya 
gitmeden evel bu manevralarda hazır 
bulunduğunu ve bunun ise ordunun 
terakkilerini şahsen takib etmek ve 
orduyu teşvik eylemek hususunda kı· 
ralın itiyadı cümlesinden bulunduğu
nu kaydeylemektedir. 

Kıral yalnız ana yasa mucibince or
dunun başkumandam değil, aynı za -
manda 22 yaşında orduya dahil olmuş 
bir asker ve 1912 den beri de bütün 
yunan harblerine iştirak etmiş bir şa -
hıstır. 

Kırat bu manevralar münasebctile, 
ordu siyasetten kurtarılahdan beri el
de edilen terakki ve gösterilen faali
yetten dolayı bu münasebetle ek mem
nuniyetini beyan eylemiştir. 

Çekoslovakyada 

Südetlerle 
yapılan 

müzakereler 
Prag, 24 a.a. - Çeteka ajansının bil

dirdiğine göre nazırlarla Südet mü
messilleri dün Baııvekalette saat 17 de 
yeniden toplanmışlardır. 

Südet mümessilleri nazırlar komite· 
si azasının suallerine cevab vererek 
sabahki toplantıda başladıkları izaha
tı tamamlamışlar ve evelce ileri sür
müş oldukları talebleri tasrih eyle· 
mişlerdir.Toplantı, saat 19.30 da bit· 
miştir. Çetcka ajansının tebliğinde B. 
Hodza'nın mülakat neticesini hulasa 
ederek bu toplantılara salahiyettar 
nazırlar ve belki de eksperlerle hususi 
konferanslar akdine devam edileceği
ni kaydettiği ilave edilmekt edir. Di
ğer taraftan Alman Südet partisi a
şagıdaki tebliği neşretmiştir ..: 

"Toplantı esnasında B. Knudt tara
fından verilen muhtıradaki umumi 
prensiplerle bunların tatbiki imkanla
rı münakaşa edilmiş, B. Hodza da hü
kümetin tekliflerini yakında bildire
ceğini söylemiştir. 

Sloııali nwlıuıriyetçilerile 
bir lıtid ise 

Varşova, 24 a.a. - Polonya ajansı
nın Presburg'dan istihbarına göre, çek 
makamatı muhtariyetçi Slovaklara 
karşı tazyiklere başlamış ve muhtari
yetçi nümayişçilere iştirak edenler a
rasında bir çok tevkifat yapmıştır. 
Gene bu cümleden olarak üniversite 
rektörü muhtariyetçi talebeye diplo
malarını vermekten imtina etmiştir. 

Fran!'a<laki casm,luk 
Biyariç, 24 a.a. - 21 haziranda mey

dana çıkarılan casusluk meselesi hak· 
kında araştırmalar yapılmıştır. Sen
Jan-dö-luz'da ve Ba~ memleketinde de 
diğer araştırmalar yapılması beklen
mektedir. 

attığı adımlar, hükümetin vaziyetini 
hayli aarmuştır. Muhalifler, lngilte
re'nin ltalya karşısında zaf ve tesli
miyet gösterdiğini iddia etmektedir
ler. Kendi partiııi arasında da hükü
metin bu noktadaki ıiyasetini ten
kid eden kuvvetli bir zümre vardır. 
Binaenaleyh ltalya'ya karşı tesliıni
yet manasına delalet edecek yeni 
bir adım atılamaz. 

Bu ıebebledir ki bu defa ''teslimi
yeti'' İtalya göstermektedİ.l'. İki gün 
eve) Londra'da toplanan karıpnazlık 
komitesinde artık "tarihi'' denecek 

kadar eski olan İngiliz projesinin 
tatbikine geçilmesine karar veril
miştir. 16 niııan mukavelesi imza
landığı zaman, Franko'nun zaferi o 
kadar yakın görünüyordu ki bu pro
jenin tatbikine mahal kalmıyacağı 

sanılmıştı. Anlaşılan proje raftan 
indirilerek müzakere edilmiş ve der· 

hal tatbikatına geçilmesi kararlaı -

mıştır. ltalya, bundan ayrı olarak, 
Jnglltere efkarını tatmin etmek için 
derhal on bin gönüllünün geri çekil-

mesine karar verdiğini bildirmiştir. 
Filhakika bu jest, Çemberlayn hü
kümetinin vazifesini kolaylqtıra

caktır. Fakat acaba Musolini'nin ia
tihdaf ~tliği gayeyi temin etmiye 
kafi nüdir? Birkaç günden beri A
vam Kamarası'nda cereyan eden 
müzakerelere bakılacak olursa, bu 
suale müsbet bir cevab verilemez. 

A. Ş. ESMER 

ULUS 

İngiliz gemilerinin bombardımanlarına karşı 

İngiliz Filosu Balear'ı 
bombardıman etmeli mi? 

Londra, 24 a.a. -
B . Atle, dün akşam 
Avam Kamarasında 

ingiliz gemilerinin 
son zamanlarda ma -
ruz kaldıkları bom -
bardrmanlar hakkın -
da şunları söylemiş -
tir: 
"- Bu hücumların 

Balear adalarından 
tevcih edildiği şüp -
hesizdir. Halbuki bu 
adalara ingiliz donan 
ması istediği zaman 
hakim olabilir. Onla
rı abluka edebileceği 
gibi tayyare meydan
larını da bombardı • 
man edebilir. Hükü -
met bu tarzda hare · 
ket ettiği takdirde 
diğer devletlerle hiç 
bir ihtilaf zuhur ede-
mez . ., 

Başvekil Çember -
layn, buna cevab ve- Balear adalarındaki hava üslerinin bombardı-
rerek hükümetin ga - man edilmesini iıtiyen Loid Cor~. 

yesi İspanya harbının Avrupa'ya si
rayet etmesine mani olmak olduğunu 
söylenüş ve şunları ilave etmiştir: 
"- Bu gaye, karışmazlığın takib 

ettiği gayedir. Eğer bu gayeye her
kes iştirak ediyorsa, biz de herhangi 
bir tahrike kapılarak bu umumi yol
dan uzaklaşmamaya çalışmalıyız.'' 

General Franko üzerinde tazyik 
yapmak maksadiyle Mayorka adala • 
rına tatbik edilecek bir ablukanın ne
ticeleri hakkında Çemberlayn, Loid 
Corc, Atle arasında hararetli müna
kaşalar olmuştur. Bu münakaşa so -
nunda, Ba§vekil şu sözleri söylemiş
tir: 
"- Loid Corc, Mayorka adaların

daki hava meydanlarının bombardı -
man ve tahrib edilmesini istiyor. Bu, 
memleketin tasvib etmiyeceği bir si
yasettir.,, 

Avam Kamarasında dün akşamki 
müzakere sonunda amele frrkasmın 

verdiği takbih takriri 141 reye k:ar§ı 
27 5 reyle reddedilmiştir. 

Bombardıman edilen 
gemilerin kaptanları ne 

diyorlar? 
Londra, 24 a.a. - Franko tayyare

leri tarafından bombardıman edilmiş 
olan İngiliz Stanwell ve Stanhope 
vapurlarının kaptanları Avam Kama
rasında Başvekil Çemberlayn tarafın
dan kabul edildikten sonra gazeteci
lere yaptıkları beyanatta, vapurlarına 
taarruz eden tayyarelerin adedi, ta -
rihleri ve hangi şartlar altında yapıl
dığı hakkında Başvekilin muhtelif 
suallerine cevab verdiklerini söyle -
mişlerdir. Kaptanlar diğer bir çok 
parlamento azasiyle de görüşecekler
dir. 

Stanhope, Barselon'da 7, Valansiya'· 
da d.a 8 taarruza uğramıştır. Halbuki 
geminin güvertesinde İngiliz bayrağı 
resmedilmişti. 

Hiikiimet vaziyetini 
değiştirecek mi? 

Avam Kamarasında dün cereyan e
den müzakerelerden sonra mebusla -
rın intibaı, nasyonalistler tarafından 
ingiliz gemilerine karşı yapılan hü
cumlara karşı hükümetin şimdiye ka
dar aldığı tamamiyle menfi hattı ha· 
reketine devam edemiyeceği merke -
zindedir. 

Bu sabah Avam Kamarası koridor
larında söylendiğine göre, kabine, ha· 
reketini az çok değiştirmek mecburi· 
yetini hissetmiştir. Netekim bu sebeb
den dolayıdır ki Burgos nezdinde ye
ni bir teşebbüs yapıldığı ve Dodgsona, 
derhal Londra'ya gelerek vazifesi 
hakkında şahsen malumat vermesi 
için emir gönderildiği bildirilmiştir. 

Gene aynı sebebden dolayı malla
rın tahliyesi esnasında ingiliz gemi
lerinin emniyetini temin maksadiyle 
iki ispanyol hükümeti ile halen ya -
pılmakta olan görüşmeler hakkında 
da malUmat verilmiştir. Nihayet kum
panyalara, hükümetin müzahereti ol
mamakla beraber, kendi paraları ile 
kendi gemilerini teslih etmek hakkı 
ita olunmuştur. 

lngiltere'nin dış politikası 
Londra, 24 a.a. - Hariciye komite

si Avam kamarasında toplanarak hü
kümetin siyaseti hakkında Hariciye 
nazırı Lord Haifaks'ın verdiği izahatı 
dinlemiştir. 

Bu toplantıdan sonra neşredilen 
tebliğde, Hariciye nazırının halkı a
lakadar eden başlıca meseleleri gözden 

Romanya 
petrollerinin 
işletilmesi 
Paris, 24 a.a. - Bayan Taburi, Övr 

gazetesinde şunları yazıyor: 
"Almanya hükümeti, petrolu havi 

olup şimdiye kadar işletilmemiş olan 
arazinin işletilmesi maksadiyle, İn
giltere ile Romanya arasında bir mu
kavele akdi için Çemberlayn ile Ta
taresko arasında cereyan eden müza • 

kerelerden ve aynı zamanda romen 
pctrolunu inhisar 'eklinde olarak ta
mamen kendine hasreden Romen -
Fransız mukavelesinden peık ziyade 
endişe etmektedir. 

İngiltere hükümcti, büyük bir ia -
tikrazla tecelli edecek olan bu eko-
nomik siyasetile sadece panjermaniz
min yolunu kesmekte ve bunu haki
katen kendisinin mağhlb edilemiye -
ce~i bir silahla yapmaktadır. Hitler, 

bütün ordusiyle birlikte ingiliz ma
liyesi önünde eğilmek mecburiyetin
dedir. Bu suretle ister istemez, kü -
çük memleketlerin siyaseti ingiliz -
fransız mihverine gelecektir.,. 

Frankocuların tebliği 

Salamanka, 24 a.a. - Büyük umumi 
karargahın neşrettiği tebliğinde ezr 
cümle şöyle denilmektedir: 

''Teruel cebhe.sinde Sagunto - Teru
el yolunun cenubunda bütün tepeleriy
le birlikte Muela silsilesini işgal et
tik.'' 

geçirdiği bildirilmektedir: 
Hariciye nazırı, ispanyol harbinin 

ortaya çıkardığı enternasyonal ihtilif 
sebeplerinin ortadan kaldırılmaaında
ki ehemiyeti ve fakat aynı zamanda 
bizzat İspanyadaki dahili harbe bir ni
hayet verilmesi zaruretini tebarüz et
tirdikten sonra hükümetin bütün gay
retini bu yolda sarf eylemekte olduğu
nu kaY,detmiş ve karışmazlık komitesi
nin son toplantılarında elde edilen te· 
rakkilerden dolayı memnuniyet be
yan eylemiştir. 

Lord Halifaks Avrupanın diğer mU· 
him meselesi olan südetler meselesine 
de temas ederek yapılmakta olan mü· 
zakerelere dair izahat vermiş ve mus
lihane bir tesviye tarzına erişilmek is
teniliyorsa azami derecede itidalin 
muhafazası zaruretini bildirmi§ ve sü
kunetin muhafaza edilmesi tavsiyesin
de bıilunmuştur. 

ispanya harekatında lıalyan 
tayyareleri 

Roma, 24 a.a. - İtalyan gazeteleri
nin lspanya'daki hususi muhabirleri 
İtalyan tayyarecilerinin şark cebhe
sindeki geniş faaliyetini kaydetmekte 

devam ediyorlar. Hususi muhabirlerin 
yazdıklarına göre, garnizonlar Balere
a&da bulunan lejyoner İtalyan filoları, 
hükümetçi İspanya kuvvetlerine karşı 

harekette bulunarak son üç hafta için
de asgari nltı hükümetçi gemiyi batır

mışlardır. 

La Tribuna gazetesi muhabirinin 
yazdığına göre, 66 İtalyan lejyoner 
tayyaresi, general Valinon'un Rio Mi
jares mıntakasındaki hareketine mües
sir &\U'ette yardım etmişlerdir. 

Almanya' da 
mecburi iş 

kanunu 
Berlin 24 a.a. - Dört senelik pla

nın tatbikine memur Mareşal 'Göring, 
devlet hizmetlerine aid 1 temmuzdan 
itibaren ~riyete girecek yeni bir e
mirname çıkarmıştır. 

Hukuki esaslara istinad eden bu ye
ni mecburi iş kanunu bütün kadın er
kek alman tebaasına şamildir. Ancak 
tatbikatta bittabi mahdud bir sahaya 
inhisar edecektir. Bu emirname muci
bince, kadın erkek bütün almanlar 
mC6lekleri her ne olursa olsun hükü
me~e kendilerine gösterilen işi yap
makla mükelleftir. Bu suretle iş ala
caklar evelki işlerindeki vazifelerini 
ve müktesep haklarını tamamile mah
fuz tutacaklardır. Kendilerine veri
len para da evelce aldıkları paradan a· 
şağı olmıyacaktır. 

İngiliz Alman 
maliye iıleri 

Londra, 24 a.a. - İngiliz - Alman 
maliye işlerini müzakereye memur al
man heyeti reisi İngiliz delegesiyle u
zun bir mülakatta bulunmuştur. 

Bu bapta alınan haberlere göre, şim
diki faizi yüzde 7 olan Davis istikraz
lariyle yüzde 5 olan Yung istikrazlan 
faizlerinin yüzde üç buçuğa indirilme
si hususunda Almanya israr etmekte
dir. -

Harbi insanileıtirmek 
i(in bir konferans 

Vaşington, 24 a.a. -lyi bir kaynak
tan alınan malUınata göre Ruzvelt'in 
30 haziranda Nevyoıık'ta milli kültür 
cemiyeti huzurun.da söyliyeceği nutuk, 
harbı insanileştirmek maksadiyle bey
nelmilel bir konferansı toplantıya ça
ğırmak üzere hazırlık mahiyetinde ola
caktır. 

Söylendiğine göre bu insani vazife
ye iştirak hususunda Almanya hükü
meti, Vaşington'a bazı teminat vermiş
tir. Bu teminat, hatta teşvik edici ma
hiyette görünmektedir. 

Uzakıark'ta yapllan 
gizli afyon ticareti 
Cenevre, 24 a.a. - Afyon istişari 

komisyona Japonya'mn reyi hariç ol
mak üz~re ittifakla kabul ettiği bir ka
rar suretinde :meşru olmryan ticaret ve 
gizli imalfit bakımından uzak şarkta 

bugün mevcud vaziyetin vehfimeti hak
kında Miletler Cemiyeti konseyinin 
yeniden dikkatini celbetmiştir. 

Bu karara bağlı olup geçen sene ka
bul edilmiş olan karar suretinde ko
misyon Çin hükümeti tarafından sar
f edilen gayretlerin Çin'de bir salah hu
sule getirdiği, Japon nüfuzuna tabi bu
lunan mıntakalardaki vaziyetin endişe 
verici bir şekilde vehamet pey dah etti
ği ve buı;inkü vaziyetin gerek bu 
memleketler halkı ve e:erek bütün dün~ 

va icin hakiki bir tehlike t e$kil ettiği ve 
bunun devamına miic:~~ rte c<lilemiyece
?iini kaydeylemekte idi. 

Japon kabinesinde 
ihtilaflar ~ıkh 

Tokyo, 24 a .a. - Dün kabinenin bazı 
iktısadi tedbirler ittihaz etmek üzere 
akdetmiş olduğu fevkalfide içtimada 
çok mühim ihtilaflar çıkmış olduğu ri
vayet edilmektedir. Kabine azasından 
birçokları, bu tedbirlerin işsizliğe se
bebiyet vereceği ve bundan ammenin 
nizamını müteessir etmek tehlikesini 
arzeden bir fiat tereffüü vukua gele
ceği mütaleasını serdetmişlerdir. 

İngiliz kıral ve kıraliçesinin 
Paril:)'e •Yeldi<Yi niin 

~ " "' Paris, 24 a.a. - Sosyalist partisin-
den ayrılan mezkur partinin ihtilalci 
Pıvat grupu komünistlere ve sosyalist
lere hitaben bir beyanname neşrede· 
rek İngiliz hükfımdarlarının Fransa'yı 
ziyaretleri münasebetiy le hükümetçi 
İspanyollar lehinde tezahüratta bulun
mağa davet eylemiştir. 

Filistin• de vaziyet 
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Eğer Fransa samimi ise .. 
Suı~ POSTA'da B. Muhiddin Bir

gen Hatay meseleainin son aldığı va
ziyet üzerinde duruyor ve Fransa'nm 
bu meaelede ıamimi olmadığına iıa
ret ederek Hatay işinin Türk cebhe&i
ni izah ediyor ve Suriye'nin Fransız 
politikasının neticesi olarak ızbrab 
içinde olduğuna ipret ederek diyor ki: 

"lztırab içindedir; çünkü, Fransa 
Suriye'yj eziyor; Suriye Arablığnu 
manevi bir pcri~lığın en derin çuku
runa atmı§tır. Suriye'yi manen ve ıiya
aeten parça.lamı , onu her nevi kuvvet• 
ten tccrid etmiş, yok denecek hale ge

tirm.i~tir. Bu kadar fena bir halde bu
lunan Suriye, manen, &İyaseten, ikti
aaden büyük bir ıztırab içinde kıvra
nırken, karıııına Hatay meselesi çıkı
yor. Hatay'da nüfusun dörtte birini 
bile te§kil ebniyen bir Arab kütlesi 
var. Bu kütle, Suriye'nin nazannda, 
Hatay'ın Arab olarak telakkisi için 
kafi geliyor ve Hatay'm Suriyeden ay
nlması bahsi çıkınca kıyamet kopuyor. 
Halbuki, bu bir delaletten baıika bir 
ıey değildir. Kendisi Fransa'nın çiz· 
meleri altında bulunan, Dürzileri bir 
ıekilde, Elceziresi başka ve Lazkiyesi 
daha ba§ka bir §Ckilde kendisinden ay
nlmıı olan bir Suriye'nin Hatay üze
rinde hak iddiası kadar büyük bir da
lalet olamaz .• Şu halde Suriye'yi de bu 
dalaletten kurtannak laznn •• 
Eğer Fransa isterae, bunun yolu da 

neticeye gayet kolay çıkaran bir yol
dur. Fransa, Suriye'nin kaı-!ıama ge
çip fU ıözleri söylemelidir: 

"- Suriyeliler, bir noktada siz çok 
haklıımız: Suriye müstakil olmalıdır. 
Ben sizinle bir muahede yapbm. Bu
nu derhal taadik edeceğim. Siz de müs
takil olacaksınız. Fakat, bir nokta var
dır ki bunda da hakırzıımız: Hatay'da 
aizinArab nüfuıunuz çok küçük bir e
kalliyet teşkil eder. Size yardnn ~ 
cek olan Alevilerin pek çoğu Türktür. 
Bunlar ıize kuvvet vermezler. Enneni
lere 1relince, Bunlann Arablığmı iddi
a edemezainiz ve eğer Ennenilerle bir
leşip Türklere k.ar§ı cebhe almak gibi 
eski tarzda bir politikaya giderseniz 
bu politikanın doğunbileceği akıbet

lerden dolayı ben hiç bir mcsuliyet im-
bul etmem." 

Biz eminiz ki, Fransa Suriye ile bö,,.. 
le samimi bir ~ide konuıtuğu zaman 
Suriye' de her §ey birdenbire deği§Ceek 
ve iıler, sakin ve aerin bir mantıkla 
mütalaa edilerek Fıwua'nm ft Tü.. 
lôye'nin müıterdcen aöyledikleri ..e 
söyliyecekleri dostça sözleri din&Jeo
ler derhal çoğalacaktır. 

O zaman bütün meaelenin ......_.... 
sı değitir: Türkiye, Fransa, Suriye ..e 
Hatay doat olurlar. Franııa Suriye'nin 
doıtu ve müttefiki olarak birlikte çalı§
mıya devam ederler. Hatay Türkiye'~ 
nin, Franıa'nm ve Suriye'nin doatu ~ 
dünyanın aakin bir kÖ!CSİ olarak yeni 
bir hayata girer: Suriye de yüzde 
seksen bir istiklal hayatı içinde y&Yaf 

yavş tam bir iah"klrue doğra inkitaf e
der. 

lıte, aamimi olan Fransa'nm, blitiİll 
davayı yinni günde halletmek için ta
tacağı uıul ve gideceği yol budur. 

*** Fakat, Franıa, biz biliriz ki aen bu 
yoldan gitmczııin ! Çünkü makııadm 

şarki Akdenizde hakkın yerine gelme
si, ıulh ve ıükiinun, dostluğun ve an

laş.manın hakim olması değil, çizme '" 
malunuzun, entrika ve fesadın hüküm 
sünneıidir ! " 

iLK ECLENCE lÇKIMIDlR? 

AKŞAM'ın dikkatler ııutünunda bq 
ba§lıklı fıkrada §U satırlar vardır: 

"Maalesef bazı cahil insanlarm aklı
na eğlence der demez, içki gelir. Fakat 
İçtimai hayatımızı ıslah niyetiyle top
lananlar da aynı galat hisse kapılmalı 
mıdırlar? 

- Mezenin porsiyonunu 
lım! 

ucuz lata-

- Hayır, porııiyonlann mikdarını 
çoğaltalnn! 
Münakaşa, bunun üzerinde yürüyor. 
Geçenlerde bir gazete bile §Öyle bir 

serlevha koyrnu§tu: 

"Hayatı ucuzlatmak mücadelesi: 
içkilerin yüzde yanını indiriliyor!" 

Sinema, tiyatro, bahçe ... llh... Anla
dık ... Fakat hayat ucuzluğu, eğlence 

deyince neden evvela akla içki gelsin?. 
Bu zehabımızı değiıtirelim; hatta en 
cahil tabakanın bile aklından silmeğe 
uğra§alım.'' 

Gişe saatleri 
Türkiye I§ Bankaı;ı Ankara Mer

kezinden : 

Kudüs, 24 a.a. - Telaviv ve Yafa Bankamız yaz münasebetile iş'arı 
mıntakaları hududunda tahaddüs - ahire kadar gişelerin i : 
den kanlı bir vaka dolayısiyle zabıta, 9 ilfi 12.30 ve 
himaye sistemini takviye etmiştir. Cumartesi günleri 
Diğer mıntakalarda müfridlerin faa- 9 ila 11.30 
liyeti sistematik surette artmakta ve kadar aç ık bulunduracagım sayın 
endişe hüküm sürmektedir. müşterilerine bildirir. 4037 
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BÖyle yeni ve mesuliyetlerle dolu 

vazifenin ba§ma geçen komutan için 
ilk yapılacak feY dÜ!ftl&nl ve kendi 
kıtası hakkında malflmat edinmek, 
•tratejik ve taktik va.ziyetl•İ, arazi. 
yi gözden geçirmek ve ona &'Öre bir 
karar verip icraa.ta geçmektir. Mus
tafa Kemal bu imkanlardan m.ıh· 
rwndu. Saat 1.30 da karargi.ba eeJ. 
miıti, üç aaat aonra yani, 4.30 da ta· 
arnız bqlıyacaktı. Dütman bakkm
da esaslı hiç bir malUnıat yoktu. 
Kuvveti ne kadardır? Kimse bilmi· 
yordu. Nereleri tutmuıtur, yarnn ya• 
malak biliniyordu. Sabahı, ortalığm 
:aydınlanmasını bekliyemezdi, Ta.ar· 
ruzu tehir edemezdi. Emrindeki tÜ· 
menlerle henüz telefon irtibatı bılc 
yoktu. lıi olduiu gibi idare etmek ve 
mutlaka muvaffak olmak geı-ekti. 
Bu çetin vaziyetlerde iıin hakkından 
gelmek İçin ancak Mustafa Kemal 
kadar komutan olmak lazımdır. 

25 Nisan gÜnÜ ihracı önlemek için 
nasıl 57 inci alayın karııaına geçe· 
rek onlara mukaddimeşiz ve ıata
f atsız: 

-" Arkadaılar, bugün de tatbika· 
ta a-idecefiz. Yalnız §u farkla ki bu· 
gün düıman mefrıtt def iJ, hakilıd· 
dir. Arıburnuna çıkmıttar." diyerek 
alayı yü.rütmüt ••muvaffak olmutaa 
bu gece de eri<i.nı harbiyesini bqı· 
na loplamıı, onlardan alabildiği nıa· 
lftmatı muhakeııaM •tmİ§ ve derhal fU 
kararı venniıtir: 
"Dütman kuneti meçhw, •a%.İyeti 

keza. Yeni kararlan Te emiı-leri tÜ· 

menlere kadar ulattmnak ve Olllata 
.aba.htan evel yeni vaziyetler aldır
mak imkanı yok. O halde Uki ta.ar
rux emri aynen tatbik olunabilir. Za
ten bu a-ibi itlerde taan1U emirlerin· 
elen daha mühim olan, itin icra tarzı· 
dır. Bunun için tümenler nezdine 
ayrıca birer irtibat aubayı memur e
derek iti ve taarruzu her an takib 
ederim. lcab eden değiıiklik o vakit 
da yapılabilir.,, 

, 

Yazan: M. Şevlıi Y cuman 

. .. 

Jıte büyük ve cesur kumandanın 
hauası budur. Mütereddid ve korkak .t.:.ı: 4 J 

bir kumandan (Bunu ingiliz safla- Ordumu%&& yıldıramıyan atın ffki ı· t eı·1t · ·ı d b" · 
rmda çok ı:ördük) vuiyeti anlama- • • z; ..,. ıme r ı mernu er en ırı 

Bölge kupası ma~ının finali 

G. Birliği -A. Gücü 
.bugQn karşılaşıyorlar 
Gençlerbirliği - Ankaragücü birin

ci futbol takımları arasında bölge ku· 
pası maçının finali bugün saat 17 de 
Muhafızgücü sahasında yapılacaktır. 

Geçen hafta gene bu iki kulübün 
birinci takımları arasında hususi ma
hiyette bir maç yapılmış ve Ankara
gücünün 2-1 galibiyetiyle neticelen
mitti. Ankara'mızm bu iki kulübü a
rasında cereyan eden her müsabaka· 
nın spor Ueminde uyandırdığı ala -
ka göz önüne alıtfırsa üstüste iki haf. 
ta aynı takımları sahada seyretmek 
imk!nlarının hasıl olması müstesna 
bir ıpor hadisesi tetakki edilebilir. 
Bu aynı zamanda bölgemizin futbol 
m~vaimi için güzel bir hateme de teş
kil edecektir. Çünkü futbol federas
yonu karariyle 30 hazirandan 1 eyllı
le kadar her türlü resmi müsabaka· 
lar tatil edilmiştir. Evelki maçın yor· 
gunluğu ve heyecanı henüz dinmiş 
iken aynı takımlar arasında yeni bir 
maçın yapılmasındaki saiklerden bi· 
riıi de bu olsa gerektir. Geçen hafta 
her iki takımın' yaptıkları maç zevkli 
ve heyecanlı olmakla beraber spor 
sevenleri biraz üzecek mahiyette idi. 

Bugünkü maç geçen hafta yapılan 
maçın bir nevi revan!ı mahiyetinde 

• olduğu için ayrıca bir ehemiyeti ha
iz görülmektedir. Maamafih söylen
diğine göre Gençlerbirliği takımı e
saa kadrosundan biraz noksanla ıa· 
haya çıkacaktır. Bunun da bazı ıpor
cularm imtihanları olması ve diğer 
bazdarının da geçen maçta sakatlan
maımdan ileri geldiği anlaşılıyor .. 
Maamafih böyle esas kadroıundan 
noksan çıkan takımların hazan iyi ne· 
ticcler aldıkları vakidir. Binaenaleyh 
Gençlerbirliğinin ekaik kadro ile sa· 
haya çıkmuı onun Ankaragücüne 
yenileceği manasını tazammun etmez. 
Diğer taraftan Ankaragücü muha

cim hattında da Hamdi Atak oynıya
mıyacaktır. Çünkü bu idmancmm ne 
Ankaragücilne ve ne de Ankara böl-

dan karar verem.iyeceli veya kendi ceahu yolda ve ıamale 1ıelınelde ıe- rimden aiılki 6--

• • çirmişf 7 ...1:-.. d K · P •~•yorum. Adeta 
kafasma uymıyan, keııdısı taralm- ım. to..U:U e ocaçımen kal>ua bamııı bir haldey' 

gesine tescili muamelesi henüz yapıla· 
mamı§tır ve belki de uzun bir mü.ddet 

dan -verilmiyen bir emirle yapılan mmtakasma geldım, Şahinsırt tama- Suvariyi kal'Jıladılar ~A ..ıı... 
taamızun meautiyetiııi üzerine ala- ~en, ~n~ayırı lu1111en dü§man e- be götürdüler b" • an • · -
nuyacağı için ekaeriya bu e.ki kaı-ar tinde~ .. tıre.hat ve U)'ka dütün- harb • ' 1

1~ IOnn, wkiru-
d' 7 /8 · · h ım yannna ge eli 

ve emider.i ta.mıuneıı d•fi§tirir. Böy- ~el ım. gec:~.amı taan-uz azırlı· - kumandan L:._I K __ _. __ 
le bir hal Anafartalar gnapuna en az gıy e ve uzun muddet Conkbayırı Ü· be · d. b • uwr unıa.uu&U 
12 saatlik bir ZaıDIUl ka·.L......ttirir ve z.nede ireç.İrdim. Gene uyku ve is- Y ıye em kaldınnıya. uğratı-r-- · • yor ve ear hAı• 
diitmana fınat veritdi. C..ur ve lwn- tırahat yok. 9 günü Anafarialar gru• ~~ a • Uyanamıyo -
diıme gü-.enen kumandan muhare • pu taarruz edecekti. 7 inci fırka ku- ru: . .:: keııdımı toplıyamıyorum. 
benin her aafhaaında iıin iizeriDde mandanı ile bitlikte bu- taarruzun J 

1 ~elt ~~· Emri aldun. Ge
hakiın olacağını bikliii için böyle yapalacaiı yerleri tetkikle vaJut ge- t~n d~ıE erı. bı1~zat okumak Mle-
19Ylerden çekkımc. Bizzat Ana· çirdik. 8/9 pcee& ve bilhaaaa gece ti~iJ:~ mrı e ~4:_ aldım, •ıık ge
fartalar grupu kwnanclaıunm (Ata- yarnı.ndan sonra arhk duracak ha - · ' beyaz kagıda bakıyorum, 
türk) bu auretle yani ba.re~b ~h: lim kalmamıft.ı. Erteai ıabah bqlı· fakat üzerinde ~iç ~ir teY göremi
hura ufratmamak için e.kı venlmit yaca.k ta.amuda daha zinde bulun- yorwn. Artık goderım de çalış.mı· 
emre göre taal'T\lzU icra ettinn~inin mak için bir yere uzand.lm. Oç gün yordu. 
kıtaları üzerinde ne kadar iyi bir te- ÜÇ gecedenberi aııcak timdi biraz 
air yaptıiını anlamak için önce gene i.tirabat edecektim. 
Anafa~talar grupu emrind~ bulunan Biraz IOGl'a uykuda dolu dizgin 
Koc.aç.ımen mmtakasmdaki kuvvet - gel- b" • · 1 k rl ı · k Ceınil,. _.. ır auvarm.Jn na ıa ı ı armı 

bl~rınh'"komutanı aymakakamled ... ID· ititiyordum. Suvari geldi: 
ır atıraımı aynen n ecegun. D .. d.. .. 

