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Bir çok yerlerde motörlü 
tayyare kampları kurulacak 

B. Fuad Bulca Ergazi kampını gezdi ve 
talebelerle güzel bir konuşma yaptı 

lıtanbul mektubu: 

Kedi hikayeSi 
31 temmuz 

Cemilpaşa İstanbul köpekleri
ni toplattığı zaman, kimi hayvan 
sevgisi ile, kimi şehrin Pitoresk'i 
namına, birçok kimseler de alış
kanlık yüzünden isyan ettiler. E
ğer her ev bir köpeğe baksaydı, 
yani ona numaralı bir tasma, taş
lık veya bahçede bir küçük yuva 
hediye etseydi, haftada bir iki de
fa yıkasa, yılda bir defa tıraş et
tirseydi, Şehremini de köpek 
vergisinin gelirini hesab etmekten 
gayri bir şey düşünmezdi. O za
manki lstanbula nisbetle, İngilte
rede nüfus başına daha fazla kö
pek isabet eder. Fakat yabancı 
yerli hiç kimse bu yüzden rahat
sız değildir: Londrada ne ısırıl
mak, ne de kudurmak tehlikesi 
vardır. İstanbul köpeklerinin ku-
urlarından biri soysuzluk, ikinci

si fakir bir şehir halkının eline 
düşmekti. Cins ve bakımlı köpek 
bir çocuktan daha pahalıdır. 

Daha eski devirlerde tehir kö
peği, tıpkı köy köpeği gibi bekçi
lik ederdi: 1908 den evel mahal
le köpeklerinin müslüman semtle
rini mu haf aza kısımlarına ayırdık
larım hatırlıyanlar vardır. Bun
lar mahalleye ne yabancı köpek 
ne de, bir saatten sonra yabanc~ 
adam sokar1ardı. Arala~ında ba
~en, ~·~kı insanlar arasında oldu
gu gıbı, kabadayıları çıkar civar 
mahalleleri sindirir, bazen de, iki 
c~pheye ayrılan semt köpekleri-
nın b ~ ki k'" oguştu arı olurdu. Şehirler 
~! şartları altında yaşadıkları 

muddetçe sur kapıları gibi köpek
l~r de lazımdı. Halk onlara bekçi
lık tayını verir, bakardı. Cemilpa
şa bu lüzumun ortadan kalktığı 
devre rastgeldi. Şimdi şehirler ne 
havlama, hatta ne de bekçi sopa
~ı?m sesi ile rahat ederler: onlar 
ıçın emniyetin sesi polis düdüğün
dedir. 

"'** 
- Fakat ya veba? 
Kedilere karşı tedbir alındığı 

vakit, bu sualin hekimlerimizin 
ağzından dahi işitildiğini duymak 
hazin değil midir? Kedilerin de, 
bugün olduğu gibi süs olarak de
ğil, bir vazife ile evde beslendik
leri devirler olmuştur. Bugün in
sanları şehirlerimizde dolaşmak
tan iğrendiren sokak kedisi bu 
~ud?r? Yirminci asrın otuz ye· 
dıncı yılında sıhiye hizmetlerİn· 
~en en mühimmini kedilere bıra-
~cak kadar geri düşünebilir mi

yız? Garibtir ki veba sokakların· 
d~ kedil.erle köpekl~rden geçil
mıyen pıs şark memleketlerinden, 
ı~kaklarmda ne köpek ne de ke. 
dı ?lmıyan garb memleketleri·ne 
gelır v~ bu memleketlerde mo· 
dern sıhıye usulleri ile sa vaşıla
rak ortadan kalkar. 

Şüphesiz hekimlerimiz kendi
leriı_ıden böyle bir sual sormağa, 
yam burunlarını ıüprüntülüğün
den çıkarmıyan, uyuzlarını ve 

( s .. nu s inci sayfada ) 

Türk Hava Kurumu Başkanı B. Fuad Bulca dün lstanhuldan şeh
rimize gelmiş ve öğleden son~a Erg!'-zi motörlü ~ayyare kampına gide
rek çalışmaları yakmdan tetkık etmıt, uçuşlan seyretmiı ve izahat al
mıştır. 

8. Fuad Bulca kampa geldiği zaman talebeler akşam uçuşuna 
hazırlanıyorlardı. Burada lnönünde bulunmıyan bir şey vardır: motör 
gürültüsü ve benzin kokusu. 

lnönü'nün benzini sihirli rüz· 
garıdır. Buraya ise talebe, motör
süz planörle göklerde dolaşmayı 
öğrenmiş olarak geliyor ve motö
rü öğreniyor. 

Şu beş harfli kelime bilseniz ne 
koskoca bir ilimdir. Yirminci asır ile 
mi... Tayyareci motörün bir makina 
mühendisi kadar işletmesini, bir usta 
montör kadar kurmasını ve onun İ;lle
yişine kendi hayatını bağlamış biri o
larak da arzularını, derdlerini, istekle
rini bilmek mecburiyetindedir. 

B. Fuad Bulca kampa geldiği za
man çocuklar; başlarında öğretmenleri 
Zeki ve Vecihi olduğu halde bir motö
rün üstüne eğilmişler, benzini bulunca 
arkasından tonlarca yükü bulutlar ara
sına sürükliyecek kadar kudretli olan 
ince tellerin sırrını öğrenmeye çahşı• 
yorlardı, 

Burada disiplinli bir kamp hayatı 
vardır: Türk Hava Kurumu Ba~kanını 
talebeler, saf nizamında dizilmiş olarak 
karşıladılar ve nasılsınız arkadaşlar 
sualine tek bir ses halinde "sağol., ce
vabını verdiler. Başkan hepsiyle teker 
teker konuştu ve hatırlarını sordu. Şim
di Hava Kurumunun burada yetişen 

Bn. Yıldız tayyaresine biniyor 

Çinde harb olan mrntaka ve japonlarrn genişlemek istedikleri saha 

Japonlar şimali Çin'de 
bir hükümet kuracaklar 
Çın' de muhtelif yerlerde yine 
bir çok müsademeler oldu 

Tokyo, 2 (A.A.) - Assahi gazetesine göre, askeri makamlar ıi~ 
mali Çin'in yeni hükümetini kurmak üzere yakında askeri hareketlere 
nihayet vereceklerdir. 

Ayni gazeteye göre bu makam
lar, yeni hükümetin tam bir muh· 
tariyete sahih olmasım istemekte. 
çünkü şimdiki vakalarrn geçen 
hükümetin tam bir muhtariyete 
sahib olmaması yüzünden çıktığa 
kanaatinde bulunmaktadırlar. 

Assahi gazetesi, askeri hareketleria 
ilk safhasının nihayet bulduğunu ve 
Nankin ordusu şimale doğru ilerle
mediği takdirde kıtaların bir müddei 
dinleneceklerini ilave eylemektedir. 

gençliğe güzel bir hediyesi olan Voke Çang-Kay.Şek'e istisnai 
Vu1f mekteb tayyarelerinin uçuşlarını 

salahiyetler verilecek seyrediyoruz. Bu tayyareleri havada 
görmek bir zevktir. Fakat onu kulla· Tokyo, 2 (A.A.) - Nankinde, bil· 
nanın, daha geçen yıl tayyareye yolcu kümet, ordu ve Kuomingtang partisi-
olarak bile binmemis olan bir türk ço- nin delegeleri arasında cereyan eden 
cuğu olduğunu bildikten sonra gözü- görüşmeler neticesinde başkumandan 
nüz yaşarıyor. Çang-Kay-Şek'e askeri ve diplomatik 

(Sonu S ı'nci sayfada) B . Fuad Bulca Ergazi kamprnda talebelerle konuşuyor • ( Sonu 3. üncü sayfada) 

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

BAYINDIR TÜRKiYE 
Memleket üç güzel 
köprü daha kazandı 

Bayındırlık Bakanlığı, iç mübadele hayatını organize edecek en 
değerli vasıtalardan biri olarak, bütün ihtiyaçl.~rı ~a~şılayacak şekil
de inşalarını ana mesele olarak ele aldığı köpnılerLmızden üçünü da
ha bitirmiş bulunmaktadır. 

Bunlardan birisi, T okad vilayeti içinde Niksar • Reşadiye yolun
da ve Kelkit ırmağı üzerindeki Fadh köprüsüdür. Uzunluğu 54 metre 
olan bu köprünün orta gözü 36 metre açıklığında betonarmedir. İnşası 
15 ayda bitirilmiş ve 20.000 lira harcanmıştır. 

Gene bu yıl içinde yapılması 
biten ikinci köprü Kilis • lslahiye 
yolunda Afsin köprüsüdür. Bu 
köprü de 54 metre uzunluğunda
dır ve orta gözünün açıklığı 36 
metredir. Yapılması 14 ay sürmÜf, 
25 bin liraya malolınuşlur. 

Bu yrl memleketin kazandığı üçün
cü köprü de Ankara - Bolu yolunun 
160 ıncı kilometresindeki Ulusu üze• 
rinde kurulan Afatlar köprüsüdür. Sı
rasiyle 13, 16 ve 13 metre olan üç açrk~ 
lıkta betonarmedir. İnşası bir yıl sür
müş ve 22.000 liraya çılanıştır. 

Belgradda 
yapılan dünkü 
maçta da 3 - 1 
yenildik. Fakat 
ikinci devrede 
çok hakim oy· 
andık. Dünkü 
maç hakkında 
gerek türk gÖ· 
rÜ§ÜnÜ gerek 
yugoslav gö
rüşün Ü ayrı ay
rı sülunlarıma 
koyu.vorıız. 

Yugoslavlar yine 
bizi 3-1 yendiler 
Türk oyuncuları bilhassa 
ikinci devrede hakim bir 

oyun oynadılar 

TÜRK 

MAÇ 

GÖZÜ İLE 

NASILDI? 
Belgrad, 2 (A.A.) - Anadolu ajaıı. 

sının hususi muhabiri bildiriyor: Yu
goslavya milli takımiyle ikinci maçrmnr 
olan "dostluk" maçımızı bugün aynı sa
hada oynadrk. Havanın dündenberi yağ• 
murlu olması bugün sahaya daha az büı 
seyirci toplanmasına sebebiyet vermişti. 

İtalyan hakemin idaresinde oyuna 
saat 18.15 de başlandt. 

Türk takımı: Hüsamettin • Faruk. Yurdun diğer taraflarındaki köprü 
inşaatı hazırlanmış olan programa uy
gun olarak faaliyetle devam etmekte· 

(Sonu 5 inci savfada) Tokadda Niksar • Reşadiye yolu üurincle Fadli köpriisü 

Yaşar - Reşad, Hasan, Rıza • Fikret,, 
Rehii, Rasih, Said, Selim. , 

( Sonu S inri r;ayfRda ) 
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Türkiye ve petrol 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Şimdiye kadar nerelerde 
kimler araştırmalar yaptı 

Maden tetkik ve arama enstitüsü petrol grupu şefi B. Cevad Eyüb 
Taşman M. T. A. dergisinin son sayıamda ''Türkiye ve petrol,, başlık
lı çok enteresan bir yazı neşretmiştir. Petrolun güzel bir tarihini ya
pan B. Taşman memleketimizdeki petrol araştırmalarını §Öylece an
latıyor: 

" Türkiyede petrol faaliyMİ 
imparatorluk devrinde yalnız tal
tifi arzu edilen kimselere, bilaha
re ecnebi sermayelere satılmak 
suretiyle imtiyazlar vermek teşeb
büslerinden başka bir fey olma
mıştır. Petrol meselesinin ehemi
yeti yalnız cumhuriyetin teessü
sünden sonra ulusal bir iş olarak 
telakki edilmiş ve ciddi petrol a
raştırmalarına ancak o vakitten
beri başlanabilmiştir. 

1923 Cümhuriyetin ilanım müteakip: 
1925 M . Lucius Türkiye Clirnhuri -

yetl nam ve hesabına Mürefte, Çırah, 

Elmalı, Pulk Hasankale, Katranlı, Nef· 
tik, Boyabat nııntakalarmı tetkik ediyor 

1926 Mihalikinin fesh edilen im ti ya. 
zt kısmen türk ticaret ve sanayi banka
sına (Khedive Abbas Hilmi Pata) ve • 
riliyor. Bay Jir mıntakayı tetkik ediyor. 

1926 Gene Milreftc mmtakas.ı için 
Hasan Mustafaya ruhsatname veriliyor. 

1927 Profesör Bertrand, Hamit Na
fiz ve Malik ile birlikte Van gölünün 
Kunot tarafını tetkik ediyor. 

1928 Shirley Mason tarafından Mü -
refte Boyabat ve Cizre rnıntakaları tet
kik edilerek netice (Bulletin American 
Association of Petroleum Geoloists) de 
1930 da neşrediliyor. 

192$ Bekir Vehbi Ergene tarafın • 
dan Çrmağıl, Kemal Lokman tarafından 
Kurzot tetkik ediliyor. 

1929 M. Lucius ve Hadi Galip Ye
ner Cizre mıntakasmı hUkümet namına 
tetkik ediyorlar. 

1929 - 1930 Mühendis Dale, O'Bri
en hesabına Mürefte civarının haritası. 
nı yapıyor. 

1930 İktısad vekaıeti için Cevat Eyup 
Taşınan, Lucius, Kemal Lokmandan 
mürekkeb bir heyet Milrefte, Çıralı, • 

Muskar yayla, Cizre mıntakalarını tet
kik ediyorlar. 

1930 Cevat Eyup Taıııman, Hoffman 
ve Kemal Lokman Mapavri, Çimağd, 

Hasankö:ie, Katranlı, Neftik, Kurzot, 
Boyabat ve Pulk mıntakalarıru tetkik e
diyorlar. Müşahedeleri C. Eyup Taşman 
tarafından 1931 de (American Associ
ation of Pctroleum Geologista Bulleti
ninde neırediliyor. 

1932 Petenikoff, Nizamettin Şev. 
ki namına Pulk mıntakasıru tetkik 
ediyor. 

1933 Petrol araştırmaları için 2189 
numaralı kanunla iktisat vekiline bağlı 
petrol idaresi teşekkül ediyor .Başka 
türlü işaret edilmedikçe bundan sonraki 
faaliyet hep bükümet nam v-e hesabına 

yapılmıştır. 

1933 Cevat Eyüp Tatman, Sidney 
Paige, L. Vondertchmidt ve İhsan Ru. 
hl Berent'ten mürekkep bir heyet Mar. 
din ve Siirt bavalisini tetkik ediyor 

1933 Cevat eyüp Tafman, Harold 
F. Moses, William Woodson ve İhsan 
Ruhi Berent Mardin mıntakasını tetkik 
ederek Basbirin civar.nın tafsiHitlı ha
ritasını yapıyor ve orada bir sondaj ya. 
pdmasını tavsiye ediyorlar. 

19'-1 3 Sidney P aige, İhsan Ruhi Be. 
rentle beraber Pulka gidiyor. 

1934 Sidney Paige, Harold Moses 
Mü.-efte civarını tetkik ediyorlar. 

1934 Harold Moses, Midyat, Şirnak, 
Harbol mıntakasını tetkik ederek etraflı 
bir rapor hazırlıyor. 

1934 Birincite_şrinde Basbirin Son
dajnıa başlanıyor. 

1935 H. M. Kirk, Ga:ıianteb ve A. 
dana mıntakalarmı tetkik ediyor . 

1935 Maden tetkik ve arama enS
titüsü hususi bir kanunla teşekkül edip 
d:ğer aramalarla beraber petrol aramağı 
bir genel direktörlük altında birleştirL 
yor. 

