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İngilizler deniz kuvvetleri için 
almanlarla anla tılar. Bu dostlu
ğun fransız ve italyan gazetelerin
de ne kadar telaş ve gücenle kar
§ılandığmı biliyoruz. ltalyanlar 
diyorlardı ki: ''Fransa - Sovyel 
ve Sovyet - Çekoslovakya paktları 
ile Avrupanm kuvvet dengesi bo
zulmuştur. İngilizler karada silah
lanan Hitler ile deniz kuvvetleri 
için de anlaşarak, yalnız Baltrk'ta 
bolşeviklere karşı değil, şimal de
nizinde fransızlara karıı da bir 
kuvvet dengesi elde etmek ama
cını güddüler: imdi kendi filola
rının büyük kısmını, istedikleri 
yerde ve istedikleri gibi kullana
bileceklerdir. İngiliz - alman an
laşması Lavalı'ın Moskova paktı
na ilk cevabtır. Eğer bir bava lo
karnosu yapılmıyacak olursa, Al
manya ile lngiltere arasında hava 
kuvvetleri için ayrı bir anlaşma, 
ikinci bir cevab olacaktır.,. 

Fakat dün gelen bir telgraf, 
bu sefer, lngiltere'nin Fransa ile 
hava ve kara kuvvetleri hakkında 
rörüşülerde bulunmağa hazır ol· 
duğunu bildirmektedir. İngiltere. 
nin ileri sürdüğü ,art, habet da
vasında Fransa'mn kendisi ile bir
likte yürümesidir. 

T aymis gazetesi ise, son yazı
larında "İngilterenin aıyasa erkin
liğini tekrar kazanmış olduğunu,, 
yazmaktadır. lngiltere, herhangi 
bir memleketle anlatma ve kollek
tif si tem arasında hiç bir kartıt
lık görmiyor. 

Bütün bu meselelerin günden gü
ne alacağı !ekilleri göreceğiz. Dik
kat edilecek nokta şudur: Harbı 
kazanan anlaşık devletler arasın
da imdiye kadar bu kadar sert 
bir ljuhran o ınamıştı. Bu buhran, 
belki, lngilte.e ile Fransa ve ltal
yanm Avrupa işlerindeki görüş ve 
bir de kendi güvenlikleri hakkm
daki dü ünce ayrımlarından ileri 
geliyor. İngiltere Avrupa'da her
hangi bir devletin değil, Avrupa
da b a r ı ş fikrinin güvenliğine 
bağlanmaktadır. Çünkü impara
torluğun denizleraşırı büyük da
vaları ve buhranları vardır. lngil
tere vakitsiz söz söylemez: Bu da
va ve buhranların ne olduğu za
manla anlaşılacaktır. lngilizler, 
Japonyanm uzak - doğudaki büyü
me ve genişleme hareketinin, ltal
y 'ya örnek olduğunu söyliyorlar. 
Uluslar Sosyetesi işe yaramıyor. 
Fakat uzak - doğu ve Afrikanın 
yukarı parçası büyük Britanyanın 
İmparatorluk meselelerini yakın
dan ilgilendirmektedir. 

lngiltere, dış sıyasada çabuk 
ve kesin kararlar almak zoru al· 
tında bulunuyor. Bunun böyle o. 
lac.ağım, gene İngiliz gazeteleri, 
son kabine değişimi sırasında söy
lemişlerdi. 

Başllal\.: nımızın 

Adanalılara yöneli 
Adana, 7 (A.A.} - Adana 

çifçilerinin hava tehlikesini önle -
mek yolunda verdikleri kararı 
Başbakan İsmet lnönü'ne ve hava 
kurumu genel merkezine bildiren 
telgraflara cevaplar gelmiştir. 
Başb kanımızın yönel dolu cevabı 
burada büyük bir sevinç uyandır
mıştır. Cevap aynen şöyledir: 

" Ha n tehlikesine karşı yurd-
ev r adanalılarm yüksek ilgisini 

ta.lcdir ederim. Adanalılar hava 
tehlikesini önlemek için bütün va· 
t n güzel bir örnek verecekler -
dir .. , 

)~lor) a yaı)ısı 
1 tanbul 4 temmuz 1935 

Florya yapılıyor. Atatürk'ün 
irdesi Marmara kıyısında türk va
tanının örneksiz güzelliklerinden 
birini daha diriltiyor. Florya'da 
dünyanın en zengin, en büyük, en 
güzel kür bucaklarmdan biri ku
ruluyor. 

Florya yapısı bir yaz ~ehri ola
rak lstanbul'u tamamhyacaktır. ls
tanbul'a Boğaz'da yazı geçirmek. 
Ada'da çiçek bayramı yapmak 
için belki uzun zaman daha ya -
bancı gelmiyecektir. Belki bun -
lar için, İstanbul' da yapı, otel, ga· 
zino, lokanta, gidip gelme işleri -
nin ucuzlamasını, düzelmesini ve 
güzelle mesini beklemek lazım 
gelecektir. 

Fakat Florya böyle değildir. 
Florya yeni yapılıyor. Florya'da 
'ltel, gazino, lokanta, ev, bahç• 

A tstürk Floryacta 

her ~ey yeni olacak, trenler ve va
purlar, ııardan getireceJderi yol 
cularmı doğruca Florya'ya çıka · 
rabileceklerdir. 

Florya'da; güneş, kum, kır1 de
niz, göl, av, her şey önürdeşsizdir. 
lç ve dışardan gelenler Florya' da 
kendilerinde olmıyan bir eyi, dün
yanın en zengin tabiat parçaların· 
dan birini bulacaklardır. 

(Sonu 3 üncü sayrfada) 

Başbak~aııımız 

Bitlis le 
Bitli , 7 ( A.A.} - Başbakan 

tsmet İnönü bugün Bitlise gelmiş
tir. 

--···.-
Subaylarımız İstanbulda 

büyük gösterilerle 
karşılandı 

İstanbul, 7 (A.A.) -Avrupa
mn birçok şehirlerinde atlı yarı§ -
lar yaparak başarıl sonuçlar alan 
subaylarımız bugünkü konvansi -
yonelle şehrimize dönmüşler ve 
çok candan gösterilerle karşılan -
mışlardır. . 

istasyonu dolduran büyük ka
labalık icinde İstanbul komutanı 
General Halis akademiler komu -
tam General Fuad, Topçu atış 
okul komutam General Zihni, mu 

(Sonu 3 üncü sayrfada) 

İstanbul - A tina takımları 
berabere kaldılar 

İstanbul, 7 (A.A.) - Atina 
karma takımı birinci maçını bu -
gün Taksim stadında İstanbul kar
ma takımı ile yaptı. 