Dördüncü lırkanut kumaııdanı ola· - or uncu fırka kumandanı 1. 
rak SeddUlbahirden bu mmtakaya Dördüncü fırka kumandanı! Diye 
nasıl geldiğini evelce gördüğümüz bağırıyor. Bunu da duyuyordum. Fa
Cemil bey diyor ki: "8/7 ağuMoa ge- ka.t o kadar bitki.nim ki uykuyu üze-

Petro, dl§leri arasından: 
- Arzuhal ver. 
- Elbet, Petro Aleksiyeviç . . Hayır, 

asker nihayet her zaman bulunabilir, 
Petro Aleksiyeviç ... 

- Peki, meseleyi anlat. 
Nikita, ihtiyatlı, yaklaştı. Mesele e

hemiyetli idi. Kış gc,çer geçmez Ni· 
kita, oğlu Akinfii ile maden iflerinde 
tecrübeli ve Danilovo skitinc mensup 
es;ki · müminlerden olan üç mujiği ya· 
nına alarak Ural'a hareket ve Nevi· 
<ınsk'den Çusovo kasabasına kadar o· 
lan dağları tetkik etmişti. Buralarda 
demir, bakır ve gümUş bulundu. Bu 
servetler kullanılmaksızın bulı.:nduk· 
ları yerlerde kalıyorlardı. Etraf çöl-

yapılamıyacaktır. 
Bugünkü maçtan sonra bu maçın 

galibi ile Ankara lik ve tild birinci.si 
Harb Okulu İdman Yurduna, Meslek 
Okulları ve Liseler birincisi Gazi Li· 
sesine kupa ve tildleri ;,eritecektir. 

"A" takımları arasında yapılan böl
ge kupası maçlarının birincisi bugün· 
ki1 maçta taayyün edecektir. 

Lik maçlarında ise Harb Okulu İd
man Yurdunun birinciliği aldığı ve 
bu sıfatla milli küme maçlarına işti
r~k ettiği malGmdur. t~te bugün bu 
takıma verilecek tildlerden birisi bu 
birinciliğe aiddir. 
Aynı takım Cumhuriyet Halk Par-

1 ı vv. 

.. ' 

...... . 

RA 
Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 
13.30 Karışık plik 

nesriyatı - 13.50 Plak: Türk mu&ikiıi ve 
halk '8tkıları - 14.15 Dahili ve barıci lıa
berler. 

Akşam Neşriyatı: ıs,30 Çocuklara 

karacöz (Küçlik Ali) - 19.lS Tiırk musi· 
kisi ve halk prkılan (Servet Adnan ve ar
kada1ları) - 20.00 Saat ayarı vo arabça ncş. 
riyat - 20.lS Türk musikisi ve halk ıarlu· 
lan (Hikmet Rıza ve arkadaşları) - 21.00 
At yanı;larının 7 inci haftasında koşuya İli· 
tirak edecek atlar ve kazanma lhtlmallc· 
ri hakkında konuıma (Abdurrahman Atçı) 
- 21.lS Studyo salon orkestrası: 1 - Allet· 
ter: Auhade du Bcrgcr. 2 - Ciovanni Carlys 
A Dulcinea. 3 - Mannfred: Ein kama vale • 
Traum. 4 - Kattnin: Kaiarin Katharina -
22.00 Ajans haberleri- 22.lS Yarınki proıı· 
ram ve İstiklal marşı. 

İstanbul : 

Oğle Neşriyatı: 
12.30 Plilda tilrlı: 

musikisi - 1250 Havadis - 13.0S Plikla 
türk musikisi - 13.30 Muhtelif pl1k neşri
yatı - 14 Son. 

Ak~am Neşriyatı: 18.30 Plakla danı 
musikisi - 19.15 Konferans: Üniversite 
namına, doçent Suat İsmail Gürkln (Diı 
bakımının içtimai hayattaki rolü) - 19.SS 
Borsa haberleri - 20.00 Saat ayarı: Gren
viç rasathanesinden nakle:ı - 20.02 Belına 
ve arkadaıtarı tarafından tlirk musikisi ve 
halk prkıları - 20.45 Hava raporu - 20..48 
Ömer Rıza Do&rul tarafından arabç söy
lev. - 21.00 Necmettin Rıza ve arkadaşla· 
rı tarafından türk muıikisi ve halk prla
lan - 21.45 ORKESTRA: 1 • Blon: Mario 
2 • Flotovv: Marta uvertür. 3 • Krome: 
Vals Lant. 4 • Armandola: Entermezzo. -
22.15 Ajanı haberleri - 22.30 Plikl:ı solo. 
lar, opera ve operet parçaları - 22.5-0 Son 
haberler ve ertesi iÜnün programı - 23.00 
Son. 

Avrupa : 

gece yarısı, muhayyel bir mırıltıyı 
dinlemeie çahpn he.r hangi bir kadın 
~ibi ~~lc.me~ .. '. Bütün gün hiç bir if 
ıatenıldıiı gıbı yürümemitti. Onu 

M.en~iko.f'un ~ine supeye davet et· 
mı,tı '. gıtmemı,ti. Onlar orada 9lmdi 
eğlenıyo~lar.ı Bu, geçirilmesi güç bir 
andır .. Şımdı bütün sanat, bütün kuv
vet bekle.mektedir, beklemegi bilmek
tedir ... 

Kıral Ogüat, ürkmeden, düıünmc
den harbe girişiyor: 19te Riga'da bot 
yere pençeleşip duruyor ... Danimarka 
kıralı Kristiyan da öyle: O da bekle
meği bilmiyor - Şimdi çıkım baka· 
hm bu işin içinden ... 

Petro, deminki yağmurdan ağırlaı
mı~ leylakların koyu renk harelerini 
k~ranlakta görmeğe uğraprak: "Bu i
§ın içinden çıksın, çıkım bu itin için.
den,, diye mırıldanıyordu. Orada biri 
k~ıldanıyordu - bir kız bulmuş ola.A 
emırber olacak .. Bugün, kırat Ogüıt'-
ün giSnderdiği general Langen tasa
landırıcı haberler getirdi: lıveçin 
yavr~ arslanı birden bire ditlerini gös· 
terdı .... BUylik bir filo ile Kopenhag 
kalelerı önUnde görUnilp teslim olma
larını teklif etti. Korkan Kristiyan 
kavga bile etmeden g<Srtişmelere bat~ 
ladı. Şarl, bundan istifade ile Dani
~arka ordusunun arkasına on bet bin 
pıyade ihrac edip Holftayn kalesini 
ku,attı. fsvcçliter bir hamlede Dani
marka'yı fırtına gibi istilA ettiler. Bu 

(Sonu var) 
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Mahud komisyon 
Hatay'ı terkediyor 
Mahud komisyon 

Türkiye ile yapılan 
askeri konuımaları 
protesto ediyormuı 1 

Tahrik devamda ! 

Se~im bürolarında 

zorla baıka lisf el ere 
adam kaydediyorlar 

(Başı ı. inci sayfada) 

Biitiin s;yasi partiler feshedildi 
( Ba~ı 1. inci sayfada) 

viz ölmü§tür. Jandarmalardan iki kişi 
yaralıdır. Antakya, 24 a.a. - Fransız kuman

danı Albay Kole bir emirname neşre
derek Hatay'daki bütün siyası partile
ri feshetmiştir. 

Arap rüesasından Ai:susi'nin tevkifi 
dolayısiyle Antakya'nın arap mahalle
sinde protesto grevi devam ediyor. 
Albay Kole grev nihayet bulduktan üç 
gün sonra Arsusi'nin serbest bırakıla
cağını arap rüesasına bildirmiştir. 

Pariı'te yapılan konuşmalar 
Paris, 24 a.a. - Hariciye nazırı Bon

ne, Hatay hakkında Türkiye büyük el
~isiyle görüı;mıüştür. 

Hatay'da yapılmakta olan intihaba
tın kısa bir atide inkıtaa uğratılması
nın derpit edilmeıi muhtemeldir. -

Kamutay' da 

Kahraman Gökçen 
ve havacılarımız 
takdirle anıldı 

(Başı 1. inci sayfada) 
rınıza arzetmeyi münasip gördüm. A
tatilrk rejiminin her sahada memle
kete yaptığı hizmetler saymakla tU • 
kenmez. Asırların istiab edemiyeccği 
bu terakkiyatın en miihinılerinden 
biri de havacılıkta katedilen büyük 
merhalelerdir. Gerek Genel Kurmay
lık makamınca, gerek Milli Müdafaa 
Vekaletince ve bir cümle ile CumhU· 
riyet hilkümetimlzce •arfolunan rea
mi mesaiden başka Hava Kurumu va· 
aıtasiyle milletimizin g8ıterdiği ytik
sek alakayı burada iftiharla zikrede
bilirim. Ve bu münasebetle her vakit 
takdiı; ettiğimiz büyük ordumuzun 
şerefli bir şubesi olan tayyareciliğin 
bütün mensublarını ve bu arada her 
vakit kendi semalarımızda yüksek ka
biliyetini gösteren ve bu defa da Yu
nanistan, Yugoslavya, Romanya gibi 
müttefik meı:nleketler semalarında ve 
Sofya'da türk kudret ve kabiliyetini 
ve bu kabiliyetin genç kızlarımızda 
dahi vücudunu gösteren Büyük Ata
türk kızı muhterem Sabiha Gökçen'i 
yüksek hissiyatı!1ıza. terccman ola~a~ 
tebrik etmeyi bır vıcdan borcu bılı
rim (Bravo sesleri alkışlar) ve ken· 
disinin bütün gençlerimize çok iyi 
bir nümune olmasını canc:1'.8~ dileri~.,. 
[Kamutayın dünkü goruşmelerıne 

aid tafsilat 2 inci sayfamızdadır. l 

Vergilerde yeni 
tenziller yapıhyor 

(Ba§ı ı. inci s:ıyfada) 

Jo başına halen kırk beş kuruş ~la~ 
istihlak resmi on kuruşa ve r.ırm_ı 
kuruş olan resim, altı kuruşa ındı-
rilmektedir. . 

2 - Amerikan kaput bezlerınden 
bugün on beş kuruş resme tabi o
lanlar 4 kuruşa, yirmi beş ~ur~ş 
resme tabi olanlar 9 kuruşa ındı • 
rilmektedir. . . 

3 - Yün battaniyelerin vergısı 
kilo başına 55 kuruştan on kutuşa 
indirilecektir. ' 

iU uamele vergisinde 
Muamele vergisinde tadili teklif e

dilen esaslarla, parçalanmak ve be§ 
beygirden aşağı düşmek suret~y.~e, 
büyük endüstriye rekabet eden küçuk 
sanayiin vaziyeti tesbit edilmekte ve 
büyük endüstri alınacak tedbirlerle 
rekabetten kurtarılmaktadır. 
Beş beygire kadar muharrik kuvvet 

kullanan sabun, reçel, 'ekerlcme, al
kolsüz meşrubat, süt ve mamulatı ve 
laatik ayakkabı hariç olmak üzere: 

Ve beygir kaydr olmaksızın ayak
kabr, soba, zarf, • gapka, ispençiyari 
ve tıbbi müstahzarlar, meşin ve sah
tiyan fabrikaları da hariç olarak; 

Seçim biirolarında 
Antakya, 22 a.a. - Anadolu ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
.~ün_ Babihurun seçim bürosunda 

m~essıf hadiseler vuku bulmuştur. 
Butonun reh;i ekalliyet köylerine gi
derek köylüleri, bazılarının arzuları
na rağmen önüne katmış ve nezareti 
altında büroya soktuktan sonra kapı
lan kapatarak toptan arap listesine 
kaydetmiye başlamıştır. Bu arada ttirk 
cemaati listesine kayd~dilmek istiyen· 
leri "Hangi millettensin?., sualini ıs
rarla tekrar etmiş ve mesela: "Arabım 
ama tilrk cemaatine yazılmak istiyo
rum,. diyenlere "mademki arabsın, a
~ab yazılacaksın,, cevabını vererek 
zorla arab kartı vermiştir. Delegenin 
köylere giderek nutuklar söylemesi 
müntehibleri bizzat celbetmesi ve ki
lometrelerce yollardan yaya geldikle
ri halde kaprnrn önünde saatlerce aç, 
susuz bekliyen türklere "gidiniz, bü
tün ekalliyetleri yazdıktan sonra siıi 
yazacağım., diye cevab vermesi nahi
ye müdürünün ve jandarma şefinin 
müdahalesini mucib olmu~ ve bunlar 
bu yüzden Mdise çıktığı takdirde me
suliyetin tamamen kendisine aid oldu
ğunu Milletler Cemiyeti Komisyonu 
delegesine ihtar mecburiyetinde kal• 
mışlardır. 

Müessif hadiseler 
· Delege buna rağmen tahrikatına de
vam etmi,, bu hal mukadder olduğu 
vcçhile iki taraf arasında müeısif ha
diselere sebebiyet vermiş ve bu arada 
seçim bürosu da istil!ya uğramıştır. 

Bu karıtıkbk anasında büro reisine 
de aili.h tevcih edildiği ve kendisinin 
zorlukla kurtarıldığı öğrenilmittir. 

Büro civannda 100-150 kadar ıiWı se
ıi ititilmi~tir. Delete bunun üzerine 
kayıd muamelesini tatil ederek Antak
ya'ya dönmüttür. 

İşittiğime nazaran büro reisi bu te· 
cavüzün türkler tarafından yapıldığı
nı iddiaya yeltenmekte ise de tahrika
tının neticcıi olarak Mi,hane köyün
den ve müfrit tilrk taraftarı araplar
dan Mehmed Ağfeli'nin, İttihadı va
tani partisine mensup eski muhtar a
rap Necip Hallo tarafından ağır suret· 
te yaralandığını öğrenince bu iddia
sından vaz geçip geçmediği belli de
ğildir. Hadise hakkmda mahallerinde 
yaptığım tahkikat, bahsi geçen delege
nin adet! kudurmuş gibi mezbuhane 
bir faaliyet gösterdiğini 'le ne Cenev
re'de yapılan nizamnameyi ve ne de hiç 
bir şeyi gözil görmiyerck ifrat dere· 
cede arap propagandası yaptığını gös
termektedir. 

Hadisenin civar bürolarda akis yap· 
mamasına imkan olmadığından bu sa
bah Karsu ve Afsiye bürolarında hazır 
bulunmak istedim. Mahalli nahiye mü
?il~leri ve jandarma kumandanları 
ın.~ıhabatın komisyon tarafından bili· 
~uddet tatil edilmiş olduğunu bildir
dıler. Her büronun önünde 4-5 saatlik 
yol~an gelmi• en u iki yiU türk mün
tehıbi beklemekte idi. Bunların ara
sında Ç<>k ihtiyar olanlar da vardı. 
Hal~evi bunların otokarlarla köyleri
ne ı~delerini temine çalışmaktadır. 
K.omııyonun tatil kararına sebep haki· 
katte dünkü hadise değil, bir kaç gUn
denberi türklerin bUytik bit tehacüm· 
le kaydedilmekte olmalarıdır . Filha
kika ermeni listesi tamamen dolmuş 
alevi ve arap listelerine yazılacak pek 
az müntchip kalmıştır. Mesela diln di
ğer listelere 300 kayıt yapıldığı halde 
türk listeıinc 1300 kişi kaydedilmiştir. 
Ve bu fark bundan ıonra her gün daha 
ziyade artarak gidecektir. 

· · · ··: .,. '-Zayiler 

Zayi - Aydın nüfus müdürlüğün
den almış olduğum hüviyet cU.zdanımı 
zayi ettim. Yenisini çrkaracağttndan 
'esklslnln hükmü olrrtadığı il:ln olunur. 
Aydın Tabaklı mahallesinde Os-

man oğlu Hüsnü Bozkaya. 4011 
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ULUS 

Dost müttefik Yugoslavya'da ve 
mesud bir yıldönümü 

Dr. _Stoyadinoviç'in 3 üncü 
iktidar yılı törenle kutlandı 

(Başr 1. inci sayfada) 
goslavya'nın Başvekili bütün dahili, 
harici ve içtimai faaliyeti bir kül ha
linde ele alan ve tuttuğu i§i derhal 
milletinin ve cihan sulhunun lehine 
halleden ender devlet adamlarından 

biridir. 
Dış politika bakımından bu kısa 

zaman içinde Belgrad birçok siyasi 
ziyaretlere sahne olmuş, Dr. Stoyadi
noviç bu ziyaretleri iade etmiş ve bıı 
temaslar hem Yugoslavya, hem kom
şuları, hem de dünya sulhu için !iOk 
faydah neticeler Joğurmuştur. Sayın 
devlet adamının iktidar mevkiine gel
diği giinlerin arifesinde gergin bir 
vaziyette olan Yugoslav - İtalyan 
münasebatı dtizeltniş, Almanya ve 
Bulgaristan'la yeni dostluklar tesis 
olunmu~tur. 

Bilhassa Türk • Yugoslav dostluğu, 
bu mesud devrede bir kat daha kuv
vetlenmiş, kökleşmiş; ve bu dostluk, 
muahedelerin mahdud çevresini aşa
rak milletlerin kalbine kadar yüksel
miştir. Bu sevgi ve anlaşma Başveki
limiz Celal Bayar'm son seyahatiyle 
kemal haddini bulmuştur. 

Dost ve müttefik Yugoslavya'nın 
iç ve dış politikada kazandığı bu ba
şarılar, ve sulh uğrunda elde ettiği 
bu büyilk neticeler; yurdda sulh, diln
yada sulh prensıpını bir politika 
mihveri addeden Türkiye kadar hiç 
hangi devleti memnun ve mesud ede
bilir. 

Doktor Milan Stoyadinoviç'in mu
muvaffakiyctli çalışmalarının aşağıya 
koyduğumuz bir hulasaınnı okuduğu
muz zaman sevincimiz bir kat daha 
artm:ş bulunmaktadır: 

*** 
Belgrad, 24 a.a. - Stoyadinoviç hü

kümctinin üçüncü yıldönlimü bugün 
Yugoalavya'run her tarafmda mutan
tan surette tesid edilmiştir. Çok büyük 
milli gayretler sarfedilmiş olan bu üç 
aene zarfında Yugoslavya büyük te
rakkiler tahakkuk ettirmiş ve milli fa
aliyetin her sahasında devamlı netice
ler elde etmi~tl.r. 

Yugoslavya'nın bu üç sene içinde 
baprdığı biiyük işltri göiden geçire
lim: Yugo&lavya harici politikada ge
n[J bir faaliyet göstermiştir. Belgrad, 
enternasyonal hayatta mühim bir mev
ki alıriı§ ve Avrupa politikası zimam
darlarından birçoğunun ziyaretine 
sahne olmuştur. Diğer taraftan Dok
tor Stoyadinoviç de hemen bütün 
komşu devletler bil.kümet merkezleri • 
ni ziyaret eylemiş ve komşulariyle o -
lan münasebetlerinde Yugoslavya•yı 
alakadar oden bütün meselelere mem
nuniyete şayan hal suretleri bulmuş

tur. 

1 ktidara gelmeden evvel 
Dr. Stoyadinovi~'in iktidar mevkii

ne gelmesinden evel bu münasebetle
rin ne vaziyette olduğu hatırlardadır: 
İtalya ile olan münasebetler gergin 
bir halde idi, Almanya ile olan müna
ı;ebetler memnuniyet vermiyen bir 
mahiyette bulunuyordu. Macaristan 
ile olan münasebetler, ~ürÜk bir vazi -
yette kalmıştı. Nihayet Bulgaristan 
ile olan münasebetler de krral Alek
sandr'm Sofya'yı ziyareti günlerinde 
ne ise o halde devam ediyordu. Hal
buki bugün umumi vaziyet, büytik 
mikyaSıta değişmiştir. 

Filhakika, bugün Yugoslavya'nın 
hemhudud olup da kendisi ile dost bu
lunmadığı ve yahud iyi komşuluk po
litikası gütmediği memleket mevcud 
değildir. 

iç politika 

neticeleri bertaraf eylediği iç.in Dr. 
Stoyadinoviç'in bu bahisteki iyilikleri 
çok büyüktür. Bugün yugoslav dış ti
caret muvazenesi, yeniden bir fazlalık 
arzetmiye başlamış ve bunun neticesi 
olarak devletin varidatı, masraflarını 
tecavüz eylemekte bulunmuştur. Bu -
nun üzerine, memlekette kuvvetli bir 
endüstrileşme faaliyeti başlamış ve 
büyük nafıa işleri yap,mıya koyulun
muştur. Memlekette bayat standardı· 

nrn yükselmesinin ve memurlar maa~
larının fazlalaştırılmasmın en birinci 
sebebi buradadır. 

Dr. Stoyadinoviç hükümeti, muhte-
lif sosyal meselelerin halline de bil· 
yük bir chemiyet atfetmiştir. Bu yol
da, işçilerin sigortası işinde ve köy
lü borçlarının kati tasfiye6' sahasın
da çok mühim teşrii tedbirler almış
tır. 

Maliye sahasında, hükümet, bilhas
sa, memleketin para itibariyle olan 
kuvvetini fazlalaştırmaya çalışmış ve 
bugün umumi mali müesseselerin bir 
araya toplanması sayesinde buna mu
vaffak olarak sermayenin daha geniş 
bir tedavülüne yol açmıştır. 

Memleketin tabii zcngil'lliklerini in
kitaf ettirmek maksadiyle, Dr. Stoya
dinoviç hükumeti, ormancılık endüstri
sine ve istihsali Millf müdafaaya tah
sis olunan madencilik endüstri.sine bil
yük alaka göstermiştir. Bu suretle 
sililhlanma i~i de iyile§tirilmiş ve ordu, 
motörleşmif milletler aı·asmdaki bir 
çarpı~ma ihtimalinin mecburiyetlerine 
halen kendisini tamamiyle uydurmuı 
bir hale gelmiştir. 

M ulıtelif başarılar 
Kraguyoyats fabrikaları ve tezgah

ları, Zenitza demir fabrikaları, halen 
her türlü silah, hatt~ ağır top ve tank 
dahi imal eylemektedir. Daha bir çok 
fabrikalar tayyare motörleri ve tayya
reye lizım olan di~er bütün levazrmı 
yapmaktadır. Milli endüstrinin bu inki
şafı sayesinde Yugoslavya bugUn si
lah imalinde yabancı memleketlerden 
ithalıit yapmak I\lecburiyetinden va
reste bulunmuştur. 

H ükilmetin münakalat bahsindeki 
politikası da çok iyi semereler ver· 
mi~tir. Birçok yeni demiryolları bir
leşerek faaliyete başlamı~ ve diğer ta 
raftan bir kısmı da halen inşa halin
de bulunmuştur. ·Demiryolu faaliyeti, 
1937 senesinde, 1934 senesi faaliyeti
ni yUzde 50 nitıbetinde tecavüz etmiş
tir. Eşya nakliyatı da yüzde 25 nia
betinde fa:ılalaşmr~tır. 

Bütiln yukarda gösterilen terakki
ler, Dr. Stoyadinoviç'in hikim ve 
temkinli umumi politikası sayesinde 
elde edilen müsbet 've tamamiyle 
ınemnuniyet bahş neticelerdir. Dr. 
Stoyadinovi~ ki, Yugoslavya'ya, bü
tün komşuları ve bUyUk garb memle
ketleriyle en iyi münasebetler temin 
eylemiştir. 

Vç senede biiyii.lı· başarılar 
Belgrad, 24 a.a. - Stoyadinoviç hü

kümetinin üçüncü yıl dönümü müna
sebetile Samu Prava gaıetesi, bu hü
kilmetin milli faaliyeti hakkında tet
kikler yapmakta ve bılha»sa şoyle de
mektedir; 

B. Stoyadinoviç, gerek icraatının 
samimiyeti, gerek mesaisnin metod
ları ile bUtlırı Avrupanın nazarı dik· 
katini kendi şahsı üzerine celbetmek
te gecikmemıştir. 

Le Temps 
• 

(Başı ı. inci sayfada) 
Milletler Cemiyeti komisyonunun 
dahi murakabesinde cereyan eden 
bir aeçim neticesinin yanlı§hğı ve 
hakarzhğı hakkındaki iddiaların ha
ıkiklıtini, kim arattırıp anlamak :ı!a.h· 
metine katlanır? Seçim kaydı sıra
sında herhangi tehlikeli bir ihtilat 
olmamak için, olanca dikkat ve 
$0Uplesse'le hareket etmek, lüzu
munda her ıeyi yapar gorünerek si -
nirleri ve ıüpheleri yatııtırmak, fa -
kat mutlaka Fraıua lehine bir neti
ce almak: İşte takib olunan usul! 

Garo Franu.'smm ithamı bu ka
dar değildir: "Türkiye taz:yikini hiç 
bir suretle gev§etmiyor. Cenevre'nin 
tayin ettiği komisyonun kayıd ameli· 
yesini idare tarz:ından hoşnudsuzlu
iu beyan ederek Milletler Cemi
yetinden fekilmek tehdidinde bulu -
nuyor. Bundan ba§ka I 931 muahe· 
deaine istinacl ederek askerl~rini, 
Sancak hududuna toplamı§tır ı;e 
zorla işgalden bahsedecek kadar 
ileri gitmiştir.,, 

Bu aatırlarda Türkiye haksız oldu
ğu bir davayı kazamnak için cebir 
ve zora baıvurmaiı düşünen bir dev
let olarak jurnal olunmaktadır: 
"Frarua, Türkiye'nin, Sancak'taki, 
kalabalık ve çalışkan . türk umurıı -
nun mevcud olmaaından doğan hu
susi menlaatl•rini tanımııtır. isken· 
derun topra#clarwıın K•maliat mües
aeaelere düf111an bir m•rltez haline 
gelmesini katiyen ut•mu. Fııkat di -
ğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti· 
nin, bu topraltlarda, Fraıua'nın cıa -
sllili altında rahat v• emin bir •ılı · 
nak bulanların istilılôl ele halılarına 
halel 11etirmeltten çehinmeıi l0%ım -
dır.,, 

ltt:ı bu aütunlarda va.kala.rla, Te -
sikalarla, isim ve yer zikri il• haber 
verdiğimiz tazyikler, ha.luızlıklar ve 
zulümler, timdi, Franaa'nuı yarı • 
resmi ağzında hukuki deliller ola
rak kullanı)maktada". Yapılan her 
~yin Paris'ten habeıuiz değil, vıe fa
kat Pariı'e mu~alata v~ tezvir vesi· 
lesi tedarik etmek için irtikab edil
mit olduğuna nasıl kani olmıyahm? 

Le T emps'm fikrince, Fransa, o
ra.da, [oarkta] "Yaltıız pek e•ki bir 
nülwıu cleiil, bu11iine aid ile gayet 
sarih ekonomik, kültürel ve tukeri 
menlaatleri müJalaa etmek mecbu
riyetinJeclir .,, 

Hemen aöyliyelim ki Hatay dava
sında türkler ı-·ransa'nın kendisinde 
tasavvur ebnif oldu.iundan daha 
mühim, daha ciddi ve tiirk milletinin 
her türlü fed.aklrlıia daha fazla ra
zı olacağı menfaatlui müdafaa et
mek mevki.indedir. 

Bu oyunların hiç biri bizi aldat
maz: Hatay' da ekseriyet tiil'ktür ! 
Fransa'nm &Ömü.rıe memw-ları ile o 
m'emurların suç ortağı ola.n komis
yorıun bütün ıa.yrıetlerine rağmen, 
Hatay'm türk ekseriyeti bir hakikat 
olmaktan çıkamaz: Le Temps gaze
tesi.ne delil hizmeti ıörmek için ~im
diye kaAiar cereyan eden çirkin yol-

ettiği mukarenetin de bu muvaffaki
yetler silsilesine dahil olduğunu ydz· 
maktadır. Bu gazete ıöylc cıevam edi
yor: 
"Avuıturya'nın ana vatana. iltihakı 

üzerine AJoıanya ile kom9u olan Yu· 
goslavya Stoyadinoviç'in geçen kin11-
nuaanidc Almanya'ya yeptrğı ziyaret
le teeyyüd eden bu sıyas.etın semere
lerini idame ettireceği muhakkaktır. 

Bugün Stoyadinoviç takib ettiği 1ıiya
aetin bütUn Yugoslavya tarafm~an 
tasvib edildiğini görmekle memnun
dur. Mumaıleyh memlek~tinın haricı 
ve dahili e.ınniyctini azami dereceye 
çıkarmıttır. 