1936 Müreftenin Hoe!} köyü (Hora) 
civarında 50 - 135 metre derinliğin:Je 
dört ı;ond"'j yapılıyor. Bunlardan ikisin
de petrol emaresine raslanıy::ır 

1936 Müreftc civarrnda tekrar ıton. 
daia b~sl<ınıyor ve mayıs ayında birinci 
k-:vıı oofnde (80,000) metre mikablık ha
vaga?. ine •esadüf edivor. 

1936 Haziranda Baabirin kuyusu 
1327 metrede menfi olarak terkedili
yor. 

1936 Compagnie genarale Geopyıi. 
que mühendislerinden de Ceccati, Le. 
leu, Vassor, Petit Adana civarında sis
moğraf etlidleri yapryor. 

1936 Edward Foley Kerbent ve Her
mis strüktürlerinin haritasını yapı. 

yor. 

1936 H. M. Kirk Trakyanın petrol 
bakımından Jeolojik etüdünü yapıyor. 

1936 Hususi bir grup için Pulk, Bo
yabat civarları Irak petrol kumpanyası 

ba§ jeoloğu Mr. Baker riyaseti altında 

bir heyet tarafından etüd ediliyor. 

1936 Alpullu, Hayrabolu etrafında 
Compagnie Generale Goophysque mü -
hendislerinden Poldini, Leleu, Vassor, 
Jeofizik resistivite etüdleri yapıyor. 

Bu icmalden anlaşılacağı üzere Tlir
kiyede ciddi petrol arama faaliyeti cum
huriyet devrinde başlıyor ve petrol ara
ma idaresiyle Maden tetkik ve arama 
enstitüsünün teşekküllerinden sonra bu 
faaliyetin kesafeti artıyor. Otuz beş se. 

' ne evvel açılan 4 kuyunun tutarı 300 
metreyi geçmişti. Ondan sonra dünya· 
nın her tarafında petrol faaliyeti olma • 
sına ve o vakitki ülkelerimiz dünyanın 

en zengin sahalarını ihtiva etmesine rağ
men otuz ıenelik bir durgunluk devre
si geliyor. Buna mukabil son zamanlar
daki yalnız jeolojik değil sondaj işinde. 
ki faaliyetimiz epeyce olmuştur. Geçen 
yaz Adana sismograf işleri münasebeti. 
le derinlikleri 1 O ile 30 mette arasında 

değişen 12 5 kuyuyu saymaksrzın petrol 
aramak maksadiyle Ho!I köyde, tutarı 

1145 ayak (350 metre) eden dört kuyu. 
Baabirinde 4352 ayak (1327 metre) de· 
rinliğinde bir kuyu, Müreftede tutarı 

3737 ayak (1140 metre) olan altt kuyu 
ki ceman 9234 ayak (2816 metre) derin· 
liğindc 12 kuyu açmış bulunuyoruz. 
Bunlardan biri Uç milyon ayak mikılbı 

beMinli hava gazı vermiştir. Bugün 
Hermiste derin bir sondaj yapıldığı gibi 
Müreftede yedinci kuyu ba~anmıştır. 

Bapnlan birçok itler araaında Cumhu. 
riyet hükUmeti bu iş için şimdiye kadar 
bir milyon lira kadar para sarfetmiştir. 
Huliıa, petrol arama işi büyüklerimizin 
i~aret ve himayeleri altında bükillmez 
bir azim ile takip edilmektedir. 

uazetelerde kadın 
resimleri 
Sinema sayfaları gazetelerimi· 

zi n ba.~lıca cazibelerinden biri ol
duğundan beri yan çıplak kadın 

resimlerinin, her fırsatta, sütuıı/a
ra serpiştirilmekte olduğuna, ta
bii, benim gibi herkes dikkat et
mek tedir. 

Bir başlrk: "Boğucu sıcaklarda 
ba yrlanlar ve ölenler,, altrnda, de
nize atlıyan ince endamlı ve genç 
olduğu kadar çıplak bır kadının 

ışığa karşı alınmış resmı ...... 
Bu resim o gazeteye şu balıane 

ile konmuştur: "Sıcaklara kaqı 

en iyi çare denize girmektır.,, 
Tarihf bir yazı: "Dizraeli'nin aşk 

mektubları; altında Holivood neşri· 
yatından keıilmış mayyolu bir İ• 

l§he ... Dizraeli ile bu sinema yıl

dızı arasındaki münasebeti arama
yınız. 

Modaya aid iki sütun ... Fakat 
Moda bugünlerde Sort'la gezmek· 
tir; şu halde gene çıplak kadın 

resmi! Sonra ev kadını sütunları. 
Ev kadmı: Zannetmeyiniz ki bu 
sütunu süs/iyen resim evin ıyı 

tanzimine, her hangi gıdalı bir ye
meğin ucuz hazırlanmasına aiddir. 
Ev kadını, bu sıcaklarda, evinde 
yarı çıplak bir kanepeye uzanır 1 

Geçen gün bir wplantıda çıplak 

ULUS 

1 arih kurultayı 
ıçin madalya 

ve pul basılıyor 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Türk Ta

rih Kurumu eylulde toplanacak ikinci 
tarih kurultayı için hatıra madalyaları 
ve posta pulları yapt.mnağa karar ver -
miş ve Darphane idaresi de bunları ha
zırlamağa başlamıştır. Nikelden 1000 
aded basılacak olan madalyaların orta -
smda Alacahöyükte çıkarılan bir eserin 
resmi bulunacaktır. Posta pulları iki se. 
ridir; bunlardan birincisi dahili ve harL 
ci kartpostallar için, ikinci seri de dahi
li ve harici mektublar içindir. Bunların 
üzerinde Atatürkiin çok güzel bir büstü 
bulunacaktır. Pulların mikdan 200.000 
dir. 

Darohanerle oul ve para 
imalatı 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Darphane

ye yeni bir son sistem pul makinesi v.el

miş, kurularak işlemeğe başlamıştır. 

Darphanenin dam~a matbaasında hergün 

7000 tabaka damğa ve 500 tabaka da 

posta pulu basılmaktadır . Her tabakada 

100 pul bulundu~una göre matbaa gün

de 1.200.000 puJ basmaktadır. Darpha

ne idaresi l 6 milyon liralık gümüş pa • 

ramızı basmış ve 4 milyonluk ikinci par· 

tiye de başlamıştır. Sene sonunda 20 

milyon lirahk gümüş para tamamen pi

yasaya çıkarılmış bulunacaktır. Darp

hanede 10, 5 ve 1 kuruşluk nikel para

lardan da dörd~r mi1yon basılmıştır. 

Bronz on paralığın kalıbı da tamamen 

hazırlanın ştır. Bronz ve nikel para ba

sılması 3 sene sürecektir. 

İstanbul limanı hakkında 
Avan - Proje 

Istanbul. 2 (Telefon) - Liman işlerini 
gözden geçirmek üzere deniz milsteşa
rr Sadul1ah Güney'le beraber İzmire 
giden Sir Gip yarın şehrimize döne· 

cektir. Mütehassıs burada İstanbul li

man inşaatına aid Avan-proje üzerin· 

de tetkiklerine devam edecektir. Li

man idaresinin yeni limanda inşa etti

receği antrepolar için bugünlerde kati 

bir karar verilecektir. Eski gümrük bi
nasının yerinde kurulacak antrepolara 

aid binalar da hazırlanmıştır. İnşaata 

silratlc başlanacaktır. Mumhane antre
poları da cumartesi gününden itibaren 

kurulmaya başlanacaktır. Liman umum 

mildilrU Feyzi de dün 1stanbulda li
man · şlerini gözden geçirmiştir. 

resını ıptızalrnden babsedıyorduk. 

Bir genç kadın: "Bakımz, ben na
sıl giyiniyorum!' dedi. Kolları bi
leklerine ve giJğsü boynuna kadar 

kapalı ve ayakları 
- Ne garib şey! - Çoraplı 

idi. 
//§ve etti : 
- Ga?.etelerimize benzeme. 

mek için .. - N. B. 

Bir hesab meselesi 

Fransada bir kazazedeyi suda 
boğulmaktan kurtarana 25 frank ve 
kazazedeyi ölü olarak sudan çıkara
na 10 frank mükafat verilmesi usul
dendir. Geçenlerde, bir gazete ida
rehanesine biri müracaat ederek 
''Sen nehrine atılıp P.-:urtardığım 
ıenç kız ya§ryordu, bir saat aonra 
öldü. Bana 10 frank vermek isti -
yorlar. Ben, onu ölümle dirim ara-
11nda iken kurtardığlllldan 12,50 
franga razı oldum, vermediler. Hak
kımı korumak için yazınız" dem"ştır. 

Bu bir hukuk ve nihayet hesap 
meaeleaidir. Na.sıl halletmeli idi? 

Branly ve takıi otomobilleri 
~~-=-~~~~~~-·-----

Meşhur Branly, tam elli ıeneden 

beri, her aabah, ayni saatte evinden 
çıkarak itine yaya oJarak gitmek
tedir, 

Şimdi 93 yaşında olan fizik alimi 
artık bu yolu otomobil ile yapmak 
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Ne kadar ormanımız var 

Yurdda ormanlarımız 
8.816.299 hektar tutuyor 

Ziraat Bakanlığı, henüz kadaatro muamelesi bitmemiş olmakla 
beraber kifi bir sıhatle Türkiyede mevcud ormanlan hesab etmiştir. 

Bu hesaba göre 5,357,000 hektar koru ve 3,459,229 hektar balta· 
lık mevcud bulunmaktadır. Y ekônu 8,816,299 hektar tutan bu or· 
manla~ın 4,300,000 hektarı Marmara ve Karadeniz, 3,051,000 hektarı 
Akdenız, 865,399 hektan doğu Ana dolu 600,000 hektarı orta Anadolu· 

lslanbu/'da sırt 
hamallığı ile savaş 

İstanbul, 2 (Telefonlıa) - Beyoğlu 

ve Beşiktaş kazaları içinde sırt hamal
lrğı yarından itibaren kaldırılacaktır. 

Ancak Yağkapanı iskelesi bölüğü 1 ey
Hile kadılr çalışabileceklerdir. Bir de 
Yüksek kaldırım ve Fındıklı yokuşları 
bu yasaktan daimi olarak istisna edil
miştir. 

Belediye sırt hamallığının yasak e
dildiği mıntakalarda 50 kiloyu geçme· 
mek üzere zati eşyanın 11rttıa taşınma
sına izin vermişti. Halbuki bazı yer
lerde elli kilodan eksik ticaret eşyası 

da taşınmakta olduğu yapılan tetkik
lerden anlaşrlmıştır. Dün bir emirle 
ticaret eşyasının sırtta taşınamıyacağı 
bildirilmiştir. Buz dolabı ve piyano gi
bi eşya ekseriya ikişer hamal tarafın
dan kayışlarla taşınmaktadır. Be1ediye 
bunlı3rın da bu şekilde taşınmasını ya
sak etmiştir. Piyano ve buz makineleri 
de yalnız arabalarla taşınabileceklerdir. 
Hamallığın kaldırılması üzerine bele· 
diyece tavsiye edilen el arabaları tib
lerini hamallar beğenmemiştir. Bun
ların yerine başka tibler tesbit edile
cektir • 

lslanbnl'da ·tifo 
vakaları azalı_qor 

İstanbul, 2 ( Telefonla ) - Şah

rimizde tifo vakaları son hafta 
içinde azalmağa baş1amı tır. Cumartesi 

günündenberi tesbit edilen yeni vaka· 

tarın sayısı 12 dir. Dün aşı istasyonla • 

rmda 7.711 kişiye birinci, 8.546 kişiye 

de ikinci aşı yapılmıştır. İstanbul cihe -

tinde şimdiye kadar 88, kırk çeşme suyu 

çeşmesi kapatılmıştır. Bunlann yerleri

ne her dörtyüz metrede bir yeni terkos 

çeşmeleri yapılmıştır. Camilere de ter -

kos suyu verilecektir. Şehirde gıda mad. 

deleri satanların kontrolu dün başla -
mıştır. Belediye aşılananlarr da bu ara
da kontrol ettirecektir. 

mecburiyetini his etmeğe başladı

ğından müteessirdir. 
- Eskiden etrafı seyrede ede 

ve dütüne düıüne ışıme giderdim. 
Şimdi evin işlerini unutmağa vakıt 

bulamadan kendimi iş başmda gö
rüyorwn, diyor. 

Acaba yayalık tefekkür için da. 
ha mı müsaittir? Böyle ise yürü
yelim .. 

Dünyanın en _yüksek madeni binası 

Dünyanın en yiiksek madeni bi
nası yakında kurulacakbr. Bu şeref 
henüz me~hur Eyfel kulesindedir. 

Monblanın 4.362 raknnh tepe
sinde inşa edilecek olan sığmak, bu 
yaz sonunda, Eyfel'in hususiyetini 
elinden alacaktrr; şu farkla ki biz
zat bina en yüksek madeni bina ol
mayacak, fakat en yiikseklerdeki 
tek :nadeni bina olacaktır... Bu bi
nadaki bütün eşya yanmaz madde· 
den yapılacakbr. 

Emü Ludwig ve Markoni 

Alman mütefekkiri Emil Ludwig 
Lokarnodan yazıyor: "Markoni öl
dü; Markoni zamammızın en büyük 
hayırkarlanndandı. Onun habrasma 
hürmeten bütün denizlerde, göllerde 
ve nehirlerde işliyen vapurlar san
caklarını yarıya indirmelidirler." 

Telsiz telgrafı en doğru manaaiyle. 
Emil Ludwig anlamıştır. Ah, şimdi, 
karşıki evde ağlayıp inleyen radyo! 

dadır. 

Ormanların hangi vilayetleri· 
mizde ne mikdar bulunduğu da şu 
suretle heaab edilmektedir. 

Antalya vilayeti dahilinde 674,000. 
İı;elde 428,000. Balıkesirde 401,200 Bur. 
sada 304,700. Tokatta 461.000 Kastamo
nuda 352,064. Kırklarelide 344,200 Bo
luda 337,139 Kütahyada 325,503. Eski
şehirde 282,218 Zonguldakta 278,100 
Kocaelide 276,000. S e y h a n d a 
245,677. Denizlide 242,000. Bile-
cikte 228,000. Cebeliberekette 217,159. 
Çanakkalede 217,000. Sinopta 208,691. 
Çankmda 208,000. Mersinde 187,038. 
Konyada 188.100. Aydında 179,771. An.. 
karada 179,000. Çorumda 178,000.M uğla
da 164,000.Amaııyada 152,000. Sivasta 
159,500. Orduda 129,455. Erzurumda 
126,950. Giresonda 123,050. Yozgatta 
95,000. İspartada 92,300. Samsunda 880, 
035. Edirnede 83,243. Karsta 68,000.Kay. 
seride 67,000. İstanbulda 60,000. Ma.. 
raşta 34,300. Afyonkarahisarda 47,864. 
Tekirdağda 43,838. İzmirde 42,000.Ma
nisada 40,000. Erzincanda 30,500. Trab. 
zonda 23,895. Karahisarda 23,500. Rize .. 
de ll,048. Artvinde 9,794, Gü
müşhanede 7,809. Niğdede 6,550. Kır. 
şehirde 2,000 hektar ormanımız vardır. 

israfın • 
menı 

İç Bakanlık vilayetlere 
yeni emirler verdi 
İç Bakanlık israfın meni hakkın• 

daki kıanun hükümlerinin hassasiyetle 
takibi etrafında alakalılara şu tamimi 
göndermiştir : 

"937 senesinde Ankarada toplanan 
ulusal ekonomi ve arttırma kongresin· 
de yurdun bir çok yerlerinde düğün 
merasimi münasebetiyle lüzumsuz ve 
yıkıcı bir çok masrafların hala yapıl
makta olduğu mevzuu bahsedilmiş ve 
bu kurum şubelerince ananeye karşı 

yapılmakta olan mücadelenin anoak 
manevi sahaya inhisar etmekte bulun
masından meni israfat kanununun tat· 
bik faaliyetinin artırılması lüzumu 
tesbit edilerek keyfiyet vekalete bildi· 
rilmiş ve vekaletçe de bu vaziyet çok 
yerinde görülmüştür. 