İlk hücumu İstanbul takımı 
yaptı. Rüzgara karşı olmasına kaı·
şın bu akın bir dakika sonra yeni
den tazelendi ve Hakkı'dan güzel 
bir pas alan Şeref, sıkı bir eşape
den sonra topu plase bir 9utla yu. 
nanlıların ağına taktı. 

(Sonu 4 üncü sayılada} 

Adımız. andımızdıl' 

8. T i\IMl Z 193:; I' ı\Z \ HTFSI 

llava vt• ga::;; tehlilH•"irıde11 l.orunm-'ık 
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Hcı· } erde 5 kuruş 

Jandarmamızın alacağı durum 
iç Bakanlık, polisimizin oldu • 

ğu gibi, jandarmamızın da yakın 
yıllarda alacağı yüksek durumu 
anlatan bir proje hazırlamı§lır. 
Yurdun güven liğini ve baysallı -
ğını sağlamak gibi hayatiğ iki 
önemli ödevi üzerine almı§ olan 
jandarmamızın; geçmiş yıllarla 
bugünkü fek/ini kıyas/andıran ve 
gelecekte verilemk istenen yönet
leri anlatan projenin bazı kısım -
lannı alıyoruz: 

Yunanistanda kırallık 

Koııdilis, yunaıı ultı -
una taçlı <lemolcra .. 
~iyi tavsiye ediyor 

Atina, 7 (A.A.) - Atina A -
jansı bildiriyor: 

Asbaşbakan General Kondili
sin ulusal kurulda söylediği söyle· 
vin bütün memlekette duvarlara 
yapıttırılarak yayılmasına kurul 
oybirliği ile karar vermiştir. 

Eski Yunan Kıralı forj 

General Kondilis ne için kırat 
cılıktan yana olduğunu tınlatarak 
Pangalos'un diktatörlüğimü \rA on 
dan sonra gelen hükümetlerin 
memleket için çok hayırlı olabile· 
cek olan cumuriyet re.\imini kuv
vetlendirmekte gösterdikleri ek 
sinliği hatırlattıktan sonra bu re -
jimin Yunanistan'da iıleyemiye 
ceğine kanaat getirdiğini bildir -
miş ve bunun icin de 1928 de Cu 
mur Başkanı bulunan Amiral 
Kunduryotis'in Venizelos'un ısra 
rı ile seçim kanununu yolsuz ola . 
rak sadece bir emirle ortadan kal
dırdığını bunun İse ne Cumur Baş 
kanının ne de Basbakanm deiH! 
cumurivet prensiplerini en ilke dt> 
mokratik esasları bile saymadıklR 
rınm kanıtı olduğunu söylemiş ve 
demiştir ki: 

(Sonu 2 inci sayıfada) 

Jandarmanın kendisine verilen 
işleri gereği gibi yapabilmesi İçin 
en önemli iki şey hatıra gelir: biri 
jandarmanın kadrosunun, bütün 
yurd çinde kendisine verilen tür
lü işleri ba armıya yeter sayıda 

olması; öteki de jandarmanın bu 
İ§leri iyi yapabilecek kadar ye · 
tişgin ve bilgin olmasıdır. 

Jandarmanın bu ana durum1J 
iki bakımdan da esaslı temellere 
dayanabilmek için 1706 ayılı 

jandarma kanunu elde tutularak 
10 yılda bitirilmek üzere 1930 yt· 
lında 10 yıllık bir ilk program ya
pılmıştır. 1930 dan bugüne 1.: d .r 
geçen yıllar içinde bu programın 
her yıla dü en kısmı, büdcenin 
verdiği imkan içinde yapılmakta -
dır. 

Hazırlık 

gcrs;inleri Ih zar Tutsama 

o 240000 60550 
o 280460 44671 
o 275135 57135 

70309 273182 58070 

Bu raakmlar jandarmanın tÜ· 
zel alanda gördüğü işleri gösterir. 

Jandarmanın gerek güvenlik 
bakımından ve gerek suç işletme· 
mek bakımından olan işlerinin te· 
meli önleyici tedbirleri vaktinde 
almaktır. Bunu yapabilmek için 
de jandarma kendine verilmiş olan 
programlara göre çalışabilmeli. 

yani yurdun hem bütün birleştir
me ve taşın yolları üzerinde ve 
hem de bütün köylerinde ve alan· 
larında gereği gibi kendini göste 
rebilmeli ve yurdun dört bu~ağm

da olanı biteni görebilmeli, olaca 
ğı duymalı, ulusun eldeki kanun -
lara 2öre yolunda ve düzenli çalış-

Projede bundan sonra jandar
ma er mekteblerinin kuruluş ve 
şimdiye kadar yetiştirdiği jandar
ma sayısı yıllara göre anlatılmak
ta ve yurdumuzda bir jandarma
ya 700 nüfus ve 30 kilometre mu
rabbaı düştüğüne i aret edilmek
tedir. 

Gezgin jandarma taburları, 
jandarma subaylarım yetiıtirmek 
isin alınan tedbirler, anlatılmakta 
ve 10 yıllık programa göre 1941 
yılında jar.darmamızm sayı ının 
37.000 ni bulacağı kaydedilmek ... 
tedir. 

Jand~rmanın en önemli ödev-
lerinden olan tüzel alanda türk 

1 
jandarma ının son dört yıldaki 
basarısmı şu rakamlar anlatmak .. 

. +.ııdır: 

Cebri 
Yakalama tazammun Yıl 

--
20420 24664 1931 
2644l 33668 1932 
30330 28941 1933 
27382 30553 1934 

masma, her türlü yüküm ve ödev
lerini gereği gibi yapma ına yol 
gösterebilme! i d ir. 

Jandarma itini böylece yapabil
se hem güvenliği bozan, hem de 
suç işlemesine sebeb olan haller 
ve suçlu sayısı azalır. 