Berliner Tageblat gazeteai de Yu
goslavyanın Stoyadinoviç ıayeainde 
cıahıli emniyeti saglam bir harici tıca
reti ve emin doıtların teşriki mesaisi
ni temin cylcmı9 bulunduğunu kayde
diyor. 
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yanılıyor! 
suzlukları bertaraf edecek tedbirler, 
kolaylıkla bulunabilir. Ancak Le 
T empa gazetesinin, temay\illerini 
temsil etmekta olduğu kimselerin 
böyle ted~eri münakata etmek 
niyetinde olduklarmda, şüphe etm.e
mek mümkün müdür? Onlar Hatay 
türklüğüne verilecek olanı, onun bir 
hakkı defil, fakat mandater devle -
tin bir lutfu olarak sumnak istiyor
lar. Hayır! mugalatıalarm bize, bil
hassa böyle milli bir davamızda, her 
ne bahasına olur&a olsun, i&tikamet 
değiştireceğini zannedenler bin ke
re bati ettiklerini anlıyacaklardu-. 
Garo ve arkadaşla.rmı vazifeden 
çekmekle, Fransa kendi mümes.&il· 
}erinin, tarafımızdan tamamen iııba.t 
olunan kusurlarını ce;r;alandırmq
tır: Onları bi:.ıe hot görünmek için 
geri çekmemittir. 

Bir de Le Temps gazeteıııinin, aynı 
makalenin baş taı'laflarmdaki şu 
cümJesine dikkat ediniz: ''Fransa 
mandasına pek. erken olarak nihayet 
vermiye matul olan Fransa • Suriye 
ve Fransa - Lübnan nwahedeleri par
lamentonun selôhiyettar encümen
lerine tevdi edilmİf bulunuyor. Mü
:akere esncuında, bu muahedelere 
karşı, şiddetli tenkidlerde bulunul
maktan hali kalınmamıştır.,, 

Bütün cephe boyunca ricat ! Bu 
satrrlar1 okuyan ve onlarm hükmü -
nü, Ha tay hakkındaki iddialarla 
birleştiren swiyelileı-, acaba derin 
bir tefekkür vakfe.si geçinnitleı- mi
dir? Bugüne kadar hangi devletin 
yarı resmi ağzından, daha imzası 

kurumıyan ahidleri hakkın.da böyle 
i}'Jllalar duyulmu§tur? 

Le T emps gazetesinin başmakale
si bize yeni şeyler öiretmi§ değildir: 
Fakat tuttuğwnuz yolun ne kadar 
doğru olduğuna, ve bunun g-erekti
receii neticeler karşısmda hiç bir 
vicdan rahatsızlığı hissebnemekliği -
miz lazım geldiğine bizi bir defa da
ha İnandırmı~tır. 

F.R.ATAY 

Almanya-İlnlya münasebetleri 
Bcrlin, 24 a.a. - :Bugün aşağıdaki 

tebliğ neşredilmiştir. 
Ecnebi gazetelerden bazıları son 

günlerde B. Himler'in İtalya'mn va
ziyeti, Duçe ve İtalyan zabıtası hak· 
kında hatır kıracak bir takım tenkid
leri ihtiva eden bir rapor kaleme al
mış olduğuna dair bir haber neşret
mişlerdir. 

Bu haberde alman zabrtasının İtal
yan zabıta kuvvetlerinin kendisine ~
bi kıhnmasım istemiş olduğu da ila
ve ediliyordu. 

Bu mahiyette bir rapor mevcud de
ğildir ve bütün bu haberler, itimad
aı:ı:lık tevlid etmek makaadiyle tasni 
edilmi§tir. 

ı~viçre'nin bitaraflığı 
Berlin, 24 a.a. - D.N.B. ajansmın 

bildirdiğine göre, İsvit;;re'nin bitaraf
lığı hakkındaki notasına cevab veren 
Hariciye nazırı B. von Ribbcntrop ez
cümle demistir ki: 

- Alman' hilkümeti, İsviçre hükü
metinin, İsviçre bitaraflığını ilılfil 
edebilecek mahiyette olan teahhütler· 
den uyrılmıya muvaffak olması key· 
fiyetine büyük bir alaka ile ittila kes
bey lemiıtir. 1sviçre hükümeti şurasın
dan emin olabilir ki kendi bitaraflık 

azmi karşısında, daima, alman hükü
metinin bu bitaraflığını tanımak ve bu 
bitaraflığa hürmet etmek azmini bu
lacaktır. 

Viyana' da ynlıudil<·r umumi 
parklara giremiyccck 

Viyana, 24 a.a. - Polis direktörlü
ğününün bir emirnamesi ile yahudiler, 
Viyana'daki parklara ve umumi bah
çelere girmekten men~ilmigtlr. Bu 
tedbire sebeb olarak "halkı devamlı 

tahriklerden korumak lüzumu'' ileri 
sürülmektedir. 

Berliner Lokal Anzeigar, Avustur
ya'nrn Almanya ile birle~tiği sırada 
Yug<ıılavya'nın almıı olduğu a.zimkar Japon işgali altmclnki Çin'cle 
h~reket tarzını Almanyamn hiç blr va- ecnebiler 

Dahili politikada, bükü.met iktidar 
m.evkiine gelir gelmez, ihtirasları ve 
aleyhtarlıkları yatıştırmıya faal bir 
surette çalrtmıştır. Esasen yeni Yu
goslavya radikal birliği partisi. bu sa
hada çok büyük yardımlar yapmı§tır. 

Bu parti, en geniş halk tabaka.sında 
derin kökler ealınıt bulunmaktadır. 
Bu parti, son belediye seçimlerinde, 
reylerin yüzde 75 ini, ayan seçimle· 
rinde de yüzde 85 ini almıştır. Bu par
tinin reisi Dr. Stoyadinoviç'tir. Reis 
vekilleri de sabık sloven halk partisi 
reisi Koroşeç ile sabık Bosna müslil
manları partisi reisi Spaho'dur. Diğer 

B. Stoyadınoviç'e nazaran Yuios
lavya'nın dahiU, haricı, ıktı:;aclı ve ıç
timai faaliyeti bir kı.iı teşkıl etmek-
tedir. Başv~kilin en büyük muvaffa;ei
yetleri arasında Bulgariı;tan ile akte
dilmlş olan ebedi dostluk misaktm 
Belgrad'da akdolunan İtalyan-YugO'!I: 
lav itilfıfrnı, DUyilk Britanya ile dos
tane münasebetler tesisini, Almanya 
ile olan münasebatın tanzimini, niha· 
yet Yugoslavya'nın beynelmilel siya
setinin ufkunu karartan bütün bulut
ların ortadan kaldırılmış olmasını zik
retmek l~zımdır. 
Aynı gazete, B. Stoyadinoviç'in 

son zamanların beynelmilel vakayiın 

yugoslav aulhunu maruz kılmıf oldu· 
ğu tehlikeyi bertaraf etmek için sar
fetmit olduğu mesaiyi kaydetmektt
dir. 

kıt unutmıyacağını yazdıktan sonra Şanghay, 24 a.a. - Japon makama-
Yuios:avya ile Almanya arasındaki tının mümessili, Çin'in Japonlar tara
d.os~lug~n lkl memleket ıraımda siya· fından kontrol edilmekte olan aksamı
s~ ~1~ ?1r ihtilafın bulunmamasına ve 1 nın kaffesinde ecnebilerıin müstefid ol 
bırıb~rı.ne benzer ekonomik menfaat- duklarr hariciez memleket hukukunun 
lere ıstinat tf -· · t b ·· · · il -..l' 

taraftan şurasını da tebarüz ettirın:k 
lazım gelir ki, daha diğer birço~ rn~
takil politik gruplar, memleketın bö_ • 
tün mmtakalarında geniş bir organı

zasyona malik bulunan Yugoslavya r~
dikal birliği partisine iştirak eylernış 
bulunmaktadır. 

Ekonomik ve mali inki§af 
Dıt ticaret vaziyeti, Milletler Cemi

yeti tarafından 1talya'ya karşı konu • 
lan ekonomik zecri tedbirler devreleri 
esnasrnda mahsCıs derecede fenalaş
mıştı. Bundan dolayı, Yugoslavya'nm 

Alman gazetelerinin dostane 
yazıları 

Berlin, 24 a.a. - Yugoslavya Başve
kili ve Hariciye nazırı Stoyadinoviç'· 
in iktidar mevkiine gelmesinin üçün
cü yıldönümü münasebetile alman 
matbuatı uzun makaleler neşretmekte
dlr. 

e ıgını e aruz ettırıyor. ga cuilmiş olduğunu beyan etmiştir. 

.., •.......•••.....•............................................................• 
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~ 196 Lira ile ~ .. -. 
Köstence, Bükref, Peşte, Prag, Viyana, Laypsik Ddres- : 

den, Berlin, Potsdam, Münih, Triyeste, Venedik 
1

Mila·no : 
Roma, Napoli, Kapri, Brindizi, Atina şehirleri~de ta~ • 
otuz iıki aün ı~zip eileneceksiniz. 

Hareket 23 Temmuz. 
• Paaport, vizeler, otel, yemek, vapur tren gezme ve eş-
: ya nakilleri dahildir. ' ' 
E Müracaat Natta İstanbul Galatasaray. • 

Muharrik kuvvet kullanan sınat 
müesseseler muamele vergisine tabi 
olacaklardır. On amele haddi, yeni 
projede de baki kalmaktadır. Proje
nin bir hükmü ile de, Maliye Vekale
ti, beş beygire kadar muharrik kuvvet 
kuttanan müesseseleri maktuiyete 
raptetmek selahiyetini haiz olacaktır. 

:: büyük garb komşusu ile ticari münase
: : betleri yoluna koyduğu ve yugoslav 
'"'111111111111111111111111111111111111111,. ihractı ve maliyesi için çok fena Qlan 

: UYAN VE YAŞA -: Mevsimin en nefis eseri 

. Berliner Börs~n Zeitung Alıınanya 
ıle Yugoslavya arasındaki dostluk 
münasebetlerinin inkişafını tebarüz 
ettirdikten sonra mütekabil menfaat
lerin tam manasiyle idrakinç is\inad 
eden bu dostluğun Stoyadinoviç için 
başhca muvaffakiyetlerden biri oldu
ğunu ye !talya ve Bulgaristanla temin 

:: Ve Eazla malumat ~lmak isteyen pazar ve pazartesi saat : 
: 13 - l~ aras~ Ankara da Belvi otelinde Natta namına Sait : 
: Çelehı ye muracaat. : . : 
"··········································· . •••••••••••••••••••••••••••••••••••r 



-6-

RESMİ İLANLAR 
Fabrikalar . 

4.000 kilo beyaz sablin ahnacak 

.. M. M. bakanhğı 

Bir mimar alınacak 
M. M. V. Hava Müstefarlığından: 
Hava müsteşarlığının göstereceği 

yerde çalıştırılmak üzere (210 • 165) 
lira aylık ücretle bir mimar alınacak
tır; isteklilerin aşağıdaki ya.zıh evrak 
lariyle Ankarada M.M. vekaleti hava 
müsteşarlığına, lstanbulda hava aktar
ma anbarı müdürlüğüne müracaat et
meleri. 

Talip fazla çıktığı takdirde müsaba· 
ka imtihanına tabi tutulacakları ilan 
olunur. 

1 - Türk olmak. 
2 - Mimarlık diplomasını haiz bu· 

lunmak. 
3 - Askerliğini bitirmiş ve diğer ve

kaletlerle ilgili olmamak. 
4 - Ecnebi kadın ile evli bulunma

mak. 
5 - sağlık durumu yerinde olmak 
6 - Hüsnü hizmet ve hüsnü hal 

vesikalarını hamil bulunmak. 
7 - Uç adet vesika fotoğrafı. 

3872 

Bir elektrik fen memuru 
ah nacak 

MM. V. Hava Müste§arlığından: 
Diyarbakır tayyare alayında çalış

mak üzere bir elektrik fen memuru a· 
lınacaktır. 

Verilecek ücret asgari (108) azami 
{210) liradır. 

İsteklilerin evraklariyle birlikte 
Ankaradakiler Ankarada hava müste
şarlığına, lstanbuldakiler lstanbulda 
Yeşilköyde hava aktarma anhan mü
dürlüğüne, İzmirdekiler İzmir tayya
re alay komutanlığına ve Diyarbakır
dakiler de Diyarbakır tayyare alay ko· 
mutanlığına müracaatları. 

(1926) 3873 

Yüz havlusu ahnacak 
MM. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Her bir tanesine tahmin edilen 

fiati (35) kuruş olan 14000 tane yüz 
havlusu açık eksiltme suretiyle müna
kasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 8 temmuz 938 cuma gü
nü saat 11 dedir. 

3 - Uk teminatı (367) lira 50 kuruş
tur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o
larak her gün öğleden aonra M. M. V. 
aatın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve temi
natiyle birlikte ihale saatında M. M. 
V. satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(1935) 3856 

Kınkkalede askeri sanf;at 
lisesine ücretle tabib Ye euau 

ah nacak 
- M M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Kırıkkale sanat lisesine 165 lira 
aylık ücretle bir tabib ve 108 lira ay
lık ücretle bir eczacı alınacaktır. 

2 - Mecburi hizmeti olmıyan ve as
kerlik vazifesini yapmış bulunanl:tr
dan istekli olanların muvazzah adres
leri yazılmış dilekçeleriyle birlikte 
diploma, nüfus tezkeresi tasdikli su
retleriyle fotoğraflı hal ter~üme~e~i!1.i 
Ankarada askeri liseler mufettışlıgı-

ne göndermeleri lazımdır. . 
3 - Durumu uygun görülerek seçı

lecek olanlardan ayrıca lüzumlu ev-
rak istenecektir. (1939) 3858 

Glisirin alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miayonundan : 
ı - Hepsıne tahmin edilen fiatı 920 

Ura olan 650 ila 800 kilo gliserin açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 12 temmuz 1938 salı 
günü saat 10 da M.M.V. satın alma Ko. 
da yapıiacaktır. 

3 - llk teminat 69 lira olup şartname
si bedelsiz olarak komisyondan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. cü 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te eksiltme saatinde M.M.V. satın al
ma Ko. da bulunmaları (2048) 4016 

Fotoğraf makir.ası ahnacak 
M. h1. V eki.leti Satın Alına Ko

misyonundan : 
ı - Hepsıne tahmin edilen fiatı 7000 

lira olan 13 adet komple yer fotoğraf 
makinesi kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 10 ağustos 1938 çarşam
ba günü saat ıs de M. M. V. Satın Al
ma Ko. da yapılacaktır. 

:; - İlk teminat 525 lira olup şartna
mesi bedelsiz olarak M.M.V. satın al
ma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni te· 
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. cü 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te teklif mektuplarını eksiltme saatin-

den behemehal bir saat eveline kadar 
M.M.V. satın alma Ko . .na vermeleri 

(2047) 4015 

Vazelin alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

5080 lira olan sekiz bin ila on bin ki
lo vazelin kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 12 temmuz 1938 sah gü
nü saat 11 de M.M.V. satın alma Ko. da 
yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 381 lira olup şartna
mesi bedelsiz olarak komisyondan alı
nır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te teklif mektuplarını eksiltme saatin
den behemehal bir saat eveline kadar 
M.M.V. satın alma Ko. reisliğine ver-
meleri (2049) 4017 

Otomobil benzini ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

nıiayonundan : 
1 - Yüz kırk iki ton otomobil benzi

ni kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Beher kiloya tahmin edilen be

del on dokuz kuruş olup ilk teminat 
bedeli iki bin yirmi üç lira elli kuruş
tur. 

3 - Şartnamesi 135 kuruş mukabi
linde M.M.V. satın alma komisyo
nundan alınabilir. 

4 - İhalesi 13 temmuz 1938 çarşam
ba günü saat 15 dedir. 

S - Eksiltmeye girecekler 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgelerile teklif mektupla
rım kanunun tarifatı dahilinde en 
geç ihale saatinden bir saat eveline 
kadar M.M.V. satın alma komisyonu· 
na vermeleri (2050) 4018 

Bir (ifl hangar yapllnlacak 

muz 1938 saat 15 de Ankara levazım a
mirliği Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Hepsinin muhammen bedeli 10320 
lira, ilk teminatı 774 liradır. Şartname
si hergün komisyonda görülür. Kanu
ni vesikalarda bulunan teklif mektup
larını saat 14 de kadar komisyona ver-
melri (2053) 4021 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 
1 - Kırklareli tümen birliklerinin 

938 senesi mali yılı ihtiyaçları için 
1 200 000 kilo yulaf kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Beher kilo
sunun muhammen fiatı 6 kuruş olup 
ilk teminatı 4850 liradır. İhalesi 4 
temmuz 938 pazartesi günü saat 17 de 
dir. İsteklileri şartnamesini 100 ku
ruş mukabilinde satın alma komisyo
nundan alabilirler. 

2 - Talihlerin kanunun 2, 3, üncü 
maddelerindeki vesaik ile teminat 
mektublarım havi zarflarını belli gün 
ve saatten en az bir &aat eveline kadar 
tümen satın alma komisyonuna verme-
leri. (1860) 3717 

Kuru ot ahnacak 

Aakerı t abrıa<alar Umurn 1v1ud1.1r
lüğü Satm Alma Komiı.yonundan: 

Tahmin edilen bedeli (1600) lira o -
lan 4000 kilo beyaz sabun askeri fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alına komisyonunca 18. 7. 938 tarihin
de pazartesi günü sat 10 da açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(120) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez
kur gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (2029) 4008 

6 ton zeytin yağı ahnacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (3000) lira o

lan 6 ton zeytinyağı askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 18. 7. 938 pazartesi gü
nü saat 11 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Talihlerin mu
vakkat teminat olan (225) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki vesaikle mezkür gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (2030) 

4009 

5.000 kilo san sabunlu kösele 
almacak 

Askeri Fabrikalar Umum MüdürAnkara Levazım Amirliği Satın 
lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

Alma Komiayonundan : Tahmin edilen bedeli 11250 lira o-
l - Kırklareli tümen birliklerinin 

lan 5.000 kilo sarı sabunlu kösele as-938 senesi mali yılı ihtiyacı için 840000 
keri fabrikalar umum müdürlüğü merkilo kuru ot kapalı zarf usuliyle ek-
kez satın alma komisyonunca 12.7.938 

siltmeye konulmuştur. Beher kilosu- salı günü saat ı 1.30 da kapalı zarf ile 
nun muhammen fiati 3 kuruş 50 santim ihale edilecektir. Şartname parasız o
olup ilk teminatı 2205 !iradır. İhalesi , larak komisyondan verilir. Talihlerin 
11 temmuz 938 pazartesi günü saat 17 muvakkat teminat olan 843 lira 75 ku
dedir. İstekliler şartnamesini 200 ku ruşu havi teklif mektublarını mezkür 
ruş mukabilinde satın alma komisyo - günde saat 10.30 za kadar vermeleri 
nundan alabilirler. ve kendilerinin de 2490 numaralı ka-

2 - Tc.iiblerin kanunun 2, 3, üncü nunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve-
~na-ldelerindt:ki vesaik ile teminat . saikle mezkur gün ve saatte komısyo-
mektublarını havi zarflaıını belli gün na müracaatları. (1980) 3939 
ve saatten en az bir saat eveline kadar 
tümen satın alma komisyonuna ver- 7 5 ton Fluspat ahnatak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- meleri. ( 1859
) 

3716 Askeri Fabrikalar Umum Müdür-

Yoğurt alınacak lüğü Satın Alma Komisyonundan: misyonundan : 
1 - İzmir tayyare alayında yaptırıla

cak (F) tipi bir çift hangar inşaatı ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (252.901,25) iki yüz 
elli iki bin dokuz yüz bir lira yirmi 
beş kuruştur. 

3 - Eksiltme 12 temmuz 1938 salı gü
nü saat 15 de Ankarada M.M.V. satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - llk teminat 13866 lira 5 kuruş
tur. Keşif, proje ve şartnameler 1265 
kuruıa M. M. V. satın alma Ko. dan 
alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni te
minat ve 2490 sayılı kanunun iki ve ü
çüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
müteahhitlik vesikaları ile birlikte 
teklif mektuplarını eksiltme saatin
den behemehal bir saat eveline kadar 
Ankarada M.M. V. satın alma Ko. reis-
liğine vermeleri. (2024) 4005 

Yün fanila alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 -Beher tanesine tahmin edilen fi. 

atı (188) yüz seksen sekiz kuruş olan 
12000 on iki bin tane yün fanila kapa
lı zarf u&uliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - İhalesi 7 temmuz 1938 per~embe 
günü saat 15 dedir. 

3 - llk teminatı 1692 bin altı yüz 
doksan iki liradır. 

4 - Evsaf ve ,artnamesi bedelsiz ola
rak hergün öğleden sonra M.M.V. sa
tın alma komısyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun ikinci ve üçüncü madde
lerinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektuplarile birlikte ihale sa
atinden en az bir saat evci M.M.V. sa
tın alma komisyona müracaatları. 

(2025) 4006 

A. Levazım Amirli{Iİ 

Binek ve yük hayvanı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 4:8 yaş arasında ve en aşağı 1,43 

beden yüksekliğinde binek hayvanı. 
2 - 1,36:1,40 beden yüksekliğinde 

mekkari beygiri. 1,30 :1,35 beden yük
sekliğinde mckkari katırı. 

3 - 1,35 :1,40 beden yüksekliğinde M. 
T. beygiri. 1,32 :1,37 beden yüksekli
ğinde M. T. katırı. 

4 - Satın alınacağından hayvanı olup 
da satmak isti yenlerin Ankarada Sarı
kıtlada satın alma komisyonuna baş-
vurmaları. (2051) 4019 

Muhtelif reçel olanacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabnal· 

ma Komiıyonundan : 
ı - Ankara garnizon müesseseleri i

çin 9800 kilo kaytn, 9800 kilo vişne, 
4400 kilo ayva ki ceman 24000 kilo re 
çelin kapalı zarfla eksiltmesi 11 tem-

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 
1- İdareleri !Stanbul LV. amirliği· 

ne bağlı müessesat ıçin 113316 kilo yo
ğurt kapalı ı:arfla eksiltmesine talib 
çıkmadığından 27 haziran 938 pazarte
si günü saat 15.30 da Tophanede LV. 
amirliği satın alma komisyonunda 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli beher kilosu 
17 .50 kuruş ilk teminatı 1847 lira 27 ku
ruştur. Anadolu ciheti, sur harici sur 
dahili olmak üzere üç grupa ayrılabi
lir. Şartnamesi komisyonda görülebı
lir. İsteklilerin kanuni vesikalar ile 
beraber belli saatte komisyona gelme-
leri. (2013) 3972 

32.800 kilo sadeyağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Komiıyonundan : 
1 - Kapalı zarfla 10 haziran 938 de 

eksiltmeye konulan tümen birlikleri
nin 32800 kilo sade yağına talih çıkma
dığından eksiltmesi kapalı zarfla 1 
temmuz 938 cuma günü saat 16 da yapı
lacaktır. Muhammen bedeli 29520 li
ra, muvakkat teminatı 2214 liradır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin bildi
rilen gün ve tayin edilen eksiltme sa
atinden bir saat evel teminat teklif 
mektubları, ve 938 senesine aid ticaret 
odası vesikasiyle Lüleburgaz tüm. sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(1869) 3737 

Çadır tamir ettirilecek 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan: 
1 - Harp okulunda mevcud 174 

mahruti çadırın tamiri pazarlığı 27 ha
ziran 938 saat 14 de Ankara levazım 
amirliği SA. AL. KO. da yapılacak
tır. 

2 - İsteklilerin çadırları görmek ü
zere harp okulu levazım müdürlüğüne 
ve pazarlık için belli vakıtta komisyo-
:ıa miiracaat etmeleri. (2002) 3944 

Tahmin edilen bedeli (3300) lira o
lan (75) ton fluspat askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 9.8.938 sah günü saat 
10 da açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Şartnaı:pe parasız olarak komis
yondan verilir. Tıaliblerin muvakkat 
teminat olan (247) lira (50) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezkur gün ve aa
atte komisyona müracaatları. (2010) 

3955 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komiayonundan: 
300 Kilo ferro Titan 
200 Kilo ferro silisyum aleminyum 

2600 Kilo ferro W elfram 
Tahmin edilen bedeli (18500) lira o

lan yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 15.8.938 pazartesi günü saat 11 
de kapah zarfla ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan ve
rilir. Talihlerin muvakkat teminat o
lan (1387) lira (50) kuruşu havi tek
lif mektublarını mezkur günde saat 
10 na kadar komi:Jyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. {1951) 3933 

Aakeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Satın Alma Komisyonun
dan: 
Aşağıda yazılı ebat ve miktarl~rda 

olmak üzere ceman lOO<t metre mıka
bı çam tahtası alınacak. 
400 Metre Mika.bi 4,00 x 0,22 x 0•25 m. 
400 Metre Mikabı 4,00 x o.2o x 0•25 m. 
200 Metre Mikabı 4,00 x 0.18 x 0·~5 m. 

Tahmin edilen bedeli ( 45.ooo) lıra o-
lan yukarıda ebat ve miktarı yazılı ce-

1000 metre mikibı çam tahtası as
=r~ fabrikalar umum müdürlüğü An
kara sann alma komisyonunca 13 - 7 -
938 çarıamba günü saat 11 de kapah 
zarfla ihale edilecektir. 
şartname (2) lira (25) kuruş muka

bilinde komisyondan verilir. Taliple-

Muhtelif erzak ve yem ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği SatınAlma Komisyonundan : 

Miktarı Fiatı teminatı 

Cinsi Kilo Kş. Lira Eksiltme şekli Tarih Saat 

511,88 Kapalı zarf 9-7-938 C. Ert. 
115 Açık eksilt. .. .. .. .. .. 
142, 5 .. " " " .. .. .. 
206,25 .. .. 11-7-938 P. ert. 
90,75 .. .. " .. .. .. .. 

110,75 .. " .. .. .. .. .. 
166 

" .. " .. .. .. .. 

rin muvakkat teminat olan (3375) li
rayı havi teklif mektublarını mezkur 
günde saat 10 na kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte lromis
yona müracaatları. 

(1887) 3870 

Yevmiye en az 500 ve en 
(ok 1500 kilo destere ve 

rende falaıı ahnacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Sabn Alma Komiayonundan : 
Azami ve asgari miktarları yukarda 

yazılı ve tahmin edilen bedeli 1856 lira 
25 kuru§ olan talaşlar 6. temmuz -938 
çarşamba günü saat 10 da açık arttır -
maile satılacaktır. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 139 lira 22 ku
ruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle sözü geçen gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (1953) 

3836 

300 fon kadod bakır alınacak 
Aaken Fabrıkalar Umwn Mudur

lüğü Satan Alma Komiayonundan: 
Tahmin edilen bedeli 120.000 lira o

lan 300 ton kadod bakır askeri fabri· 
kalar umum müdürlüğü Ankara satın 
alma komisyonunca 12.8.938 cuma gü
nü saat 11 de kapalı zarf ile ihale edi
lecektir. Şartname 6 lira mukabilinde 
komisyondan verilir. Talihlerin mu
vakkat teminat olan 7250 lirayı havi 
teklif mektublarını mezkur günde sa
at 10 na kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (1952) 3934 

Z.000 kilo arap sabunu ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (600) lira olan 

2000 kilo arab sabunu askeri fabrika -
lar umum müdürlüğü merkez satın al
ma komisyonunca 18. 7. 938 tarihinde 
pazartesi günü saat 10,30 da açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartname 

parasız olarak komisyondan vet"ilir. 
Taliblerin muvakkat teminat olan 
(45) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkür 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

{2027) 4007 

Demiryolları 
Vagon ve lokomotif 
yayları alınacak 

D. Demiryollan Satm Alma Ko
miayonundan : 

Muhammen bedeli 23.000 lira ola:ı 
vagon ve lokomotif yayları 10. 8. 1938 
çarşamba günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1725 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta -
yin ettiği vesikaları ve nafıa müteah
hidlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14,30 a kadar komiıyop reis -
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpa
şada tesellüm ve sevk tefliğinden da-
ğıtılacaktır. (2017) 4004 

Çam tomruk ahn~ak 

vesikalarını ibrazı şarttır. 

7 - İhale 11.7 .1938 günü saat ıs de 
Erzurumda Gölbaşmdaki işletme bina 
sında müteşekkil komisyonda yapıla
cağından taliplerin tarihi mezkurda 
2490 sayılı artırma ve eksiltme kanu
nunun 31 ve 32 inci maddeleri muci
bince teklif mektuplarını ve icab eden 
diğer vesaiki vaktinde işletme komis
yon başkanlığına tevdi etmeleri lazım-
dır. (3826-2067) 4028 

Para kasası alınac lk 
D. U. Yolları ::iatın Alına Komia • 

yonu.ndan: 
Muhammen bedeli 15200 lira olan on 

adet büyük ve 60 adet küçük para ka
sası 26.7.938 sah günü saat 15.30 da 
kapah zarf usulü ile Ankarada ida~e 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (114-0) li
ra0hk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılmaktadır. (1995) 3942 

Kamyon Ye otobüs lastikleri 
alınacak 

D. D. Yolları Satm Alma Kom.İıl
yonundan: 

Muhammen bedeli 23500 lira olan 
250 adet iç ve 250 dış kamyon ve oto
büs lastiği 25.7.938 paazrtesi günü saat 
15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1762.50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahihdlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14.30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dagı-
tılmaktadır. (1994) 3941 

Renkli veya beyaz üstüpü 
ah nacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komi .. 
yonundan: 

Muhammen bedeli 36400 liran olan 
130 ton renkli veya beyaz üstüpü 7 - 7 
- 938 perşembe günü saat ıs de kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare bina-
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2730 Vi
rahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, nafia müteah
hitlik ve11ik1Mıı ve tekliflerini aym gün 
saat 14 de kadar komisyon reisliğine 

vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 182 kurup Ankara " 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta
dır. (1934) 3874 

Hareket memuru namzedi 
ah nacak 

Devlet Demiryolları İ§letme U
mum Müdürlüğünden : 

1 - Devlet demiryolları istasyon tu

nıf mda istihdam edilmek üzere müsa
baka ile hareket memur namzedi alı· 
nacaktır. 

A - Müsabakaya iştirak edebilmek 
için orta tahsili bitirmiş olmak. 