Düğünlerde meni israfat kanunu· 
nun mevzuu bahsettiği israfatı tama· 
men önliyebilecek hükümlerin tatbiki 
halinde memleketin ekonomik duruınu 
üzerinde müessir olan bu gibi yıkıcı 

ananelerin önüne geçilebileceği şüp· 

hesiz görülmektedir. İdare amirleriy· 
le zabıta teşkilatının bu iş üzerindt 
doğrudan doğruya alakadar olmasınJ 

rica ederim.,, 

Gazetemize gönderilecek 
mektublar ve ilanlar 
Gazetemizin yazı işlerini alakadar 

eden mektublar, yazılar doğrudan doğ• 
ruya cYaıı İşleri Müdürlüğüne» ilan 
kısmını alakadar eden ilanlar cldare 
Müdürlüğüne:ıı tabı iş1erine aid mek· 

tublar da cULUS Basımevi» adresine 
gönderilmelidir. . ·····················-············-·-·······. . . . . 

: H A V A : . . 
' ................................................ . 
Güneşte 59 derece 

Dün Ankarada hava açık geçmit' 
tir. Gecenin en düşük ısrsı 17 giinürı 
en yüksek ısısı da gölğede 31 güneşte 
ve açıkta 59 derecedir. 

Yurdun D. cenub, C. doğusu ve Karade· 
niz kıyıları mıntakaları ile orta Anad0 • 

tunun şuk kısımlarında hava bulutl\J 
diğer mıntakalarında açıktır. 24 saat 
içindeki yağışların metre murabbaın'l 
bıraktığı su miktarı Rizede 40 Er:z:ıt• 

rumda 16, Orduda 8, Muş, Kars ve 
Dörtyolda 7 dir. Yurdda en düsülı ısJ 
Eski~ehir, Kayseri ve E"?.'• la 12 
en yüksek rsı da Balıkesirde 38 tzınir• 
de 39 derecedir 
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Yugoslavyada 
Konkordato meselesi 

B elgrad hükümeti ile Papalık ma
kamı arasında, 1935 senesinde, 

Yugoslavya' daki katoliklerin dini mu
amelelerine dair akdedi'mit olan konkor. 
datonun Stoyadinoviç kabinesi tarafın. 
dan parlamentoya arzolunarak parla • 
mentoda 129 reye kartı 177 reyle kabul 
edihnesi ortodoks kiliseıi ile hükümet 
ara11nda oldukça ehemiyetli bir meıele
nin zuhuruna sebeb olmuıtur. 

Yugoalavya'da muteber bulunan bü. 
tün dinlere müsavi muamele vaadeden 
1921 anayasa11nın hükümlerini geniı bir 
fikirle mütalea ederek altı milyonu bu
lan ve çoğu sloven ve hırvat olan kato
likleri milli birliğin kurulma11na daha 
yakından teırik etmek makaadiyle giri
tilmit olan bu konkordato müzakereleri 
1924 senesinden beri devam etmit ve, 
dediiimiz gibi mukavele nihayet 1935 
de imzalanmıştı. Bu konkordatoda pis
koposluk mevkiine getirilecek zatların 

namzedliklerinin yugoslav hükürnetince 
tensibi ve Yugoslavya'daki katolik genç. 
lik tetekküllerinin feshi gibi müsaid 
maddeler bulunduğu halde, ortodoks 
kilisesi, bu konkordatonun, mükteseb 
haklannı ihlal eder mahiyette görerek 
tasdikine şiddetle mani olmak istemit • 
tir. Be'grad'da bir takım tezahürler ya
pılmış, işe zabıta müdahale etmiı, ve 
vazifeleri meyanında memleket aaayiıi· 
nin muhafazası da bulunan iç Bakanın, 
katolik slovenlerin lideri bir papaı olma. 
11 konkordato aleyhtarlarını büıbütün 

sinirlendirmiş, tezahürler büyük ölçüde 
sokak kavgalan halini almıt, ve niha • 
yet, yatrttrnlmıt ise de hükümet reiıi ile 
ortodoks dininden olan diğer bakanla • 
rın ortodokı kilisesince aforoz edilme • 
leri ve bu ırrada patrik Barnabe'nin öl
mesi bu bidiaenin siyasi bir mahiyet 
almasına aebeb olmuttur. Zira, Yugos. 
lavya anayaaa11na göre bakanlann ta • 
nınmıt dinlerden birine menıub olmala
n lizımdrr. Halbuki hükümet reisi ile 
bazı baluuılann kendi kiliaelerince elin 
dıtı edilmit olma.!an, bazı mütalealara 
bakıhraa, arbk vazifelerini muhafaza 
edememelerini intaç etmek lizıım gelir. 
Bu nazariye, anayasaya ne dereceye ka
dar uygundur; bu, münakata edilebilir 
bir keyfiyet ise de ölen patriğin yerine 
yenisinin ne suretle tayini kabil olabile. 
ceği ortaya yepyeni bir mesele çıkarmıt
trr. Çünkü kabinenin ortodokı olan aza. 
sı patrik intihab eden heyetin de tabii 
a:ıı:asıdır. 

Hadiselerin inkitafından ve y ugos-
lavyadan gelen haberlerd l ld en an aşı ı -
i~na göre kabine, konkordatoyu, timdi. 
~; hal~~. senatoya sevketmemek ve ye. 

patngın seçimini de Sinod meclisi ile 
anlatmaya talik • 1 . • • 

suretıy e fikırlerın du-
rulup heyecanın dinmesini beklemek ka
ranndadır. 

Haftalardanberi devam etmekte olan 
konkordato meselesi, kısaca. budur. 

Bay Stoyadinoviçin bütün güçlükle

r~ yen~ğe ve milli birliğe zarar vere
bılecek olan bu anlatmazlrğı da ortadan 
kaldınnağa muvaffak olma11nı temenni 
ederiz. 

KOÇUK DIŞ HABERLER 

Sen Demi (Fransa) - Burada Do· 
rio'nun istifası Üzerine yapılan mebus 
seçıminde ko ·· · munıst namzedi Grenye ka-
zanmııtır 

Zürih - Burada yapılan enter • 
nasyonal hava fıloları miısabakasrnda 
Çekoslovakya birinci gelmiştir. 

:iue (Annam) - Annam impara
torıçesınin bir kızı doğmuıtur. 

Vartova - Kattoviçe'den buraya 
gelen Duk ve Düşes dö Kent Mareşal 
Pılıudsk" · ı nın mezarına bir çelenk koy-
duk~an sonra gene Kattoviçe'ye dönmüş. 
lerdır. 

Liubliyana - Romanya kıralı. 
Prens Polun Silvanya'daki yazlık ika -
metgahına gitmiştir. 

, Moıkova - Bir dostluk ziyareti 
ıçın Vladivo tok' 1 . • a ge mıı olan amerı • 
kan harb gemileri bugün limandan ay· 
rılmıtlardır. 

Berlin - Eıki dıı bakanlarından 
Bay Hana fon Rozenberg, Bavyera fC • 
hır rınden birinde .. 1 .. t"" M • 
1 

o muş ur. umaı • 
e\ h hır ara Alınanyanrn Ankara büyük 
elçı ığıni de yapınııtı. 

ULUS 
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Askeri vaziyet 
değişmedi 
(Başı ı. ıncı sayfada) 

sahada istisnai salahiyet verilmesine 
karar verilmiştir. Bundan maada Vang
Şaoming, Kuomingtang partisinin işle
rini idare etmeğe memur edilmiştir. 

Çinliler japon mallarına boykot 
ediyorlar 

Tokyo, 2 (A.A.) - Hankovdan a· 
lınan haberlere göre Çin ve japon ta· 
cirleri arasındaki işler tamamiyle dur· 
muştur. 

Çinliler Svatov ve Kantonda japon 
eşyalarını almak istememektedirler • 

Hopeide aıkeri vaziyet değiımedi 
Tokyo, 2 (A.A.) - Domei ajansı 

bildiriyor : 
Hopeide askeri harekat sahasında 

vaziyet 1 ağustostakinin hemen he
men aynıdır .. 

Alınan haberlerden anlaşıldığına 
göre general Çang-Kay-Şek'in merke· 
zi ordusuna mesub bir çok kurumlar, 
geçen temmuzun 30 unda Yung-Ting
Ho'da vukua gelmiş olan muharebede 
29 uncu Çin ordusunun yanında harbe 
iştirak etmişlerdir. 

Pekin - Hankou yolunda 
muharebeler 

Şanghay, 2 (A.A.) - Central News 

Çin Ajansı bildiriyor : 

Dün Pekin • Hankov yolunda ye

niden muharebeler olmuıtur. Japonlar 

birden şiddetli bir hücuma geçtikleri i

çin 29 uncu Çin ordusuna mensub bir 

alay, çekilmek zorunda kalmıştır. Bu· 
nunla beraber süratle sahaya gelen 
Çin müfrezeleri müstevlileri durdur
mağa muvaffak olmuflardrr. 

Japon tayyareleri üç kere Paoting 
şehrinin üstünden uçarak bir çok bom
balar atmışlar ve 4 vagon tıa.hrib etmiş
lerdir. 

Bir japon taarruzu 
Şanghay, 2 (A.A.) - Bir japon 

zırhlı treni Çin hükümetinin ileri ka· 
rakollarına hücum etmiıae de geri püa
kürtlilmüştür. 

İyi haber alan Çin mahfilleri bu 
yerlerde pek yakında mühim askeri ha· 
reketler yapılacağı kanaatindedirler. 

Çin tayyareleTi japon imtiyazlı 
bölgeıi üzerinde 

Tokyo, 2 (A.A.) - Tiençinden 
bildiriliyor : 

Bu sabah Tiençin üzerinde Çin 
tayyareleri görülmüştür. Bu tayyare-

ler cenub istikametine doğru gitmif· 

ler ve Ti'ençindeki imtiyazlı japon böl· 

gesi üzerinde uçmuşlardır . 

Çinlilerin haz.arlıkları 
Tokyo, 2 (A.A.) - Pekinden bil· 

dirildiğine göre, japon kıtalarr bu aa· 
hah Pekin varoşlarında kalmış olan çin 
kıtalarrnın döküntülerini yerlerinden 
çıkarmışlardır. 

Yirmi kadar Çin fırkası, Pekin • 
Nukov demiryolu boyunca tahaşşüt et
mektedir. Diğer taraftan çinliler,Po
tingfuda tahkimat vücude getirmekte
dirler. 
Japonlar Tiençin ıouyet konM>lo

mna tecavüz ettiler 
Nankin, 2 (A.A.) - Royter Ajan· 

aı bildiriyor : 
Sovyet büyük elçisi, B. Bogonolov, 

Tiençin'deki sovyet konsolosuna ya-
pılan tecavüzü japon büyük elçiliği 

nezdinde şiddetle protesto etmittir. 
B. Bogonolov, hafif makineli tüfek· 
terle ve bombalarla mücehhez kuv
vetli bir ıapon kıtaaının konaoloahane· 
ye girmiş ve kamyonlarla mühim mik· 
tarda veeaik alıp götürmüt olduğunu 

söylcmittir . 

Tiençintlelıi çinli mahalleler 
japonların elinde 

Şanghay, 2 (A.A.) - Gazetelrin 

Tiençinden aldıkları haberlere göre, 

japon kıtaları, bu akşam tehrin bütiln 
çinli mahallelerini .t>tetmişlerdir. 

Tiençin haJi•eleri ue lran .. z bcuını 
Paris, 2 {A.A.) - Pöti Jurnal gaze

tesi, Tien • Çin hidiaesinden bahse· 
derek diyor ki: 

Çemberlayn, Musolininin 
teati ettikleri mektuplar 

Londra selô.hiyetli mahfilleri b.u 
hususta ketum davranıyorlar 
Akdeniz ve Lokamo işlerinin sağlanı. 
bir esasa bağlanmak imkanı aranıyormuş 

Londra 2 (Huıusi) - Salahiyetli mahfiller, Baıbakan 8. Çem
berlayn tar~fmdan 8. Musoliniye gönderilen huıusi mektub hakkın
da ketum davranmaktadırlar. Pre11 Aasociation, İtalyan büyük elçisi 
-------------ıs. Grandinin bu mektuba 8. Mu

ispanya 
Cephelerinde 
Asilerin ileri hareketi 

devanı ediyor 
Londra, 2 (Hususi) - Asi kaynak. 

lardan bildiriliyor: Brunette muharebe
sinden sonra cephede tam bir sükünet 
hüküm sürmektedir. Franko kıtalarr ele 
geçirilen malzemeyi geri taşımakla meş
guldürler. Milisler Franko kuvvetlerine 
iltihak etmişler ve bazıları silahlarını da 
birlikte getirmişlerdir. 

Asturi cephesinde hükümet kuvvet
leri Kuero şehrine taarruz etmişler ve 
fakat Franko kuvvetlerinin hazırladık -
lan mükemmel siperler karşısında pÜS
lriirtülmüşlerdir. Takriben 8000 milisin 
iştirak ettiği bu muharebede 1000 milis 
ölmüştür. Tel örgülere takılı 200 cesed 
bulunmuştur. 

T eruel cephe•inde 
Teruel cephesinde Franko kuvvetle· 

ri ileri hareketlerine devam etmifler ve 

bilhassa tark istikametinde ilerliyerek 
Bezas'a yaldqmıılardır. Milisler zayıf 

bir mukavemet göatermitlerdir. Franko 
kuvvetleri milhim mevziler işgal etmit

tir. 5 ind kolordu diln 90 kilometre ka

da rilerlemi§tir. Bu suretle Franko kuv· 
vetleri hedeflerine varmış bulunmakta • 
dırlar. Yüksek kumanda heyeti lüzum 
görürse harekita devam edecektir. 

lıpanya iç haTbı ve Milletler 
Cemiyeti 

Bazı gazeteler lspanya hükümcti • 

nin Almanya ve İtalyaya karşı zecri 

tedbirler tatbikini istiyec:eğini yazmı§ • 
tardı. Bu haber teeyyüd etmemiştir. E. 

aasen Londra mahfilleri ancak karışmaz. 

hk komiteSinin İspanya meselesiyle uğ· 
rqacak vaziyette olduğunu, zira bütün 

alilcah devletlerin komitede temsil edil

diğini, Milletler Cemiyeti için ise vazi· 

yetin maaJeaef böyle olmadığını söyle • 

melrtedir • 

solininin verdiği cevabı Baıbakana 
teslim ettiğini ve bu vesile ile mu
maileyhle yarım saat kadar görüt· 
tüğünü bildirmektedir. 

Bu iki mektubun muhteviyatı 
hakkında salahiyetli mahfiller ke
tum davranmaktadırlar. Bununla 
beraber iyi haber alan mahfiller, 
bu mektub teatisinin, geçen ıon· 
kanunda yapılan İngiliz - italyan 
centlmenı agrement'inin eıkiıin· 
den daha iyi bir ıekilde tezahürü
ne yardım edeceğini söylemekte
dirler. 