Türlü kanunlarm kendine ver
diği işleri ve her türlü hükün. t 
emirlerini yapmağa çağırılan jan
darmanın bu işleri nasıl ve ne ka
dar yapabildiğini tüzel işler gibi 
rakama dayanarak bildirmek im .. 
kanı yoktur. Bu işleri jandarm:ı 
elinden geldiği ve varlığının çe 
gücünün yettiği kadar yapmağa 
çalışmaktadır . 

(Sonu S inci sayrlsds) 
~~--....... ~~·~~~~~~......,..-- 5 CL 

Hava tehlikesini bilen Üyeler UÇl k
larımızı çoğaltır, bu tehlikeyi azalflr 
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YENi SENTAKS ANKE 
Türk Dili Arqtuma Kurwnu, 

bütün yurdu yeni bir dil anketine 
pğırdı. Halk dilinden ıöz derle-
7en1er, folklor eserlerini gözden 
ıeçirip derinleıtirenler, kitab ta
rayanlar ••• bir IÖzle, dil itinin tür
lü alanlarında çalııanlar, elbirli
fiyle, bir de dilimizin IÖZ kuru
munu inceden inceye aratbrmağa 
pjrılml'~ oluyor. 

Dilimızin söz kurumu... Yazı 
diliyle konuşma dili arasındaki 
uçurumu derinleıtiren bqhca ıey
lerden biri de iıte budur. Konu
ıurken ağzımızdan çıkan ıözler
deki aıralanışla yazarken söz ku
rulu~unun aldığı çevrimler arasın
da büyük bir ayrılık vardll'. 

Dilimizin ıöz kurumunu yal
nız yazı üzerinden araıtıranlar, 
türkçede söz kurumunun büyük 
bir ek ikliği olduğunu eanmıılar
dır. Bu eksiklik de - aöz ne kadar 
uzun olursa olsun - asıl düşünce
mizi anlatacak olan ıöz parçası
nın en sona gelmesidir. 

Bir örnek alayım: 
~< Hususiyle bir lisana sesını 

dünyanın her köıesinden işittir
ıµeğe ve bir kaleme bir anda yüz. 
binlerce ashabı mütalaaya mera
mından haber vermeğe kudret 
bahşetmek imtiyazı f eyyazanesine 
malik olan matbuatın zuhuriyle 
alemi insaniyete şeref verdiği 
gündenberi kavaidi siyaset ve u
auli hikmet ve medeniyet ve ma
rifetin temayülat ve ilcaatmdan 
ibret almak umumun müstefit o
labileceği bir nimet hükmüne gir
diği için ebnayi beşer telahuku 
efkarın ittisaı sayesinde bir iki 
tuır icinde üç dört fJin senedenbe
ri zuhura gelen measirı celileyi u
nutturacak derecede bedayinüma
yi kemal olmuştur.,, (1 ) 

Burada sözün asıl hüküm an
latan parçası, ''düşüncelerin biri· 
birine bağlanması genişliyerek bir 
iki yüz yıl içinde üç dört bin yıl
lık ilerlemeleri unutturacak kadar 
ileri gidilmiş olduğu,, sözüdür. 
Ancak bu hüküm, biribirine yapış
tırılmış bir sürü ara sözler uzun 
uzun söylendikten sonra ileri sü
rülüyor. Öyle ki bunu okurken 
kafa, bir ara düşünceden bir baş
kasına geçe geçe, sözün sonuna 
geldiği zaman, başmı unutacak 
bdar şaşalıyor. 

Bu örneği çok eski yazılardan 
almadık. Bundan 64-65 yıl önce 
yazılmıı bir yazıdan, hem de eski
likleri yıkarak yerine yenilikler 
koymak istiyen bir büyük adamın 
7azısmdan aldık. Doğru olmak 
için söylemeliyiz ki o büyük ada
mın yazılarında ıöz kunırouna ye
ni kıvrım1ar veren güzellikler bol 
bol vardır. Ancak el alışkanlığı ile 
birçok düşünceyi bir araya sok
mak isterken, arada, böyle uzun 
sözler yazdığı da olmuştur. 

Bu yukardaki örnekte 81 tane 
söz vardır. Bu 81 sözün içinde 11 
tane hüküm ıözü var. Asıl hüküm 
de 81 inci söz ve 11 inci hüküm 
sözü olan "bedayi nümayi kemal 
olmuştur.,, lalcırdısmdadır. O za
manda olsun, bu zamanda olsun, 
düzce konuşan bir tiirkün böyle 
81 lakırdıyı bir araya koyarak 
bunları bir tek söz kurumu içine 
soktuğu görülmemiştir. 

Bu türlü yazıların yüksek dil 
örneği olarak alkı~landığını gören 
gramerciler, dilimizin söz kurumu 
ıböyledir sanarak ona göre kural
lar yazdıkları gibi, yabancı dilci
ler de türk dilinin tek ıöz kunım
lu bir dil olduğu aanışına düşmÜJ· 
lerdir. Bu yazıları ömek alanlar 
hep bu yolda yazdıklarından ya-
21mızla konuşmam1z bu yönden 
de ayrılmıştır. 

Dilimizin söz kurumu, dilin 
helkemiği olduğu için, tek sözler 
gibi, yabancı dil varlıkları içine 
de girmemişti. Yüzde ancak beş 

(1) 5 Haziran 1288 tarihli ve 3 1111-

maralı ibret gazetesinde Namık Kema
lin yazdığı (/but) baslıklı b?$~'tızrda11. 

altı aözü türkçe olan daha eı _i 
yazılarda bile aöz kurumu türkçe 
olmaktan ayrılmamıştı. 

Bununla beraber yazıda ıüıün, 
parlakhğın, kolay a.nla.şılamazh· 
im uıtalık sanıldığı zamanlarda, 
ıöz kurumumuzu halkın konuşma 
7olundan ayrı tutmak bir baıka
lık, bir ilerilik, bir bilgiçlik sayıl
mıfb. 

Bir dilin ıöz varlığı o dili kul
lanan halkın konuımasındadır. 
Yazı dili bu konuşma diline ne 
kadar yakın ve uygun olursa, hal
kın okuma yazmayı öğrenip be
nimsemesi de o kadar kolay ve 
geniş olur. 

İşte bunun içindir ki dilimizde 
ıöz kurumunun gerçek yolunu a
rarken, halkın konuşma dili_ni 
kaynak olarak almamız gerektır. 