B - Türk olmak. 
C - Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan (da

hil) yukarı olmamak. 
D -Asgari bir sene için askerlikten 

muaf olmak. 
Onuncu ltletme Müdürlüğünden: E - İdaremiz hekimleri tarafından 
idaremiz ihtiyacı için mübayaa edi- yapılacak sıhhi muayenelerinde faal 

lecek 5000 m~ çam tomruk kapalı zarf serviste çahşmağa mani bir arıza ve 
usulü ile eksıltmeye konmuştur. hastahğı olmamak. 

1 • Muhammen bedel tomrukların 2 - Müsabakada kazananlar 61 lira 
beher metre mikabı 14 liradan (70.000) ile tayin edileceklerdir. Ecnebi lisan-
liradır. lardan birine vakıf olanlar 67 lira ÜC· 

2 - Muvakkat teminat 4750 liradır. retle alınacaklardır. 
3 - Çam tomrukları Kars orman mü- 3 - Müsabaka imtihanı 9 temuz 938 

dürlüğünce Oltinin Köroğlu ormanla- cumartesi günü saat 14 de Haydarpa
~ı?dan Devlet demiryolları idaresi şa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayse
ı~ın tahsis edilecek maktalardan teda- ı ri, Malaty~, Adana, Afyon, İzmir ve 
rık edilecektir. Erzurum ışletme merkezlerinde ya-

4 - Teslim yeri Sarıkamışta İdareye pılacaktır. 
aid hizar fabrikasıdır. 4 - En son müracaat 8 temmuz 938 

5 - Daha mufassal malümat almak is- cuma gününe kadardır. 
tiyenler bu işe aid şartnameleri Erzu- 5 - Talipler işletmelere ve istas
rumda idare veznesinden Sarıkamış, yonlara istida ile müracaat edecekler
Kars istasyonlarından ve Haydarpa:p dir. 
birinci İşletme, Ankara Devlet demir· 6 - Kabul şerait ve eV5afı hakkında 
yolları merkez veznesinden 350 kuruş daha fazla malUmat almak isteyenler 
mukabilinde alabilirler. işletme merkezlerine ve istasyonlara 

6 - Taliplerin umumi müteahhitlik müracaat edebilirler. (1945) 3E'59 

Muhtelif amyant, kilingrit, salmastra 
ve saire ahnacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komiayonundan : 
İsmi, muhammen bedel ve muvakkat teminatı aşağıda yazılı muhtelif 

cins amyant ve klingrit, salmastra, vagon ve bina camları, muşamba ve li
noleum 6-7-1938 çarşamba günü saat 15 den itibaren ayrı ayrı kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kamı
nun tayin ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ay
nı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri 15zımdır. 
şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpaşa

da tesellüm ve sevk ıefliğinden dağıtılacaktır. 
Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 

1 s mi Lira K.. Lira K. 

Amyant, klingrit 18749 00 1406 18 
Salmastralar 6835 00 5~2 63 
Camlar 15031 00 1127 33 
Muşamba ve Linoteum 11262 50 844 69 

(1907) 
3850 
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ı······H·~~~····k~·~~:;,~:J ...................... ~ ............. .. 
~ebeke ve su tesisatı eksiltmesi 

TürkkUfu Genel Direktörlüğün -
den : 

1 - İnöµü kampında yapılacak 
4283,90 lira keşif bedelli şebeke ve su 
tesisatı işleri pazarlık suretile eksilt
meye çıkarılmıştır. 

2 - Pazarlık 25 haziran 938 tarihin
de cumartesi günü saat 11 dedir. 

3 - Şartnameler her gün Türk Ha -
va kurumunda görUIUr. 

4 - Talihlerin şartnamede yazılı 
vesikaları ile birlikte mezkur saatte 
% 7,5 temlnatlarile birHkte•mliracaat-
~L 3~ 

Defter, Cedvel, talimatname 
yapl1rllacak 

Türk Hava KurUDıu Genel Mer
kezinden: 

Türk Hava Kurumuna aid 1200 def
terle 10600 cedvel ve 600 talimatna
me 28. 6. 938 tarihinde eksiltmeye kon-
muştur. . 

Nilmunc ve şartnameyi görmek ıs
tiyenlerin Kurum ııatın alma kom.isyo· 
nuna müracaatları ilan olunur. 3992 

Aiti benzin tankı yaphnlacak 
Türk Hava Kurumu Genel Merke· 

zinden ı 
1) Merzifon'da tayyare meydanında 

türk hava kurumu tarafından yaptırı
lacak 25 er tonİuk (6) tane benzin tan
kının inşası kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmu9tur. 

2) Ketif bedeli (57.540) (elli yedi 
bin beş yüz kırk) lira (97) (doksan ye
di kuru9)tur. 

3) İlk teminat (4.127,05) (dört bin 
yUz yirmi yedi lira beş kurut) tur. 

4) K:eşif evrakiyle proje ve şartna
meler (288) kuru9 mukabilinde Anka
ra türk hava kurumundan verilecek
tir. 

5) Eksiltme 4.7.938 pazartesi günü, 
saat ıs de, Ankara türk hava kurumu 
başkanlığı binasında satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

6) Eksıitmeye girecekler kanuni te· 
minat ve (2490) sayılı kanunun (2 ve3) 
üncü mo2ddelerinde yazılı belgelerle 
ve miiteahhidlik veaikalariyle birlikte 
teklif mektublarım eksiltme saatinden 
bir saat eveline kadar Ankara'da türk 
hava kurumu ba,kanlığı binasında te
şekkül eden satın alma komisyonu re-
isliğine vermelidirler. 3699 

Merzifondo inşaat 
Türk Hava Kurumu Genel Merke

zinden : 
1) Merzifon'da tayyare meydanında 

tUrk hava kurumu tarafından yaptuı· 
lacak: 

A - (34.777) lira (35) Kr. bedeli ke· 
§ifli etüv ve çamaşırhane 

B - (3.692) lira (96) kuruş keşifli 
yağ deposu 

c - (8.485) lira (16) kuruş keşifli 
cephanelik, 

ç _ (13.327) lira (74) Kr. keşifli u
mumi mutbak, 

D - (10.727) lira (50) K:r. 50 tonluk 
ıu deposu, 

E - (33.446) lira (28) Kr. keşifli e
rat pavyonu, 

F - (2.341) lira (86) Kr. ke§ifli ka-
nalizasyon, 

G _ (17.468) lira keşifli harici kab-
lolarla harici tenvirat, 

H - (7.400 lira (53) Kr. keşifli e
lektrik santrah binası, 

1 - (32.872) lira (50) Kr. keşifli yo
lun tutan olan (Hi4.53~) lira (~8) ku
ru~) yüz altmış dört bın be§ yuz otuz 
dokuz lira, seksen sekiz kuruşluk) in
gaat kapalı zarfla eksiltmeye konul
muıtur. 

2) Teminat (9.477) liradır. 
3) Keşif evrakiyle proje ve şartna

meler (823) kuruş mukabilinde Ank~
ra türk hava kurumu tarafxndan vert
lecektir. 

4) Eksiltme 5.7.938 salı günil, saat 
15 de, Ankara türk hava kurumu b~ş
kanlığı binasında, satın alma komıs· 
yonunda yapılacaktır. A 

5) Eksiltmeye girecekler kanunı te· 
minat ve (2490) ıayıh kanunun (2 ve 
3) üncü maddelerinde yazılı belgel~r
le ve müteahhidlik vesikalariyle bır
likte teklif mektublannı eksiltme sa· 
atinden bir saat eveline kadar Ankara. 
türk hava kurumu başkanlığı binasın
da teşekkül eden <;atın alma komisyo· 
nu rei<ıl i ·,;ne vermelidirler. 3698 

Talebe kabul şartlan 
Hava Okulu Komutanlığından: 
Hava Okulları talimatının 86 m

cı maddesinde yazılı §artları haiz is
tekliler : 

Dilek kağıdı ve ve10ikaları ile tem· 
muz başlangıcından ağustos sonuna 
kadar okula baş vururlar. Okulun bu· 
lundu ğu yerin dışında bulunanlar di
lek kağıdları ile vesikalarını posta i
le okula gönderirler. Ve alacakları 
karşılığa göre hareket ederler. 

Madde 86 Hava okulu gedikli kıs
mına girme şartları şunlardır. 

A - Türk olacak. 
B - Orta mektep lise sekizinci sınıf 

tahsilini bitirmiş en az 17 ve en çok 20 
yaşında olmak. 

C - Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve u
çuş işlerinde kullanılmağa elverişli ol 

uı;us 

duğuna dair mütcıhasıısları tamam o- birlikte kanunun tarifat ve fartname
lan bir hastahanede ııhhat heyeti ra· deki 'eraite tamamen uygun ve nok -
poru olmak, boy l.65den aşağı olmıya- sannz olarak teklif mektublarını havi 
caktxr. kapalı zarfları ihale saatinden bir sa-

Dı,arıda bulunaıılar ı at evel komisyon reiıliğine vermeleri 
Bulundukları y~rin askerlik şubeıi- ilan olunur. (1858) 3715 

ne müracaatla muayeneye g~nderilir- ~elon . asfalt pı'st yaphnlacak 
ler. Tam te,kil!tlı sıhht heyet bulunan 
yerlerde o yerin bilyük kumandanına btanbul ~atıa ıv1udurtıiğünden: 
müracaatla muayeneye gönderilirler. 11.7.938 tarih pazartesi günü sat 15 

D -Ahlakı sağlam olduğuna ve hiç te İıtanbulda nafıa müdürlüğü cksilt
bir suretle ııuçlu ve mahkum olmadığı- me komisyonu odasında (18172.53) li
na dair bulunduğu yerin emniyet mü- ra keşif bedelli Yeşilköy i&tasyon bi
dürlüğünden veya polis amirliğinden nası önünde yapılacak beton asfalt 
taıdikli veıika göstermek. pist inşaatı kapalı zarf usulile eksilt-

E - Mektebe alınacak okuyucular meye konulmu§tur. 
gedikli erbaşlar hakkındaki 2505 sayı-· Mukavele, eksiltme, baymdırhk it· 
lı kanun mucibince muamele görecek- !eri genel, husuliıi ve fenni ,artname -
lerini mektebi bitirdiklerinde 12 yıl leri, proje, keşif hülasasile buna mü
müddetle hava gedikli erbat olarak va- teferri diğer evrak dairesinde 6ÖrUle-
zife göreceklerini taahhüd etmek. tektir. 

F - Mektepçe yapılacak seçme im· Muvakkat teminat (1363) lira (00) 
tihanda kazanmak. kuruştur. 

H - İstekli adedi çok veya imtiha- İsteklilerin teklif mektubları ve en 
nım kazananlar alınacak mikdardan az (15.000) liralık bu işe benzer iş yap
fa.zla olursa bunların isinden riyazive tığına dair idarelerinden almış olduğu 
bilgileri· daha iyi ve yabancı dil bilen-' vesikalara istinaden Nafıa Vekaletin
ler yenlenir. Hava mektebleri okuyu- den alınmış 938 senesi ehliyet ve tica
cuları askeri liseler okuyuculart gibi ret odası vesikaları ve kapalı zarfları
yedirilir ve giydirilir. K:itap ve diğer m 11. 7. 938 pazartesi günü saat (14) e 
ders için lazım olanlar parasız verilir. kadar İstanbul nafıa müdürlüğüne 

V - Hava okullarına kahul edilen- vermeleri lazımdır. (3651/ 1975) 3892 
lerden birinci sınıfı muvaffakiyetle E 1 kt • k t • t 
bitirenler arasından kalbiliyetlerine e rı esısa 1 
göre uçucu, makinist, telıiz, fotoğraf- Keskin Belediye Riyasetinden : 
çı, atış ve bombardrmancıhğa ayrılxr· Keskin kazasının (22639) liralık ke-
lar. (3587/ 1913) 3851 şif bedelli elektrik tesisatı 45 gün müd

Vilôyetler 
' -

Ekmek alınacak 
Aydm C. Müddei Umwniliğin

den: 
1 - 15temmuz1938 tarihinden mayıs 

1939 sonuna kadar Aydın ceza evi 
mahkfunlarına vasati günde 330 adet 
verilmek üzere muhammen bedeli 8448 
liradan ibaret beheri 960 gramdan ter
li buğdayından yapılmış ikinci nevi 
ekmek ceza evine teslim edilmek şar
tiyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme kapalx zarf usuliyle ya
pılacaktır. 

3 • Muvakkat teminat mikdarı 934 ll
radır. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekler tek
lif mektuplarını ve bu gibi teahhütle· 
re girebileceklerine dair ticaret oda
sın<lan alacakları vetiikalarla birlikte 
15 temmuz 1938 cuma günü saat 16 ya 
kadar makbuz mukabilinde C.M.U. li· 
ğine tevdie mecburdurlar. 

5 - Eksilttne ve ihale muamelesi 15 
temmuz 1938 cuma günü saat 16 da 
Aydın C. M. U. liği dairesinde topla· 
nacak komisyon huzurunda yapda<:ak
tır. 

6 ·Masraflar müşteriye aittir. 
7 • Daha fazla malumat almak ve 

şartnameyi görmek istiyenler C. M. U. 
liğine müracaat etmeleri la:ımndır. 

(2073) 4033 

Gö~men evleri yaplartlacak 
Elazığ iskan Müuuı ıuğünden : 
ı - Elazığ merkezinde 15 çift evin 

muhammen bedeli 15206 lira ve 20 tek 
göçmen evinin muhammen bedeli 
10911 lira ve Karakoçan kazasında 17 
çift evin muhammen bedeli 19677 l~ra 
33 kuruş, Sivrice kazasında 11 çıft 
evin muhammen bedeli 14198 lira o
lup kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 -Talihler% 7,5 teminatı muvak· 
kate verecekleri gibi inıaat işlerinde 
bulunduklarına dair nafıadan musad • 
dak bonservis ile ticaret odaıı9-dan bir 
vesika ibraz etmeleri mecburidir. 

3 - İhalesi 4 temmuz 938 pazartesi 
günü saat 14 te Elazığ iikan müdürlü
ğünde tefekkül edecek komisyon hu · 
zurile yapılacaktır. 
4- Talibler yevmi mezkiirun saat 

12 sine kadar teminat makbuzlarile 
diğer vesaiki komisyon reiıliğine 
göndermeleri Hizxmdır. 

5 - Bu hususa aid ıartnameler is
kan müdürlüğünden meccanen alınır. 

Hariçten istiyenler mektub ücreti· 
ni göndermeleri icabeder. 

(3763/2038) 4010 

6 memur evi yaphnlacak 
Gazianteb Nafıa Müdürlüğün

den : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Geçen sene ihale olunan İslahiye 

gümrük memur evlerinden bu seneye 
bırakılan 48231 lira 89 kuruş bedeli ke
şifli altı memur evi inşaatıdır. 

2 - MezkO.r inşaat 10.6.938 tarihin
den itibaren 21 gün müddetle münaka
saya konularak eksiltmesi 1 temmuz 
938 tarihine rastlayan cuma günü sa
at 16 da G. Anteb nafıa müdürlüğünde 
müteşekkil eksiltme komisyonunca 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık, genel 
şartnamesi fenni şartname ve projeyi 
nafıa müdürlüğüne müracaatla göre
bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iı
teklilerin 3617 lira 40 kuruşluk muvak
kat teminat vermesi ve elinde nafıa ve· 
kaletince verilmiş yapı işleri müteah· 
hidllk vesikası bulunmasx şarttır. 

5 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 
ikinci ve üçüncü maddelerinde yazılı 
vesikalar ve muvakkat teminat makbu· 
zu veya banka kefalet mektublariyle 

detle ve kapalı zarf usuliyle ilan edil
miş ise de talip zuhur etmediğinden iş
bu müddet kapalı zarf uauli ile bir ay 
daha temdit edilmiştir. İhale 11 tem
muz. 938 pa.zarteai gUnU aaat 15 de 
Keskin belediye encümeninde yapıla • 
caktır. Talipler iş.bu tesisatın heyeti u
mumiyesine birden talip olacakları gi • 
bi 2997 liralık santral binasına ve 1200 
liralık 200 adet ağaç direğe, 6500 lira
lık 60 normal beygir takatında kon • 
danseli buhar makinasına ve 11942 li· 
ralık elektrik şebeke teııisatına ayn, ay
rı talip olabilirler. 

Proje ve şa,rtnameler Keskin bele
diyesinden istenir ve alınabilir. Talip • 
lerin ek~iltme kanunu mucibince icap 
eden vesaiki hamilen 11-7-938 pazarte
si günü saat 15 den evvel Keskin bele -
diye encümenine müracaatları tekrar i-
ı:ı .. ,..ı.ınur. (1941) 3830 

Ekmek münakasası 
Konya C. Müddei umumiliğin

den: 
1 - Konya ceza evinin bir yıllık ek

mek ihtiyacı 14.6.938 gününden 30.6. 
938 giinUne kadar 15 gUn mUddctle ka
palı zarf uııuliyle eksiltmeye . konul· 
muştur. 

2 - İhale 30.t5.938 tarihine dek ge -
len perşembe günü saat 15 de K:onya C. 
M. U. liği daireıinde icra olunacaktır. 

3 - Talihler teklifnamelerini o gün 
saat 14 den evel komisyon riyasetine 
vermiş bulunacaklardır. 

4 - Ekmek ikinci nevl yerli unun· 
dan has olacak ve tallbler bedeli mu
hammenin yüzde yedi buçuğu olan 
(1997) bin dokuz yüz doksan yedi lira 
(28) yirmi sekiz kuruf teminatı mu
vakkatelerini teklifnamelerile birlikte 
komisyona vermi9 bulunacaklardır. 

5 - DördilncU maddede nevi göste
rilen has ekmeğin kilosu ıimdiki narh 
ile 9.5 kuruştur. 

6 - İlan ve sair bUtUn masraflar mü-
teahhide aiddir. • 

7 - Faıla izahat almak ve prtname
yi ' görmek isteyenlerin Konya ceza e· 
vi direktörıUgilne haf vurmaları ilan 
olunur. (1868) 3723 

2 makinist ahnacak 
Kayaeri Valiliğinden : 
Kayseri nafıa dairesinde 100 lira ay· 

lık ücretle da~mi bir bat makinistlik i
le 70 lira ücretli daimi bir makinistlik 
münhaldir. 

Talihlerin evrakı ile temmuz bida
yetine kadar Kayserl nafıa miidilrlü· 
ğiine müracaatları. (1879) 3740 

Parti halkevi binası 
• 
ıntaıı 

Akhisar C. H. P. Ba§kanhğından : 
Akhisar Parti ve Halkevi binası in· 

şaatma aid bundan evvel mtinakasa
ya konulmu§ olan plan ve proejler de
ğiştirilmiş ve yeniden yaptırılan prO· 
je' üzerine keşif tutarı (54494) lira o
lan yeni inşaat vahit fiat üzerinden 
ve bir ay müddetle kapalı nrf usu
liyle eksiltmeye çıkarılmıştır. İhale 
ı temmuz 1938 cuma günü saat 16 da 
Parti. binasında yapılacaktır. İstekli· 
ler plan, şartname ve keşifnameyi _(5) 
lira mukabilinde parti başkanhgın· 
dan alabilirler. (1778) . 3586 

Soğuk hava deposu ve buz 
yapma tesisat ve inıaat iıi 
Zonvuldak Urbayhğından ı 

8. 6. 938 tarihinde kapalı zarf usu
lile eksiltm~i yayxlmak üzere ilan e: 
dilen (31.000) lira muhammen bedel~ı 
soğuk hava deposu ve buz yapma te;ıı
sat ve inşaatı i§i, ayni şartname ~le, 
24go sayılı kanunun 40 ıncı maddes.ıne 
tevfikan 8. 7. 938 cuma günü saat 15 e 
kadar pazarlığa çıkarılmıştır. 

İsteklilerin muayyen gün ve saate 
kadar 1325 liralık muvakkat teminat • 
lariyle Zone:uldak belediye encUmeni· 

no müracaatları ilin olunur. (1874) 
3726 

Elektrik yaptırılacak 
Nar S.lediye Reiıliiinden ı 
Nevşehire bağlı Nar köyü belediye-

sinin, Nevtehir elektrik fabrikasın
dan cereyan almak suretiyle Nar k6· 
yünden elektrik: şebekeıi tesisatı ya
pılacağından kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
4961 lira olup muvakkat teminat mik
darr 372 liradır. 

Müteahhit isterse beheri beş lira 
kıymetli ağaç direk işbu tesisattan 
hariç tutulacak Ye bedeli tenzil edi
lecektir. 

İhale 15 temmuz 1938 cuma gilnü 
saat 15 de Nar belediyesinde yapıla-
caktır. • 

Bu baptaki evrakı Hizimeyl görmek 
isteyenler Nevşehir ve Nar belediye
lerine müracaatla okuyabileceklerdir. 
Keyfiyet ilan olunur. 3602 

Göcmen evleri yaphrılacak 
Diyarbakır lakin Müdürlüğün • 

den : 
Villyet merkezine bağlr Krtrrpil • 

Yeni, Kabi ve K:arabaş köylerile Bis
mil kazası merkezinde ve !\nbar çayı· 
Mehmetli mevkiinde ve Erğani Q:;ma· 
niye kazası merkezinde ve Harbeto kö
yünde (298) göçmen evinin toptan ve 
perakendeye ayrılarak ihalesi hakkın· 
daki sıhat vekaletinin emirlerine da· 
yanarak aşağıda gösterile!\ köy ve 
grupların 19.12.935 tarih ve 2/ 3711 sa
yılı kararnameye tevfikan 20 haziran 
938 den itibaren (15) gün milddetle 
münakasaya çıkarılmı~ olduğundan 4 
temmuz 938 tarihine mUsadif pazarte
si gilnU saat tam 14 de pazarlıkla ihale 
edilecektir. 

.1 - Merkez - Kıtırpil • Yeniköytin
de (6) adet tek (9) tip kerpiç evlerin 
muhammen bedeli (3435) lira ( 48) ku
ru,, muvakkat teminat mikdarı (257) 
lira (66) kuru§tur. 

2 - Merkez K!bi köyünde (12) adet 
tek (9) tip kerpiç evlerin muhammen 
bedeli (6870) lira (96) kuruş, muvak
kat teminat mikdarı (515) lira (32) 
kuruştur. 

3 - Merkez Karaba~ köyünde (50) 
adet tek (9) tip kerpiç evlerin muham
men bedeli (28629) lira, muvakkat te
minat mikdarı (Zl47) lira (17) kuruş
tur. 
4- Erğani 091Daniye kazası merke

zinde (21) adet tek (9) tip kerpiç ev
lerin muhammen bedeli (12024) lira 
(18) kuruş, muvakkat teminat mikda
rı (901) lira (81) kuru,tur. 

5 - Erğani Osmaniye kazaaı Harbe
to köyünde (29) adet tek (9) t\p ke r
piç evlerin muhammen bedeli (16604) 
lira (82) kurut, muvakkat teminat 
mikdarı (1245) lira (36) kuru,tur. 

6 - Biamil ka.zası merkezinde (75) 
adet tek (9) tip kerpiç evlerin mu
hammen bedeli (42943) lira (50) ku
ruş, muvakkat teminat mikdarı (3220) 
lira (76) kuruş.tur. 

7 - Bismil kazasının . Anbar çayı -
Mehmetli mevkiinde {105) adet tek 
(9) tip kerpi~ evlerin muhammen be
deli (60120) lira (90) kuruş, muvakkat 
teminat mikdarı ( 4509) lira (7) kuruş· 
tur. 

8 - Talihlerin plan, fenni ve idart 
şartnameleri görme'k için tatil günle
rinden maada her gün İstanbul · An· 
kara, Elbığ ve Samson iskAn mildlir· 
lüklerine müracaat edebilirler. 

9 - Yaptırılacak bu evlere muktazi 
keresteler Diyarbakır isk~n müdüri
yeti anbarmdan aynen verileceğinden 
bu kerestelerin bedeli (7) mıntakada 
yaptırılacak (298) evin muhammen 
bedeli haricindedir. 

10 - Pazarh~ın son kararı Diyarba
kır iskan müdüriyetinde yapılacağın
dan talihlerin alacakları evlerin bedeli 
keşiflerinin mikdarına göre ihale gü
nüne kadar kanuni teminatlarını rnal
sandığına yatırarak ihaleye ittirak et
meleri ve ayrıca ke,if, plan, fenni ve 
idari prtnamelerl görmek isteyenle• 
rin D.bakır iskan müdürlüğüne Erga
ni ve ~ismil kaymakamlıklarına mü· 
racaat edebileceklerdir. 3842 

Ekmek ahnacak 
Kayaeri C. Müddeiumumiliğin · 

den: 
ı. temuı 938 den itibaren 11 aylık 

asgari altmıJ yedi bin azami ıeksen üç 
bin yedi yüz elli kilo tahmin edilen 
ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliyle ve 
on bef gün ınilddetle ekailtmeye ko
nulduğu ilanın ı. temuz 938 cuma gü· 
nü saat 16 da Kayseri c. M. U. lik da
iresinde yapılacağı eksiltmeğe gire· 
cekleri ihale G. den evel 47 lira temi· 
nat akçeıiyle mal sandxğına teılim ile 
makbuzunu ve ticaret odasında kayıd
lı olduğuna dair vesikasını teklif 
mektubu ile birlikte ihale günü saat 
15 ~e kadar Kayseri C. M. U. liğine 
vermeleri ve şartnameyi de bedelsiz 
ceza evi müdürlüğünden iııtenilmeıi 
ve şartnameyi &örmek ir.teyenlerin 
Ankara C. M. U. liiğne müracaat ey-
lemeleri ilin olunur. (2018) 3957 

Kaza merkezinin hali hıı1r 
haritası ıhnacak 

Bulancık Belediyesinden : 
1 - Açık eksiltmeye konulan ·kan 

merkezinin halihazır haritasının alın
masına istekli çıkmadığından 30§6·938 
tarihine rastlayan P,erşembe günü sa-

at 3 de ihalesi yapılmak üzere 15 giin 
müddetle uzatılımştır. 

2 - Tahminen 50 hektar meskUn 
55 hektar gayri meakO.n knımrn 1.1000 
1.500 1.2000 mikyasında haritaaı alı
nacaktır. 

3 - Meak{\n kısmın beher hektarı 
24 gayri meskun kısmının hektarı 10 
liradır. 

4 - Muhammen bedeli 1750 lira 
muvakkat teminatı 132 Ura 25 kuruş
tur. 

S - Buna aid şartname ve diğer ev
rak Bulancak belediyesinde görülür. 

6 - Eksiltmeye girmek iateyenle
rin bu işi yapabileceklerine dair Na· 
fıa vekaletinden alınmıı ehliyetname 
ve diğer belge ve 4 üncü nıaddede 
yazılı muvakkat teminatiyle birlikde 
Bulancak· belediyesine müracaatları. 

3928 

20 ton asfalt ahnacak 
Adana Belediye Riyasetinden : 
1 - Asf~lt yollar için gerekli yir

mi ton asfalt açık eksiltme suretiyle 
satın ahnacaktır. 

2 - Keşif bedeli 2600 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 195 liradır. 
4 - İhalesi haziranın 27 inci pa-
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zartesi &ünii saat on beşde bele'1iye 
encümeninde yapılacaktır. 

5 - Fennt gartnameıl belediye fen 
işleri. mUdürlüğündedir. lsteyenlet 
oradan parasız alabilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü muvak· 
kat teminat makbuzlarile birlikte be
lediye encümenine müracaatları ilan 
olunur. 3604 

tesisata • • 
proıesı Elektrik 

Safranbolu Belediyesinden : 
1 - Safranbolu kazasının elektrik 

tesisatına aid projenin tanzimi i§i a -
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme temmuz ayının 14 ün
cü perşembe günü saat 15 te Safranbo
lu belediyesinde yapılacaktır. Ek&ilt
me Jartnamesi ve buna müteferri di • 
ğer evrak Safranbolu belediyesine 
müracaatla alınabilir. 

3 - Muvakkat teminat teklif mik • 
darının % 7,5 nisbetindedir. Eksilt
meye girmek istiyeınler Nafıa Vekale
tinden bu gibi işleri yaptığına dair 
ahnmı§ vesikalariyle ticaret odasın .. 
dan bu yıl içinde alman vesikayı hl· 
milen 14. 7. 938 perşembe günü saat 
15 te Safranbolu belediyesine müra
caatları ilcln olunur. 3901 

Göç men evleri yaptırılacak 
Seyhan lakan Müdürlilğünden: 

Yapılacak ev adedi 
Bir evin keşif bedeli 

Yeri Lira Kr. 

14 Kozan Merkezi kaza 729 20 
118 ., İmamoğlu 

" • 
35 

" lhsanülhamid .. .. 
24 

" Ayvalı .. .. 
19 . Pekmezci • ,, .. • 

210 
1 Saimbeyli Merkezi kaza 687 71 

10 .. Höketçe .. .. 
14 ,, Doğanbeyli .. • 5 ,, Şar .. • 
30 

1 - Yukarda köy üzerine mahal ve beherinin muhammen ketif bedelle
leri &-österildiği Uzere vil~yetin Kozan kazasrnda 210 ve Saimbeyli kua· 
sında 30 ki cem'an 240 tip 8 den tek kargir göçmen evi yaptırılacaktır. 

2 - Yapılacak evlerin kerestesi İskan dairesince verilmek ve diğer bü
tün malzeme ve işçiliği müteahhidine aid olmak üzere ve anahtar teslimi 
ıartile toptan kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konmuştur. 

3 - İhale 938 senesi temmuzunun 4 üncü pazartesi gün.il saat 15 de Vi
ldyet konağında toplanacak iskin komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - 240 evin toptan inıauna kapalı zarf usulile talip çıkmadığı veya 
talibin teklif ettiği bedel haddi layıkmda görülmediği takdirde kaza veya 
köy üzerine gurup, gurup olarak çıkacak taliplerine yine aynı günde pa
zarlık suretile ihale edilecektir. 

5 - Bu işe aid plan, mukavele ve p.rtname ve sair evrak ve ke§fi vila
yet iskan müdürlilğünde, Kozan ve Saimbeyli kazalarında ve vilayetler is
kan müdürlüklerinde görülebilir. 

fi - İ•teklilerln muvakkat teminatlarını ihaleden evvel Malaandıfına 
yatırmaları ve ihale eaatinde komisyona müracaatları ilan olunur. 