Gene bu mahfiller Akdenizde ve 
Avrupa işlerinde bu mektub teatisin· 
den dolayı vaziyetin değişmiyeceğini 
ve ingiliz dıf bakanlığı tarafından tas
rih edilen şekli muhafaza edeceğini 

ilave etmektedirler. 
Bir gazete de B. Eden'in Birlin ve 

Romanın niyet ve tasavvurları hakkın· 
da malUmat edindikten sonra ilkteşrin· 
de dört Lokamocu devleti toplanmaya 
çağırmak tasavvurunda bulunduğunu 

yazmıitır. Salihiyetli mahiller bu ha
ber hakkında da hiç bir malfunat olma
dığını söylemişler ve esas itibariyle 
Akdenize müteallik olarak teati olu
nan mektublarla bu işin alakası olma
dığını tasrih etmişlerdir. 

İki vapur çarpıştı 
Atina, 2 (A.A.) - Dün saat 22 de 

Hydra vapuru Pire önünde Anastasios 

vapuriyle çarpışmıştır. İçinde 64 yoi:" 
cu bulunan Anaatasios vapuru batmıf 

ve yolculardan 30 u kaybolmuştur. 

Denizde 10 tane kadar cesed bulul,l· 
muştur. 

B. Stoyadinoviç 
Şebnik'de 

Belgrad, 2 (A.A.) - Başbakan ve 
dış işler bakanı B. Stoyadinoviç. bu 
&abah vapurla Şebnik'e gelmiştir. Baş
bakan yanında madenler bakanı Bay 
Yankoviç ile o havalinin mebusları, 

Başbakanlık hususi kalem müdürü Ga
sik ve dış işler bakanlığı hususi kalem 
müdürü Protik bulunmaktadır. 

YUNANIST AN'DA 
Veni rejimin bir 
senelik bilançosu 
Atina. 2 (~.A.) - Atina ajanı ı bildiriyor: Gazetele~, .. yen~ re~i

"n teıiıi tarihı olan 4 ağuıtoı 1936 dan bugüne kadar mılh faalıyetın 
b;r aahaarnda elde edilen neticeler hakkında iıtatiıtikler neıretmekte-
dirler. 

.. Fransız kanının döklmesine sebe· 

biyet vermit olan hidise, pek ciddi ola· 

rak ğösden ıeçirilmek gerektir. Eauen 

japon memurları da Tien-Çin çarpış

masının bu tarzda anlamıtlardır. Japon 

memurları. hemen sefir B. Araen Hen· 

ri'ye F'faM8IUJl her suretle tatmin edi • 

ıeceği hakkında garanti vermiflerdir. 
Bu hidiaeleJ, kargaşalıklann hüküm 

sünnelrte olduğu devrelerde, bilhassa 

pmcti Çin'de mevcud olan vaziyete ben

zer garib vaziyetlerde daima vukua ge

len hidiııelerdendir. 

Bütün bunlar, itizarlarla, tamirlerle 

90na erer. 

Sürülen arazi, 683.746 ıtrema 
fazlalqmııtır. Buğday iıtibaali 
yüzde 73 artmııtır. ihracat ticare
ti yüzde 23.88 fazlalaımıtbr. 

4 ağustos 1936 da 2.573.000.000 drah. 
mi olan milli banka altın stoku, 1937 ni. 
aan sonunda 3.285.000.000 drahmiye çık. 
mıştır. 

Altın olarak ödenecek istikrazlar. 
da yüzde 1841 drahmi ile ödenecek İL 
tikrazlarda yüzde 18.04 kıymet artıfı 
vardır. 

Muhacirlere yapılan yardım 23.046. 
000 altın drahmi fazlalafDUftır. 

Tasarruf sandıklarındaki heaab. 
tarda 450.000.000 drahmilik bir artlJ 
kaydolunmuttur. 

Endüstri istihsalindeki 
yüzde 10,88 nisbetindedir. 

artl§ ise 

BASIN iCMALi' 

Dünya fırtınaları 
arasında 

Türkiye 
SON POSTA'da B. Muhidclia Bir. 

gen "dünya fırtrnalan arasında Türlııi -
ye'' ba§lıkb yazmnda; dünyama ~ 
vaziyetinin mukayeıeli izahını yap17m 
ve diyor ki: 

" Bu karıtık ve tehlikelerle dolu cm.. 
ya ortasında, hiç mübalağa etmelum. 
söylemek kabildir ki, en rahat ve ea a
kin köte Türkiyedir. Harbın feliketle -
rini herkesten çok gördüğü için ıuU... 
kıymetini her memleketten ziyade bilem 
Türkiye dünya ıulhunun bozu\rnanww 
için en halis temennilerle dolu bir -. 
lekettir. Bu makaadla, o, on beı sene -
den beri etrafında bir sulh ve doıtlak fL 

bekeıi kurmaya ehemmiyet vennit we 

bu siyasette adım adım muvaffak ola • 
rak bugünkü vaziyeti vücude getİrmif
tir. 

Türkiye, dünyanın bütün milletle -
riyle sulh halinde ve dostluk mü....-,. 
tı içindedir. Büyük devletlerin hepsi ile 
ayn ayn dosttur; küçük devletlerin ... 
kendiıi ile en yakın alakalan bulun- " 
kendisi ile birlikte aynı menfaatı.i. 

mü,terek kadroıu içinde yapyanlan ile 
münasebetlerini daha arkı, daha aamİlllİ 
ve daha yakın bir tekilde tanzim etmİf -
tir. Balkanlardaki vaziyeti, hem k•di
ıini, hem de öteki devletleri sağlam Wr 
mevkide tutacak bir takım doıtluld.r 

ve ittifaklarla tahkim edilmittir. Cenap. 
ta ve tarktaki vaziyeti ele aynı ruh içi. 
ele bulunuyor. Bir taraftan bir Balba 
ve Avrupa memleketi, öte taraftan Wr 
tarlı ve Asya devleti o!an Türmye hem 
o tarafta, hem bu tarafta hem kenclilİM, 
hem de komtulanna, cloıtlanna .e mit. 
tefilderine faydalı olabilecek bir lmYftll 
ve kudret sahibidir. Yalnız kenm.-. 
ve dostlarmın sükun ve huzur içiade 
yqamaıını temin için hazırlaamq om 
bu kuvvet ve kudret, Türlriyenia ••
naıyonal sahadaki manevi itibarau, ,. -
refini arbran bir varbkbr. 

Şu halde Türkiyeain devlet aclamıl. 
n, yazın sıcak sünlerinde her dakika Wr 
tehlike borusu duymak ibtimalleri,le 
çemlmiı bir halde değildirler; kulakla. 
nnı kirite o kadar yakın tutmak diiw 
memleketı.de olduia sibi o ka.._. e. 
tikte bulunmak vaziyetinde bul- • 
yorlar. Dünyayı kacaklıyaa fartmaı.. 

uzaktan dikkatli bir seyirci rolü o,._. 
makla iktifa edebilirler. 

Bu, yazın çalrtmıt. unbanm yip • 

cekle doldurmuı olan karmc:uun na,. 
ticlir; Türlriyenin devlet adamlan, p 

çirdiğimiz sulh seneleri içinde, biç ,._ 

nılmak11zın, seceli sündü:zlü çalqmq -
lar, fena ıünler için elde buhınmau la

zım selen kuvvetleri biriktirmiılerdir. 

Şimdi, etraftaki harici bidiaelere ..... 

fazla bir sükunetle bakıp içerideki t.ı.. 
kim ve ilerleme itinde emniyetle ve ra

hat rahat yürümek bizim için mümlrim

dür. 
Vaziyetimiz o kadar iyidir ki, b. -

günkü tartlar içinde, dünyada ae ol• -
aa olıun, bia en az tehlikeye _... Wr 
millet mevkiinde buluaayonm. TirlD
yenin devlet adamlan dün,..... ... 
clemndea istifade etmesini çolc iyi bil -
diler. 

Hulasa Türkiye, entemaayonal si • 
yaaet bakımmdan en sakin ve miisterila. 
en iyi mevkide bulunan bir mem!eket • 
tir." 
KAYGISIZ ADAMLARIN FAYDASI 

TAN'cla B. Burhan Felek "ne rahal 
adamlar var, eliyor. Dünyayı kayımaldı 
dondurma sibi sörürler.'' ve aonra fÖJ'
le bir muhavere örneği sösteriycw: 

"- Aıyada ela muharebe Nf..._ 
Allah vere de bir harbı umumi çıkma-. 

- Aldırma! Kırk yıl kıran ...... 
eceli selen ölmüı. Ben harlN annunitle 
dört ay palamut yedim. içimin 11....
kınldı. Bak turp sibiyim. 

- Hayır l itler bozulur diye kortra.. 
nm. Harb bu, kolay mı? Dünya lııiiyil& 
felakete ufrar. 

- Aldırma! o itleri idare edeni.. 
senden, benden akıllıdırlar. S-. -
ıerek! 

- Doiruıun ama, ben A..,....... p. 
cliptını pek beienmiyorum. 

- Hoı gör, dedim ya! Belki alb ill
tüaden iyi çıkar. Şimdi aen ltenimle ... 
bet küf&t oynuyor musun? 

Yarabbi ne rahat adam! qe gıpta e& 
lecek mahluk! lakin gel de Oll9 ıiıl 
ol! mümkün mü?'' 
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Vapurlarda ve tayyarelerde deniz 

ve hava tutmalarına karşı ne 

gibi tedbirler almak faydalıdır? 

3 - 8 - 1937 

SÜMER BANK 
D eniz tutma. 

sı, şimdiye 

kadar yalnız ge· 
milerde görülür
dü. Fakat mcdc. 
niyetin getirdiği 

sürat ba ansayı 

Deniz tutmasına 
Umumi Müdürlüğünden 

Ecnebi memleketlere 
talebe gönderilecek 

daha başka saha-

larda da insanlara 

musallat etmek-

tedir. Trenler, 

Tayyareler, bazı 

ka~şı ilaçlar Bankamızca tayin edilecek muhtelif ihtıaas şubelerinde ye· 

tlştirilmek Uzere imtihan ile 15 lise mezunu ıeçilerek ecnebi 

memleketlerde tahsil ettirilecektir. 

Namzetlerin, aşağıda yasılı şartları haiz olmaları lazımdır, 

Lunapark eğlencelerini de bıı meyana 
katabilirsiniz. Bütün bu gibi hallerde 
hissedilen rahatsu:lıim sebebi birdir, 
Son derce.: nahoş olan bu tutmalara 
karşı ia ··e bulmak için bir çok araştır. 
malar yapılmıştır. Ve artık sc~bi iyi. 
ce malum olan bu rahatsızlığa karşı 

yüzde 90 muvaffa.kiyctli tesiri olan L 
taçlar tavsiye edilebilmektedir. 

Şimdiye kadar denir: tutmasında 

başlıca rol vücudun muyazenesini ida. 
re eden iç kulaktaki libirente atf~ 
lirdi. Şimdi bati edildiği mlllfılmak· 

tadır ; as l scbcb, karın cihazlarının, hu
susiyle bağırsak ve midenin ıyer değiş. 
dirmesinde ararunalrdır . 

Tıbbın muhtelif sahaların~ bir 
çok çalışmalariyle maruf olan Fnmstz 
hekimi Artault de Vevey bütün bu ne
vi. rahats zlıkları "balestik hastalıkları,, 
adı altında top lamıştır 

B alestik ilminin mevzuu mermi. 
lerin seyrini tetkik olduğu için, 

bu suretle modern nakil vasıtalarının 
yolcuları hakiki mermilere teşbih edil
miştir. Filb.akika unutmamak lazımdıc 
ki, bir deniz, hava veya kara nakil va
sıtası içinde bulunan yolcu, tabii ka. 
nunlar dolayısiyle, bu nakil vasıtası. 

nm bir cüzi haline gelir. İnsan vücudu 
hiribirine benzemiyen bir çok uzuvlar. 
dan mürekkebtir ve bunların hepsi na. 
kil vasıtasının hareketine müsavi şe. 

kiJdıe uymazlar ve az çok kesafetJeri
ne göre bir mukavemet gösterirler. Ay. 
ni nakil vasıtası içindeki yolcular, vü
cudu yağ tabakasından yastıklarla mu
hafaza eden şişmanlıkları, elbiselerinin 

sıkılığı veya gevşekliği, hareket isti. 
kametine göre aldıkları vaziyete göre 
muhtelif tesirler altında kalırlar. Mıı
a.yyen bir süratte, muhtelif uzuvlar ara.. 
sında bir muvazene husul bulur ki bu 
insana bir sükun gösterişi verir. Fakat 
en küçük ihtizazda, en küçük sürat de. 
ğişmesinde, virajlarda, süratlen.me veya 
frenlemeler esnasmda, içimizde. ölüme 
kadar varan rahatsızlıklara sebebiyet 
verecek sarınntı1ar husule gelebilir 

Doktor Artault de Ve.vey, 100 Km. 
süratle sürüklenen 50 kilo ağırlığındaki 

bir adamın, 5000 kilo ağırlığmda izafi 

bir kitle meydana getirdiğini söylü.. 
yor ve hareket halinde, bilhassa an1 ve 
şiddetli durmalar esnasrnda vucudda 

hararetin yükselmesi, bir humma nö. 
beti gelmesi muhtemel bulunduğunu 

ileri sürüyor. Organizm bu hailer kar. 
şısmda isyan etmekte, ve ayni aebebler 
sık erk husule geldiği takdirde tehlike 
baş göstermektedir. Bir çok otobüs bi
letçilerini t bir nevi deniz tutmasına 

uğradıkları için bu işlerinden çekilmek 

Tefrika: No. 88 
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JE SE ·TU 
dergisinden 

mecburiyetinde kalmıilardır. Doktor 
Vevey'in iddiasına göre otobüs yolcu. 
larında da dimağ, mide sarsıntıları mii
şahade etmek kabildir. Doktor bu me
seleyi iyice tetkik ettikten sonra pratik 
tavsiyelerde bulunmaktadır 

Ş ipnanlar, zayıflara nazaran deniz 
tutmasından daha u müteessir 

olurlar. Çünkü vücudlarındalti yağlar 

iç sarsıntıları azaltır. İdmanlarla ada. 
lelerini kuvvetlendirmiş olan sporcu. 
lar da daha az müteessirdirler. Karın.. 
larında ne yağ, ne de adale bulunmı. 
yanlar da yolculuk esnasında mide ve 
bağırsaklar çok sarsıntıya uğrar ve 
bunlar çabucak rahatsızlanırlar. Bu 
keyfiyet malum olunca ilk tedbir der
hal hatıra gelir : Mide boşluğunu sıkı 
sarılm ı ş bir kumaşla bareketsizlendir. 
mek. Karı Lenggenhager isminde bir 
İsviçreli doktor da geniş kuşaklar kul. 
lanılmasını tavsiye etmektedir. Boş 

mide ve bağırsaklar, dolularma nazaran 
daha az hareket ettiklerinden kabH ol
duğu kadar az yemeğe ve seyahat kısa 
sürecekse bunu aç karnına yapmıya 

dikkat etmelidir; ikinci bir tavsiye : 
imkln varsa arka üstüne uzanmalıdır. 

Doktor J ean Leduc de şu tavsiye. 
de bulunmaktadır : 

"Koruyucu tedavi her şeyden mü
himdir : ayrı ayrı veya hepsi birlikte 
tatbik edilebilecek bir çok usuller var. 
dır 

Ruhi tedbirler ihmal edilmemeli. 
dir : yolcu, deniz tutmasına uğramak.. 
tan korkmamalıdır; diğer yolcular da 
bu rahatsızlığm alametleri baş göster
mişse ehemmiyet vermemelidirler; kol. 
tuklarına rahatca yerleşek zihinlerini 
başka şeylerle meşgul etmelidirler 

Fizik ve mekanik usul1er üç nevL 
dir : 

1 - Bir karın sargısı (30 santimet. 
re genişliğinde ve 5 metre uzunluğun.. 
da) göbekten aşağı kısma sımsıkı sa. 
nlmalıdır 

2 - Nefes alma burundan yapılma
lı kuvvetli ve kısa olmalı, sonra nefes 
ağızdan yavaş ve uzatılarak vıcrilmeli. 
dir. Bu teneffüs hareketi her yanın sa. 
atte bir arka arkaya beş defa yaprlmah
dır. 