Halkın konuıması öyle bir erk 
kaynağıdır ki kuralca yanhı olan 
sözü bile halk dil birliğiyle ıöyler
ae onu doğru saymak ve kuralı o
na göre düzeltmek borçtur. 

Örneği: "bilir,, den iş adı "bi
lirlik,, olduğu gibi, "bilmez,, de~ 
de "bilmezlik,, olmalıdır. Halk dı
li bir de "bilmemezlik,, çıkarmış
tır. Bu o kadar yaygındır ki "bil
mezlik,, v~ "bilmemezlik,, sözleri 
ayrı ayrı nce ayırdımlı birer söz 
olmPştur, Qsmanlıca karşılıkları 
ile şöyle ayrılırlar: 

Bilmezlik = cehalet 
Bilmemezlik = tecahül 
Gene bunun gibi: 
Görmezlik = ama, ademi rüyet 
Görmemezlik = taami 

anlamına gelir. 
Sentaks dediğimiz aöz kuru

munda da halk konuşma dilini ve 
ona dayanan folklor eserleriyle 
roman ve tiyatroların konuştur
malarını örnek ve kaynak olarak 
alırsak şunlan görürüz: 

1 - Söz kurumu kısadır. Bu 
kısalıkta hüküm sözünün sona gel
mesi zarar vermez. 

2 - Söz kurumu uzayınca hü -
küm sözünü sona getirmekten ka
çınma isteği kendini gösterir. 

3 - Söz kurumu içinde, en çok 
önem verilen parça hemen hüküm 
söziyle yanyana bulundurulur. 

4 - En başa konan söz, çok 
kere, dinleyenin en çok değer ver~ 
mesi istenen sözdür. 

Şöylece aayıve-rdiğimiz bu öz
gülüklerin halk konuşma dilinde 
bin bir değitimi daha vardır. 

işte bütün bunları ortaya koy
mak içindir ki, Türk Dili Araştır
ma. Kurumu, yurd içinde yaygın 
bir ıentaks anketini gerekli bul
muş ve bu işe de girişmiştir. 

Sentaks anketinden beklenen 
sonuç, dilimizin söz kurumundaki 
dinamik varhğmı bulacak gereç· 
!erini toplamaktır. Bu gereçler 
çoğalıp gözden geçtikçe dilimizin 
ne zengin bir anlatım kaynağı ol
duğu kendiliğinden ortaya çıka
caktır. 

Bu anketten gelebilecek söz ku-
rum değişikliklerine burada bir
kaç örnek göstermek isterim: 

1. - "Meğer bir gün ıeyreder
ken aydmcığa geldi, temaşalığa 
geldi, gördü bir garip binalar. Bir 
az durdu. Hiç söylemedi Süley-
man Paşaya.,, (2) _ 

2. - "Benim ermez sarrafiye 
işlerine aklım... Oğlum benden 
sersem... Herifler öyle bir kazık 
oynuyor ki bize ... ,, (3) 

3. - , 'Sonra, Han1mefendi, 
Vedide Hammef endi... Sizi teb
rik ederim. Bugün kendilerini de 
tebrik etmiştim. Selma hanımla 
Leyla hanım ... Bakmrz, onlan kıs
kandım. Ben de isterdim boy boy 
evlat yetiştirmek. .. ,, { 4) 

4. - "O, . ne kadar iyi ... diye 
cevab verebildi, kilitlenmiş du
daklarının arasından 3arahat kes
bedemiyerek çıkan bir sesle ... son-

(2) Aşrk pa!jRıade tarihi, ~ayıta: 47 

(3) J{ançcr . Reşat Nuri - <ıayıfa: 7.J ı 
(4) Kmk Hayatlar - Halit Ziya • 

t;'iyria: 175 

ULUS 

SOVYETl .. ER BlRLf (jf'NDE ı 

Rus - Japon s11ur hiıdi.seleri ve 
Sovyet bllrışı 

Moskova, 7 (A.A) - Moskova ga • 
ıetesi, sovyet ıınırlannın japon - man
çurl kuvvetleri tarafından bozulmasını 
protesto için hükümetçe Japon:yaya ve
rilen notadan bahsederek Japonya<la 
hükümetle süel parti arasında ikilik 
bulunduğunu, gerek sovyet sınırlarına 
ve gerek Mongolistar_ı sınırlarına yapı -
lan saldmmlann bundan ileri geldiğini 
bu halin ise rus - japon ilgileriyle 
ve Uzakdoğu barışı için de çok tehli • 
keli olduğunu yazmaktadır. 

Bu gazete diyor ki: « Alman işinde 
olduğu gibi arsıulusal andlaşmaları bo

zanları ingiJiz diplomasisinin tutmak -
ta olması japon :;üelcilerini kuv
vetlendirmektedir. Fakat içtem barış 

arzusuna ve bu barışı korumak kuvve
tine dayanan sovyet sıyasası barış dost 
tarının elinde çok değerli bir silahtır. 
Bu sıyasa, her :-zaman insanlığı yeni fe 

laketlerden kurtarmağa çalışacaktır.> 

Strny••l cmwml /mnunrumn 
()R ildnci yılı 

Moskova, 7 ( A.A) - Sovyet anaµl 

kanununun 12 inci yıldönümü bütiin 
memlekette kutlanmaktadır. 

İzvestiya gazeteı:i, son sovyet kon

gresinin anasal kanunda yapılmasına 

karar verdiği değişiklikleri hatırlata ~ 

rak bunların sovyet ulusunun maddiğ 

ve kültürel imkanlarını pek çok geliş -
tireceğini yazmaktadır. 

AL'i\IA lY A'DA: 

Almwı polis örgiitü ordu 
hudrosuna alınıyor 

Berlin, 7 (A.A.) - Polis örgütünü 
ordu kadrosuna sokan bir kanun çıka • 
rılmıştır. Zaten Sü bakanlığına bağlı bu
lunan polis subay, yar subay ve erleri -
nin bundan böyle askerden ayrımları ol
mıyacaktır. Bu kanun zaten ortadaki 
durumu pekiştirmektedir. 

llitlercilik ~e alman talebe. i 
Bcrlin, 7 (A.A) - Hitlerci genç -

ler birliğinin direktörü Şirah birlik ü
yelerine gönderdiği bir bildiriğde ta • 
lebe birliklerinin ulusal sosyalistliği 
kavrayanıadığını söyleınekte ve genç ~ 
leri talebe birliği ile hitlercl gençler 

birli<:ifoden birini üsterime :zorağh bul· b 

maktadır. 