(1894) 3773 

Sat.tık kôgir hane ve müştemilôtı 
Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğünden : 

Muhammen kıymeti Metre murabbaı 
Lira üzerine Cinıi 

40700 214,50 Büyük bina 
104 Büyük binanın yanındaki küçük hane 
24 Garaj 

455,80 Bahçe 
1 - Beyoğlunda Straservislerde Katip Muıtafa Çelebi mahallesinin 

Beyoğlu caddesiyle Hocazade ve Billorcu çıkmazı sokaklarında 119, 119/1, 
119/2. 8/1 ve 86 numaratajlı ve her tilrlU tadilita ve iliveye elveri§li bulu
nan 15 odalı kömürlük, mutbah, çamaşırlık, kalorifer dairelerile, banyo 
dairelerini ve mil9temilatı ıaireyi havi kirgir hane ile bu hanenin cümle 
kapııının aağ ve aol cihetlerinde maa mtiştemilS.t dörder odalı iki ev ile 
yine bu haneye ait bulunan garaj binası ve bahçesinin tamamı satılmak U
zere 11-6-1938 den itibaren 20 glin müddetle kapalı zarf usuliyle müzaye

deye konulmu,tur. 
2 _ lhalei katiyeııi 1-7-1938 cuma günü saat 13 de Beyoğlu Vakıflar Di

rektörlüğü ihale komisyonu huzuriyle yapılacaktır. 
3 _ bteklilerin muhammen kıymeti üzerinden % 7,5 teminat makbuz· 

larını veya banka mektuplarını 2490 numaralı kanunun tarifatı dairesinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplariyle beraber ihale saatinden bir saat ev

. veline kadar ihale komisyonuna vermeleri lazımdır. 
4 - Binayı görmek her zaman kabil olduğu gibi §&rtnameyi de görmek 

isteyenlerin Beyoğlu Vakıflar MUdürlüğü akarat ve mahh11at şubesine 
mUracaatlarL (1889) 3765 

Ankara askerlik şubesinden : 
Ankara askerlik şubesi mıntakasında olup da şubede kayıdlı muhtelif aı-

· nıflara mensub olan yedek ıubay ve askert memurların 938 yılına aid yokla
malarına 1 haziran çar9amba günü sabahı başlanacak ve 30 haziran perşembe 
gUnU ak§amı bitmek Uzere bir ay devam edecektir. Hangi sınıf ve subay ve 
memurların yoklamaları için şubeye milracaat edeceği günler aşağıda yazı
lıdır, 

Mektubla yoklamasını yaptırmak isteyenler şubedeki defter ve sıra numa
rasının mükemmel ve açık okunak}ı künyesiyle ahvali sıhhiyesinin nasxl ol: 
duğunu ve halihazır ikamet ve memuriyet adresini ve fen kıtalarının hangı 
kıarnında ihtisasları olduğu bildirilmelidir. 

Yoklamasını yaptırmağa gelecekler yanlarında fotoğraflı ve soy adı ya
zılı nlifuı cüzdanlarını ve askeri vesikasını ve maluliyetine dair rapor varsa 

aslını beraber getireceklerdir. 
Bu müddet içinde yoklamaya gelmeyenler hakkında 1076 sayılı yedek su· 

bay ve aıkeri memurları kanununun 10. maddesi tatbik olunur. 
Yedek piyade 1.6.938 ila 7.6.938 akpmına kadar 
Yedek ıüvari ve Jandarma 8.6.938 .. 10.6.938 ,, .. 
Topçu 11.6.938 ,, 14.6.938 ., .. 
Levazım harita dcmiryol 15.6.938 .. 16.6.938 " • 
Hava denis 1enayi harbiye 17.6.938 .. 18.6.938 • • 
Muamele heaab memurları ve mızıka 20.6.938 .. 22.6.938 • • 
Tabib eczacı ve beytar 23.6.938 ,. 25.5.938 .. • 
Askeri. hakim. fstihk!rn. muhabere. 27.6.938 .. 29.6.938 ,. • 

nakliye 
Askeri Sanatkarlar: TUfekçi, kamacı, 30.6.938 ,, 30.6.938 
Makiniıt. Demirci. Marangoz. Saraç. 
Elektrikçi 

(1505) 

.. • 

2993 
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Yulaf ah nacak 
. ~iyet Müdürlüğünden : 

Cıusı Miktarı 
Kilo 

Yulaf 18000 

Muhammen fiatı 
Kr. Santim 

8 00 

İhale günü 

Teminatı 
Lira Kuruş 

110 00 

7-7-1938 perşembe günü saat 16 da 

Müduriyet suvari hayvanları için yukarıda miktarı yazılı yulaf eksiltme
ye .. k~n.u lmuştur. İsteklilerin kanuni belgeleriyle gösterilen gün ve saatte 
mudurıyette t oplanan komisyona gelmeleri. {1933) 3855 

Benzin alınacak 
Emniyet Müdürlüğunden : 

Mikdarı 

Azı çoğu 

Beher litresi için 
tahmin edilen fiat teminat 

Lira kuruş 
417 

Cinsi Litre L itre Kuruş santim 
Benzin 25000 30000 18 50 

İHALE GÜNÜ: 27-6-938 pazartesi günü saat 14 de 
Yukarda mikdarı yazılı Benzin eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 

muayyen gun ve saatte kanuni belgelerile ml.idüriyette toplanan komis-
yona ırelmeleri. (1790) 3596 

Polis mektebine 

talebe ahnacak 
sı için yapılacak Gömenek regülatörü 
ile sulama kanalı inşaat ve sınai ima· 
latı, keşif bedeli (1.225.000) liradu. 

Emniye t Umum Müdürlüğünden: 2 - Eksiltme 7.7.938 tarihine rastla· 
938 yılı birinci teşrin ayı iptidasın · yan perşembe günü saat 15 de naha 

da tedr isata başlayacak olan İstanbul vekaleti sular umum müdürlüğü s·.ı 
polis okuluna 200 stajyer talebe alına- eksiltme komisyonu odasında kapalı 
caktır. zarf usuliyle yapılacaktır. 

l - Memurin kanununun 4 cü mad- . 3 - İstekliler: Eksiltme şartname-
desindek i evsafı haiz olmakla beraber s~, mukavele projesi, bayındırlık i~le-
30 yaşından yukarı olmamak. rı g:nel şartnamesi, fenni şartname ve 

2-·Boyu: 1.64 santimetreden aşağı pro1eleri (50) lira mukabilinde sular 
olmamak. umum müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Gedikli erbaş ve di ğer askeri 4 - Eksiltmeye girebilmek ıstekli 
okullara girecek talebenin bedeni ka· lerin (50.000) liralık muvakkat temi· 
biliyetleri hakkındaki hükümlere uv- nat vermesi ve (400) bin liralık nafıa 
gun derecede sağlam olmak (tam t~- su işlerini veya buna muadil nafıa iş· 
şekküllü sağlık heyeti muayenesiyle) l~ri~i ~aahhüd edip muvaffakiyetle bi · 
anlaşılmak. 1 tırdığıne ve bu kabil nafıa işlerini ba· 

4 - Sarhoşluk ve kumarbazlık gibi şarmakta fenni kabiliyeti oldu ;,:.ı na 
fena hallerle tanınmış olmamak. dair. n~fıa v~kalet.inden alınmıs müte-

5 - Taliblerden fazla izahat almak ahhıdlık vesıkası ıbraz etmesi. İstekli 
isteyenler bulundukları yerin en b!i- terin teklif mektublarını ikinci mad
yük mülkiye memuruna müracaatları de<le yazılı saatten bir saat eveline ka· 

6 - Okul yatılı ve parasızdır. Sta- dar sular umum üdürlüğüne makbuı 
jiyerlerin iaşelerinden başka giydiril- mukabilinde vermeleri lazımdır. 
mesi, techizatı okul tarafından temin Postada olan gecikmeler kabul e<lil· 
edilir. Ve her ay bir mikdar da harç- mez. (l875) 3844 

ıık verilir. Seyyar taı karma makinası ve 
(1910) 3820 

Bayındırlık Bakanlığ ı 

Sulama tesisatı 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - M. Kemalpaşa deresinden Ka

racabey ovasının sulanması için yapı
lacak inşaat keşif bedeli (335.051) lira 
(87) kuruştur. 

2 - Eksiltme 15. 7. 938 tarihine 
rastlıyan cuma günü saat 15 te Nafıa 
Vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usuli1e yapılacaktır. 
3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, 

mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi fen:-ıi şartname ve 
projeleri (16) lira (75) kuru~ mukabi
linde sular umum müdürlüğünden a -
labilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin (17.152) lira (10) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve (100000) 
liralık nafıa su işlerini veya buna mu
adil nafıa işlerini taahhüd edip mu
vaffakiyetle bitirdigine ve bu kabil 
nafıa işlerini başarmakta fenni kabili
yeti olduğuna dair Nafıa Vekaletin
den alınmış müteahhidlik vesikası ib
raz etmesi, isteklilerin teklif mektub
larını ikinei maddede yazılı saatten 
bir sat evetine kadar sular umum mü
dürlüğüne makbuz mukabil1nde ver
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e -
dilmez. (1962) 4001 

Traktör, kar küreme 

cihazı alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

1 ağustos 938 pazartesi günü saat 11 
de Ankarada vekalet binasında malzeme 
müdürliiğü odasında toplanan malze
me eksiltme komisyonunda 44000 lira 
muhammen bedelli dört adet traktör, 
dört adet kar küreme cihaz ı, iki adet 
taş kırma makinesi ile bir buçuk ton
luk kamyonlara takılmak üzere dört a
det kar küreme makinesinin kapalı 

zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

220 kuruş mukabilinde Ankarada ve
kalet malzeme müdürlüğünden alına
bilir. 

Muvakkat teminatı 3300 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarını ta

limatnamesine göre vekaletten alın 
mış malzeme müteahhidliği vesikası 
ile birlikte ayni gün saat 10 na kadar 
komisyon reisli ğine vermeleri Hizım-
dır. (1 83~) 3707 

Kanal sulama ve inıaah 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Tokatta Kaz ovasının sulanma-

feshin kazana ahnacak 
Nafıa V ekalet inden : 

1. ağustos. 938 pazartesi günü saat 
10.30 da Ankarada vekalet binasında 

malzeme müdürlüğü odasında topla
nan malzeme eksiltme komisyonunda 
12000 lira muhammen bedeni iki sev
yar taş kırma makinesi ile iki adet bi
tüm teshin kazanının kapalı zarf usu
liyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz Ankarada vekalet malzeme 
müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 900 liradır. 
1stekli1erin teklif mektublarını tali· 

matnamesine göre vekaletten alınmış 
malzeme müteahhidliği vesikası ile 
birlikte aynı gün saat 9.30 da kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazım-
dı~ (1837) 3705 

2 adet Emilsiyon 
cihazı alınacak 

Nafıa V ek a le tinden : 
1 - ağustos - 938 pazartesi günü saat 

15 c}e Ankarada vekalet binasında mal
zeme müdürlüğü odasında toplanan 
merkez eksiltme komisyonunda 70~0 
lira muhammen bedelli iki adet emil 
siyon cihazı ve emilgatörün kapal· 
zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak Ankarada vekalet mal· 
zeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 525 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarmı ta

limatnamesine göre vekaletten alınmış 
malzeme müteahhidliği vesikasiyte 
birlikte ayni gün saat 14 de kadar ko· 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

(1838) 3706 

Kanal hafriyah sedde inşası 
Nafıa Vek aletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Mar
mara gölü tağdiye kanalı hafriyat ı i
le sedde inşaatı, keşif bedeli 1,115,313 
lira (33) kuruştur. 

2 - Eksiltme 1 temmuz 1938 tari
hine rastlayan cuma günü saat 15 de 
Nafıa vekaleti Sular Umum Müdür· 
lüğü su eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usu1iyle yapılacaktır. 

3 - istekliler, Eksiltme şartname
si, mukavele projesi, Bayındırlık iş
leri genel şartnamesi ve projeleri 
(50) lira mukabilinde Sular Umum 
Müdürliiğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (47209) lira (40) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve (200) 
bin liralık nafıa s u işlerini veya mü. 
masil inşaatı teahhüd edip muvaffa
kıyetle bitirdiğine ve bu kabil itleri 
başarmakta kabiliyeti olduğuna dair 
Nafıa Vekaletinden alınmış müteah
hitlik vesikası ibraz etmesi, istekli
lerin teklif mektupları ikinci madd~
de yazılı saatten bir saat evveline ka
dar Sular Umum Müdürlüğüne mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (1616) 3299 

ULUS 

Baş bakanhk 
Maarif yllhğı bashra1acak 
Ba~vekalet lıtatiıtik Genel Direk

törlüğü Arttınna, Ekültme ve ihale 
Komisyonundan : 

1 - 26 forma kadar tahmin olunan 
936 • 937 senesi maarif yıllığının ~ 500 
adet baskısı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarılmıştır. 

. 2 -::- 16 sayfalk beher forması için 50 
lıra uzerinden 1300 lira bedel tahmin 
edilmiştir. Yüzde yedi buçuk hesabi. 
le 98 liralık muvakkat teminat vesika
sı verilmek lazımdır. 

3 - Eksiltme 1938 haziranının 27 
inci pazartesi günü saat 15.30 da u
mum müdürlük binasında toplanarak 
olan komisyonda açılacaktır. İştirak 
edeceklerin bir saat evel teklif ınek
tublariyle teminat zarflarını komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. Nlimu
ne dairede görülecektir. Şartnam: be
delsiz olarak komisyon katibliğinden 
istenebilir. (1765) 3620 

2 milyon fiş alınacak 
Başvekalet i statistik Genel Di

rektörlüğü Eksiltme ve ihale Ko
misyonundan : 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
yapılacak olan iş yarım milyonu renkli 
~ııı:ıak üzere delme ve ayırma makine· 
lerınde kullanılmak için satın alına
cak 2 milyon fiştir. 

2 - Beher milyon fiıJ için tahmin 
olunan bedel 3750 liradır. İki n.ilvon 
fiş bedeli üzerinden % 7.5 muvakkclt 
teminat verilmesi lazımdır. 

3 - Eksiltme 1938 haziranmm 27. 
ınci pazartesi günü saat 16 da _ -n 
müdürlük binasında toplanacak olan 
komisyonda açılacaktır. İştirak ede
ceklerin bir saat evel teklif mekr. •
riyle teminat vesikalarını komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. Nü.nu· 
ne dairede mevcud povers makine fi~
lerinin ayni olacaktır. Bu babtaki şart· 
name bedelsiz olarak komisyon katıb· 

liğniden istenebilir. (1764) 3619 

Çamaşır yıkattırılacak 

Ankara Hukuk F akülteıi Direk
törlüğünden : 

Ankara Hukuk Fakültesi leyli tale
besi ı;amaşırlarının yıkanması eksilt
~eye konmuştur. Tahmini fiat (1792) 
Jıra (50) kuruş ve muvakkat teminatı 

134 lira 44 kuruştur. İsteklilerin 9. 7. 
938 cumartesi günü saat 10 da fakül -
teye müracaatları. (2055) 

Odun ve kok kömürü ahnacak 
Ankara Hukuk Fak ültesi Direk

törlüğünden : 
Ankara hukuk fakültesi için alına

cak 25000 kilo odun ile 100 ton kok 
kömürü eksiltmeye konmuştur. Bir 
ton kok kömürü tahmini fiatı (26) li
ra ve odunun kilosu 2,5 kuruştur. Kok 
kömürünün muvakkat teminatı (195) 
lira ve odunun (46) lira (88) kuruştur. 
İsteklilerin 9. 7. 938 cumartesi günü 
saat 10 da fakülteye müracatları. 

(2056) 4023 

Mahkemelerden 
Anka r a A sliye Mahkeme si T ica

ret D airesinden : 

Ankarada Çocuk Sarayı caddesinde 
Yünlü sokak 5 numarada mukim iken 
halen ikametgahı meçhul yol müteah
hidi Yahya. 

Ankara 'Belediyesine izafeten Umu
mi vekili avukat Hüseyin Fevzi Hak
man tarafından Vefik flayri ile bir
likte Ankara belediyesine karşı inşa
sını teahhüt ettiğiniz Kurtuluş köprü
sü )'()l tesviyesi ile adi kaldırım inşa
atını 138 gün teehhürle yaptığınızda:l 
dolayı mukavelename mucibince 3450 
liranın tahsiline mütedair aleyhinize 
ikame olunan davanın duruşma celse
s i olan 20.6.1938 pazartesi günü saat 14 
de mahkemeye gelmediğiniz için hak
kınızda gıyap kararı ittihazı ile tebli
ği talep edilmiş ve vaki talep mah ke
mece kanuna muvafık görülerek 
usulün 401 inci maddesi mucibince 
gıyap karan ittihazile ilanen teb
ligat ifasına karar verilmiş ve 
m a h k e m e c e 14.9.1938 çargam
ba günil saat 14 de talik kıhnmıştır. 
Mezkur gün de ve muayyen saatte 
mahkemeye gelmeniz lüzumu gıyap 
kararı yerine kaim olmak üzere ilanen 
tebliğ olunur. (2069) 4029 

Tashih 
Çanka ya Tapu Sicilli Muhafızla -

ğmdan: 

Ulus gazetesinin 25 mayıs 1938 t a· 
r~hli nüshasında çıkan Balgat kariye
sınde Sultan pınarı mevkiindeki tarla 
ilanının tetkik tarihi 26.6.938 olarak 
gösterilmiştir. Bu tarihin 27.6.1938 o
lacağı tashihen ilan olunur. (2070) 

4030 

• 

Ziraat bakanhğı ~ 

3 memur ahnacak 
Ziraat V ek a le tin<len : 

1 - Türkçeden ingilizccye, ingiliz -
ceden türkçeye tercüme yapabilecek 
üç memur alınacaktır. 

2 - B u ~murlara ayda 100 liradan 
200 liraya kadar ücret verilecektir. 

Talib olanların vesikaları ile birlik
te Ziraat V ekaleti levazım müdürlüğü-
ne müracaat etmeleri. (2012) 4003 

-
Kültür bakanlıOı 

(elik dosya dolabı ahnacak 
Kültür Bakanlığından : 

1 - Kültür bakanhgı için kapalı zarf 
usulü ile 50 adet dört gözlü çelik dos
ya dolabı mübayaa edilecektir. Bu işın 
muhammen bedeli 6100 liradır. 

2 - Nümune ve şartnameler bakan
lıkta mevcuttur. Görmek istiyenler 
hergün Bakanlık levazım direktorliı
ğüne müracaat edebilirler. 

3 - İhale 13.7.1938 çarşamba günü sa
at 10 da bakanlık levazımmda toplana
cak komisyonda icra edilecektır. Ta
lipler teklif mektuplarını muvakkat 
teminat makbuz veya banka mektupla
rını diğer vesaikle birlikte ihaleden 
bir saat evel makbuz mukabilinde ko
misyon reisliğine tevdi etmiş buluna-
caklardır. (2076) 4034 

· -:-· P. T. T. ..-
._ ... .ı 

Fen memuru ahnatak 
P . T . T . Umum Müdur lügundfn : 
(150) lira ü cretli fe n memurluğu 

ve ressamlık münhaldir. Aşağıdaki 
şartları haiz talihlerin Nafıa Vekaleti 
yapı işleri umum müdürlüğünde imti
hanları yapılmak üzere mekteb diplo
ması ve çalıştıkları yerlerden aldıkla
rı vesikalarile birlikte 11 temmuz 938 
pazartesi gününe kadar Ankarada P. 
T. T. Muamelat müdürlüğüne müra-
caatları. 

A - Talihlerin 20 yaşından aşağı 
ve 30 yaşından yukarı olmaması, 

B - Sağlık raporu alması (Heyeti 
sıhhiyeden alınacak) 

C - Askerlikle ilişiğ i olmamsı, 
D - En az fen mektebinden mezun 

ve resme aşina bulunması ve iyi hal 
eshabından olması lazımdır. (2005) 

4002 

Çocuk Esirgeme Kurumu !"'"'"""""" ... "'"" "' :: :: :: : :::: :: ::: ::::ı 
1. .............................. . 

Süt alınacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezinden 
Süt damlası müessesemiz için alma

cak günde asgari 50, azami 100 kilo süt 
için 10.6.1938 tarihinde yapılan eksilt
mede verilen fiat yüksek görüldüğün
den yeniden pazarlıkla ekt;iltmiye çı
karılmıştı r. İhale 1 t emmuz 1938 cuma 
günü saat 10 da Genel merkez binasın· 
da yapılacaktır. Şartnamesini görmek 
istiyenlerin kurum hesap işleri di' ek
törlüğüne müracaat etmeleri. 3953 , 

Mobilyacılara 
Ankarada Havuzbaşında yapılmakta 

ılan sinemanın bin kişilik mobilyası
nı eyl\ıl iptidasında t eslim etmek üze 
re yapmağa talip olanlar resimleriyle 
temmuzun onuna kadar Ankarada Ha -
vuzbaşında Kızılay karşısında Ragıp 
Soysal yazıhanesine müracaatları. 

3880 

\. 
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imtiyaz Sahibi 
Nurettin KimiJ SU NER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 

25 - 6 - 1938 

Sual varakaları hakkı nda 
Belediye reisliğinden 
Ankara' da oturan ve Belediye Meclisi intihabına hazır

lık olmak üzere dağıtılan sual varakalarını her hangi bir 
se~e~I~~ al~amış olanların Belediye intihap Komisyonu 
Reıslıgıne şıfahen veya tahriren müracaatla sual varakası 
istemeleri rica olunur. (2072) 4032 

J: ~ Gi,)mrük ve ln~isarlar B. 

Rakı fabrikası ve anason 
anbara yaphralacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğün
den: 

1 - Şartname ve projeleri mucibin
ce İstanbulda Paşabahçede yaptırıla
cak rakı fabrikası ve anason anbarı in
şaatı - her ikisi birden kapalı zarf u
suli yle eksiltmeye konmuştur. 

il - Rakı fabrikasının keşif bedeli 
296358 lira 04 kuruş ve anason anbarı
nın keşif bedeli ise 14683 lira 03 kuruş 
olup ceman 311041 lira 07 kuruş ve mu
vakkat teminatı 16192 liradır. 

ili - Eksiltme 29.Vl.938 tarihine• 
rastlayan çarşamba günü saat 11 de 
~abata.şta levazım ve mübayaat şube
sındekı alım komisyonunda yapılacak
tır. Kapalı zarfların en goç saat 10 na 
kadar makbuz mukabilinde alım ko
misyonu başkanlığına verilmiş olma:;ı 
liizımdır. 

iV - Şartname ve projeler 16 lira 
bedel mukabilinde inhisarlar umum 
müdürlüğü levaz ım ve mübayaat şu· 
besiyle Ankara ve İzmir baş mudür
lüklerinden almaoilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek iste
yenlerin fenni evrak ve vesaikini in
hisarlar umum müdürlüğü inşaat şu 
besine ibraz ederek ayrıca vesika alma
ları lazımdır. 

Vl - Mühürlü t-eklif mektubunu 
kanuni vesaik ile ınşaat şubemizden 

alınacak eksiltmeye ı~tirak vesikasın ı 
ve muvakkat teminat parası veya mek
tubunu ihtiva edecek elan kapalı zarf
ların yukarıda yaz:lı olduğu veçhile 
eksiltme günü en geç saat 10 na kadar 
adı geçen alım komisyonu başkanlığı
na makbuz mukabilınde verilmiş olma· 
sı posta ile gönderilecek zarfların da 
bu saatten evvel komisyonda bulundu
rulması lazımdır. Postada olacak ge
cikmeler kabul edilmez. (3469/ 1828) 

3677 

30 formalık genel 

buyruklar bastınlacak 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletin

den : 

1 - 938 mali.senesinde neşredilecek 
tahminen 30 formalık genel buyrukla
rın bastırılması açık eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Bu işe 750 lira bedel tahmin e
dilmiş olup muvakkat teminatı 56 lira 
25 K. 

3 - İhale 30.6.938 perşembe günü 
saat 15 de yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin evelden teminat pa
ralarını vekalet veznesine yatırarak 
alacakları makbuzlarla belli gün ve sa
atte alım toatım komisyonuna müraca-
atları. 

5 - B u işe aid şartnameler levazım 
müdürliığünden alınabilir. (1865) 

3721 

Sıhat bakanhOı 

5 parça dolap ahnacak 
Sihat ve i çtimai Muavenet V ekaleti 

Hudud ve Sahiller Sibat Umum Mü
dürlüğünden : 

Umum müdürlük kütüphanesi için 
1771 lira keşifli beş parça dolap açık 
eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat 
teminatı 132 lira 83 kuruştur. lhale 
Ankarada Umum Müdürlük Komis
yonunda 27 haziran 1938 pazartesi gü
nü saat 10.30 da yapılacaktır. 

lstiyenler keşif ve planlarını (25) 
kuruşa Ayniyat muhasibi mesullü-
ğünden alabilirler. (1788) 3593 

SİNEMALAR 

Harita Uinum Md. 
Hesab makinası almacak 
Harta G enel Direktörlüğünden: 

1 - Harita Genel Direktörlüğü 

plan şubesi için Poligon kemiyatı va
ziye hesabatı için bir adet hesap ma
kinesi ve 6 teferruatı eksiltme sure. 
tiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 30 - 6 - 1938 perşem
be günü saat 15 de Cebecide Hrt. Gn. 
Drk. binasında satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 800 lira ve 
muvakkat teminatı 60 lira olup vezne 
makbuzu veya teminat mektubu kabul 
olunur. 

4 - Taliplerin fenni şartnamesini 
görmek üzere her gün ve eksiltmeye 
girmek üzere yukarda yazılı gün '"'Je 
saatte komisyona gelmeleri. 

(1896) 3774 

. Ankara ··selediye~si .. 

Bir mühendis ve bir 
fen memuru alınacak 

Ankara Belediye Reisliğinden: 

. Belediye su işleri müdürlüğüne 300 
!ıra ücretli bir mühendis ile 130 lira 
?cre~li bir fen memuru alınacaktır. Su 
ışlerınde çalışmış olanlar tercih edilir. 
Aşağıda yazılı evrak ile birlikte bele
diye reisliğine müracaat edilmesi. 

1 - Fotoğraflı istida, 
2 - Tercümeihal 
3 • Hüviyet cüzdanı sureti 

(1964) 3885 

Orman ~iftliği ve baraj 
otobüs lenıilah 

Belediye Reisliğinden : 

Sayın halkımızın yazın tatil günle
rinde Orman çiftliğ i ve baraj mesire
lerinden daha ucuz istifadelerini te
min için yaz aylarına mahsus olmak ü
zere cumartesi ve pazar günleri bura
lara işliyen otobüslerin fiatlarmda a
şağıdaki şekilde tenzilat yapıldığı i-
15.n olunur. (2071) 4031 

Eski ücret 
25 

Yeni ücret 
15 Çubuk barajı 

20 15 Orman çiftliği 

: ... , lc"I '. .. 
Ankara 3 üncü icra memurluğundan: 

Ankarada Bozkurt mahallesinde 14 
No. da manifaturacı İsmail 

Mehincd Keçeciye borcunuz için gı
yabınızda haczedilen bir halınız hak
kında tutulan haciz zabıt varakasmı 

görmek üzere ikametgahınızın meçhul 
bulunmasına binaen tarihi ilandan iti
baren 10 gün mehil verildi. Bu müd· 
det zarfında müracaat etmeniz lüzu· 
mu tebliğ olunur. 4025 

Sivaı i cra memurluğundan: 

Sivasta Kayserili Yusuf vekili avu
kat M. Ziyaya 

348 lira 32 kuruş borçlu ve namına 
ödeme emri tanzim edilen Ankarada 
şimendifer eczacısı Osman Mekinin 
iki ~ene evvel Ankaradan ayrılıp ha
len ıkametgahı belli olmadığından hu
kuk usul muhakemeleri kanunu tebli
gat faslına göre ilanen tebligat yapıl
ma~ı~a karar veri1miş olrluğundan bir 
~~ ı rınde borcunu öı'iemesi ve on gün 
ı cınde mal bevarunda bulunması bu-
1 

• •nm'ldığı halde ceza göreceğ; mı ,, o-
lunur. 4035 

• HAL K 

BUGÜN BU GECE .Jlllllt. - -
BUGON BU GJ<:CE 

Macera - heyecan ve sergüzeşt film 

T!BET ESRARI - -- -- -Zeng in - neşeli ve eğlenceli büyük 

Fransızca sözlü komedisi 

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

Baş rollerde: John Kıng-Jean Rogcn 
26 kısım birden 

Seanslar: 1 • 2,30-4,30-6,30 gece 21 de 

METR OPOL B AR 

Baş Rollerde : 

Loretta Young - T yrone Pover 

Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 Gece 21 de 

- -- --- -- ---- ---- -- -- -..,ı1111r 

Ankara Palasla Şehir Bahçesi 
. arasında 

AÇIK HAVA SİNEMASINDA 
SHİRLEY ASI Oynayan: 

Shirley Temple 

1 
CJ> 

"' ... 
Saat tam 21 de Duhuliye 25 kuruş 

~===========================~~~===· 
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• 2. ULUS'un Bolu iliveıl 

Ankara Güzel 
111111111111. ~ .. ~·.·~~ ... ·~,~.·~!!.~~~n~n.•.1111~ BOLU 2$:~, . .,.,.,,. .. A ' ıtLF -
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- bir tur 
yolu -.,,,,,, ........................................ ... 

E aki Ankara'ya onnan, bugün
künden .hiç ıüphe yok daha ya

kındı. Daha yii%yıl evvele gelinceye 
kadar Ankara garbda Ayq beli ve 
şarkta Elmadağı ormanlan çevresi
nin eteğinde kalan bir yan - orman 
şehriydi. Hatti Elmadağı ormanları
nın Cebeci sırtlan üstünden bugün
kü Ankara'run tehir hududlan içine 
kadar girdiğini gösteren allmetler 
çoktur. 

Fakat bugün Ankara çevresinin 
florası. artık bir ıtep florasıdır ve ha
kiki ormana varmak için Ankara
dan en u 150 kilometre !imale var· 
malı: Jlmndır. . 

Vakıa Ankara'ya 90 kilometreden 
itibaren de orman baflar. JIClell 
Kmlca ormanları böyledir. hkat 
bunlar nebatat mecmuw baJnnwn
dan daha ziyade "orman • atep• de -
nilen 1aama girer. Bu ormanlar, Ka
radenis ormanlariyle orta yayla ara
sında bir intikal formasyonudur. 