3 - Yolcu rahat bir surette yerleş. 
melidir. İdeal arkaya yatabilecek bir 
koltuğa sahih olmaktır 

Deni.z tutmasına karşı alınacak ilaç
lara relince bunlar arasında bir çok ne. 
viler vardır : Uyutucular (ınisal ı 

Gardcnal), asab frenleyiciler (misal ı 
Scopola.mioe, Atropine) asabı teskin 
ediciler (misal : Chloral, Bromre) baş 
dnömelerine iyi gelenler (misil : As. 
pirine). 

R ahatsızlı.k baş gösterdikten son.. 
ra tedavı çok daha naziktir : fa_ 

kat arka- üstü yatmak, mutlak istira. 
hat ve ayni ilaçlarla iyi neticeler a:L 
mak mümkündür. Şurası gözden ırak 

tutulmamalıdır ki, bir defa kusma başla
dıktan sonra ilaçları ağızdan almak da. 
ha güçletir. Fakat bazı ilaçlar bu mah
zuru göz önüne alarak hazrrlanmıljtır. 

Atropin.e, deri altına 1/4 miligram 
olarak ş ı r ı n g a edilir ve bu 
günde dört defa tekrarlanabilir. Ko. 
ruyucu tedbir olarak ilk şırınga hare. 
ketten hemen önce yapılabilir. Tedavi 
hususunda bu ilaç en pratik olanıdır. 

Genatropine, koruyucu tedbir ola.. 
rak ağızdan alınmak avantajine malik· 
dir. Bir granuile veya mahHUünden on 
damla alınır ve günde beş veya altı de. 
faya kadar yemek aralarında tekrarla. 
nır. Tedavi için de : deri altına 2 ınilL 
gramlık bir ampul şırınga edilir ve 
günde üç defaya kadar cevaz vardır. 

Eğer hasta ağzında kuruluk hisse~ 
dene bu il~çların alınması durdurul. 
malıdır. Gardenal beş gramlrk kompir. 
meler halinde verilir i yarmı kompirme 
hareketten bir gün eV'ieJ akf&IDlaym 
yatmadan yarım saat evvel alınmalıdır, 
ve yemekJerden yarmışar saat evvel 
yarımşar kompirme alınacaktır. Azami 
had 24 saatte 2 kompirıne. 

Bromure de sodium 300 gram suda 
20 gram mahHH olarak alınır : bir gün 
evelden itibaren başlıca yemeklerin or
tasında birer kaşık alınacaktır. Seya
hatlarda Sedobral almak belki daha 
pratiktir, bu ilaç sert mikablar halin
dedir, fakat çok sıcak bir tas suyun 
içinde eritilir. 

Aspirin de faydalı bir ilaçtır. Hare_ 
ketten yarım saat önce yarım ili 1,5 

gram alınmalıdır. 
Eczahanelerde bir çok mustahzar. 

lar bulmak kabildir • 
Bu çareleri saydıktan sonra tezad_ 

1ı bir tedbiri de ilbe etmeyi unutmrya. 
lım : sigara içmeyenlere bir sigara 
içirmek. Bu hastalığı hastalıkla teda. 
vi demktir. Alışkın olmıyan da sigara. 
nın basıl edeceği bulantı deniz tutma_ 

. smdan gelen bulantıya eklenince bunun 
tesirini kısmen iptal etmektedir. 

Görülüyor ki, deniz ıutınalarının 
sebebleri çoğaldıkça fen bunlara karşı 
ayni derecede bol tedbirler bulmakta 

müşkilat ç.ekmiyor. 

Umumi prtlar: 
1 - Türk olmak, 

2 - Tamtiesıhha olmak, 

! - 18 yaşından aşağı 25 yaşından yuliarı olınama.1', 

4 - Liselerin fen kısmından mezun olmuş bulunmak, 

Hususi şartlar: 

1 - 1933 • 1937 seneleri arasında liselerin fen kısmından 

mezun olmuş bulunmak, riyaziye, fizik, kimya dersleriyle ya

bancı dilden iyi derecede not almış olmak. 

2 - Tahsile gitmeğe ve avdette banka hizmetinde çalışma

ğa mani resmi veya hususi bir teahhüdü olmamak, 

Talihlerin nihayet 10 ağustos 1937 tarihine kadar aşağıdaki 

vesaiki (M. E) rumzu ile Ankarada Sümer Bank umumi mil· 

dürlUğUne ve f stanbulda Sümer Bank İstanbul şubesine gön· 

dermeleri lazımdır. 

1 - Hal tercümesi, 

2 - Mektcb şehadetnamesi ve imtihan notları cetveli, 
3 - Resmi bir hastaneden alınmış ve yukarıda yazılı sıha+ 

ve bünye şartlarını muhtevi bulunmuş bir •ıhat raporu, 
4 - 4 adet fotoğrafi, 
S - Tasdikli hüsnühal varakasr, 

Bu vesikalar makine ile yazılmış ilçer nüsha olaralC göndt· 
rllecektir. 

İmtihan tarihi ayrıca ilan edilecektir. 2-3766 

raştırıp bulabilmek üzere kendisine bir gün 
müsaade etti. 

miş, kendisini Epidamnum'lu tacir olarak 
göstermesini tavsiye etmişti. 

Ş~kspirden Hi.kayeler 

betmiş olan delikanlı ile birlikte onları ara
mağa gideceğini söylüyordu. Nihayet ken
disine istemeye istemeye izin verdim. Keş
ki vermez olsaydım! tabii öteki çocuğumla 
karımı bulmayı çok isterdim, fakat bu se
fer, yedi sene var ki öteki oğlumun da izi 
kaybolup gitti. Beş senedir, dünyanın her 
tarafım dolaşıyorum. 

Bu bir günlük lutuf, Aegeon'a büyük bir 
şey gibi görünmüyordu. İnsanlarını tanıyıp 
bilmediği Efes'de kimden gidip bin mark 
istiyebilirdi? O sebeble o gün yanında bir 
gardiyın olduğu halde Dükün huzurundan 
kurtuluş ümidi bulurunıyan bir adam olarak 
ç:ıknnştı. 

Antifolus, bu tavsiyeyi yerine getirmiş, 
fakat yakalanan ihtiyarın babası olacdğı
ru hatırına bile getirmiyerek, bir hemşerisi· 
nin başına böyle bir felaket geldiği için Ü· 
.zülmüştü. 

. ... ' . 
Yazanlar: M ary ve Charles Lamb 
Çeviren: Nurettin ARTAM 

Y anJışlar komedisi 
Fakat ben onu .daha gözden kaybetme

miştim ki galiba Korint'den gelen bir balık
çı gemisinin onları görüp aldığını gördüm. 
Artık onlar selamete ermişlerdi. Ben, kü
çük çocuğum ve küçük kölemin selameti i
çin azgın dalgalarla mücadele etmek mec
buriyetindeydim. 

Nihayet biz de bir gemi tarafından bu· 
lunduk ve kurtarıldık. Bu gemi tayfaları be
ni tanıdılar ve çok iyi davrandılar; nihayet 
Sirakuze'de karaya çıkardılar. Fakat o gün 
bu gündür, karımla daha büyük çocuğum 
ne oldu? Bunu öğrenememiştim. 

Oğlum on sekiz yaşına bastığı zaman, 
annesi ve kardeşi hakkındaki merakı büsbü
tün artmıştı. Beni sıksık sorguya çekiyor 
ve yanm<la bulunan ve o da kardeşini kay-

Yunanistanm en uzak yerlerine, Asya
mn uzak ülkelerine kadar yolumu uzattım 
ve her taraf.1 aradım. Kala kala bir aranma· 
dık Efes kalıyordu. Burayı da aramadan 
geçmeğe gönlüm razı olmadı. 

Bugün bu hikaye nihayet buluyor. Fa
kat eğer, bana çocuklamnla karımın hayat
ta bulundukları temin edilecek olursa o za
man, gayet bahtiyar öleceğim,,, 

Zavallı Aegeon, hikayesini böylece ta
mamladı. Dük evlad sevgisi yüzünden bu 
kadar büyük tehlikeleri gıözüne almış olan 
biçare babaya acımıştı. Kanunun müsaid bir 
tarafını bularak kendisini af etmek istiyor
du. Bu sebeble, onu kanunun sarih ol<J rak 
yazdığı şekilde hemen ölüme mahklım ede
ceği yerde fidye olarak vereceği pa . ..tyı a-

Aegeon, Efes'de kimseyi bilmediğini sa· 
ruyordu. Fakat kendisini aramak için ölüm 
tehlikesini göze aldığı küçük oğlu, hatta ö
teki oğlu Efes'de bulunuyorlardı. 

Aegeon'un oğulları, yalnız, çehrelerinin 
benzerliği ile kalmıyorlar, ikis de ayni adı, 
Antif olus ismini taşıyorlardı. Biribirine ben
ziyen köle çocukların adı birdi; ikisi de 
Dromio diye çağırılırlardı. 

İhtiyarın aramak üzere Efes'e geldiği 
küçük oğlu Antifolus, yanındaki köle Dro
mio ile birlikte ayni günde Efes' e varmıştı. 
O da Sirakuze'li bir tacir olduğu için, onun 
da hayatı tehlikedeydi. Fakat bereket ver
sin ki bir dostu kendisini görmüş, Siralruze'li 
ihtiyar bir tacirin yakalndığım haber ver-

Aegeon'un büyük oğlu (ki ona, kardeşi 
Sirakuzeli Antifobus'den ayırd edebilmek i
Ç_in Ef es'li Antifolus diyelim) yirmi sene E
fes'te yaşamıştı. Zengin olmuştu ve babası
nın hayatını kurtarmak için lazım gelen fid~ 
yeyi verecek kadar zengindi. 

Fakat Antifolus, babası hakkında hiçbir 
şey bilmiyordu. Annesinden de haberi yok
tu. Çünkü balıkçılar onu ve köle Dromio'yu 
denizden kurtardıktan sonra, zavallı kadın· 
cağızın feryad ve figanına kulak asmıyarak 
ikisini de satabilmek için ondan ayırmışlar· 
dı. 

Antifolus ve Dromio, Dük Menafon'a sa· 
tılmıştı. Bu adam, meşhur bir savaşçı ve E: 
fes dükünün amcası idi. Bu adam, yeğeninı 
ziyaret için gittiği zaman bu iki çocuğu da , 
beraberinde Efes'e götürmüştü. 

(Sonu var) 
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Havacılık nesli 
hazırlanıyor 

(Başı ı incı sayfada) 
Buraya Türkkuımndan C bürovesi

Di alarak gelen çoc~klar; motörlü tay· 
)'are kullanmasını on beş günde öğren· 
mişlerdir. Yalnız on beş gün". Türk 
çocuğunun kabiliyet ve enerjisi hava
cılığın bütün mikyaslarım altüst edi· 
yor. 

Önyüı:başı Zeki; dakikalardanberi 
gözleri üstümüzde dolaşan tayyarelerden 
ayrılmıyan Başbakana diyor ki : 

"- Şimdi ikişer kişi uçuyorlar. Bir 
h~ta ıonra hepsi yalnız başlarına uça. 
bılecekler. - Yalnız benzin ... 

"- Çocuklarımız uçmayı öğrenmek 

için istediğiniz kadar benzin ve her şeyi 
sarf edebilirsiniz.,, 

Kendini bu rıı.emleketin çocuklarına 
uçmak sanatını öğretmeye veren tayya. 
reci Zeki beklediği cevabr almıştır. Uç. 
manın bir yaşama ~artı olduğu bir gün.. 

de bu cevabı biltün memleket gençliği 
de duymalıdır 

Şimdi t:ıyyareler, kafeslerine dö. 
nen birer talimli kuş gibi bir srrad1 i. 
niyorlar. Karşmı.zJakilerin on beş gün. 
lilk pilot olduğna inanmıya aklınızı zor
hıyorsunuz. 

Uçuşlar bittil<ten sonra B. Fuad 
Bulca.etrafına toplanan g~nçlerc, şu gü. 
2el ve değerli konuşmayı yaptı: 

"- Onbeş gündenberi buradası

mz. Bugünkü uçuşlarınız beni çok mü
"ıehassis etti ve memnun bıraktı. Hava
cılığı candan seviyorsunuz. Uçmayı, 

ylirümekten koiay öğrenmişsiniz.. Bu 
ancak gönle ve kafaya hakim olan bi; 
sevginin tezahürüdür. Eyllıl nihaye
tine kadar devam edecek olan kampta 
uçuş bilginizi tayyareyi adam akıllı 

kullanmayı öğrenecek kadar ilerlete
ceksiniz. Bugünkü çalışmalarınız, bu 
seviyeye ereceğinizin kuvvetli bir ga
rantisidir. 

Bizi, mesud eden bu çalışmalarınız, 
sizin için yeru çalı~a sahaları arama
ya ve bulmaya sevkediyor: Turizm 
brövesi aldıktan s-onra, sı'lın ıçın te
kamül kıampları açacağız. Burada filo 
halimle uçu§lara iştirak etmeği, bava 
harbı aanatuu, akrobasiyi öğrenmiş o
lacaksınız. Kampları, istidadlarınıza 
göre derece derece ayıracağız. Bütün 
memleket gençliğini bava kurumu mü
essese terinden almıya hak kazandı !! ını 
dilediği kadar ve istediği kadar alabi
lecektir. 

Motorlu tayyare kamplarını fazla
laştıracak .ve bunların sayısını türkku· 
şu şubelerı kadar çog~ alta -. h cagız. Tayya-
reyı er zaman yan b 
ı b 

1 
1 aşınızda ııizi bek-

cı u acaksınız t t d" w. • 

g .. kl · . · s e ıgınız kadar. 
o erımız; topraklarımız kadar bize 

yakın ve bizde l 
n ° uncaya kadar uçacak-

sınız. Sizler havacı neslı"n .. ··ı .. . G oncu erısı-
nu:. eçen sen 1 ·· ·· e nonunde çadır içinde 
yattınız. Bu sene orada muntazam bi-

nal~r yapılıyor. Pilot mektebi önümiiz
dekı yıl bite kf . ce ır. Onlar size yetişe-

medıler. Fakat size çadır içinde at-
mak feragatı ·· Y 
1
_ nı gosteren ener1"iniz · ar-
1\'iinızda b · ·· ' ~. . n utun bir memleket gençli-
~ı~ın A koşmasını temin etti. Milletlerin 
ı~tıklal şartları arasına girmiR olan 
hır b .. ••k T 

d 
uyu memleket davasrnda en ön-

e olmanın ş f" . ere ını taşıyorsunuz Bu-
nu hiç bir h . . zaman atırdan çıkarmayı-
nız Sız t ·· ·· d t • nonun e yetmiş kişi bile yok-
unuz. Bu ıeneki arkada,.larınızın 
sayısı ·· 11· T yuz e ıdir. Gelecek sene İnönü 
meydanı gençlik kalabalığını alamıya
caktır Bun b·ı· · u ı ıyor ve timdiden yeni 
uçuş. meydanları hazırlıyoruz. 