YUGOSLAVYA'DA: 

8. Puriç Paris elçisi oldu 
Belgrad, 7 (A.A) - Dış işleri asba

kanı B. Puriç Yugoslavyanın Paris el

çiliğine tayin edilmiştir. 

ra gözlerini daha baygın kapa
dı.,, (5) 

5. - ''Anne, görmiyoraun ki 
bahçeyi ... büyi:.k babam şaşacak 
bizim bahçenin güllerine,, (6) 

6. - "Kazma elin kuyusunu, 
kendin düşersin,, (7) 

7. - "Aman aslan kardeş, ku
zum aslan kardeş, 1öyle öküz kar
deşe, öküz kardeş s5ylesin su kar
deşe, su kardeş söylesin ateş kar-. 
deşe, ateş kardeş söylesin ç.~h kar
deşe, çah kardeş versin benım çm-
gırdacığımı ... ,, (8) · 

Bu örnekler ve bunların ma
sallarda, ata sözlerinde, halk söz
lerinde, konuşmalarda raslanan 
binlerce benzerleri gösteriyor ki 
türk dilinin söz kurumu, bir tür
lü ve statik değildir. Bin bir türlü 
söz kurumu vardır. Bu dinamik 
söz kurumunun varlıklarını orta
ya koymak ''sentaks anketi,, nin 
verimi olacaktır. 

I. Necmi DiLMEN 

(5) Kırrk Hayatlar - Halit Ziya -

sayıla: 233 
(6) Krrık Hayatlar - Halit Ziya 

sın•ıla: 38 ~ 39 

( 7) Ata ">Özlerırıden 

(8) Tekerlemf' yolunda söylenen 

kuzu ma-;n/rndan 

Yunanistanda kıratlık 
(Başı 1. ci sayı/ada) 

··- Memlekette cumuriyet prensip
lerini kurmak istemekle bo}una vakti 
mizi kaybediyoruz. Cumuriyet Başka -
sımn haklannı saymak demektir. Kiis • 
tahlık ve kurnazlık bu saygının yerin ı 

geçince cumuriyet güzel bir kelime ola
rak kalır. 1928 den beri cumuriyet re • 
jiminin Yunanistan'da nasrl işlediğini 

yakından inceledim. Bu rejimi memle
ketimizde düzenliyecek hiç bir el çık • 
mamış ve öteki memleketlerde olduğu 

gibi partiler arasında yargıçlık yap'.lcal< 
bir kiınse de bulunmamıştır. 1916 dan 
beri ya şu ya bu partilerin geli:~i güzel 
yönetimi altında kaldık. Yunanistan\ta 
cumuriyet kuranlar bunu bir tüze vr 
e§itlik rejimi olarak değil kendi çıkarları 
için yapmışlardır. Ulusun bu rejime o • 
lan inanını, Plastiras'm bu rejim adm;ı 
yapmak istediği hüki.imet çarpışı köküıı · 

den sarsmıştır. 
O tarihtenberi sözde cumuriyetçiler 

bu rejimin esaslarını baltalamaktan b= r 

an geri kalmadıkları halde hükümet re
jimi saymaktan asla ayrılmamıştır. Mem 
lekette normal sıyasa yaşavışrnr ki)k -
l.endirmek ve 19 32 de çok kötü bir hal • 
de bulunan memleket ekonomisini yük
seltmek için Çaldaris'in halk partisi hU· 
kümeti ele almak ve Venizelos'a işten "l 
çektirmek istedi ve bunun için de cu
muriyetçiliği kabul etti.,, 

Kondilis, Yunanistan'm bu~ünkil 

içinde bulunduğu durum karşısında yu
nan ulusuna ancak taçlı demokrasiyi 
tavsiye e<'lebileceğini söyliyerek sözleri
ni bitirmi~tir. 

Bay Çcddaris ve rejim 
Atina, 7 (A.A) - Başbakan Çalda

ris gazetecilere rejim meselesi hakkın

daki özel düşüncesini, zamanında bildi
receğini söylemiştir. Önce 15-9 tari -
hinde yapılması kararlaşan genel oyun 

15-11 e atılmasına sebeb olarak, başba

kan hükümetin ayrışık partilerle genel 

oyun şartları hakkında anlaşmak iste -
diğini göstermiş ve demi11tir ki: 

« - Eğer ayrışık partiler rejim me
selesinin kotarılmasına elbirliği ile ça 
h§acak olurlarsa işin nomal surette ba
şarılacağına inancım vardll'. Rejim ,ck
linin hiç bir partinin m~h olmayıp an

cak ulusun iradesine bağh bir I~ oldu
ğu anlaşrlmahdtr. 

Crımuriyetçi bir bakan 

Atina, 7 (A.A) - Sosyal yardım ba
kanı B. Kirkoı ulusal kurultay önünde 

cumurlağu ıavgayarak ulusun çoğun • 
luğunun bu rejime bağlı olduğunu söy
lemiştir. Kurultayın büyük bir kısmı 
bakanı alkışlamt§hr. 

Kıralcı bir bakan 
Atina, 7 (A. A) - Genel oy me • 

selesi kurultayda görüşülürken tarım 

bakanı B. Teotokis kendisinin kırallık
tan yana olduğunu söylemiştir·. 

Bu diyev alkışlanmıştır. 

Kurultay partisi günün görüşmele -
rine devam edecektir. 

Esh·i kıral ne diyor? 
Atina, 7 (A.A) - Ellinikon Mellon 

gazetesi eski dış bakanı olup Brüksel 
sergisinde Yunanistanı oruntamış olan 

B. Mavromihalisin bir mülakatını neş

retmektedir. B. Mavromihalis Brük -
selde eski yunan kıralı Yorgi ile görüş 

müştür. Eski kıral kendisine demiştir 
ki: 

« - He len ulusunun gelecek genel 

oyda beni büyük bir çoğunlukla tahta 
oturtacağını umuyorum.» 