Fakat en u yüz yıl a6ren bir Dı

mal ve tahrib tarihinin Anbra'dan 

uzakJapmbğı ve fimale dolna attılt 
orman timdi yeniden Ankara'ya yak
laşmaktadır. ÇUnlril pmcli Bolu An.
karadan, artık 7 konaklık bir me.a
fe deliJdir. Hattl demir}'Olu itini 
nisbeten uukça bir iatikba1e (.._. 
la üç sene veya bq eene IODl'ay&) bı

raksak bile, motörlii naıta buı&n
den eınrinUdedir. Bu motarHl ft • 
sıtanm, yani turist otomobilinin n 
yolcu otobüsünün yıldırım Jmiyle 
Ankara'dan Bolu'ya koJayca qmuı
na bugün mani olan Avdan yokufu 
ise, inkılibımum qtığı yokuflar ye 

inşa umimizin yendiği dağlar yanm
da küçücük ve hazin bir encelden 
ibarettir. Hiç ıüphe yok ld Ankara 
vilayetinin gücü Avdanı, bu yıl• 
ğilse bile gelecek yıl artık yenmit o
lacaktır. 

A vdan açılınca, Ankara için ye
ni bir tur yolu da açılacaktır: 

Ankara • Bolu • Anbra 1 
Öyle bir tur yolu ki, Ankara'yı 

yC§ile .kavuıturacak ve Ankara'yı ya
panlann ve orada yqıyanların yCfİI 
hasretini dindirerek devlet merke
zindekilerin çabıma kudretini daha 
da arttıracaktır. 

Pek yakın bir istikbalde Ankara
da JÖyle konuıutduğunu duyacağız: 

- Bu puan Bolu' da geçirelim 1 
- Hay hay 1 Cumartesi öğle ye-

meğinden IODra hareket edelim. Fa
kat gece E.entepe'de kalabml 
Anbra'dan sonra lngilterenin ha

kiki ve daima yqil çayırlarından da
ha güzel bir çayıra, Gerede'nin &en. 
tepesinde bvuplur. 

Eaentepe'nin uırdide çamları. 
pbaiyeti ehaııelqtirilmif rind met
rep ve biU.Hıa kadınlara doat bir 
evliyanm bize hediyesidir. Fakat 
timdi &entepe'de Ramazan dede
nin lı:aDdDl delil. Gerede belediyesi
nin çam cWJarma atığı elektrik am
pulleri yanar. Bu ampullerin aydm
hp altmda turistler için k1lruJan pir 
orman evleri fimdiclm milafir bek • 
lemektedir. 

&entepe'de ıeceliyen turistler 
çimen ve çam kokusunun ~ 
fundan ctln doprken uyanınca töY-
le konupcak1•rdır : · 

- Çata ı&Iil pzinomnda kah
valtı ederis ve 90llra ver elini Bolu. 
Jl'üat &fle yemeğini mubalrkak Abad 
cma kenannda yemeliyis 1 

A. 1*l gö16n6n alabalıp yann, 
Bolu ormanı kadar mqlmr 

olabilir. Bir taraftan atq buırlamr

ken diier taraftan balıkçılara IU 
emir verilecektir : 

- Atqi buırbyoru. Haydi ala
bahk avına bat1aJm 1 

Yanm saat geçmeden, Awupeda 
adeta bir edebiyat mevzuu olan ala-

,_ ------------Ankara 
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ............. . 

balığın, avrupalırun tasavvur etme • 
eliği cesamette olanlan aoframzda ba
zmhr. 

Fakat bu acaib Abad gölü berin
de biraz duralım. Abad'ı tanır mı· 

aıım? 

Yeniçağ 
Y eniçaf. llepdiye gölünün 

üzerindedir. Göl6n kendi
ıi de, Gerede ile Bola yolu berin
deki ıenit ovama ortamdadır. Bu 

nahiye mcrkui firin olmakla bera
ber yenidir ve ıölünden henib isti
fade eclememiıtir. Bunu baprmak i
çin göl ile Çaiboğazı arasındaki ba
taklık sabayı kurutması ve oraocın 

kuanacaiı. mübnit olmaıu J.a:rnn 
topraklan ekmesi lazımdır. 

Göl, bir küçük Sapancadır ve he· 
men hanen, onun karakterini taşı
maktadu. Kenarları ıığ ve aulıktır. 
Buı köyler, gölün yakmına kadar 
sokulmuştur. 
Yeniçağ ile bu gölün araaı artık 

iki dağ ıilıileıi araaında daralıp ge
niıliyen ovalardır. Manzara, vilaye
tin diğer noktalarına nazaran daha 
yumuşak olmakla beraber kendine 
göre güzeldir. Yeniçağ'dan sonra 
Bolu'ya yaklatırken Köreığlu'nun 

çef111esi vardu. Şu, Bolu beyini er 
meydanına davet edip delikli demir 
çıktığı için yiğitlik kalmadı diye 
hayflanan Köroğlu, Nallıhan'da ta· 
nıştığımız çobana göre, Abad'm es
kiden sahibi olan l{ôroğlu. ltte o
nun bir zamanlar dağı taşı titrettiği 
o yerlerden, timdi bizim gibi sakin 
ve zararıu turistler geçiyor ve onun 
destanlarını topluyor. Ve küçük ço· 
banlar, yÜnaçlai'da kuzu otlatıyor .vt 
kaval çalıyor.~ sonra da, ovuının 
ortaamda, Bolu'nun kendisi görünü
yor. Daha doğrulu_ bir tek bcyu bi· 
na ve bunu çevreleyen ağaçlıklar gö
rünüyor. 

Bina, Bolu beyinin gözcü kulesi 
mi? Hayır, Cumburiyet'in orta mek· 
tebi. Hikim tepeeinden, ilim ocağı, 
ovalara, cJailara hiümetmeye çalı
f1YOr. 

Ankanı • Bola • Aniara tıın.tilı yalana •Nleren ltarita 

- E.fSr.' ..• .,,_r/ 
Aabr• - Kızllc•ba1D11m - GerHe - Bolrı 250 kilometrHir. Bolu - Jludurnu
Nallıbaa - Beypazarı - AyS§ • Ankara Z6S kilometredir. 

Mudurnu.da 

130 yasında 
Bir ev! 

Tlllıiveüin bir ~ lljdır ....,.... 
Sol. • .. • Sil iffliedi ol YWW ~ en 

lluclamL Ba iç becıeli • " 1 

Ji. bitiia ftıkije•de - .... 
u adam bilir. ....... bir buçuk .. 
aır ince ""hki. llu4ama, HU.. 
distan'a ' lrlıdar -llerbsia · .Palda
dır •. ÇihıJdl o~ . ~ ... 
p.1lan bdllr •udiii1lıimm c1ildt 
iğneleri ve çnaldıdan mqlı~. 
Bolu ile Nalldgp uamndaJd bir 
ftdinin için .. bacibı bir yolcianm 
dlfiiriip gittiği bir çılan kadar yal
,nıs n unutuJmut olan lludurnu. 
bayatın yüriDe yeniden çıkacak
tır. ~ omm hem pnb bir tari
hi vardır hem de koJ'lltmda akla
dığı ·~ büyük ft .. incisi: Bir 
~bir h--n bir de uo yqm
da bit~- . 

Cami. Jlecid Q!!Wlmda - ta
miriDi garmiifttlr. Gene de ayakta 
dunıbiliyor. Fakat ne zahmetle! 

. 

rnu •. 
Cadaklarmdan smm ~ mta
a. mlnflmm arama tahribin na
kit' mı İfliyor. ·c.m. diyebilifiz 
1d. bir tek kubbeden ibarettir. Kub
ı.e_ ........ cJolruya yarım ke
merlerin &Rrme oturtulmuftUr. 

Hamam, amidcn 'iaba kıymetli
dir. Çünkü beDd de Türkiye~deki 

hwııamJarm en clıelidir. Ufaktır. 
iki halveti vardır. Ba bal~ 
•kqlan ve lıeaabb rıçıbmı qık de
likleri tarif edilemez. Bun1an ye
rinde görmek lhımclır •. Bir mimaı 
için, ba bmmm, ilminde teclkik 
yapılacak en deferli eserlerdendir. 
Ba hamam da acele bir tamire 
amhtaçtır. Yık.dına, yerini tuta
cak bir qi mncud olchıianu an -
aetmiyonız. 

lludumu balkı tlllllirl«in yapıl-

.-ı için ideta yaJvarıyor. Ç&nkii. 
biliyor ki. ba e.erler duntağa 
mllddeqe. 1111durnu ~- O
raya ....,. .. pleckJer ve bSa-
bKılı tarildn lrarmbk mabeenle
riadaı bayatm ~ meyclmalan
aa yeniden çılı:anıcaldcdır. Ttirti-

Bolu'nun genŞlili ve iizerinde JGIGJClft vatandajlar . ..... iı .. ı! 
Şehlnle Köyde u.amiJekia ;1 

:lllııC ~ .. 
Bclıllll s... y .... Erbk Kadaa Yelılııa Edlek Kadaa Yeltlıa .. sın - ..,. -- mss ..., •t• 37155 •nas 1915 1S.I 

AkçüGc:a iMi .ım anı 4715 4111 .. llS4 au 1Mı7 ıoss .lı.o 
Dlsce 1114 1MI .. 15111 -· ""' 18177 .., 7US9 lllO 71.1 
o.... lMI Dil ... 11155 .,. .,,, ...,. sı• S5UO 1510 IZ.I 
~ - - 1511 ,_ - 11415 IZIS '1715 111M8 ıuo ıu ...... 1111 1511 .. ... lllH -- IMZI llSH ı.os 1158 11..1 
T .... ımı ıua ... ,_ 111554 111141 tı 7SS7 1JIM7 .154154 11140 IU 

. il • 

)C kmdiDe ,ettiii ft 300.000 ki-., 
filik ordulan Baidad ile V'17BJ1a 
arasmda tahrik ettiği ..... da, 
lludurma. mmalıebtin biitlla iğne 
ihtiYKDU temia ettikten ı.pa bu 
kıımetli mataı Bincllataa"a lmdar 
ibnıç edennit Aynca çil~leri, 
demircileri we 8illbçdan ile meş

hlll'lllUf. Biz ~tf• elJitw muş· 
tan kemik aplı tnpirı... aNık. Bun· 
Jan yapm mta. w,.._mı. • ku
ftlllUI aaeaiue •' •11 Jl4 bir 
tiirlii mh) w•rlr ÇarplD:i esıa
fm çelareleriai iyice tedJrilıc ,ettik. 
Glmel ft aıeki i-.lmdL a.Derin
de. elki meJctin .Ol••• ı 'I isleri ..... 

•wl w· mırı ·v evi•••, ..... , ...... ....,_ 
.... n . W pltm llmleri• 
ili ........ ,... • ... '9nuı 
d ............. ı'teeftr~ Yani, 
~' ı' 5111. - .... en 
...... illi• ....... 1 

h .. ...... la-
n 1ıbe o .._. ..,_ ·a111 t.rdı 

W• ..... Hdl lllr fikir Ter-

T.._... a-.,.. oat..wıi wna 

........ llllır. ocJmehelr ft .-eyi 

.... et ı'r'e ...... ~ika-
-· .... Wi)'8k •fwı•• tMta na· 
.......... ile 1üe mıat..k isti-
,_ ki. "niti)C"siıa lllr ftldtld So
..... .,.... SlldfielB .ı.a llu-
dara_..S.. ftktiyle ..rlıkh -- -... ,..., ... 
u~ iateria ki cmç amlıu

riyet rejiminin ftleceti ,_ı elco
nomilr YUifelerl oranın seki ve 
laiaerli k len .......... ve 
..........._ fllaetini 1W • U• 

zaklara kadar yayacaklardır. 
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korsanlar arasında 

''Ben, dedi Miki buradan kaçmağa çalışacağım. 
Bakadol "- Dikkat muhafız geliyor" dedi. 
Muhafız bir emir okumaya başladı : 

Bu patates ayıklaması Miki'oin hiç hotuna eitm 
emitti, ne yapım o kaçmanın çaresi·ni aramakla 
metgul olmağa başladı. "Ah bu gürültü ne? Radyo 

Miki çamaşır dolabından bir şişe çıkarırken düt 
tü ve oradaki yeni yıkanmış bir gömleğin üstüne 

514 Nihad Tüneri, Diyarbakır ·postane 
caddesi 27 numarada Hikmet Gi'.indüz, 
Ankara Dumlupınar okulundan 446 Öz~ 
can Göre, Ankara ikinci ortadan 228 
Kadriye Ünal. Ankara balıkpazan Hakkı 
Göç apartımanında Erdoğan Erol, An
kara İtfaiye meydanı Kanaat berberi cı
rağı Glingör Mustafa, Kayseri lisesinden 
1298 Ahmet Fikri Özdemir, Ankara Mi
mar kemal okulundan 383 Ziya Yıldırım, 
Ankara lsmet paşa kız enstitüsünden 7S 
Asiye yaylalıer, İsparta hül:ümet cadde
si ekmekçi Lütfi oğlu Fevzi Sezgin. An-

kara Oska mağazasında Osman Tezcan
lı, Ankara tapu kadastro okulundan 390 
Kamil Özer, Ankara müdafnai hukuk 
caddesinde berber Hüsein Ular, Ankara 
birinci ortadan 1207 Süleyman dortyol, 
Ankara gazi lisesinden 1059 Nuri Demir
kaya, Ankara Özbeyler mahallesi balım 
sokağında Kadriye $ebirli, Polatlı diş 
tabibi kalfası İbrahim Evcil, Ankara U
lus okulundan 928 Mehmet Kansu, Anka
ra kız lisesinden 414 Bedia Onaran, An
kara erkek lisesinden lOS Müfid Eıdoğ
du, Ankara kız lisesinden 1059 Y ekban A· 

"Makinist Baka dol bundan ıonra tayyare f abrik 
asında çalııtırılacak ve Miki Doktör Wülter'in 
evinde patates ayıklamağa memur edilmiştir. ,, 

ıeai, telsiz iıareti alınıyor! demek radyo odası. 
Mutfağın yanında çok iyi!" 

elindeki ıarap şişesini döktü. 

nış, Zonguldak Efcs !>ankta Celal Tunç
er, Ankara Necati okulundan 1028 Güner 
Önaydın, Ankara erkek lisesinden 56 Me
sud Hunöz, Ankara koyun pazarı aslan
hane caddesi 9 da Nahide Somer, Tur
gudh.i Hilal ilt< okulundan 1 Orhan Tcn
ger, Ankara iç hisar İstemi sokak 17 de 
Salih Sürgit, Ankara Kız lisesinden 128 
Sabiha Batıgiln, Ankara Dumlupınar o
kulundan 142 Cumur bezyinci, Konya 
memleket hastahanesi rontgöcn şefi oğ
lu Necati Görgen, Adana birinci orta o
kulundan 219 Ahmet Turhan, 1staııbul A· 

yasofya soğuk seşme yokuşu 1 numarada. 
Sebil Soyuvar, Yozgad Ziraat bankacı 
direktörü oğlu Necdet UK:ur, Adana cum
huriyet okulundan 210 Giılertan Dural, 
Dinar eczacı A. Yakup kızı Şükran Ata
snğon, Ankara sanat okulundan 87 Şevket 
Unal, İzmit posta paket memuru Basri 
oglu Turgud Yazıcı. 

Evelki haftaki bilmecemiz· 
de hediye kazananların sonu-

• nu yarınki ULUS gazetesin· 
den takib ediniz 

Sayı ı 31 

G· 

~ 

Her Cumartesi çıkar Ayrıca satılmaz 

~ 

ocukları 
25 Haziran 1938 - Cumartesi 

\J 

eş ışı 

~ " 

ında çocuklar 
~ 

Güneş Baba 
Sırtında kızıl aba, 
Sevgili güneı baba 
Yak mı§ gökte ocağı; 
Ate§ dolu kucağı. 

Hiç durmadan çalı§ır 
Ocağa ate.ı taıır. 

Bizi yaıatan odur, 
Onmz varlık yok olur. 
Baıağı olduran kim ? 
Buğdayla dolduran kim ? 

Gelmese ondan sıcak 
Bizi kim ısıtacak ? 

Günü aydınlatan sen 
Bize ııık vermesen 
Karanlıkta kalırız; 
Güneısiz bunalırız. 

Hasan - Ali Yücel 



· • 2 • ULUS'un Çocuk iliveıl 

J\VAJAL® 

Bir yu tatili geçirmek üzere Ba
laton gölü sahillerinde bir yazlığa. 
gitmiıtim. 

Gölün kenarındaki kumluğa man
mıJ kitap okuyordum. Hafif, hafif 
sahile çarpan dalgalardan biri aya
ğa kalkarll yanıma geldi. Yerlere 
kadar eğilerek gayet nazik bir ae
lim verdi. İnce bir aeaJe aordu: 

-Ne okuyorsun? 
Baıımı kaldırdım: 

- Bia bir gece masalını okuyorum. 
dedim. 

Bu cevabı aülriinetle verdim. Dai
ma maaal okuyan bir insan olduğum 
için, dalganın gölden ayrılarak ya
nıma kadar gelmeaine hiç hayret et
memi,tim. Böyle ,eyler mM2 1larda 
çok olur. 

Küçük dalga. merakla sordu 
- Bin bir gece mualı da nedir? 
~ Bin bir gece maaalı bütün dün-

yada tanınmıf, çok güzel bir masal 
kitabının adıdır. Ben masal okuma
sını çok severim. Hele böyle iyi ya
zılmış maaallan ... 

Küçük: dalga, hayretle kaşlarını 
kaldırdı: 

- .Burada, Balaton gölünün sa
hillerinde görülen her şey tatlı bir 
masaldır. İnsan hiç böyle yerde, bq-
ka masal okur mu? · 

- Ben, buralarda masal kadar gü
zel bir şey, göremiyorum. 

- Doğru, hakkın var l Senin ma
sal zincirin yok da onun için bir şey 
göremiyorsun. 

Heyecanla sordum: 

- Bu söylediğin zindri nereden 
.lahilirim? 

Küçük dalga gülümsiyerek bu su
alime cevab verdi: 

- Pek kolay. Benim zincirimi 
sana vereyim. Koluna bağlarsın. A· 
yağa kalkıp zincirlerin gösterdiği 

tarafa doğru gidersin. Bak neler, 
neler görürsün. 

Dediği gibi yaptım. Zinciri kolu
ma bağladım. Tam ayağa kalkaca· 
ğım sırada, küçük dalga, Balaton 
gölünün dibine zincirle bağlanmış 
olan canavarın masalını anlatmağa 
başladı. O kadar güzel anlatıyordu 
ki ; hayretimden ağzım açık kaldı. 
Yerimden kıpırdayamıyordum. Şim
di öğrendim. Balaton gölü arada bir 

Masal 
• • • 

zıncırı .. 
- Bir Macar masalı -

niçin kuduruyordu. co,kun dalga· 
lada neden aahile hücum ediyordu. 
Canavarın ·canı ııkıhyormuJ. Zinci
ri koparıp kaçmak istiyormuı. Zin· 
cir çok sağlam olduğundan kopmı· 
yonnUJ. Ama. canavar zinciri kopa· 
racağım diye uğraJırken deh,etli 
dalga yapıyormu1-

Küçük dalganın masalını daha 
fazla dinlemedim. Yola çıktım. Ta
liim varmıf. Bir midyeye rast gel
dim. 

Hemen kol~daki zinciri tuttum: 

- Masal, masal, masal zinciri. An· 
lat bana masalını küçük ~idye, diye 
bağırmağa başladım. 

Küçük midye, masal zincirini gö
rünce, midyelerin nasıl yaşadığını, 
midyeler kumandanı ile kumanda
nın m kamı anlatmağa bqladL Ku· 
mandanın kızı dünyaların güzel kı
zı imiş. Gözleri hakiki inci imif. Ba
bası, kızını dünyanın en çalıfkan a
damına verecekmit-

Midyenin masalı biter bitmu ae
lim verip ayrıldım. Yoluma devam 
ediyordum. Çok geçmeden küçücük 
bir bulutla. k'1'fılaştım. Ona da sor
dum. O da, coşkun fırtınaların, hain 
rüzgarların elinden nasıl kaçıp kur
tµlduğunu anlattı. 

Gene yürümeğe devam ettim. Ar· 
tık önüme çiçeklerden, çayırlar· 

dan, ağaçlardan ıimdiye kadar haya
tımda hiç işitmediğim biribirinden 
güzel masallar dinliyordum. 

Yavaş, yavaş akşam karanlığı çö· 
küyordu. Gölün kenarına oturdum. 
Şimdi her taraftan kulaklarıma ma
sallar geliyordu. 

Birdenbire küçük dalga karşıma 
dikildi: 

- Nasıl?- Masal zincirinin söyle· 
diği.masallar güzel miydi? .. 

Ellerimi çırparak sevinçle cevab 
verdim: 

- Çok güzeldi. Şimdiye kadar 
böyle güzel, böyle hoş masal dinle· 
memiştim. 

- Artık zincirimi geri ver bana. 
- Ne? Zinciri bana vermemiş mi 

idin? 
- Ne münasebet. Sana bir iki sa· 

at için vermiştim. Haydi! Çabuk 
zincirimi ver benim. 

Yeni bilmecemiz 
Aşağıdaki 

gönderenlere 
bilmecemizi doğru çözüp 
kura ile hediyeler vereceğiz. 

1- XXXX XXXX X X X X 
2- X XXXX 
3- XXXXXX X 
4- X XXXX 
5- X XX X X XX 
6-XX X XX X 

1 - Kahraman kız tayyarecimiz. 
2 - Balkan seyahatinde ilk uğ
radığı şehir. 

3 - ikinci uğradığı şehir. 
4 - Uçünc.ü uğradığı ~bir. 
5 - Dördüncü uğradığı şehir. 
6 - Beşinci uğradığı şehir. 
Bu harfleri yazıp bize gönderi • 

niz. Doğru çözenler arasmda kura 
çekerek birinciye Başmuharririmiz 
Falih Rıfkı Atay'ın büyük kitabı 
.. Eski saat". ikinciye bir .. Plevne 
müdafaası", üçüncüye bir .. Şeks
pir'den hikayeler", dördüncüye bir 
"Cengel kitabı", beşinciye bir .. Cen· 
gel hikayeleri", altıncıya bir elek
trik feneri, yedinciye bir matbaa 
takımı, sekizinciye bir dolma ka
lem, dokuzuncuya büyük bir al-

[On çocuktan otuz çocuğa kadar 
oynanabilir. içeride de, dlJU'ıda da 
oynanabilir.] 

Oyuncular, aralıklı olarak ve ele
le tutuşmryarak bir .halka ıeklinde 
dururlar. Bunlar bir koyun aüriiaü 
sayılır. Bir tanesi de ebe olur. Ebe
nin vazifesi bu halkanm dıpnda 
koşmaktır. Bir tanesi koyun ıürü
ıünün sahibi,~çoban olur. Çoban da 
balkanın tam orta yerinde durur. 

Oyun bqlayınca çoban aealenir: 
- Benim davarmun etrafında 

kim dolanıyor? 
Ebe cevab verir: 
- Hiç kimse ; yalnız ebe. 
Çoban - ~ rica ederim, benim 

sürümden semiz koyun çalmağa 
kalkışma. 

Bundan sonra kurt halka halinde 
duran oyunculardan üç kitinin aıka
larına vurur. Eğer oyuncular fazla 
kalabalık olursa o zaman altı kitinin' 
arkasına vurabilir. 

Bunlar, halkadan çıkıp ebenin ar· 
kasına dizilirler. Ve ellerini önle-

- Ya ben ne yapacağım.. Bana 
bundan aonra böyle güzel maaaUarı 
kim anlatacak? .. 

Küçük dalga gülmeğe ha§ladı: 
- Hay küçük budala, bay. Demek 

sen bütün bu masalları aana zincir 
anlattı aandın ha. Zincir inaaa hiç 
masal anlatırmı? Sen etrafına dik
kat ettin. Rast geldiğin ,eylerle all
kadar oldun. Bir çok ,eyler öğren
din. 

Küçük dalga bu ıözleri söyler 
söylemez ortadan kayboldu. 

İtte küçük yavrularım. İnsan et
raf mda gördüğü feylcrle alikadar 
olursa, hem bir çok ,eyler öğrenir, 
hem de EUıel vakrt ı?eçirir. 

bilin, onuncuya bir ıulu boya takı
mı, onuncudan yirminciye kadar 
birer çakı, yirmi birinciden otu
zuncu ya kadar birer kalem traı, o
tuz birinciden kırkıncıya kadar bi
rer "Be;ı devir" kitabı, kırkıncıdan 
ellinciye kadar birer büyük resim 
defteri, elli birinciden yetmiş be • 
şinciye kadar birer büyük bloknot, 
yetmiş altıncıdan yüzüncüye kadar 
birer boyama albümü, yüz birinci • 
den yüz ellinciye kadar birer boya
ma kartı, yüz ellibirinciden iki yüz 
ellinciye kadar birer kart poatal 
verilecektir. 

Dikkat - Bilmece kuponlarına 
adlarmızı ve aoyadlarmızr yazınız. 

Hediye kazananlar on bet gün 
aonra bildirilecektir. 

rinde bulunanın omuzuna koyarlar. 
Bu, ebe tarafından bütün oyuncula
rın tutulmasına kadar devam eder. 
Hepsi tutulduktan sonra bunlar, bir 
dizi halinde ebenin arkasından koş· 
ınağa baJlarlar. 

Bu olup bittikten aonra sürünün 
sahibi ebenin UrpIDa gelip ona SO• 

rar: 
- Benim :aiyah koyunlarımı gör· 

dün mü? 

- Evet gördüm. Kendilerine bi· 
.raz tereyağı Ye ekmek verdim ve 
(sağ, yahud sol tarafda bir noktaya 
i,aret ederek) oraya gönderdim. 

- O halde arkandakiler ne? 
- Yalnu bir kaç zavallı siyah ko· 

yun. 
- Bir ~reyim bakayım, ifte be

nim aiyah koyunlarım burada. 

Ondan aonra çoban koyunlarını 
yakalamağa, ebe de buna mani olma
ğa çahfll'. 

Yakalanan oyuncular, bu diziden 
çıkarlar; ötekilerin hep&i yakala
nıncaya kadar orada beklerler. 

r 
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Evelki haftaki bilmecemizi 
çözüp hediye ka?ananlar 

Evelki hafta -· çıkan çocuk ilbe

mizdeki bDmecemizin hal edilmit 
tekli yas. yus. ayaz idi. Bu bilme
cembi ~ ça..Jer arasında ku· 
ra çektik. X.ya Boca Habip ma
hallesinde 1 mmmada Adil Karaa
ğas birinci pldi n bat Muharriri· 
miz Pa1ih Rıfkı Ata1'm. Wrinci aay
faamı kendi eliyle iwpelMılrlan 
büyük kitabi .. Eüi s.aı-ı ...... 
1stanbuİ auat olnalmıda m Olma 
Ce.det Bozdcmir ikinci ıeMi " 
Nurettin Artam'm terccme ettiii 
Plewe mümfmı kitabını kualldı. 
Elhığ halkerinde llücdlid oğhı 
Lütfi Giney iiçiincü ıeJcli n Şcb
pirden hikiyclcr kitabım banck. 
İzmir Karatafta tütüncii Abat oğ· 
lu Baba Şcııbya döcdiindl geldi " 
Cengel kitabını kazandı. Ankara 
Turan mahallesi Koyungöa sokak 18 
numarada Neriman Maytere befinci 
geldi ve Cengel hikayeleri kitabını 
kazandı. İstanbul 4 üncü ilk okul 217 
Rasin Burak altıncı geldi ve bir ceb 
elektrik feneri kazandı. Bursa Mura
diye koca naib caddesi hızalan so
kağı 18 numarada Hapnet Konar ye· 
dinci celdi ve bir mürekkebli dolma 
kalem bandı. Adana ziraat mekte· 
bi civarında Tarım ıslih iıtaayonun· 
da Omer Sayar sekizinci geldi ve 
büyük bir albüm ka.zand~. Çankırı 
orta okulundan 188 Şevki Eröncel 
dolınuuncu geldi ve bir dolma lrur
şı.ın kalem kazandı. Ankara Kayaba
'ı 11 numaralı evde Konyab BiW 
'Gültekin onuncu geldin bir matbaa 
takımı kazandı. 

Çalı lııaananlar : 
lta7M!'i nhat midıiiri :oilu İJbaıı De

mirolr, Ankara Gui liKaiNlcıı 169 Krçı
maa Saıciam.-Af7aa - Jtoan battmda 
Arj:rtbıuı iı...,_ tefi oila bzet Yücel,, 
Ankara Soialdm7a Bakım prajı 13 ma
manda Bedii Döter, Erzincan orta mek
tep direlrtöril oğlu Pi\:ret Günay; Anka
ra Özbeyler mahallesi pilav oğlu ıotak 
12 numarada Muhiddin Eteqil, 

Şirley albümü kazananlar : 
İzmir Yemiı çaqısr 11 numarada kah· 

veci Ahmet yanında Muıtafa Erdoian, 
Adana vali muavini kızı Ayten Kını, An· 
kara Cebeci posta ni ı + JIQati O. 
zark, NUC)bin müftiilıl otla Alıımet 
Tuaça7. Ankara Leblebici CUlil lıititi
iincle 22 namarada lamail llulid OMlı, 
Ankara ikinci orta ok11hmdm 1M llo
zaffer Sö:rter. 

8071111111 ...... dJı.ri 
kUllNllllıır : 

Ankan P. T. T. lllllllüere _,. oi
lu Mustafa Cila te1ı:iı1. Kapl M. Alp 
Gira7 oila Jlec.i Alp Oira7. Adew.Jaa 
Naim Teba, Qesiaeteh IMimdar malla
ıebedai AWalWı oilll Ca...W Glill. E
Iizıt llyu TlllO tonaa Jlari)el ~ 
er, laparta orta mülllle 4ı2 mumnda 
M~ Er,uar, t..lr 8frelrııa 5IO 
mcı ıokak 811 numaralı evde Halid Rüı· 
dü Lama, Eğerdir aakerlik tubeıi relıi 
oğlu İsmet Karabay, İnebolu lokantacı 
ŞUkrü uıta eliyle Mustafa Seyman, İz· 
mir Karataı terakki ıokak 26 numarada 
Hasan Par, Ankau devrim okulunda ıı
nıf beıte 117 Hasan Çolak. 