Sız Atatürki.in çoculd . .. bet b' e .. k an, muı ır 
neIJı aynağı haline gelerek bütün 

memleket 1 1 . . ' 
do. mese e erını en kısa ve en 

gru yoldan halletmek kudretini gös -
teren yurd s . . 

evgınızle bizleri mesud edi. 
yorsunuz. s· h . . 
rihs· 1 . ız epınız birer ta-
. ın z. Nes.ıllerin görebileceği büyük 
ınkılablar sizin 
aıkışt B' genç yaşlarınız arasına 

isteri~: ~:~~rd.~a .. sulh.' . cihanda sulh 
ti müdafaa ~un~n bırınde, memleke-

. vecıbesı karşısında kalırsak 
o zaman bırer canı k l 
vacılık. k h ı a e olacaksınız. Ha. 

• a ramanlık yix.· l'k verlik n f . . • r;ıt ı , yurdse-
• e se ıtımad, müsbet i ahlak 

ve karakter d k . '' b eme tır. Biz sizde bütün 
unların hepsinin b" 

olarak h 1 d • ır arada ve eksiksiz 
' . u un ugunu biliyoruz. 
Havacı merd ve kelı" . 

r: • menın tam ma-
n.ısı yle centilmen b" 
rin f " k ır sporcudur. Şefle-

ur sporcusunda görmek istedikte-

ri hasletleri şahsınızda toplamış olacak. 
sınız. '' - Bu genç gökleriınizin gözü -
müzün bile göremediği yerlerine çık:nuş, 
bize enternasyonal rekorlar kazandır

mıştır.,. derlerken bunu dinleyen: 
"-Bu gençmi ?, ne kadar mütevazi...., 
demelidir. Eğer bu ikisi bir arada olur
sa w tam o zaman bizim olacakwuz ve 

bis sizinle iftihar edeceğiz. 
Cumhuriyet bayramında bütün mem

leketin ve yabancıların gözü önünde biL 
ginizi ve kudretinizi göstereceksiniz. Bu. 
na şimdiden hazırlanınıs : gözlerimiz ha
valarımızda sizi arayacak ve mehareti· 

nizi zevkle seyredeceğiz. 
Sizden; size teşekkür ederek ve si

:zi tebrik ederek aynlryorum." 

Fuad Bulca lnönüne gidiyor 
Başkan bu sabah tayyare ile ve ya

nında yarbaşkan B. Feridun Diriıntekin 
ile genel sekreter Server Ziya Gürevin 
olduğu halde tayyare ile İnönü yüksek 
yelken uçuş kampına gidecek, oradaki 
çalışmalarla da meşgul olacak, direktif
ler verecektir. ,, 

l •tanbul mektubu: 

Kedi hikayesi 
(Başı 1 inci sayı/ada) 

salyalarını evlerin her köşesine 
bulattrran kedilerin sıhi kahra
manlıktan hakkında kendilerin
den inanca istemeğe gelen gaze
tecilerle eğlenmek için böyle söy
lemişlerdir. 

Belediye sokak köpeği ile sokak 
kedisi ile nıücadele ediyor: evde 
köpek ve kedi beslemeği menetmi
yor ! Fareye karşı isti yen kapan, iı
tiyen zehir, iatiyen 'kedi bulundu
rur. Fakat balık ve et çarşıların
da insana sofraya oturmaktan ik
rah veren sefalet sürülerini şehir
lerin sıhi davasında vazife sahibi 
nasıl telakki edebilir? 

*** 
Salyalı köpeğe ölüm, uyuz ke

diye ölüm, yere tükürenden ceza, 
tramvaydan, vapurdan vakitsiz 
atlayana ceza, süprüntüsünü so
kağa atandan ceza! Geliniz de 
böyle bekçisiz, fareye karşı mü
dafaasız, siz tükrüğünüzü, süp
rüntünüzü, durağı ve iskeleyi he
sab ettiren şehirde yaşayınız .. Fa
kat bu tikayetçilerin en acemisi 
en yakın Balkan şehrine ayak 
bastığı vakit bile, yutkunmağa, 
süprüntü sepeti aramağa, her tür
lü ıehir kaidelerini adeta orada 
doğmutç.a.1ma takib etmeğe baş
lar. Y alruz kendi memleketimiz. 
dedir ki keyfimizi kanun aıkısı
nın üstünde tutmağa heves ede
riz. Bu sıkı bizim öz canımızın 
fay dasına da olsa kabul etmek is
temeyiz. Sivrisineğe karşı, memu
runun aylığı ve ilacının pa
rası devlet tarafından ödenen mü
cadeleye evinin kapısını açmı

yanlar olduğunu bilmiyor mu
yuz? - Fatay 

~ADYO ·ı 
ÖGLE NEŞR1Y ATI: 12.30 - 12.50 

Plakla neşriyat 12.50-13.15 Plak türk 

musikisi ve halk prkıları 13.15.13.30 

dahili ve harci haberler. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30-19.00 

Muhtelif plak neşriyatı. 19.00.19.30 türk 

musikisi ve halk ,arkıları (Hikmet Rr 

za ve arkadaşları) 19.30-19.45 saat ayarı 

ve arapça neşriyat 19.45-20.15 türk m0-

sikisi ve halk şarkıları (Ferid Tan ve 

arkadaşlar) 20.15.20.30 op. Şevket Pek 

(Sıhhi konuşma) 20.30.21.00 pUkla dans 

musikisi 21.00-21.15 ajans haberleri. 21. 

15.21.55 stüdyo salon orkestrası. 21.55. 

22.00 yarınki program ve 1stiklil mar. 

şı. 

ULUS 

!Yunanlı 
Güreşçilerle 
Karşılaşma 

İstanbul. 2 (A.A.) - Şehrimizde 
bulunan yunanlı güreşciler bugece ikin. 
ci karşılaşmalarını yaptılar. Birinci mü. 
sabakada galata!arayh güre,cil~re 5.1 ye 
nilen yunan şampiyonlarının karşısına 

bu gece mühtedilerden mürekkep bir 

takım çıkarılmıştır . 

Alınan neticeler şunlardır: 

56 kiloda yunanlı Bris ile Ahmet 

karşılaştılar. Güreş çok sıkı devam eder 

kcn Ahmet birden bire düştü ve bayıl. 

dı Bu gün:şcinın hasta basta mindere 

çıktığı anlaşıldı 

Ve bu vaziyet halkın protestolarını 
celbetti. Ahmet hastahaneye nakledil. 
di ve Eris galib ilan edildi. 

. 61 kilo: ikinci güreşi yunanlı Salis 
ıle Şemsi yaptılar. Yunanlının çok tec
rübeli olması vaziyeti kolaylaştırıyor. 
du. neticede Salis 6 dakika 17 saniye. 
de tuşla kazandı 

66 kilo: yunanlı Midropulos ile 
Rasim karşılaştılar güreş çok çetin baş. 
ladı. Rasim ikinci dakikada mükemmel 
bir kafa kol kaparak yunanlıyı tuşa ge. 
tirdi ise de minder hakemi bunu görme. 
di. Fakat Rasim yavaş yavaş puan top
layarak neticeye doğru yürüdü ve sayı 
hesııbiyle kazandı. 

72 kilo: yunanlr Marko ile Faik gü -
reştiler. 66 kilonun güreşcisi olan Faik 
her bak mdan üstün bir güreş çıkardı. 

ğı halde sayı hesabiyle mağlub sayıldı 
Ve bu karar hayretle karşılandı. 

79 kilo: yunanlı Kampafris ile Rı
uk güreştiler. İlk dakikalarda Rmk 
iyi güreştiler. İlk dakikalarda Rızık iyi 
güreşiyordu. Fakat sonlara doğru 

yunanlı fazla puan kaıtnmağa başladı. 
İlk on dakikayı takib eden ikinci dev. 
rede yunanlının iki güzel salto tatbik 
ettiği görüldü. Neticede: yuanlı sayı 

hesabiyle galib geldi. 
Ağır: Yunanlı Çardis ile samsunlu 

Ahmet güreştiler. Ahmet ilk dakikadan 
itibaren rakibini bastırdığı halde greko 
romen bilmediği için tuş yapamıyordu. 
Yunanlı tam ondokuz dakka altta ezil. 
dikten sonra tuşla yenildi. 

Müsabakalardan sonra iki günün ga 
Hblerine mUkafatJar verildi . 

Baglndır 1 ürkiye 
(Başı 1 ıncı sayı/ada) 

dir. Hayat ucuzluğu ve iç pazar hare
ketinin günün ınev.:uu olduğu şu sra
larda; köprü inşaatının mesafelc:rı kı· 

saltmak ve gidış gelite kolaylık ve ı:m
niyet vermek bakımından taşıdığı ~
susiyeti göz önüne alan Bayınd•rlık 
Bakanlığımız, programının en kısa bir 
zaman içinde gerçekleşmesı ıçın ) ı:au 
tedbirler almak üıeredir. 

Yakın zamanlara kadar. ya ııulann 
müsaid olduğu yerlerde köylünün ı!: '. y
le kurulmuş iptidai ve çok zaman yı· 
kılarak acı hatırası yıllarca unutulmı
yan kazalara sebcb olan ve yahud u
zun mesafeler aştırmak zaruretinde bı· 
rakarak kısa ve kestirme yol mefhu
munu ortadan kaldıran köpni:;üzJ"l'·· 
ten kurtulma yolundayız. Memleke
tin en hareketli ve mahsul ven .. ,_ :,ı 
biliyeti olan köşelerini teşkıJ eden su 
kenarlarına kurularak. vatandasın li:.t
rinden huzur ve emniyetle geçtigı bu 
modern ve sağlam eserler; cumhuriyet 
nafıasının Anadolunun bağrına döşe· 
diği demiryolu kadar hayat ve carı.lılık 
yaratan varlıkJardır. Bu köprülerin a
çılışında; çevresinde~i köy, kasaba ve 
şehirlerin büyük sevın~ ve alakası, bu 
değerin, halkın ,uml1urıyete karşı duy
duğu şükran ve minnetin bir ifadesı 
olarak karşımızda duruyor. 

Açık Teşekkür 
Hastalığımın mühim olması dola

yısiyle unınca müddet yattığım Nil
mune Hastanesinde; temizlik ve bil
hassa hastalarına karşı gösterilen yük
sek ibtia:ıamdan ötürü batta doktor Bay 
Ihsan, Dr. Bn. Safi}' ve Ba~ Heln§ire 
Bn. Şerife ve hemşireler Bn. Kevser, 
ve Fahriye, ve hastabakıcılara teşek
kür ve saygı dolu duygularıtnı sunma
yı bir vazife bilirim. 

Emlak Bankasında 
Muhterem Arkayrn 

Türk gözü ile 
maç nasıldı ? 

(Başı 1 incı sayı/ada) 
İlk akını biz yaptık. Rasihin uzun 

bir pasmı Selim iyi kullandı. Top Saide 
ve oradan da Rasihe geçti. Rasihin sıkı 
bir şütü hasım oyuncuya çarptı bu su • 
retle ilk hücumumuz yugoslav müdafa
asında kesilmiı oldu. 

Oyuna güzel başladık 
Şimdi soldan bir hücum yapıyoruz. 

Bu sırada Fikretin ve Rasihin güzel ha
reketleri göze çarpıyor. Oyuna güzel 
başladık. Fakat yedinci dakikada yugos. 
lav solaçrğınm umulmadık bir zamanda 
yaptığı ortalamasını iyi kullanan santır· 
forlan bir anda Hüsamla karşı karşıya 

kaldı ve Hüsanun atılmasına rağmen bi

rinci golü yaptı. 
Oyunun lehimize cereyan ettiği bir 

sırada bu golün oluşu bizitn takımı bir 
an için şaşırtır gibi oldu. Bu anlarda yu· 
goslavlar açıklar vasıtasiyle kalemize 
bir iki tehlikeli hücum yaptılar. On ü. 
çüncü dakikada: orta muavinlerinin so
liçe aşırdığı top Hasanın kafasına değe
rek aynı oyuncuya geçti. Topun son de
fa bizden bir oyuncuya değişi ofsayd 
vaziyetinde duran hasım oyuncusuna bir 
avantaj temin etti ve yugoslav soliçinin 
çok güzel bir şütü kalenin sağ köşe di -
reğine çarparak kalemize irdi. Yugos. 
lavlar bu suretle ikinci gollerini de ka. 
ıandılar. Bu gole kalecinin müdahale 
edebilmesi imkansızdı. 

Fikret ıahadan çıkıyor 

On beşinci dakikada: Fikretin aya
ğı burkularak oyundan çıktı. Yerine 
Rebii ve soliçe de ankaralı Niyazi gel • 

di. 
On sekizinci dakikada kalecinin e

lindeki topa şarj yapan Niyaziye kaleci 
sert br şekilde mukabele etti. Hakemin 
ceza sahası içinde lehimize verdiği vu. 
ru§tan istifade edemedik. Oyun müte
vazin bir cereyan takib ediyor. Bu &ı • 
ralarda aleyhimize olan bir korner vu
ruşunu Yaşar kaf& ile uzaklaştırdı. 

Otuzuncu dakikada yugo&lavl&rın 
üst üste hücumları müdafaamızı çok 
müşkül vaziyetlere sokuyor ve topu da
kikalarca kaleden uzaklaştıramıyoruz. 

Bu sırada Yaşarla çarpışan ıoliç Yaşa. 
nn üstüne yürtidil fakat hakemin müda. 
halesi hadiseye meydan vermedi. 

Üçüncü gol 
Otuz yedinci dakikada: ortadan sa

~a uzanan bir hücumumuzda Selimin bir· 
şütünü kaleci kornerle kurtardı. Muka· 
bil bir yugoslav hücumunu da Hüsam 

kesti. 
Kırkıncı dakika: Sağdan aleyhimize 

çekilen bir kornerde bekleri a~an topa 
orta muhacimleri yetişerek yerden ve 
köşeyi bulan bir vuruşla üçüncü golü 
yaptı. Biraz sonra da devre 3 - O aley· 

himize bitti. 
tKINCl DEVRE 

İkinci devreye başlandığı zaman ha· 
fif hafif yağmur yağıyordu. Bu devrede 
Faruk'un yerine müdafaada Adnan oy
nuyor. Oyuna biz başladık, ilk on daki
kada akınlar mütevazin bir cereyan ta 
kib ediyor. 

18 inci dakikada bir füikik kazan -

dık Rasih atamadı. 
Yugoslavların üst üste yaptıkları bir· 

kaç hücumda hakem sağaçıklannı ofsa
yıd vaziyetinde yaknladı. Bu sırada bir 
firikik daha kazandık fakat bu atış da 

bir netice vermedi. 
Yirmi ikinci dakikada aleyhimize O· 

lan br korneri Adnan kafa ile kurtardı. 
Otuzuncu dakikada Selimin bir hü

cumu kornerle neticelendi. Bozuk bir 
köşe vuruşu ile top avutta. Firikik ve 
korner atıııları çok bozuk oluyor. 

Oyun heyeti umumiyesi itibariyle 
bilhassa bu devrede lehimize bir cere. 

yan t::ı.kib ediyor. 
Bir yugoslav hücumunda solaçık 

Yaşan geçerek gol vaziyetine girdi fa • 
kat Adnanın verinde mürlahalesi bu teh· 
likeyi bertaraf etti. 

Hakem ofsayıdları cok iyi göri.i-

yor . 
Hücum bizde. Rasihi favulla dur • 

durdular fakat gene bozuk bir vuruşla 
bu hücum da eridi. 