Yunanlı bakan kırahn tek kaygısı ül
ke içerisinde düzeni ve baysallığı yeni 

BULGARlSTA.ı. 1'DA: 

Rulgnr iç bokcınına verilen yetki 
Sofya, 7 (A.A) - Bugün çıkan bir 

buyrultu ile kanunsuz sıyasal hareketler 
hakkındaki cezalar ağırlaştırılmakta ve 
iç bakanına devletin güvenliği ile ilgi
li ,ha(cketlerd{ altı aya kadar tutsama 
ve beş seneye kadar da memleketten 

çıkammk yetkisi verilmektedir. Bı=tkan 
gazeteleri d~ kapayahil cektir. 
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FRANSA'DA: 

ilk kıuluz ~ısmın 50. ci yılı 
Paris, 7 (A.A.) - Pastör enstitüsU 

dün, sağlık ·bakanı B. Emest Lajout'nıın 
başkanlığı altında Hk kuduz aşısının 
yeritilmesinin SO. ci yıl dönümünü kut
lamıştır. Bu aşı Pastör tarafından, şim
di enstitüde kapıcı ve ünlü ilimmenin 
mezarında bekci obn Josef Meister'e 
6 temmuz 1885 de yapılmıştı. 

Meister okula giderken bir kudus 
köpek onu bacağından ısırmıştı. Annesi 
Parise koşarak Pastöre aşı denecini oğ• 
tunun üzerinde yapmasını yalvarmıştı. 
Duruksayan Pastör, ünlü ilimmcn Vol
piandan fikir so~uş ve ondan müsbet 
cevab almıştır. Bundan sonra Pastör, 
çocuğa 14 gün üst üste köp.eğin iliğini 
Meistere aşılamış ve çocuğu kurtarmış
tır. 

Pastör enstitüsünün büyük amfite
atrmda bu son yapılan törende Josef 
Meister \lk sırada yer almış bulunuyor
du. Pastörün torunu profesör Vnlery • 
Radot büyük ilimmenin özel hayatın
dan bahsetmiş, profesör Martin, kuduz 
köpekler tarafından ısırılmış 50 bin ki
şi kurtarmış olan enstitiinün kınavmı 

anlatmıştır. 

Sağlık bakanı Mcistenı hır madalya 
vermiştir. 

Bisikletle Fran!'a turu. 

Metz, 7 (A.A.) - 'Bisikletle Fransa 
turunun, Charleville - Metz üzerindeki 
161 kilometreli•'k ilk yüğrümü şu şekil· 
de olmuştur: 

4 saat, 29 dakika, 07 saniye ile Di
paco, birinci gelmiştir. Ondan sonra sı• 
ra iJe D:ınnels, Archambaud, Aerts, 
Morelli, Legrevrs, Hodey, Kijevski, Ne
oviUe ve Dekaluve derece almışlardır. 

POLONYA'DA: 

Alman - Polonya ,Josılıığu 

Varşova, 7 (A.A.) - Yarı resmiğ 

Gazeta Polska diyor ki: 
"Polonya ile Almanyanın barış is

teği Avrupanın bu bölgesinde karışık 
düşünüşleri içerisinde değil, fakat müs .. 

pet bir kınavla göze görünüyor. B. Be· 
kin bu göretinde başka erge :ıramak 
boştur. 

Böylece her iki memleketin ilgile
rini dayanıklı bir surette saptamak is
tedi1kleri apaçık meydana çıkmı~tır.,, 

Dağınık duyuklm 

Amerikanın Habeı dileğini 
red sebebleri 

Va9ington, 7 (A.A) - Amerikanın 

şu sebeblerden dolayı Habeşistanm di· 
leğini reddettiği sanılmaktadır: 

1 - Amerika, İtalyan • habeş an • 
laşmazlığına karışmak istemiyor. 

2 - Amerika, andlaşmaların niba· 
yet sayrlacağmı umut ediyor. 

Tecimi kolaylaştırıcı tedbirler 

Cenevre, 7 (A.A.) - Hükümct dele
geler kônferansı, tecimin kolayla§tınl· 
nıası için aşağıdaki tavEiyeleri kabul et 
miştir: 

1 - Değersiz örnekler gümrük res
minden özgür olarak geçecektir. 

2 - Tecim kataloğları hakkında da 
aynı tedbir konulacaktn. 

3 - Tecim gezmenlerine işlerini ya 

pabilmeleri için inanca verilecektir. 

Bu tavsiyeleri imzalıyan hükümet 
delegeleri şunlardır: 

Avusturya, Belçika, İngiltere, Da • 

nimarka, Fransa, İtalya, Japonya, Ho

landa, İsveç, Polonya, İsviçre, Çekos • 
lovakya ve Amerika. 

Belçika kıralının Liyejdeki 
diyevi 

Liyej, 7 (A.A.) - Kıra! buraya gel
miş ve şarbaylığa giderek orada şarba · 
yın söylevine cevabında Liyejlilerin öne 
erkinlik ve özgürlüklerini korudukları 
ve ilerde de koruyacaklarım söylemiş V4l 

demiştir ki: 
" - Liyej halkı memlekett~ kutla • 

nıJan üç clili konusmaktadır. Demeı, ki 
Liyej ulur.umuzun kuvvetti olan Lirli~i • 
nin bir remzidir.,, 
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l ' arı - sıyu:ml 

il"'inei maııevra 
İtalya - Habeşistan anla~ô;ına-

- h f talar ıçınrle mazlıg ı, su son a ~ 

epice oenişleıne ~sti?cıdı göstere
rek bir İtalya - Ingıltere. a~laşa
mam:ı:..:lığı halini alınıştır.I~ı ıneın· 
leketin basınları arasındakı pole
mik bir yar.dan daha s~rt ve daha 
açık şikayetlerle zengınleşe au.r
sun öte vandan iki rnemleketın 
dipiomasisi bir;birini sıkıştırmak-
tadır. 

Bay E<len'e avam .. karı:arasıı::-
da yap ırdığr diyev gosterıy.~r k~, 
!ngiltere, tııttuğu yoldan donmı
yecek ve ltcı:ya'mn Habeşlst~~ 
üzerindeki "r.üfıızu,. nu kendısı 
tasarladığı kadar' onayacaktır. 