Kü~ük sula boya lalıımı 
lıazananlar : 

İstanbul 61 inci okuldan Tarlan Dinç, 
Zonıuldak Demirköprü baımda 24 nu
marada Mehmet Çimal, Ankara birinci 
orta okuldan 76 Naci Gilcer, Ankara ope
ra meydanı kurtulq .apartımanında Ab· 
dullah Coşkunözen, Ankara erkek liıe
ıinden Şükrü Demiral, .Zonguldak Hal
ke•i arhaında ıs numaralı evde- Cihad 
Ay, Zile bUyük cami sokağı 2 numarada 

Bilmece ve boyamacalarımızdan 
hediye kazananlardan soldan aağa 
doğru aıra le Ankaradan M. Açık
alın, ltonJa memJeht ......._.al 
riSntgen tefi otta Necati Gafen, 
Adana blrlacl orta okulundan 219 

Ahmecl T1lrlıanlalaollu. Ordu ba
ymdırhfmda Htib )lahmad Con
gur, Ankara latikW okulaadan 46 
Fikret Gibıay, Orda Ziraat Banb
aL T. K. kooperatifiade l'ethi Glr
aoy, Anbra latilr111 okulundan 286 
Şükran Karakorsan. 

Halil tam er, Zoqaldak Gui paf& C9Cl
d..ı il mımaraaa vedia. o... &.ilan 
Gazi liıeıinden 629 Rağıp Torun, Bor 
Dink 'mahallesinde Ann otlu Sabri A· 
van. 

Küçük lritap lıazananlar : 
Bursa Hoşıör ıokak 16 numarada Meh

met Ulubey, Ankara İçel mebusu F.ikri 
Matla oğla Kaya Mutlu, Gazianteb Ne
zih kazası Bayrak nahiyesi ilk okulundan 
287 Baki Karkaımt. Konya Nakiboğlu ca
mii karpsmda Süleyman "Dolan otlu E
nis Doian. Ankara İstiklal olnılandıın 46 
Necip ileri, Bor orta okulundan 23 Mu
ammer Avan. Ankara Atatürk oblundan 
529 Sana Karaer, Sivas 'C. H. P. ıekTeteri 
oilu Feridon Gençay, Hendek tepecik 
çay mahallesi 20 numanda Nihad Dinç
er. Ankara lltekin okulundan 924 Jale 

Dikkat 
J'eniallr..,_,...,,,.....-. 

ponlanı )lfallmalulr. Kupon
llırdtılıi Otlrealer pa önüne • 
lınacaktır. 

1rana. Ankara birinci orta olralaadan 730 
ll~a Kocaman oila, 

Kanı 6o7Q taiunı lıtaananlaT: 
A8lrara İaöai okahmdan 1221 l'aıWr 
~ Alllrara İsmet paf& laa emtid
..... tlkran Bracar. Zon..,._k Zira
at ....._ malluibi Mesud cıilla Gillıdls 
S-. l'D"9 Hiaröni ilk okul !sa • 
R..- KAtirk. ilenin liİllll'ik ciftım
cla W:•tıa pmııda Jlehmet Ali O.. 
Allbn ~ uta olıalunıt.. IOS ._. 
met Yuu. Alllıara t1rk kiiltlr cembe
ti olı:ümclaa 107 ,Brol Alaciia. l.-ıta 
Gui Kemal pqa ...-Ueal AB dede ı.. 
nem ıs llllllW'ada 1t-ı Abli. Di,artıa
ım laet ..... addasi Çıbdlıcı aolıak 14 
_..... Celll Gheaç; Di)'Utıüır Ur
fa adıle8i 11 _..... Sileymaa Kale. 
Kırklareli Yi~ tifre memarw Ham.ti 
lası Nermia Kardif, Burdur Gui adde
ıi Gabaftl IObk 2 mıanda Acar KJ-
per. ı........, Kadı kb bakla --Asla 
pasa köıkü 14 numarada Fahriye En&ttr, 

Bloknot luMananlar : 

Sivas varidat mtidiirii kın Periha he
kimoğlu, Sivaı Silleyman Ziya Ba .. ra 
oğlu Ata Başara, Ankara Dumlupınar O· 

kulundan 512 Türkan İpekçi, Adana ka
•P Belı:ir mahallesi 11 inci sobk 14 llD

marada Tahsin Gökten. Af)Oll Xarüisar 
lamet pap okulundan 37 Nail Genel. :b
mir lnöni caddesi 334 iincii aolrak 1 ma
manda Oğm Banan, İzmir Jtaıatq 
tnmny caddesi_Z4& IUllDIU"ada Jalro Os
can., Dizce ,ziraat banbu mfidtirii lan 
Türlı:h. Güven. Aabra Abiyalnap mahal
leli Çambca sobk 21 ll1llD&rada Saadet 
Seae~ Ankara ticaret Iİ9elinden 238 Ne
dim oı, Emşehir orta oblandan e7 
Mutafa Atala7, İlııuta mimaninaa cad
deli 52 mıımnıda 11ehmet Çimeadere. 
!aparta 1raraa1aç ..ı.ı--....- .... 
kak 16. B. de Ötner Parıaalmla. İwııarta 
Karaafaç mahallesİ1lılle 23 mıamada JB
ıeyin Batkap, Antaba Yemi çarpıla 1-k· 
kal ciridli lbrahim ell7le BiMJia Jta
ruı. Ankara erkek &esinden S4t lt-1 
Galib liattin, bmlr JCaratq Tire lıapıaı 
6 namında AH Çetm. Aabra aGd llee
ainden 2. C. de Nulf AtQ. Ad8aa ....._ 
1rlmıııuıani obladllll 8esa S.ur. Z... 
nldalr bahri79 hee'bmda Arinm CaJıı&. 
de Örper, İzmir Kantat orta ohlllmlaa 
271 Cemal Ci&re:P. DeYtim obJmdım ~ 
mf S de 164 lllme7ia Yaya. llolndia 
halkm odacm otlu AH İhsan Çevik, An· 
kara Necati okulun~n 701 t. Çapc;ı . Eı· 
ldpbir liRaiaden 272 Ha1&a Ozsedik, 
Samıon tümen emir subayı binb8'1 Hay
ri kızı Nuran Sanbatır. Çarşamba k6pril 
bqr kıraathanesi mihliiril Cnad Enoy, 
Ankara İsmet İnönü okulundan 1094 
Remzi Serin, Konya Hamdiye mahallesi 
9 numarada Melihat $enol, Ankara erkek 
liseıinden 180 Mahmud Acar, Aı:ıkara 
Kocatepe olmlandaa 117 Oamaa Çarla. 
Ankara erkek lisesinden 1540 Cahid Cor
bacrof lui Elini orta -....... • Ze
Jd Oral, ıtanbal Kadırla lutllılar ala o
lml sokak 36 da Melanet A,_ı. Aakara 
Atatilrk okulalMlan Jn c.llWe Oıalrı. 
Çumra Sandık emial ..,,,... olha Haydar 
Jl11ırcı, Anlran AllıQralı obhmdan 776 
Armaian Ener. Aabra Ramam&nil Ay. 
tan aobfmda ~ Tetı1r. Anan Ha
mam&ril Demirtat 9Dlralr ıs de Hikmet 
Hit. fatanbal Haa bdm merıab tüli• 
tm aolralı 17 nmnaracla Giivene kale. An
kara EtHJr olmhmdan Meliha Çıt. Anka· 
ra Gul liMSinden 785 ~dıP Caapra, 
Aabra birinci ortadan 140 İbrahim 0-
raa, Ankara birinci ortadaa lamet Nl1, 
Ankara İltekin okulundan 1023 Halik 
Samer, Ankara Gui lisesinden 599 Ömer 
Giinoı. Ankara birinci ortadan ıssa 
Midhat Gülenç. Ankara Cebeci Yenice 
sokaiında Necli Kiiıle. Ankara Atıf beY 
mahallesi Ulucak caddesi 234 Numarada 
Hacer Yalçm, Ankara lnı liıesinden 2. 
B. de 12 Nevin Güriz. 

Bgvama kartı kazananlar :· 
Samsun Sallhiye mahallesi danıun e

lendi geçidi 2 nı:ımarada Nuri Er.ıslan, 

Ellzıi tüccar Migdhoğ1u lJü~cyin diyle 
Mehmet Aytuğ, İstanbul Çengelköy ku
leli askeri lisesiı:ıden 9. 3. de 661 Sırn Ö· 
nal, Gazi antcb halkevi matbaasında •Y· 
han Ünler, İzmir İnönü caddesi 353 nu
marada Ertuğrul Gilrdoğan . Usak orta o
kulundan 113 İbrahim Korukçu, Ankara 
Necati okulundan 926 Behice Altut. İs
tanbul Unkapam Hacıkadın Sükrü baba 
aokak 2 de Ayten Mete . .\nkara birinci 

-u-ı--

.3. 

Bilmece ve boyamacalarımızdan 
hediye kazanan okuyucularımız
dan soldan sağa doğru SJra ile Gü
müfbane orta okulundan 1 Nejad 
Okay, Ankara Etlik ilk okuhmdan 
332 Sezai Tqpmar, lzmir Tmazte
pe okulundan 232 Hasan Konukse
ver, Ankara Necati okulundan 894 
lamait Arkan, Niğde Akaarayı 
Cumhuriyet okulundan 291 Et-dem, 
Düzce Namıkkemal okulundan 186 
Türldn Güven, Odemiı orta oku· 
lundao 133 Muhiddin.. Gllltekin. 

Rııel 

'I: 
B...,, hrfl• lıin fOCUlıları

mız biriktirdilıleri klğıd rozetle
ri getiriyor ve yerine vereceği

mizi vldettiğimi& rozetleri isti
yorlar. 

Rozetleri fabrikaya ısmarladık. 
B•lllar yaprlma1rtadrr • ...-. yı
pılımları biraa siJrffelıtir. 

Geldiği zaman il& edeceğiz. 

Siz geae p.lermefe 41ft18 edi
m.. Ebi._kleriniz .va,.. p• • ro

setlnden basıyoruz. oa1.,.ı. ta· 
mamlayabi1irsiaia. 

ortadan 1468 Kemal Arıkan, Neırip cum
huriyet okulu mezunu Halid Civelek, 
Erbaa Kebir mahalleai 29 numarad:ı Sa
habettin Ate$, Ankara Gui liaeıinden 

- Lütfen sayfayı çeviriniz -
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Meşhur 
asçılar 

yetiştiren 

Gerede'de iken köy kıyafetle • 
rini reame almak istediğimizi be • 
lediye reiaine ve jandarma kuman
danına eöyledik. Mengen'e telefon 
edildi. Güzel kıy~fet, güzel elişleri 
görmek iıtediğimizi söyledikçe, hep 

- Mengen'de bulacaksınız, di
yorlardı. 

Erteai sabah erkenden Mengen'e 
doğru yola çıktık. Yolun güzelli -
ğini anlatmakta hiç bir fayda yo1':
tur. Fotoğraf makinelerimiz dahi 
bu mevzuda aciz kalmıştır. 

Bolu ve civarının güzellikleri 
"bedayii lafziye" ile anlatılacak 
cinsten değildir. Mesela Mengen'e 
.gitmek için Reşadiye gölünün he
men yanından Çağboğazı'na doğru 
sapıyorsunuz. Eakiçağ bu boğaz'm 
ağzındadır. Bu köy.Ü geçtikten son
ra, boğaz daralıyor. Ve nebatat ade
ta çıldırıyor. Ağaçlar arasındaki 
yer, hava ve güneı kavgasını bura
da görür gibi oluyorsunuz. Ağaç
ların ,gövdeleri biribirine bitişik, 
dalları, biribirine dolaşıktır. Zen
gin bir çiçek dünyası içinde kalı
yorsunuz. Yol kenarlarında bir çi
çek mütemadiyen tekerrür ediyor. 
Nedir diye inip koparıyorsunuz; 

arabaya koyunca her tarafı nane ko
kuları kaplıyor; 

- Yaban nanesi olacak.. diyorsu-
nuz. 

· .Mengen'e yaldaftılı:ça, manzara 
değiıiyor. Geniı ovalar açılıyor. 
Dallar arkanızda ve ufukta kalı
yor. Köyler bunlarm ıırtından sal
lnm talkım aallanıyor. Bir müddet 
8onra_ bir oyun daha, 1n1ın:ırara bir 
kere Ma deiltiyor. Hava :ıWdqı
yor, reak:1er lıreskinlefiyor, otlar 
bir tablo yqili halini alıyor. Ve 
köyler, kaylerin tahtadan yapıl
mıı incecik ve renkli minareleri 
görülüyor. Tirol ve Alpler'de de 
böyledir. 

.Mengen•in .. Befler"' ve .. Türk
beyli .. köylerine val"Dllf bulunuyo
ruz. Göıteri§li ve hareketli köyler. 
içimizde 'bir korku var: Acaba kı
yafetleri ve eli,lerini bulabilecek 
miyiz ? 

Köye giriyoruz ve bir kalabalık 
görüyoruz. 1Gözlerimize inanamı
yoruz; 1erkeklerin arasında güzel 
giyinmiı, baılarına elişi örtülerini 
çatmış köy kadınları da var. Ara
mızdan birisi haykırıyor: Eve bakın 
eve! Evin içi alaca kıyafetli köy ka
dınları ile dolu .. Bütün bu el ve ev 
işlerinin az sonra ortasında bulunu
yoruz. 

- Bravo Mengen nahiye müdü
rüne ve muhtarına, diyoruz. Muh-

E 

tarm qi, arkadqı bayanlara iste
diiimiz pozları Yermekte bize yar
dım ediyor. llalrinelerin filmleri 
(32 lik Leica filmleri) birer çey
rekte bitiyor. Renkli resim alıyo
ruz .; siyah beyaz resim alıyoruz. 

Bir yandan konuıuyor, maliimat 
90ruyor ·ve bir yandan köyün canlı 
·ye canım bütün unsurlarmın re
simlerini alıyonu. 

Ne güzel köy bu Türkbeyli. 
Ortasından bir su akıyor, Uzerin -

ULUS'un Bolu ilavesi 

•• 

Ba lıadar gbe/ kayleri olan 
1119ba,ı/ar lıim bilir bulunclulılan 

lıonaJJan ne lıadar iBtihlal ederler! 
de b<ir tahta köprU. Köprünün iki 
bqmda 1oturulac:ak yerler ftl'. Ge
ne bu meydanda bir ihtiyar kavak, 
bu güzel dünyanm .. doyen• L Ya
ımı hiç kimse bilmiyor. Her ıey, 
bize tanıdık ,gel~yor. Hiç kimse bi
zi yadırgamıyor. Köyün bakkalın
dan teker alıp çocuklara dağıtıyo • 
nu. Elitleri arabyorm:. Yanımız
daki kBy bayanlarmm her birinin 
çatması yahud namu ben ötekin
den güzel ,Anlıyoruz ki. buralar -
da, turian için, bllyük bir yann 
vardır. 

Türkbeyli'den ayrılmudan ön
ce birer ayran i~iyor ve lokma yi
yoruz. 1ıte o mqhur ahçılar hep 
bu llencen köylerinden yetifiyor, 
dü§iinilyorum: Kim bilir bu kadar 
güzel köyleri ve dünyaları olan o 

ahçıbaıtlar, bulundukları evler.in 
b~bllrleni,lerinl ne bilyük bir is
tihfaf Ue kar§ılryorlar. Hiç bir ko
nağın ·çünkü bulunduğu yer .Men
gen köyleri kadar günl olamaz. Ve 
Mengen'de yüksek bir ldiltür oldu
ğu 'undan belli ki. bizi .kabul ve 
misafir eden bu insanlar, bqmdan 
sonuna kadar, bizlere. nezaket der
•i vermekten usanmadılar. 

"Beşler" köyü de en güzel kılık
lı kadınlarını delikanlılarını ve ço
cuklarını "Türkbeyli'ye yollamıştı. 
Onlarla da tanıştık ve sohbet ettik. 
Uç dört saat geçmi§ti. Bizi Yeni
çağ'da yemeğe bekliyorlardı. Çağ
boğazı'nı gerisin geriye geçecek ve 
buraya saptığım·- noktanın anr.ak 
iki kilometre ötesinde olan nahiye 
merkezine varacaktık. 

11 

Sular Bolu yalnız bir a§aç denizi 
de~il bir su ormanıd1r da ! 

Sanki tannlann içmesi için 

· dünya•m en güzel yerinde demlenen 
suıa_r_f-~----~J-
- -------. 

Bolu yalnız bir ağaç denizi değil, 
'bir su ormanrclır da. Onun susuz bir 
tek ,köyü, pmarsız bir tek yamacı,, 

deresiz bir tek ovası yoktur. Dağla
rının tepesinde bile, göller vardır. 
İfte epiz Abad, bir tanesi. 

İtin acemiaiyiz. Fakat iddia ede
biliriz ki. Bolu köylerinin % 80 i "ufak 
bi.r masrafla 1elektriğe kavuıabilir. 
Çünkü sular her köyün ya biraz al • · 
tında ya biraz üatünde Çağlamakta
du. Eaasen, .köyler. birer birer elek-

ıtriie kaVUJmaktadır. Ticaret ve ser
vete f&hdamarlık eden yollar açılsın, 
Bolu ve ,onun köyleri ötesini yapa
caklardır. His bL suyu. çah§tmna -
dan ,akıtauyacaJdardır. Nitekim. her 
tarafta su değirmenleri görüyorsu
nıu. Ufak. .iptidai ve rustai değir
menler .. 

Akpm olunca. yamaçların koynuna 
acayip ve korkunç çekirgeler gibi si· 
nerek uykuya yatan değirmenler. 

Bunlardan Kızılca ile Bolu arasında 
Nuri Osman'a aid olanını görmek, 
hem güzel bir yol dil'9Cğinde mola 

vermek hem de iyi ve değerli bir in
ıanla tanrpnak demektir. 

Bolu'nun maac.n sulan ve meş • 
hur pmarları ·vardır. Mudurnu yolu 
üzerinde iki maden suyu kaynamak
tadır. Bunlardan Çepni, bir içimde, 
hassalarını hissettiriyor. Seben'de ise 
Kökez'.i bulacaksınız. Kökez, ne 
alaycı aynı umanda ne erkek bir 
isim. 

Kökez'in "mikyası ma'' sı 2. Par· 
'mağınızı daldınrsanız Uç dakika ta· 
hammül edemezsiniz. Ve .size na5Jl 

anlatayım? Hayatınızda .kaç pınar 

gördünUz? Bunlan hatırlıyabilir mi
siniz? Pınarlar., çünkü kih kayalar

dan fışlnnr, kih yüksek bir yamaç
tan akar, kah köylü elinin hazırladı -
ğx bir oluktan sızar. Bunlann hepsi· 
nin ayn bir güzelliği vardır. Fakat 
Kökez için "güzellik'' kelimesi kul
lanılamaz. Kökez, ormanların içinde, 
ormanların tft içerllerinden çamların 
köklerini yalaya yalaya gelerek, 
kaynar .. Gürültil etmez, kesik dama
rın kanı gibi ıeasiı: akar. Bir büyü-

cek ve çakıllı çukurun içinde bi
rildr ve yeniden akar. Kökez'i görür· 
seniz, suyunu hemen içemezsiniz. 

Önce durup onun 10 alil haline dalar
aınız. 

0

Çakıllar, gölgeli suyun altında 
geyik sırtı gibi parlar. Yer gök yem
yeşildir. Çamlar, Z§ık bırakmaz. Gü
neş, Kökez'in sularına hasrettir. 

Sanki dünyanın bu en güzel nokta • 
ıında, Tannların içecekleri su dem • 
lenmektedir. Şaprtıcı bir nebat zen
ginliği, bayıltıcı orman kokuları ve 
nanelerini yeşerten Kökez 1 
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f anır mıs11iız! ~ · 
- Abad'ı tanır ınısuµz ? 
Buna çoğunuz cevab veremiye

cektir. Fakat biz, bir çobanın verdi
ği cevabla işe başlıyalım : 

- Abad'ı tanır mısın ? 
- Görmedim. Ama öyle ·mr safa. 

tık yermiş işte. Eskiden Köroğlu'
nunnüış derler. Ama §İmdi devletin 
olmuş. 

Madem ki Abad devletin olmuş, 
artık Köroğlu korkusu kalmamış 
ama, gene Abad'ı Köroğlu :hikayele -
riııden ve Köroğlu'nun hatırasını A
bad'dan ayınn~k daha muvafık o

lur. Çünkü zaten Bolu'nun dağlanİı
da gezilirken Köroğlu'nu düşünme · 
mek kabil değildir ve şimdi Köroğ
lu bize artık bir asi değil, bey ve sa
ray zulmüne karşı ayaklanmı§ bir 
halk kahramanı gibi daha munis gö
rünüyor. Yakında Ankara Devlet ti
yatrosunun ilk temsili yapılırken 

Köroğlu'nu sahnede de göreceğiz. (1) 
• Şimdi bizim Bolu dağlannı ge

zerken dilimizden düşmiyeni, o z:a
man tiyatro sahnesinde Köroğlu au 
çalıp okuyacak : 

Benden selim olsun Bolu beyine 
Çıkıp ~u dağlara yaslanmalıdır. 
At sesinden, kalkan gıcırtısından 
Dailar sada vedip seslemnelidirl 

Asker geldi sıra sıra dizildi 
Alnımıza kara yazı yazıldı 
Delikli demir icad oldu, merdlik 

bozuldu. 
Eğri kılıç kında paslanmalıdır 1 
Köroğlu düşer mi aceb '3111Udan 
Çoiunu ayınr er meydanından 
Kır at köpüğünden, düşman kanından 
Çevrem 4olup, şalvar ıslanmalıdırl 

Abad, Bolu'yu Mudurnu' dan ayı• 
ran dağ srrtmm en yüksek kısmında 
tertemiz bir dağ gölüdür. Kıvnm 

krvnm sahilleri, koyları, burunlan 
"kemha kemha yeşil giymİ§tir" ve 
burada "dağlar burcu burcu kokar I"' 
Çam ve köknar de_nizi, sahilin çok 

yerlerinde adeta suyun içinden hat
lar. Abad'da nilüfer, bir cılız ve sah
te havuz çiçeği değildir. Her nilüfer 
kökü. dağ endamlı, fakat ince bir 
tiirlaneıı kızı gibi aere aerpe yetişmif 
ve .lapkuıl çiçeğini bir alev halinde 
vermi§tir . Laleler, slinbuller, zam
baklar, margaritler ise Bolu gölleri-

nin ça~rlannda yabani ot .halinde, 
fakat kiline küme yetiıir. 

Bu ilavemizin yazıları, Bo
lu'ya bir seyahat yapan ar
kadaşlarımız Burhan Belge 
ve Şe~·ket Süreyya Aydemir 
tarafından yazılmıııtır. Re
simler, Basm ·Genel Direk
törlüğü fotoğrafçısı tarafm
dan alınmıştır. 

Köroğlu'nun Abad için dediğini 
bilmiyoruz, bizim duyduklanmızı ve 
konuıtuklamnızı da haydi bi.r tarafa 
bırakalım. Fakat Amerika'da Rok
feller müessesesinin, Abad'ı gören 
Türkiye mümeuili burası için kısaca 
fÖyle söylemi§tir : 

"Abad dünyada bir e§İ daha 
olmıyan bir sanaloryom J'e

! J: , ,, ru.ur. 
Abad niçin eşsizdir? 1434 metre 

irtifada, hakild ormanla çevrili, kı
lfll donan, yazın temiz bir güneş al-

tında pırıl pırıl 'Yanan, temiz ve ru-
. tubctsiz bir mahfuz su güzelliği. Kır 

sporu, orman sporu, d~ sporu, ka
yak, yüzme, yelken ve patinai için 
elverişli ve Bolu'dan ancak 32 kilo
metre meaaf~de, 

Abad Ankara ve· İstanbul'un en 
güzel bulu§llla yeridir .: 

Yarın, pazarı Abad'da geçirecek 
Ankara turistleri için, Abad'da bu
lu§lllak İıtanbul'dalı:i dostlara ve 
sevgililere verilecek en güzel bir 

randevu olacaktır. ÇUnkU Abad An· 

b.ra kadar İstanbul'a da yakındır. 

İstanbullu Adapuanna, saten bir 

mahalle gezisine çıkar gibi gelmeğe 

allJllUştır. Adapazan - Dilxe ·• Bo
lu ise daha fimdiden iyi bir yolla 
bağlıdır. Hem bu yOlda iatanbullu, 
me§hur Bolu dağını da görilr. Bolu 
dağı ise, iatanbullunun alIJtığr yu
mupk deniz ve rehavet verici iklim 
yanında vahti ve aert tabiatın, yani 
güzel ve temiz tabiatın tam kendisi
dir. 

Ankara'dan gidip Abad gazino
sunda İstanbullu dostlariyle bulu
şan, yahud Abad orman evlerinde bir 
gece geçiren türk turistleri ertesi 
gün şehirlerine dönerlerken, yalnız 

yurdun en güzel bir parçasında en 
güzel bir gün geçirmiş olarak değil, 
yurdu daha iyi tanımış ve binaena
leyh daha çok sevmiş olarak döne· 
ccklerdir. 

(l) Bu piyesi yazan Ahmet Kudsi bun
dan bir opera çrkıirmağa ç.ılışır:ık · 
tadır, 
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Bir hayret, hatta tath 
" 

" 1.400 metrede bu göl, 

bir dehşet 

bu hava, 

ULUS'un Bolu ilavesi 

']jw:" 

ôlemi ... 
. . 

geçırıyorsunuz: 

bu çamlar, b .. k' u go . ,; 

BOLU VE ABAD 
Söz ve göz tekniğinin acze 

Bolusuz, ya 
düştüğü bu güzellik karşısında : 

11Y a Türkiye bir 

·, 

r-·· .. ···---~-········ .. ··ı 
i Burhan Belge ı ......... ~ ...................................................... ......J 

Heine, dulgın balıkçıla
rı ..:ayalara çarptırıp öldü
rur. Onlara bu dalgmhğı 

aş.tayan Ren kızı "Lore
ley" dir. Kayaların üze
rinde sırma saçlarını tarar 
ve şarkısını söyler. Balıkçı, 
yola çıkarken daha, bu teh· 
likeli ve fettan nehir • kızı
nın şöhretiyle doludur. Bir
den karşısmda görünce, 
kendinden geçer ve kayığı 

ile beraber kayaların dibin· 
deki sulara gömülür. 

Bolu'nun Abad'ı Ren'in 
o sihirli ve tehlikeli kızı gi
bi. Onun• bir kaç yıldır her 

ağızda adı dolaşıyor. "Bo
lu'da bir göl varmış; adı A
bad imiş", ''dünyanın en 
güzel gölü Abad imiş, Bo

lu' da", "1400 metre yük
seklikte bir göl. Dağların 

ortasında. Dağlar, çamla 
örtülü." Birkaç yrl var ki, 
böyle buna benzer cü.nle

lerle, türk insanları Türki
yenin bu en güzel gölün -
den bahsediyorlar. Ve biz
ler, şöhretini Ankarada 
dt ymuş olduğumuz bu gö
le çıkıyoruz. 

Derler ki, büyük adam -
lar, doğuşlarında daha, 
müstesnadırlar. Güzel ve 
büvjjk yerler de böyle. Yol

la rında bile bir hususiyet 
var. Abad' 1 yolu, sonunda 
t b:.ıd'ı vatletmese dahi, baş
ı · _:..a;;:na bir tabiat hadise -
F .:ir. İki taraf .. silme kaya 
y .:rine püs1•lİrme çam. O 

kadar ki bir yoldan değil 

nebati bir tünelden geçtiği
nizi sanıyorsunuz. Yal· 
ruz çam da değil; her tür
lü ağaç, her türlü ve her 
türlü çiçek. Ve yolun altın
da çağlıyarak akan bir dere, 
onun sularını ovalara götü

rüyor, Filyos ve Karadeni
ze kadar. Suların çağladığı, 
kuşların öttüğü, dalların 

derin bir hışırtı ile kımıl

dadığı bu ormanda, koku, 
kokular, en güzel kokular 
en güzel kokular azat kuş
lar gibi uçuşuyor. 

Gözlerinizi yeşil'in bütün 
renk perdeleri üzerinde 
dinlendirerek; bir sihirbaz 
elinin karup havanın içine 
saldığı menekşe, zambak, 

nane ve kekik kokularını 

koklıyarak; dolana dolana, 
ağır ağır, başınız döne dö
ne Abad'a yaklaşıyorsunuz. 

Ve Abad sizi, size görün
meden, ağır bir şarap gibi 
tutmağa başlıyor. 

yanınızda arkadaşlarınız 
var; belki karınız yahud ço
cuklarınız var. Konuşuyor

sunuz da. Buna rağmen fa
kat, hayatmızm en yalnız 

dadikalannı - yaşıyorsunuz. 
Tabiat sizi, ruhunuzu geri 

aldığı andaki üstün kudre
tiyle, muhitinizden, belki de 
kendi kendinizden söküp 
koparmış ve kendi hükmü
nün iz ve bere bırakmıyan 

tatlı tazyiki altına almıştır. 

Hayat hücresi ile nebat 

hücresi, ilmin adesesi altın
da nasıl farksızsa, siz ve A
bad yolunun tabiatı, bu se
fer bütün terkibiniz ve bü
tün varlığınızla, beraber ve 
aynı şey olmuşsunuzdur. 

Şaku]ün ipini ne kadar 
tırmanmış olduğunuzu bir 
aletle tesbit etmenize hiç 
lüzum yok, çünkü kendi -
niz bir alet oluyorsunuz. 
1400 noktasına yaklaşıyor
sunuz. Yolun son kıvrım
larındasmız. B i tişiğiniz -
deki nebat dünyasının her 
unsuru ile beraber sizin ıs
tıfanız da tamamdır. Oto
mobil iki sıçrayışta, sizi 
gölün kenarına at:veriyor 
ve şimşeğin çakması süra-

Bolu bir Abadsız olsaydı!,, diyoruz 

tiyle, Abad'a kavuşmuş o
luyorsunuz. Bir hayret 
hatta tatlı bir dehşet anı 
geçiriyorsunuz. "1400 met
rede bu göl, bu hava, bu 
çamlar, bu gök .. ,, diyorsu
nuz ve kendinizi yoklarken 

iki hissi yanyana yatan iki 
kardeş gibi tesbit ediyor -
sunuz. Biriyle, hayatınız

da, birden, yepyeni ve mil
yonlarca insan için meç -
hu] bir hadisenin doğuşu
na şahid oluyorsunuz. Bu 

hadiseyi yaşamış olmaya 
seviniyorsunuz. Siz artık, 

Abad'ı görmüş olan insan
lar arasındasınız. Diğeriy
le, yurdunuzu düşünüyor
sunuz ve onun bu kadar 

güzel olmasına seviniyor· 
sunuz. Ya Türkiye bir Bo
lu'suz veya Bolu, bir A -
bad'sız olsaydı, diyorsu -
nuz. 