Bir gol kazanıyoruz 
Kırkıncı dakikada Adnanm kacır • 

dığı topa sağaçıkları yetişti fakat Ya!f8· 
nn zamanında çıkışı ile bu tehlikeyi de 
atlatmı! bulunuyoruz. Oyunun sonlan
na doğru hava karardığından top güç
lükle seçiliyor. Oyunun bitmesine yedi 

ikinci 

Yugoslav gözü ile 
maç nasıldı ? 
Belgrad, 2 (A.A.) - Avaia ajansı 

bildiriyor: 
Bugün be' altı hin seyirci önünde 

ikinci Türkiye • Yugoslavya futbol ma· 
çı oynanmı~ ve bu ikinci maç da birin. 
cisi gibi 3 • 1 yugoslavlar leh.ine neti. 
celenmiştir. Seyirciler arasında Türki. 
ye elçiliği erkanı, saray mareplı ve da 
ha bir çok yüksek zevat hazır bulunmuş,. 
tur. 

İlk devrede daimi surette hakimi. 
yeti etlerinde bulunduran yugoslavlar 
çok yüksek bir teknik gCi&termişler ve 
çok müessir bir oyun çıkarmı,lardır. 

Yugoslavların üç golü de bu devrede ya. 
pılmıştır • 

Daha altıncı dakikada, sol açık bir 
eşape ile ilerlemiş ve iki türk müdafi
ini de üzerine çektikten sonra merkez 
muhacime pas vermi~ ve tamamiyle de
marke kalmış oJan merkez muhacim de 
kolaylıkla ilk golü kaydetmiştir . 

Tutulmaz gol 
Sekizinci dakikada türk kalesi ö. 

nünde bir karışıklık esansında yugoı. 
lav sol içi köşe-den tutulmaz kuvvetli bir 
şütle takımına ikinci golü kazandırmış~ 
tır. Türk kalecisi bu gol olbrken her. 
hangi bir harekette dahi bulunamamrş. 
tır. 

15 inci dakikadan sonra 30 uncu da. 
kikaya kadar, oyun mütevazin bir ce. 
reyan takibetmiş ve ekseriyetle orta. 
larda oynanmı~tır. 

30 uncu dakikadan itibaren yugos. 
lavlar, kati faikiyeti alarak biribiri ar_ 

dına hücumlarda bulunmuşlar ve ni. 

hayet kornerden üçüncü gollerini de at. 

mışlardır. Yugoslav takımı, birinci dev. 

renin sonuna kadar hakimiyeti daimi 

surette muhafaza etmişlerdir. Hatta 

bir çok kimseler, tilrk takımının mü
him bir hezimete uğraması ihtimalini 

bile düşilnmiye başlamışlardır. 

Fakat ikinci deverenin bidayetindnı 
itibaren türk]er, bam ba,ka bir gayret İ-

l 
le oynamıya ba~lamı~lardır. Türk mu. 
hacimleri hüyilk bir insicamla oynamış 
ve müdafileri bütün yugoslav akınları· 
nı kesmiştir. Denilebilir ki, 15 inci da.. 
lrikaya kadar türkler daimi surette faik 
bir vaziyette bulunmuşlardır. Bu ara. 
da iç Niyazi. ideal bir gol fırsatını ka. 
çırmrştır 

Mukabü hücumlar 
20 inci dakikadan itibaren yugoılav. 

lar mukabil hücumlara geçmiıılerıe de 
bu hücumlar, türk müdafilerinin aya. 
ğında daima kırılmıştır. 

Oyunun sonlarına doğru. türklerin 
tazyiki artmış ve 43 üncü dakikada, Şah 
si bir hücum neticesinde, takım•nın ye. 

' ghıe golünü kaydetmiştir . 
Türk takımr icinilf' en iyi kaleci. iki 

müdafii. orta muhacim ve iki açık oy. 
nam ıştır 

Yugosla,•lıırdan ise en iyi oynıvan. 
lar. merkez muavin ve iki müdafidir. 
Yugoslav hücum hattrnda hiç bir ~-.~: 

yuncu ttmayüz etmemiştir. 
Oyunun bilançosu 

Maç esnaııında vu'1'oslavlar. kııleve 
11. türkler. 7 şüt çekmislerrlir. Yuıoıı
lavlar lehine yedi tilrkler lehine 6 kor. 
ner olmu,tur. Vııgoı.lavlar 10 tiirkler 9 
favl vanmrst r Vııaosl<>vlar. 5 tiirkln 
3 kerı> cıfıayd vaziyetine düsmfüılarrlir. 
TürJ,.l .. r . ;\vncrı vuao,.fav kal ... c::lne hir de 
firiı.;ı,. ,..,. km;.,ı,.rJir. 

f tıılvan bRkem. oynu bitaraf irl re 

dakika var şimdi ovuna hakiın bir vaıi

yetteyiz ve yaptığımız mütemadi hü. 

cumlarm net!ce!'Iİ 43 üncü dakikada Sai. 

din kale direğine c;arparak ieçri giı-en 
gü7 .. ı bir ~iitü ile bir e:ol kaa"nıyoruz. 

Yugoslav müdafaası çok yor~un. 

Bütün toplan taca atmak suretiyle va -

kit kazanmak istivorlar ve bir kac daki

ka ao•1ra da m::ıc 3 - 1 mağlubiyetimizle 

bitiyor. 
Türk takımı hugün ilk devrfde üç 

gol yem:-sine rağmen ildnci devrede çok 
gfüı:,.ı bir oyun çıkardı. · 

Sporc,.lanmız dönü orlaı 
Belgrad, 2 <A.A.) - Hususi mu _ 

ha birimiz bildiriyor: Türk kafilesı ş re-
fine bu gece Dedinya'da bir :.dyafet ve· 
rileccktir. 

Futbolcularımız yann akşam !laat 
10 da "Belgrad saati ile,. İstanbııla ha· 
reket edeceklerdir. 



Bitlis nafia müdürlüğünden! 
1 - Mutki kazasında yapılacak olan 50715.80) lira bedeli keşif

li hükümet b ina::;mın yalnız 15 bin liraya tekabül eden aksamı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İstekliler bu işe aid: 
a - Eksiltme şartnamesi, 
h - Mukavele projesi, 
c - Bayındırlık genel şartnamesi, 
d - Yapı işlerine aid fenni ~rtname, 
e - Keşif cetveli, silsilei fiyat ve metraj cetveli, 
f - Projeyi. 
Bitlis nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 20 ağustos 937 tarihine müsadif cuma günü saat 

ıs te Bitlis nafıa müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1125 lira muvakkat 

teminat vemesi ve bundan başka da nafıa vekaletinden verilmiş 
yapı müteahhidliği ehliyet vesikası ve 937 yılma aid ticaret odası 
vesikalarını göstermeleri şarttır. 

6 - Teklif mektublarr yukarıda üçüncü maddede yazılı saat
ten bir saat eveline kadar Bitlis nafıa dairesine getirilerek eksilt
me komsiyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış bulunması şarttır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
7 - Nafıa vekaletine tetkika gönderilen bu evrak üzerinde ve

kaletçe yapılacak her türlü tadilat ve tashihatm müteahhid tara
fından aynen kabul edilmesi şarttır. 

(2479) 2-3872 

Sultan suyu harası 

müdürlüğünden: 
Müesses~mi~in ih.tiy.acı ?ulunan on dört bin iki yüz lira bedeli 

muhammenlı yuz ellı bın kılo yulafm beher kilosu 6 kuruştan 
seksen bin kilo arpanın beher kilosu dört kuruştan on bin kilo 
baklanın beher kilosu on kuruştan ve iki yüz bin kilo samanın be
her kilosu 50 santim hesabiyle 29.7.937 gününden itibaren on beş 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Talihlerin teminatı muvakkatesi olan bin altmış beş liralık 
bank ve yahud nakid makbuziyle teklif mektublarmı ihale gününe 
tesadüf eden 12.8.937 perşembe günü saat on üçe kadar hara mer
kezinde müteşekkil komisyonu mahsusa vermeleri ve daha fazla 
izahat almak istiyenlerin de hara müdüriyetine müracaat etmeleri 
ilan olunur. (2475) 2-3874 

P. T. T. umum müdürlüğünden: 
~ - l. ağustos 937 tarihinde meriyet mevkiine giren 3222 sayılı 

telsız kanununun muvakkat maddesi mucibince bu kanunun me
riyete girdiği tarihte mevcud bilumum telsiz tesisatı ve cihazlan 
sahibleri bir ay içinde ruhsat almağa mecburdur. 

2 - Umumi telsiz telefon neşriyatını almağa mahsus alıcı tesi
sat ve cihazı sahihlerinin ruhsatname almak için en yakın P. T. T. 
merkezine müracaat ederek senelik ücreti tediye etmeleri lazım 
ve kafidir. Bu kanunun meriyete girdiği tarihten evel alınmış olup 
937 mali senesine sari olan ücretler mezkur sene için alınacak üc
retten mahsub edilir. 

3 - Bu kanunun hükümlerine göre esasen ruhsat verilmesi caiz 
olmıyan kimselerden verici veya hem verici hem alrcı telsiz tesisa
tı vücude getirenler hakkında bir seneden üç seneye kadar hapis 
cezası hükmolunur. Ve tesisat zabt ve müsadere edilir. 

4 - Ruhsat alması caiz kimseler tarafından ruhsat almmaksızrn 
verici veya hem verici hem alıcı tesisat vücuda getirenlerse bir ay
dan altı aya kadar hapis veya yüz liradan bin liraya kadar ağır pa
ra cezası hükmolunur. 

Ruhst almaksızın yalnız alıcı tesisatı veya cihazı vücuda geti
renler veya kullananlar hakkında 25 liradan 250 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

Seferbe_rliğe hazırlık zamanında veyahud hazarda örfi idare 
mıntakalarıyle her nevi askeri memnu mıntakalarda birinci fıkrada 
yazı.lı fiil.i .işli.Yenler hakkında beş seneden on seneye kadar ağır 
~apıs ve ıkıncı fıkrada yazılı fiili işliyenler hakkında bir seneden 
uç seneye kadar ağır hapis ve üçüncü fıkrada yazılı fiili işliyenler 
hakkında ise bir aydan aite aya kadar hapis cezası verilir. 

(2485) 2-3877 

Gümrük: m1ıhafaza genel 
komutanlığından: 

'Gümrük n:u.haf na teşkilatının Mardin bölgesinde ı birinci ka· 
nun 937 den ıtıbaren çalıştmlmak üzere telsiz cihazlarını kullan
mas~.nı bilir ve muhabere kıtalarından yeni terhis edilmiş veya 
henuz muhabere kıtalarında bulunup da terhisleri yaklaşmrş olan
la.rdan on. gedikli muhabere baş çavuşu alınacaktır. İstekliJerin 
d~.lek~.elerıne oturduklarr yerin açık adreslerini yazarak Ankarada 
gumruk muhafaza genel komutanltğma müracaatları. 

(2481) 2-3873 

Anl{ara bölge sanat ok11lt 

direktörlüğünden 
Okulumuz ~tölyeleri ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarı ya

zılı el takımlarıyle avadanlıklar ayrı, bir adet elektrik motörü te
ferruatiyle beraber ayn açık ekslitmeye konulmuştur. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üzere hergün okul Direktörlü
ğ~n.e ve eksiltmeye gireceklerin de yüzd 7,5 temniat akçeleriyle 
bırlıkte 12.8.937 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 14 de 
Ankara okullaı; sağışmanlcğmdaki alım satım komisyonuna müra
caatları. 

Cinsi 
Elektrik motörü tefernıatiyle 
Atölye el takımlarr ve 
avadanlıkları 

Mikdarı 

1 adet 

73 kalem 
(2413) 

DahiliyP Vekaletinden: 

Tutarı 

Lira 
960 

2327,65 

% 7.5 
muvakkat 
teminat 

72 lira 

l 75 lira 
2-3768 

1 - Vekaletce alınacak (420) teneke benzin açık eksiltmeye 
l<onmuştur. 

2 - Eksiltme 4 ağustos 937 çarşamba günü saat 15.30 da vekalet 
binası içinde toplanacak satın alma komisyonunca yapılacaktır 

3 - Muhammen bedeli 1332 lira 4.5 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 99 lira 93 kuruştur. 
S - Şartnameyi görmek ve almak istiyenler vekalet levazım 

bürosuna müracaat ederler. Şartname için para alınmaz. 
6 - İstekliler 4 ağustos 937 çarşamba günli muayyen saatte te

ıninatlarınr hamilen komisyona milrlcaat etmeleri. (2167) 
2-3486 

ULUS 

Nafia vekaletinden: 
Sıvas - Erzurum hattının 317 t 832 ve 322 + ooo ci kilometrelerin· 

de ve Frat suyu üzerinde her biri 60 şar metre açıklığında iki de
mir köprünün inşa ve montajı (ve lüzumu halinde ripaj'ı) kapalr 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Eksiltme 2 eylül 937 tarihinde saat 15 de Ankarada veka
letimiz demiryollar inşaat dairesindeki komisyon odasında yapı
lacaktır. 

2 - Bu iki köprünün muhammen bedellerinin mecmuu 133.850 
liradcr. 

3 - Bu köprülerin muvakat teminatı ceman 7942.5 liradır. 
4 - Eksiltme şartnamesi. Mukavele projesi, genel şartnamesi 

ve diğer münakasa evrakr 670 kuruş mukabilinde demiryollar inşa
at dairesinden verilmektedir. 

5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı kanun mu· 
cibince ibrazına mecbur olduklarr evrak ve vesaik ile 937 senesi 
için nafıa meclisinden verilmiş müteahhidlik vesikalarını ve fiat 
teklifini havi zarflarını mezkur kanunun tarifatı dairesinde hazır
lıyarak 2.9.937 tarihinde saat 14 de kadar demiryollar inşaat daire
sindeki komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

6 - Bu münakasaya gireceklerden taakal 50 metroluk bir köp
rü montajını muvaffakiyetle yapmış olmak şartı aranacaktır. 

(2088) 2-3436 

Er~ani },akırı türli: 
şirketinden: • 

anonım 

1 - Şirketimizin Ergani madeni'nde inşa ettireceği: 
a) İdarehane binası, 
b) İkametgah binaları, 
c) Cevher silosu, 
d) lzabehanenin, kuvvet santralının, zinter tesisatının mahal

linde inşası icabeden aksamı 
Kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli takriben üç yüz elli bin liraya baliğ olan 

bu insaata müteallik münakasa sartnamesi ile merbutatı şirketi
mizin· Ankara' da Ulus meydanmd'a Koç hanındaki merkezi idare
sinden on lira mukabilinde ahnabilir. 

3 - Mevzuubahs inşaata aid teklif evrakı 23 ağustos 937 tari
hine müsadif pazartesi günü saat on beşe kadar şirketimize tevdi 
edilmiş bulunmalıdır. 2-3870 

-------------------------------------------------------
Nafıa Vekaletinden 

14 eylül 937 salı günü saat 15 de Ankarada nafıa vekaleti mal
zeme eksiltme komisyonu odasında ceman 5427 lira muhammen be
delli galvanize 30 ton 4 m/m. Hk telgraf teli ile 150 kilo 1.5 m/ m 
lik bağ telinin kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı parasız olarak vekalet mal
zeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 407 lira3 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektublarmı talimatnamesine göre vekaletten 

alınmış malzeme müteahhidliği vesikası ile birlikte 14 eylül 937 
salı gün üsaat 14 e kadar Ankarada vekalet malzeme müdürlüğü-
ne vermeleri lazımdır. ğba i üüuivepude 
ne vermelerıi lazımdır. (2352) 2-3730 

Nafia V ~kaletinden : 
13 - agustos - 937 cuma günü saat 14 de Ankarada vekalet mal· 

zeme eksiltme komisyonunda 3669 lira 50 kuruş muhammen bedelli 
14 kalem (1255) oarça tersim malzemesinin açık eksiltmesi yapıla
caktır. 