Daha şimdiden Mısır basmm
da tuhaf yazılar çıkmaktad~r: Tsa
na o-ölünün Nil ve Mısır ıçın ne 
kad~r önemli olduğunu uzun uza-
dıya anlatan Mısır gazeteıe:i Mı
sır'ın asığlarını koruyacak .bır Mı
sır ordusundan bahsed.yorlar. 
Yalnız Mısır sınırlarım bir mısır
lnım değil de ingiliz yüksek ko-
miserinin gözden geçi~iş olm~
sma güceniyorlar. İngihz sans~
rü, başka zamanlarda yabancı hır 
büyük devlete karşı.provakasy~n 
sayılabilecek bu gibi yazılara hıç 

sesini çıkarmıyor. . 
Sade bu kadar değil, Habeşıs-

tan'ın bir yeni adımından daha 
bahsediliyor ki bunun da arkasm
da bir isaret ve ilham aramak yan-
lıs olm;sa gerektir. Tabiiğ, Ha
b~şistan'm Amerikaya verdiği no
tayı ve Kellog paktının ortaya a-

tılmasını kastediyoruz. 
Öyle ki, Habeşistan'a saldıra

cak olan bir İtalya, karşısında 
hem uluslar sosyetesinin "cove
nant,, ini hem Kellog paktının 
şartlarım bulacaktır. 
, . . ' . . 

Büt\ın bunlar lngılterc nın şım-
<lilik ele geçirdiği pasifik tedbir
lerdir. Bunlara, gerekince, daha 
başka türlülerinin de katılacağı 

şüphesizdir. 
Habeşistan durumu şimdilik 

budur. Fakat bir İngiliz gazetes~: 
nin Paris'ten aldığı bir habere go-
re de, Fransa ile İtalya arasında 
biri sıyasal öteki de süel olmak 
i.izere iki muahede hazırlanmaka
dır. Bu iki memleket arasında, 
Almanya ya doğru olan orta Av-
nıpa meselelerinde gittikc.e ~aha 
büyük bir yaklaşma oldugunu 
dünl:ü yazımızda da söylemiştik. 

Bütün bu noktalar, şimdilik 
önemsiz gözükebilirler. Yalnız §U· 

rusı gerçektir ki, b~ndan, diye
lim iki yxl önce, İngıltcre - Fran: 
sa - İtalya gibi büyük d _vletlen 
biribirinden böyle gittikçe daha 

çok ayıracak meselele.~ yo~:u. 
Bunlar Almanya'da re11m degış· 
tikten ~e İngiltere yeni alman re-
jimini destekledikten sonra (en 
çok, Polonya - Almanya yakl~ş
masım İngiltere meydana getır
dikten sonra) ortaya çıkmış me
selelerdir. 

Bir yeni sıyasal durum, henüz 
yoktur. Fakat bu saydığımız nok· 
talar A vnıpada yepyeni bir sıya
sal durumu meydana çıkaracak 
gibidir. O kadar bambaşka yapı
da. o kadar canlı ve o kadar teh· 
lıkelidir. 

Burhan BELGE 

RADYO 
ANKARA 

19.30 - Disçinin saati 
19.40 - Musiki: 
J. S. Bach hakkında bir kaç söz: 

Necdet Remzi 
Baclı: Menuet (2 dane) 
Bach : Rondo 
Keman- Necdet Remzi 
Piyano: Ulvi Cemal 

20. • Ziraat vekaleti saati 
20.10 • Musiki: 

Orkestra konseri {plakla) 
20.30 • Dans musiki 

20.50 - Haberler 

Florya 
(Ba§r 1. cı sayıfada) 

A - Florya kr_yıları ılrk giınay rüz -
garlarına acrk, sert kuzay rüzgarların:ı 

hafif tepeciklerle kapalıdır . 
B - F' Jrya Marmara ıkliınintle, Ak

deni,; ıklimi ile Karadeniz ıklimi aı·asm

da, ve bu iki ıklim etkilerinin .tam bhi
biriııi de ğiştirdiği noktadadır. lk1i.-· · ~. 

sıcak ne de soğuktur. FJorya'da gcc~ 
gündüz arasında sıcaklık farkları yok · 
tur, uzun t amanda pek aıdrr. 

C - Akdeniz plajlarından ku a 
rü;ıgarlc1rma kar~ı olanlarda rüzgar1 <ı 

su sıcaklığı arasında sıhat için f~ 
1 

'' 

olmıyan sıcakhk farkları günay rüz gar
larına l·arşr olanlarda da b unun tamtcr

si vardır. 

D - Karadeniz plajlarında kür m .. v 

siıni en çok kırk gün kadar sürer. Bıı 

mevsimden ö ce veya sonra, gündiil 
ce arasında sıcaklık farkları çoktur. 

Floryada kür mevsimi nomal olarak 
haziranm on beşinde başlar ağustos 1ıo· 

nuna kadar sürer. 
E - Akdeniz pla ılarmda güneş kür · 

teri aııcak sabahın e -i.dne kadar yapr
labilir akşamları da an k besten sonr:ı 

başlar. Floryada guneş h·iLlen günde 
en srcak dört saatten başka giın ın doğ

duğu saatten battrğı ,,aat k tl r yapt -

la bilir. 
F - Florya çok büyukttir. K yı ı· 

da iyi düzenlenmek ~rtiyle bır bu uk ki
lometreden uzun kumsal11ğr, arkasında 

da, Küçük Çekmece gölünü, tarım mek
tebinin büyük ağaç bölgesini ıreşilköyü 
içine alan her tlirHi b:ıymdırlık islerine 
elverisli kocaman lıı r yapr alam vardır. 

G - Floryc.'mn boş. ağaçlı ve ağaç
lanmağa çok elverişli bir toprağı ve 

1 

"t 

tabiatı vardır. İyi bir ağaçlama Flr 
da çok yakın zamanda zen gin bir orma11 
bölgesi yaratabilir. Bu bölge Floryayı, bir 

çok plaj şehirıerinin belli başl: eksikli -
ğinden, aynı zamanda sıhat için fay 1alı 
olmtyan kuraklığından kurtarabılir. 

H - Küçük Cekmece gölü Florya 
yapı çevresinin icindedir. Çekmece gö'ü 
deniz sporları ve göl avc1lıkları için en 
elverişli yerdir. İstanbul bir deniz şeh

ri olduğu h ald e simdiye kadar İstan • 

bul'da merkez sporlarmın çoğalmar ·
bul'da deniz sporlarının çoğalmaması, 
deniz sporlarına heves etmemeleri İ.,; 
tanl.ıulda güvenli deniz s porlan yapıla -
cak bu gölün kullanılmamasında, deniz 
sporlan bilhassa kürek c lgası az, a: 
tısrz sular ister, Çekmece göliı ·· biı 

yerdir. 
Cekmece gölünde, ördek bataklık _l<ı

sıml arında suçulluğu ve lıütiin göld 
tatlı su b.ılıklan avcılığı yapılır . 