Size Abad'ı tasvir etmi
yeceğim. Bunu fotoğrafla· 
ra bırakıyorum. Yalnız şu
nu söyliyeyim ki, fotoğ • 
raflara inanmayın. Onlar, 
Abad'ı anlamaktan acizdir. 
Abad'ı kendi gözlerinizle 
görmelisiniz. Abad'a söz 
ve göz tekniği, hizmet e
debilirler. Nakledemezler. 

Abad, artık bildiğiniz 

gibi çamlı dağların koynun 
da yatan ufak bir göldür. 
Ufak dedimse, içinde yüz
'ierce sandal ve motör do
laşıp tayyareler iner kal -
kar. İki kilometre murab -

bamdan büyük bir yüzü, 
40 metreden fazla derinli
ği vardır. Suyu kı smen di
binden kaynamakta, kıs -

men civardaki kaynaklar• 
dan akmaktadır. Bunlar • 
dan her biri bir "Taşde -
len" dir. 

Abad'm içinde alabalık· 
lar yaşar ve nilüferler çi
çek açar. Abad'm her kıyı

sında bir başka iklim bu • 
lursunuz. Yalnız sazlık ve 

sıtma bulamazsınız. Abad
ın dünyasında, havanın, 

çamın, suyun, çiçeğin ve 
balığın yalnız en asilleri 
doğar. 

Geçen yazımda bir ço • 
handan bahsetmiştim. O 
bize demişti ki, eskiden 
Abad, Köroğlu 'nun imiş. 

Sonra onu devlet almış. 

Çobanın dediği doğru ise, 
devlet, Köroğlu'ndan aldı
ğı Abad'r, yollarını, otel -
terini ve kahvelerini yapa
rak millete iade etmelidir. 

-vurddi .. / Orman .. BOiUrlil Orman . .. .... , .. . ... 

Bolu'da toprağın yüzde otuzu ormanla kaplıdır 
bazı yerlerde bu nisbet yüzde altmış beşe çıkar 

Anadolu, denizlere bakan çevre
leri ormanlarla örtülü büyük bir 
yayla memleketidir. Bolu bölgesi bu 
yaylanın Sakarya kavsi içinde ka • 
lan ve Karadenize bakan kısmına dü
şer ve burada orman, hakiki bir or
man denizi halini alır. Çünkü Bolu 
bölgesinin en yüksek kısmı olan 
Köroğlu dağı, Bolu vilayetinin ce
nub hududuna düşer. Bu dağın en 
yüksek noktası 2378 metredir. Kör
oğlu dağları Bolu vilayeti ile Anka
ra vilayeti arasında yüksek bir sınır 
halinde uzanır ve bu dağlardan iti
baren Karadeniz'e doğru arazi dal -
ga dalga alçalmakta olduğu için ru
tubetli Karadeniz rüzgarları Bolu 
bölgesi topraklarına coşkun bir or· 
man florasının teşekkülü için lazım 
olan en elverişli hava şartlarını te
min ederler. 

Fakat Karadeniz rüzgarlarına ka· 
rşı kollarını açıp bu rüzgarlarm ta
şıdığı yağmur bulutlarını ve rutubet
li havayı Bolu topraklarına hasret • 
meklet Köroğlu dağları Bolu'ya ne 

kadar iyilik etmekte ise, Ankara top
raklarına geçecek deniz tesirlerini 
azaltmak ve bu suretle Ankara top
rağının rutubet rızkını kesmekle de 
bizim yaylamıza o kadar fenalık et
miştir. 

Eğer Köroğlu dağları olmasaydı, 
yahudd bu dağlar mesela nihayet 

1500 metre veya daha alçak olsaydı, 

Eskişehir • Ankara treni, hiç olmaz
sa Porsuk vadisinde yeşil ormanlar 

arasından geçebilirdi, 
Görülüyor" ki vaktiyle Köroğlu' -

nun devlet kuvvetine karşı dağları 

kestiği ve esen rüzgarlardan hile 
sezdiği gibi, bugün de Köroğlu dağ
lan, Ankara toprağına esecek bere

ketli bulutların yolannı kesmekte -
dir. 

Binaenaleyh Bolu ormanında 

Ankaranm tabii olarak bir hakkı ve 
hissesi vardır. 

Fakat Bolu bizden ormanımızı e-

sirgemişse, biz, turistik yollarımızı 
açar, Bolu'ya gider, Bolu ormanla • 
rında hakkımız ve hissemiz olan gü
zelliğe ve yeşile pek ala doyabiliriz. 

1 

Gerede' nin Esentepesini 
Tabiat sanki 

torlar, Esentepe'nin ha
vasını bir sanatoryum 
için çok muvafık bul -

• • muşlardır. Bunu iddia sanatoryom tçın _e~m.ek belki bir ihti;as 
... . ışıdır. Fakat Esentepe-

y aratmıştır! 
Yükseklik 1400 metre. ler. Hakları var. Sıhat 

Şehrin hemen üzerinde. 
Kaç yaşında oldukları
nı kimsenin bilmediği 

olgun ve asil çamlar. 
Bir çimen ki neresine 

bassanız, size kekikleri
ni çiğnetiyor. Tabania -

rmızın da ayrıca bir 
şahsiyet sahibi olduğu
nu, ilk defa olarak bu 

çimenlerin üzerinde an
lıyorsunuz. Onlar için, 
burada, yürümek dedi -

ğimiz iş, bir angarya 
değil bir zevktir. 

Fakat ister yürüyü
nüz ister bir şezlonga 

uzanınız, yukardan ge -
len çam kokularım mr 
yoksa aşağıdan gelen 

kekik kokularını mı kok 

lamak lazım geldiğine 

karar veremezsiniz. Ve 

ayar edilmiş bir serin

lik ne azalıp çoğalmak
ta ne de haşarı bir rüz-

istasyonu olmak için 
daha güzel bir yer bu -
lunamaz. Gerede beledi
yesi bu tepede bazı ter
tibat almış. Bir kere, 
küçük çamların büyüdü
ğü sahayı memnu ilan 
ederek telörgüsü muha
fazasına almış. İkincisi, 
ikişer ve dörder gözlü 
pavyonlar yaptırmıştır. 

Bunları kiraya vermek
tedir. İstiyen, gelip is
tediği kadar kalıyor. 

Esentepe'den bakınca 
bütün Gerede ovasını 

yere serilmiş bir halı 
gibi görürsünüz. Gere
de'nin kendisi sizinle 

bu müstesna nakışlı ha
lının arasındadır. Kasa
ba, derli toplu ve ma -
murdur. Ve tuhaf değil 

mi, ötedenberi, kendine 
mahsus bir kanalizasyo
nu, şimdi ise pek ifti -
har ettiği bir elektrik 

istasyonu vardır. Gere -
de, yol uğrağı olmaya garın hücumiyle yırtıl

rnaktadır. Saatlerce, bu görsün, halkının titiz 
güzel dünyanız emniyet denecek kadar temiz ve 
içindedir. 

Gerede'liler, Esente • 
pe'leri ile çok övünür • 

zeki olması onu seri bir 
inkişaf ve terakkiye gö
türecektir. Birçok dok-

'nin herhangi bir güzel . 
ve büyük otel için ade-
ta Tabiat - usta'ya ıs-

marlanmış olduğunu, o
nu, her gören iddia ede
bilir. Saat akşamın altı
smdan sabahın üçüne 
dördüne kadar, hararet 
derecesi hemen hiç de· 
ğişmiyor. Kalorifer na
sıl evlerde muayyen bir 
sıcaklık temin ederse, 
Esentepe'nin serinliği 

de, meçhul ve marifetli 
bir el tarafından her al
lahın günü sanki ayar 
ediliyor ve bu ayar, bü
tün gece bozulmıyor. 

Geredeliler bunun 
böyle olduğunu biliyor
lar. Orada ve civarda 
kayak sporları yapılabi
leceğini de biliyorlar. 
lar. Onları dinledikten 
sonra soruyorsunuz: 

"- Bütün memlekette, 
bu ne uyanıklıktır ki, 
Gerede gibi bir kasaba
cıkta bile, insanlar, ye • 
ni Türkiyede kendi ka
sabalarını ne gibi yeni
liklerin bekliyebileceği
ni önceden takdir etmiş 
bulunuyorlar!,, 

Geredeliler, turizmin 
ne olduğunu merkezde
kilerden daha iyi bili - ı 
yorlar. 

Türkiye'nin % 12.2 kısnu or· 
manlarla örtülü sayılır. Bu orman -
]arın genel tutan 9.170.000 hektar
dır. Burada derhal şunu söyliyelim 
ki bir memlekete, orman memleketi, 
yahud hiç değilse çok ormanlı mem· 
leket denilebilmek için, o memleke • 
tin en az % 20 kısmının ormanla ör
tülü olması lazımdır. 

Türkiye'nin 9.170.000 hektarlık 

orman serveti memlekete makul ve 
müsavi surette de dağılmış değildir. 
Orta yayla ve yüksek yayla ile Fırat 
• Dicle havzası adeta ormansızdır. 

Mesela şarki ve cenubu şarki Anado
luda ormanların ancak % 2 derece
sinde olmasına mukabil Karadeniz 
mıntakasında umumi olarak bunlar 
arazinin % 20 sinden fazlasını işgal 
ederler. 

Bolu'ya gelince, Bolu vilayetinde 
arazinin% 30 u ormanla örtülüdür. 
Çünkü vilayetin 1.114.000 hektar tu
tan arazisinden 337.000 hektarı or· 
manlıktır. (1) Fakat çalılıklar, fun
dalıklar, kırık ormanlar da hesaba 
kaWırsa o zaman bu nisbet % 50 yi 
de aşar. · 

Anadolu'da Bolu vilayetinden da
ha ormanlık vilayet yoktur. Mesela 
en ormanlık vilayetlerimizden olan 
Kastamonuda ormanlar bütün top
rakların ancak% 24 kısmını kaplar. 

Bolu ormanlarının en kesif kıs
mı, Bolu ovası ile Karadeniz arasındı 
kalan kısma ve bilhassa Bolu dağ

larına düşer. Burada arazinin % 65 
inden fazlası ormanlıktır. Yani bu· 
rada Lakiki bir orman denizi dalga
lanır. Coşkun, yeşil ve çiçekli bir or· 
man denizi ••. Yalnız keresteci balta
sını değil, yeşili seven türk turisti
ni de bekliyen ve bütün Akdeniz 
bölgesinde bir eşi daha olmıyan 

yeşil Bolu denizi... 

1) Tarım istatistikleri 1937. İsta
tistik Genel Direktörlüğü neşriyatı. 
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Bolu'da 
dOlaşırken 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ULUS'un Bolu ilavesi 

Bolu bir kablıca Jehridir 
Baden - Bciden'i hatırlatır, sizce gidip gelmek kabildir. Ve bu, 

Bolu için bir muvaffakiyettir. ·e olu'da vilayet ve belediyenin 

.. ·--. --···-- -- · ~.-·· ·-··"----~ fakat daha· gayretiyle yaptırılmakta o
lan bir otel fU günlerde bitmek ü
zeredir. Oyle ki, bu mevsimde bi
le. gidip. anlattıklanmızda müba • 
1iga olmadığını yerinde görmek 
kabil olacaktır. 

e 
olu, hangi mem
lekette olsa, gü
zelliğinin n e
h e m i y e tinin 
§Öhreti o mem

leketin dııına 
yayılacak olan 

bir mıntakadır. Uçsuz bucaksız or
manlar, Bolu'nun sadece uruba-

sıdır. 1 • ta n b u l konakları
na girerek oradakilerin midele -
rini hünerile mateden ahçı. Bolu -
nun Meııgen'inden kopup gelmiıtir. 
Ve o, bazı ahvalde yalnız, ahçıdır. 
Ekseriya, hem de Saku'da. Mısır -
de, Amerika'da, AYl'llpa'da, her tür-

lü iş tutan zeki, girişken ve kültür
lü bir insandır. 'Bir insan ki. Türki
ye'nin kendi yerli ev n tezgih en-
düstrisi ölmeğe baJ!aymca işsiz ve 

ekmeksiz kaJmrı Ye konakların mut
faklarına yahud gurbet ellerin tür
lü kÖ§Clerine dökülmeğe ~lam!J· 
tır. 

Bolu tabiatinin yalnız ormandan 
Bolu inaanmm da yalnu ahçıdan 
ibaret olmadığını gidip yerinde gö
recek olanlar, memleket hakkında 

ki bilgilerini geniıtetmi§ ve paslı 

gönüllerine esaslı bir kür yaptır
mış olarak döneceklerdir. Çünkü 
yer yüzünün nadir manzaralarında, 
tabiat. Bolu'da olduğu kadar güzel
dir. Ve Köroğlu'nun yurdunda. bu
gün dahi, çok zengin bir folklor ya
şamaktadır. Bunlara, kasabaların 

tarihi eserlerini ve köylerin sevim
liliğini ilave etmek lazımdır. 

Dağların böğründe bir inci gibi 
ışıldayan Abad. Mengen'in kıyafet
leri, Gerede yolu üzerinde Nuri Os

man 'm değirmeni, Mudumu'Ju de
likanlılann ••nıeıeli" • oyunları, E
sentepe'nin dalgın çamları, .Scmen'
in sürüleri ve çobanları, kaplıcalar, 
maden aular.ı, Boludağı'nm afallatı

cı çiçek acrveti ve yaban çilekleri 
saymakla bitmiyen güzelliklerin 
bir kaç tanesidir. 

muhteşemdir Bolu'da gördüğüınüz güzel yer
ler hakkında, maltlmat vermeğe ça
hktık. Şunu yalnız söyliyelim ki 
Bolu'nun bizzat kendisi, yani kasa
ba görülmeğe değer bir yerdir. 
Ç&IJISI canlı, mahalleleri snimli, 
belediyesi faaldir. Halkevi binasın
dan şehri ıeyretmek aynı zamanda 
Bolu Hallrevcileri ile güzel bir has
bihale yol açmıı olur. 

~ 
~ 

B izler be§ gün içinde ne görü
lürse onu gördük. Yarm. 

Bolu Türkiye'niri en me§bur ve en 
mamur turist mıntalcalarmdan biri 
olmak yolunu tuta.na. turizm ile a
likadar olan müesseseler (Devlet. 
belediyeler, otelcilik ve lokantacı
lık ıirketleri v. s.), onun dağlarını 
ve ovalarını tarayarak ortaya yüz
lerce ve binlerce görülmcğe değer 
yer ve hususiyet çıkaracklardır. 
Şimdiye kadar İstanbul'u Anka

ra'yı birJqtirmek vazifesini Hay -
darpap - Ankara .hattı görmüştür. 
Bundan sonrası için de bu hattın 
oynıyacağı rol büyüktür. Şa var ki, 
daha bugünden, bu hattın münaka
latı tapn~ır. Türkiye, eski impa
ratorluk Türkiyesi değildir. Mem
leketin her tarafmda. istihsalin, 

• 
mübadelenin, ticaretin süratle ge -
niılemekte olması; yapılan inlnJib
ların genç nesillere canlılık ve ya
ratıcihk 1tvkini aııJamıı bulunma
sı; Türkiye'yi bir halden bir hale 
bir .keyfiyetten bir keyfiyete gö
türmektedir. 

Eskiden Anadolu yolları "'mahal
li memuriyetlerine azimet., eden 
memurların haricinde. köylünün, 
kağnısını görürlerdi. Güzel ol-

sun çorak: olsun, Anodlunun 
her bölgesi hakkında mevcud ma
lumat. o memuriyet vermif olan ba
balarımızın hafızalarında kalandan 
ibaretti. Babalarımız biribirlerine 
hikayeler anlatırlar, gördükleri ha
rikulade güzel yerlerden bahseder-

lerdi. Onlar, bu yerlerde. nihayet 
konak vermiş ve bir tas soğuk su 
jçmiı olabilirlerdi. Otesi yoktu. 
Devletin faaliyet listesi, belediye 
bahçeleri ile başlar ,guraba hastaha-
neleri ile biterdi. Çok kere batta_ 
bitmek vaktini bile bulamazdı. Bu-
gün türlfr mesleklere mensub mem
leket çocukları, memleketi yer yer 
gezmekte ve her noktası lizerinde 
düşünmelrtedir. Bir çqme. bir or
man, bir pınar, bir köy ve bir ka
saba, bugünkG Türk için bir konak 
yeri değil, memleketi hakkındaki 

düşüncelerini ve bilgilerini bir ta
mamlama vesilesidir. 

B una muvazi olarak, devletin 
döıediği dcm.iryolları. dev • 

Jetin açtığı fabrikalar, devletin işe . 
teşvik ettiği müteşebbisler daha 
§imdiden yani on sene içinde, ihti
yar yurdun yiizünü §orada ve bu

rada .güldürmc~e muvaffak olmuş
lardır. Hamle, gün geçtikçe tiddet
lenmektedir. Böyle bir Türkiye'dc. 
lstanbul - Ankara muvasalası 1918 

fartlarına uygun olamaz. Bunun i
çindir iri. devlet. Bolu üzerinden 
geçecek yolu hem yol hem demir-. . 
yolu olarak düşünme~edir. Umma-
dığmıu kadar kısa bir zamanda. 
Bolu bölgesinin, zahirde münaka

lita fakat hakikatte. kültür muva
aalasına açılacağına fÜphe yoktur. 

Bolu bu günqli günü dört göz

le bekliyor. Boı durduğu da yok -
tur. Bolu viliyet ve belediye erka

nı ile görüşecek olsanız, derhal tes
bit edebilirsiniz ki, bunlar da. eski 

devir memurları değildir. Memle
keti ~le beraber memleketli. olmuı
lardır. Bolu mıntakasmm bütün 
güzelliklerinin bir demirbaf liste
sini meydana getirmiş gibi, mınta

kanm her noktasını gezmiı ve bel
lemişlerdir. Bundan tJaıka, İf Bolu 
vilayeti sınırlarına herhangi bir 
noktadan girmektedir. Buna muvaf-

fak oldunuz mu_ yol, aizi o naktada 
kaqılamaktadır. Meseli Bolu'dan 
Abad'a giden yol bilc •. imldn daire
sinde yapılml§tır. Yum bu yoldan 
gece gündüz korkusuz ve zahmet -

Bolu ç a r ! ı ı ı n ı n sokakları 
gölgeliktir. Uzerlerine çünkü sar
maşıklar tırmanmrıtır. Bolu'nun 
pazarı, size bef on lira masraf et
tirebilir. Çanak çömleğin iyisi, el
İflerinin, ısrar ederseniz, enfesleri 
bulunur. 

Bolu. aynı zamanda bir kaplıca 
febridir. Şehrin biru ötesindeki 
kaplıcalara. btı hallerinde dahi gir
mek kabildir. Heves ederseniz, on
lan ıslah ve imar ,ettirmit olunu -
nuz. 

Bolu, vaziyetiyle Baden - Bade
ni hatırlatır. Etrafm güzelliği yal
nız daha muhteıcm ve daha çeşid
lidir. Bolu'ya vardığınızda. aşağı
da bildireceğim noktalardan başka. 
Boludağına bir gezinti yapmasını 
unutmaymız. Hele, yaban çileğini 
toplayıp yemesini severseniz. Bir 
de Sebcn'e çıkınız. O ım, uçsuz 

buc:akaız ormanlara kavuıturacak -
trr. Bunlann birinde Kökez diye bir 
su vardır. Kökez'in suyu köklerin 
hizasından kaynar ve bir küçük ha-
vuz tetlril ettikten sonra akar. Bu 
ıuya önce dudaklarının daha son
ra başınızı banmız. Uç saniyeden 
fazla değil, yoksa donaramız. Ve 
suyu böyle içinu. Bu o sudur ki 
"T8J delenl~r" onun yanında Ter
koa tesiri yapar. Sorunuz. size ma
den sulan da içirsinler. Sorunuz 
ve gidiniz görünüz; hayatınıza yep
yeni ve epiz bir fasıl ilave etmiı 
olursunuz. • 

Açıklara akan maden mları 

• 

• 

' 
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Gerc'de, Ankara Bolu 
üstünde ve Bolu'nun bir 
kazasıdır. Devrek, Gerede
nin timal nahiyelerinden 
biridir. Devrek'in Adatepe 
köyü civarından geçerse ·• 
niz, köylüler veya arabacı
lar ıeyrek çamlarla örtülll 
bir tepeyi göstererek: 

- Aba efendi 1 derler. 
Kız evliyaların türbesi bu
radadır. Her gece üstleri
ne nur iner. Tekin değil -
dirler, katırlar bile bura
dan geçerken ter dökerler. • 
· Bu Kız evliyalar, yarın, 
yakm tarihimizi araştıra -
rak türk münevverlerin
den bir çoğunun üstünde 
duracakları bir mevzu ola
caktır. 

Kız evliyalar kimlerdir? 
Bu hususta bilinenler he
nüz azdır ve fakat bu az 
§CY bile çok manalıdır. 
Kız evliyalar Adatepe'

den iki kadındır: Dudu ve 
Esma. . 

Dudu evli ve zaman za
man ıinir buhranları geçi
ren bir kadındır. .Fakat 
Esma dinç ve aıhatli bir 
tUrk kıudır. 

Dudu bir gece rüyasın
da bazı esrarlı ıeyler gö -
rür ve kendisine gaibden 
bazı vazifeler tevdi edildi
ğine inanır. Bu vazifelere 
ilk inanan kocası, fakat o
nu en iyi anltyan Esma'
dır. Ertesi gün derhal Du

du'nun evi yıkılır ve yeri
ne mukaddes bir türbe ya
pılır. Dudu ve Esma için 
de türbenin yanında dört 
odalı bir dergah vücuda 
getirilir. Artık burası ha
kiki bir hareket merkezi
dir. 

Eama dağlara koşar, bey 
lerin ve hükümetin zul -
münden dağda yaşıyanla -
.ra hakkın yeni emirlerini 
tebliğ eder, bu emirleri 
köy köy bütün divanlara 
yayılır: 

- Hakkın emri bende -
dir. Sekiz kitab bana ve -
rildi. Hazreti Ali d'rtık 

rabbimizin imdadına koıı • 
tu f Kaçaklara selamet. di
vanlara bereket. Salyane -
yi, salgını kaldırdım. Ye • 
zidlere lanet. Frenk ku
ma!lları haram f 

Dudu ile Esma•nın kur.• 
duklar.ı türbe ve dergah 
derhal bir ziyaret yeri ol
du. Bunlar yüzleri nikah
lı gelen .zairleri kabul edi
yor, etrafa yeni emirler ve 
yeni haberler ulaştırıyor • 
du. Dağlarda yaşıyanlar, 

:pkiler ve kaçaklar Adeta 
af emri almışlar gibi has
retle, naralarla ve silahlar 

Yerli ma.11 savaşınin 
silôhlı mücahidleriydi ! 

Yazan: 
• 

Şevket Süreyya Aydemir 

atarak türbenin etrafına 
koşuyorlardı. 

İşleri yürütmek için çe
Jİdli idare heyetleri seçil
mişti. Meseli hızırlar ve 
ricailülgayb gibi. 

Harekete muarız ve dÜJ 
man olanlar el altından ve 
bu heyetlerin karariyle 
derhal idam olunuyordu. 

Bu devir, sarayın ve sal
tanatın bütün Türkiye'de 
türk sanayiini yı~tığı, e? 
işinin ve tezg§hlarm, Av· 
rupa rekabeti karşısında 

çöktüğü, söndüğü gibi, 
türkün sefil ve serkervan . 
kaldığı, kapitülasyonların 

ve gümrük esaretinin ise 
her gün biraz daha kuv -
vet1endiği devirdi. 

Bolu - Kastamonu köy
leri ise ancak elişi ile, yer
li dokumacılıkla ve küçük 
sanatlarla yaşıyorlardı. 

Bilhassa o dman bütün 
Anadolu'nun giydiği ke -
ten dokumalar bu mıntaka 
nın maişet vasıtasını teı -
kil ediyordu. Halbuki İs· 

tanbul'un gümrük kapıla· 

rını açıp memlekete soktu· 

ğu. ucuz frenk bezleri bu 
işleri öldürüyor, Kastamo
nu - Bolu çocuklarını açlı
,ğa, sefalete. İstanbul ko -
naklarında u~khğa, liman 
larda hamallığa mecbur e-
diyordu. . 

İşte Adatepe isyanı bu 
zamanda vaki oldu. Hal -
kın hissiyatını kazanmak 
için zarurt olan dini renk 
bir tarafa bırakılırsa, isya
nın §iarı ıu idi: 

- Frenk kumaşları ha -
ram 1 Yerli malı giymiyen 
yeziddirl 

İsyan ve Kız evliyalarm 
hurucu bütün civarda, hat
ta Ankara, Sıvas havalisin
de derhal akıi sada buldu. 

Gizli., a~ikar müridler ve 
mücabidler her taraftan 
gelip Dudu ile .Esma'ya bi
at· ettiler. 

.Kastamonu .• Bolu hava
lisinde bükümetten daha 
kuvvetli olan meşhur şaki 
Pazvandoğlu bütün kuvve
tiyle Adatepe'ye indi ve 
Esma'ya teılim oldu. .. 

Kuvvetinin bu ıuretle 

art tığını gören Esma bir 

gün iıyanmı büyük ve tim 
aali bir merasimle kutladı 
ve göyle bir emir verdi: 

- BugUn türbei şerife
nin önüne blitiln frenk 
malları yığılacak 1 Adate -
peliler mallarını kendi el
leriyle getirecek. ve diğer 
köyler muhtarlariyle gön w 

derecekler 1 

Bunun üzerine blitlin 
köy kadınları, erkekleri. 
allı, morlu, kılaptanlı, yal
dızlı ve fakat frenk malı 
olan elbiselerini. gelinlik 
lerini türbenin önüne se
ve seve ve inanarak, yığdı
lar, etrafına da çıra yığın
ları dizdiler. Sonra herkes 
halka olarak dizildi. Esma 
mn emriyle .Pazvandoğlu 

bu eşya yığınının etrafın
da bir geçid resmi yaptı. 

SÔnra Esma yedi genç 
kız ve kadına işaret etti. 
Evvel3 kendisi büyük bir 
çıra par~asını tutuşturdu. 

Diğer yedi kız ve kadına 
da birer çıra atevJendirme
lerini emretti. 

İlk olarak esma bu eşya 
yığını içinden üç etekli 
müzeyyen bir entariye a. 
teş verdi. Ondan :sonra kız 
lar. Paz:vandoğlu ve bütün 
köylU frenk malı eşya yı
ğınının bir tarafından bun 
lara ateş verdiler. (1) 

- 5 • . 
Esma dininin bu şehir 

i y ini, frenk mallarının gö
ğe yükselen alevleri halin
de ta ufuklara kadar gö -
r üldü. 

Buna karşı h ükümet 
Kastamonu'da ve Bolu'da 
tedarikata girişti, her ta -
rafta tezgahlar gece gUn -
düz yerli malı dokuyor ve 
fakat hükümet her tarafta 
yerli malı kervanlarını 

zaptiyelerine bastırarak 

bunları yağma ettiriyor ve 
Esma'nın hurucuna yerli 
tezgihları kırmakla cevab 
veriyordu. 
Fakat bu mücadelelerden 

birinde yerli malı kaçak -
ç-1ları Devrek civarında 

zaptiyeleri adamakıllı boz
dular. Kastamonu halkı 

bayraklarını da önlerine 
katarak kervancılara yar -
dım ve Esma'ya ilfihak et
tiler. Kastamonu hükümet 
konağı önünde kadınlar a
yaklandı ve bunlardan bir 
tanesi şöyle bağırarak hal
km hissiyatına tercüman 
oluyordu: 

- Esma mısın? Dudu 
musun? Nesin bacım! Ye: 
tiJ de bizi de kurtar 1 

Fakat Kastamonu valiıi, 
Bolu .beyi de boı durmadı. 
Saraydan her gün emirler 
geliyor ve bilerin derhal 
kahir ve tenkili isteniyor -
du. Çünkü hiç şüphe yok
tur ki İstanbul, Galata han 
larındaki frenk tüccarları 
ve bunların rum, ermeni 
mutavassıtlan :sarayı u
kıştrrarak f renk malları

nın sürümüne mini olan 
bu Kız evliyaların ortaaan 
kaldırılmasını ve bu arada 
yerli tezgahların da kırıl
masını istiyorlardı. 

Ne çare ki sarayın ve 
frenk tüccarlarının dediği 
oldu. U z u n mücadele
lerden sonra Dudu ile Es· 

ma ve bunlarm etrafında 

birle!ifen yerli malı savaş-

çıları padiph zaptiyeleri • 
ne ve askerlerine mağlQb 

oldular. Sağ kalanlar bir 
büyük kafile halinde ve 
zencirlere vurularak latan• 
bula götilrUldU. Muhake • 

me neticesinde Dudu ile 
Esma, hızırlar, ricalUlga • 
yp ve idare heyetlerine 
dahil köylüler idama mah· 

kiim olmuılar, seksen ka
dar köylü de muhtelif ce
zalar almışlardı. O zaman

ki İstanbul matbuatı bu 
vakadan çeşidli surette 
bahsetti. Fakat halk Kız -
evliyalan hafızasında, bir 
kahraman gibi yaşattı. 

Şimdi sıra türk münev· 
verinin bu ço~ dikkate de
ğer tarih bidisesini metod 
dahilinde ve vesikalara ,gö
re işlemesine gelmittir. 

[l) Kız evliyaların bu hare· 
ketleri Sadri Ertem'.in .. Clk
rıklar durunca., iıimll roma· 
nında bütün heyecanı ile ya• 
satılmıstır. 

.. 