Eksiltme şartnamesi parasız olarak Ankarada vekalet malzeme 
müdürlüğünden 1lmabilir. 

Muvakakt teminat 275 lira 21 kuruştur. 
İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesaik ile 13 - ağustos - 937 cu

ma günü saat 14 de komisyonda bulunmaları lazımdır. 
(2222) 2-3685 

Kızılay cemiyeti 
genel merkezinden: 

Afyonkarahisar Maden Suyu 
Ankara Umumi Bayiliği 
Karaoğlan çarşcsında Cihan otelidir. 
Sandık ve perakende siparişler için, ~ene! merkezimize yapıla

cak müracaatlar KA TİEN kabul edilmıyeceğinden, 177 5 numa-
raya telefon edilmesi ilan olunur. 2-3886 

İzmir ili daimi encümeni-;den: 
Kapalt eksiltmeye k·onulan iş : 

Açın tutarı 
Bu işe aid evrak ve şartlar a

şağıda yazılıdır 

İstekliler 

Kapalı eksiltmenin yapıtcağc 
yer tarih gün ve saati 

Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler . 

Muvakkat teminat 
(2473) 

Dikili - Ayvahk yolunun yapısı 
( 43284) lira 32 
A) k~palı ~ksiltme projesi 
B) Soz bagı projesi 
C) Barındırhk işleri genel ş.art
namesı, 

D) Fenni şartname 
E) Açın ve proje 
Bu evrakı İzmir Ankara İstan
bul bayındırlık direktörlüklerin
de görüp inceleyebilirler. 

16 ağustos 937 pazartesi günü sa
at 11 de İzmir ili daimi encüme
ninde. 

937 takvim yılına mahsus bayın
dırlık. b~kanhğından alınmış mü
teahhıdlık ve ticaret odası bel
geleri. 
(3247) lira 

2-3876 

3 - 8 - 1~37 

Tarsus American Colloge 
Amerikan Erkek Lisesi 

DERSLER 28 EYLÜLDE BAŞLAR 
Tam devreli lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edıl· 

miştir. 

Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. 
Leyli ücret 230 lira, nehari ücret .50 liradır. 

Kayıt muamelesi yapılmaktadır. 
2-388& 

Trabzon Nafia İnşaat Komisyonundan: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Trabzon - Erzurum yoturı~ 

o+ooo kilometreden 33+ooo üncü kilometreler arasında ınubtel.1 
mahallerde anroşman mahmuz ve harçlı drvar inşaatı olup kef' 
bedelleri "45617,, lira ''57,, kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak sunlardcr t 
A - Eksiltme şartnamesi, · 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel• şartnamesi, 

D - Fenni ve hususi şartname, 
E - Keşif silsilei fiat ve metraj cetvelleri, 
F - Proje. 

. İstiyenler bu evrakı Trabzon, Gümüşhane nafca müdürliiklO" 
rınden (228) kuruş mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 12.7.937 perşembe günü saat on beşte Trabıa' 
vilayeti nafıa müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafmdarı yr 
pılacaktırı 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (3421) lira (32) lcd' 

ruşluk muvakkat teminat vermesi ve aşağıdakıi vesikaları göeter• 
mesi lazımdır. 

A - 937 senesi~ne ~id ticaret odası vesikası. . .* 
B - Nafıa vekaletınden alınmış 937 senesine aid müteahhıdl• 

ehliyet vesikası, 
6. - Teklif mektubları üçüncü maddede yazdı saatten bir sa'' 

evelıne kadar yukarda sözü geçen komisyon reisliğine ınektııı' 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların ni~ 
yet saat on beşe kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür muınu ıll 
iyice kapatılmış bulunması lazımdır. • 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (4709) 2-3856 

İzmir ili daimi encümeninden: 
Kapalı eksiltmeye konulan iş 

Açın tutarı 

Bu işe aid evrak ve şartlar a-
şağıda yazılıdır .ı 

İstekliler 

Kapalı eksiltmenin yapılcağı 
yer tarih gün ve saati 

Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler 1 •• 

M u• kkat teminat 
i ...• "ıı 7 ·; 

Menemen - Muradiye yoturııı' 
yapısı, 

(23378) lira 17 kuruş 

A) kapalı eksiltme projesi 
B) Söz bağı , 
C) Bayındırlık işleri genel tırt 
namesi, 
D) Fenni şartname 
E) Açın ve proje 
Bu evrakı İzmir Ankara fst~ 
bul bayındırlık direktörlükterı 
de görüp inceleyebilirler. 

16 ağustos 937 pazartesi gü~ii '; 
at 11 de İzmir ili daimi encilt'.11 
ninde. 

937 takvim yılma mahsus ba11t 
dırlık bakanlığından alınmış ı:ıı,. 
teahhidlik ve ticaret odası bt 
geleri. 
(1754) lira. 
(2474) 2-3875 

Bitlis nafia müdürlüğünden: 
1 - Tatvan kazasında yapılacak olan (48931.63) lira keşifli b~ 

kümet binasının yalnız ıs bin liraya tekabül eden aksamı kaı> 
zrf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İstekliler bu işe aid: 
a - Eksiltme şartnamesi, 
b - Mukavele projesi, 
c - Bayındırlık genel şartnamesi, 
d - Yapı işlerine aid fenni şartname, 
e - Keşif cetveli, silsilei fiyat ve metraj cetveli, 
f - Projei. 
Bitlis naha müdüdüğünde görebilirler. s 
3 - Eksiltme 20 ağustos 937 tarihine müsadif cuma giinU sıı• 

15 te Bitlis nafıa müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. s 
~ - Eksilt~eye girebilmek için isteklilerin 112.5 lira muV'~~f 

temınat vermesı ve bundan başka da nafıa vekaletinden verılı:,. 
yapr müteahhidliği ehliyet vesikası ve 937 yılına aid ticaret od 
vesikalarını göstermeleri meşruttur. t-

6 - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı s~t
ten bir saat eveline kadar Bitlis nafıa dairesine getiirlerek ekS' 
me komsiyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. dl 

Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet üçüncü mad~\e 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile 1)'

1 

kapatılmış bulunması şarttır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. l(t' 
7 - Nafıa vekaletine tetkika gönderilen bu evrak üzerinde ,. 

kaJetçe yapılacak her türlü tadilat ve tashihatın müteahhid tar 
fından aynen kabul edilmesi şarttcr. 

(2478) 2-3871 

- UnderWood -
Yazı ve besab makineleri 

Ankara acentaıı 
AKBA kitabevi 

BUGÜN GÜNDÜZ 2 FİLM BİRDEN 
1 - Şahane Melodi 

BUGÜN GONDÜZ VE GECE 

2 film birden: 

Yazı makineleri tamir edilir 

Tel: 3377 

İmtiyaz sahibı ve Hcıı;ımu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Ne. 
suhi BAYDAR 

Umumt neşriyatı idan 

1 
eden Yazı işleri Müdürü 1 
Mümtaz Faik FENİK. 

Ulus Basımevi: ANKARA 

Baş Rollerde : 
Franchot Ton - Grace Moore 

2 - Kırık Ruya 

Baş Rollerde : 
Garry Cooper - Ann Harding 

GECE 
KIRIK RUYA 

Ş E H t R 

1 - BİZ DE İNSANIZ 
2 - GÜMÜŞ MAHMUZ 

Baş Rolde: Buck Jonse 

Halk matinesi 12 ıs rle: 

KAnINl.ARlN SEVUIG[ 
BAHÇESJN Uh: 

BU GECE SAA.T 21.30 UA 

JUANİTA 



l - Blmi..._,. konulna if: Ankara cıvarmda Çıbık buajmda 
Japıbıcalr belt U..b (kqif bedeli (4191) lira (04) kııl'Uftur.) 

1 - Bbiltmeai 4 fiuata1 9S7 tarihine ra1tlayua prpmba ~ 
a1 .. ıs .. ...,.._.........__.....,1111.wı--
..,_ .. t ................. , .. ~· 

1 - latttuter; proje" ~yl• ....... " ....... 
....... .... - mMlrlltlaM atnbUlrler· 

4 - -.0..,. ılrebilmek iç1o latekllleria (Sl4) lira (Si)• 
nllJhak -..kat tılmlaat u. ba tel ... rab lecella• cim ,.,. .. 
ı.s - _...lllWea atmmıe Wr ftlllraJI 111ru .-.1 " \. 

...... ,... •• -tten bi ,.., .... "' ........ ahi ....... 
... le lılrllkte .. ebUtme ......,.... nllllllae ... 
eme nıa) ~ 

UUllıriik Muhafaza Genel Komutanbiı 
İstanbul Satmalma Komisyonundan : 

ı - az taba llftrl " ıw ta1ma p1,.. erau klflak ....._ 
•ine latüU ~ aus7 ............... ıs ..... 
zarbiJ JllPl)acakm. 

2 - T111nl•m tatarı lllS7 lira 40 bftlltU. 
s - lartmme " ...., ....,. ....... OlrlWllJlr. 
4 - latekllleria 1441 Udlsk "-- ....... ,,.,. ..... ..ır-

tuhlua " bnaal ftlilmllrlJJe birlikte o ... a. ..... tül .... 
llt ......... _ ..... lmma-.bk latm .... ~ .... 

•eri. (aa) 11•• 
Vekaletinden : 

1 -.O..,. konulan q : Aydın Yillyetl Nullll bala cl
ftnada Ronaaha 1111 ... bnalı .bafriratı " aınal imalltı. 

1' f deh· (127.841) lira (69) kııruttur 
a - Bb itme. 18 •im• 937 tarihine l'lltla,aD pqamba gial 

IUt l5 de Nafıa weklleti IU1ar amam mU.dtlrlUP 111 ebiltme ko
mla onu odaamda kapalı nrf uauliyle yapılacaktır. 

3 - lateklier: Ekailtme ........-1. mukavele proıeai, bayın· 
diri lr itleri pnel ~. feaal tutrnrs ve proJeyi (6) lira 
(40) bnt W.l .. bbltlncle l1l1ar _. 111141lrilliiillnden ala
blllrler 

4 Bblltmeye slrebllmelr l~bl lateklllerla (7142) lira (9) Jna· 
~ temta.t ftl'mni " (50) Wa llnbk Mf• • itlerini teahblcl 
edip -..ffalrlyetıe Wtlnlltlae " ba abll ea itlerini bafUDllllda 
fenat 111111 lyetl .W.lm dıllr aaf• nlllletbMlea almmıt mtlteU.. 
hiG• ftliam U.. .-1 lltılldlleria telrlU -lrtublarnu ildnd 
IMddı• puda ..-. Wr _. ...U.. W. ..ıu umum mlldtlr
llllae ...._. .. lallllllade ftlWlerl •11 m. Poatada olu ... 
cUaae1er llabal .ın.u. (1104) 2-3M 
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Motörltt 

Yukarda tayyareci Bayan yıldız uçmağo hazrrlnr.• 
ortada: B. Fuad Bulca genç pilot/ arla konufUyor. 

Sajda: Bayan Yıldız tayyareıinde 

inhisarlar Unıum l\1üdiirlii~iirult~n 
1 - Şartname, keşıfname ve planları mucibince Erzurumda ya

pılacak 58814,47 lira muhammen bedelli baş müdürlük binası ınşaatı 
yeniden pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Pazarlık 9.8.1937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat on 
birde 1stanbulda Kabataşta İnhisarlar levazım ve mübayeat şubesı 
müdürlüğü binasındaki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve sair evrak üç yüz kuruş mukabilinde ınhısarlaı 
lnpat tubesinden alınabilir. 

4 - Muvakkat teminat 4190,75 liradır. 
S - Taliplerin Nafıa vekaletinden verilmiş müteahhitlik vesi· 

katarını haiz bulunmaları ve mimar ve mühendis değillerse bu sınıf · 
tan bir meslek adamının iştirakini temin etmiş olmaları laumdır. 

(4808) 2-3827 

Haricive Vekaletind~n ., 

26 temmuz 1937 tarihinde kapalı zart usuliyle ihalesi yapıla· 
cağı evelce ilan olunan 10778 lira 99 kuruş bedel keşifli har'ciye 
köşkü müdür evi garaj ve serlerin kalörifer tesisatı ile saır inşıı 
ata aid münakasasr talib zuhur etmediğinden 9 ağustos 937 pazar-
tcs; f{Unü saat 16 ya talik edilmiştir (2340) 2-3727 

ULU S ==-=====-:.======-==--===================== 3 - 8- 1937 

tayyare ka 
1 ' 1 

• 

Yukarda solda ve ıağda: Ergazi motörlii tayyare ha.mpınclo 15 gürı 
İçinde büyük bir maval iakıvet elde eden talebeler 

/ 
I 

A,ağıcla ıolcla: Ergazi tayyare ka mpında çalıfan 
gençler, ortada: genç pilotlarımızdan bir grup, 
Sağda: Bay Fuad Bulca tayyarecilerle konuıuyor 

Sıhhat Fk~illuu~ j Ankara cr1111İ)~l n1iidiirlüğii11d~11: 

K • , j cınsı mikdarı beher litresı temınatr 
oıu•--Yonnnf an litre kuruş ·antim lıra Kuruş ihalegünı.i 

benzin 1 sono azı 297 00 4.8.937 çarşamba s ı6 
1 - Eksiltmeye konulan iş Aydının :S?k 

de 5 tek ve ~çift Akkövdt' 25 tek ve 24 çıft 
l5 çıft ev ınş2atıdır. 

ka1.asırıın yenı kôyiın· 22000 çoğu 18 297 00 4.8.937 çarşamba S 16 
Yenihisarda 14 tek ve Yukarıda mikdarı vazrlı benzin l8.7.937 tarihinden 4.6.937 tr 

Keşif bedeli 48932 lıra 66 kuruştur. 
2 - Fennı evrak ve şartname şunlardır: . . 
A - Eksiltme şartnamesi. mukavele ~roıe~t. fenni şartnamep 

Bayındırlık işleri genel şartnamesi. vapı ışlerı umum şartn~mesi 
keşif evrakı istiyenler bu evrakı Aydın Sıhhat ve l. Muavenet 
müdürlüğünde görebilirler 

3 - Eksiltme 9·8-937 pazartesi tarihinde eksiltme komisvonu 
odasında saat on beşte kapalı zart usulivle yapılacaktır. 

Eksiltmeve fi!:irebilmek için 3669.95 lira mu~akkat teminat ver· 
mesı ve aşağıda yazılı vesikaları haiz olması lazımdn. 

A - Bu gibi inşaat yaptığına dair ehliyet ve ticaret odası ve· 
sikaları 

4 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar komisyona makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazdı saa
te kadar gelmiş ve mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazım-
dır. Poı;tıırhı olııcak P-erikmeteı kııbııl eililme:ı: (2177) 2-3494 

rihne kadar açık eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin teminat J>8" 
rasr, banka mektublariyle birlikte müdüriyette toplanan komisyon' 
~österilen gün ve saatte gelmeleri. (2144) 2-3439 

1,arilı. Uiltl Co~raf ya Fakültesi 
Direktörlü~ndell 

1 - Fakültenin 1938 finans yılı yemek münakasası 12 ağuıtol 
937 preşembe günü Ankara mektebler muhasebeciliğ"inde saat ıs d• 
kapalı zarf usuliyle vapılacaktır. C 

2 - İsteklilerin her gün fakülte hesab memurluğuna müracal 
ederek şartnameyi tetkik edebilirler tı 

3 - Bin iki yüz on beş liradan ibaret olan ilk teminatın ih81-
günü öğleye kadar mezkur muhasebecilik veznesine yatırılmrt 0 

ması lazımdır. 
4 - Bu itan ücreti müteahhidt' aidrlir (2336) 2 3726 