İ - Flo ya 'rarasmda: Yeşılkôy. Bii 
yük Çckmec . Aııharlı, Angurya'ya k::ı

dar olan geniş çevrede bıldırcın, üveyk. 
Biiyıi k Çekmece gölü taraflarında yaban 
kazr, terko:sa doğru ilerliy('n orıııan k 
mmtakada bol tavsan. çulluk avla rı yapı· 
lır. Ve bölge bıldırcın. culh k avl rı 

bakım n dünyanm en zengin tanın -
mış av bo elerinden biridir. 

J - Florya'run i~ kısmı at ve kara 
sporlan için çok elverislidir. Bu sporlar 
en kolay olarak bu kISlmda yerlestirile· 

bilir, İstanbulun atlı sporu. Bakır köyün
deki koşu yeri ile beraber buraya getiri
lebilir. 

İyi bir spor örgütü Florya'da ; kara, 
deniz sporlarını, avcılığı , biniciliğ i . 
hyabilir, bu suretle Florya bir mcvı:;im 

sporları b ôlgesi haline de sokulabilir. 

Florya yapısı ile İstanbul urayı bir 
anlayış sınacına girmiş oluyor. Urayı bı: 

yapıda hiç bir şeyin eksik, çirkin eya 
fena oluşunu haklı olarak sebebl..:ndire· 
mez. Ortada ne yıkılacak evler, " C de 
spekülasyonlarla değerleri artmlmış ~:- . 

salar vardır. 

Dünyanın eu zengin en güıel bir ta· 
biat parçası Florya yapısında uraylığ·r 
elindedir. 

Florya; Kızdtoprak - Bostancı y ·1· 
pmna benzememelidir. Florya'yı Tak -
sim, Ayaspaşa, Cihangir anlayrşı yap -
mamalıdır. 

N.H.ATAY 

T Ü R K K U Ş U'na 
uçucu üve yazdınız 

u 

• 

f ava ehlıkesi çalısına -
larr d vam ediv r 

Duzce, 7 ~A. '. ) - Dun hav, 
kurum için Ak akoca <b bir t p 
lantı ) lmı ır ti par• i başk 
v d' • y hr tcırafmdan h::>. a 
tehl~ · sin; nlatan ve y t ·dun ko -
ı"Unma ı n runda yurddaşlara d~t 
şen öd vl r hnkkmda heyec 11lı 

söyl vl r verilmi tir. 
T plant d üy azılmış, Yeni 

c koyunden 70 ya~ındaki M h -
m et Ali 105 J ra vermiştir. 

l Par i ha.kanı dün gece de 
o· zc ha1kevinde bu konu üzeri
n bir soylev vermiştir. Üye kay -
d ı içiı• komit ler ayrılmıı ve İ§e 
baclamx trr. 
Veı-ıt 700 lirayı bulmuştur. Bu

gün bü~ itk bir toplantı daha yapı· 
lacaktır. 

, 7 (A.A.) - Bugün ili
m "tii ıl ikinci seçicileri, muh-
t ları ıhtiyar kurulu ilçebayın 
başka lıgı altında toplandı. Yapı-

lan konuşmalar .sonunda Bafra, 
Alaçam köylerini dolaşarak esen
lik i )erini iizene koymak köyler
deki ıastafo.ra bakmak için par .. ı.

b dcelerinden verilmek üze
zmen doktor tutulmasına 

arı örgütünün ileri gö
' domuz ve kurd gibi 
avasıqın ilerletilmesi -

in telefonla biribirine 
ıze ba~lanmasma, köy 

abul-ça yapılmasma, 

kimse .. iz malların güzelce meyda
na çı arılarak topraksız köylüye 
rfa ~ıt imasına hep birlikte söz ke
sil mi Lir. 

Subaylarımız İstanbulda 
büyük gösterilerle 

karşılandı 

(Baır 1. ci sayıfada) 

hahz alayı komutanı yarbay İsma
il Hakkı, Parti il yönkuı-ulu üye 
lt:ri, " harbiye,, ve ''tıbbiye,, talebe-
1 · lunuyordu. ti ve sarhaylığı 

oğlu ilçebayı oruntuyordu. 
n tam sa&.t 10,30 da islas -

ı e cumuriyet marşı, al
ılandı. Süvari ispekte-

Mürsel başta oldı:~u 
·ilerimiz indiği zam:m 

heyecan son derecesini 
u. ' 

Ü niversite adına iki genç, çok 
içtem birer söylev verdiler. Gene 

sıktılar ve halkın gösterisi arasın · 
da, b inid lerimiz obmobillerle ~\. 

pahi ocağına gittiler. Subayları · 
mız Edirne' de de içtem ve bü} ::.k 
ı?ÖS rilerle karulanmıslardır. 

SAYIFA :s 

- R ER 
l-I! va yollarımız için 

Bugünkü uçak alanı henı fe -
hir dı'!n uzak ve hem de iyi ve dü
zenli olmadığı için ~elıre da'ıa )' 
km bir yerden modern bir uçak ala 
ıu yapdmaı;c, burada madeniğ ... _ 

portatif bir haıı~ar kurulması diı 
sünülmektedir. Öiirendi~! mize gö 

l'e, ha.va yolları öri.ısünü i~tetm ·ye 

açmak ve seferleri eksiksiz o!arak 

ya~>abilmek için 10 kadar uçak 
alınması yetecektir. Bunların her 
l 1ri be!?er.. allı!:?ar kişilik tipten ob. 

C:\ktır. 

Hava yollarının şimJi eltnde. 

bulunan üç uçak özel bir benzinle 
işlemekte ve pahalıya mal olmak 
tadır. Halbuki şimdi fabrikalar 
mazotla ve basbayağı henzi.ıle. 

İspirtoyla karışık benzinle işleyen 
uçaklar yapmaktadırlar. ,.. 
uçakların bizim için daha ekono
mik olacağı düşünülmektedir. 

Gezim uçaklarında kısa dal -
galı telsiz makineleri bulunduğun
dan kısa dalgayla işleyen yer tel
sizleri de kurmak gereke-:.: : ... 
Dün yazdığımız gibi uçakla.-nl 
alınmasından önce, ilk hedef, bu 
telsiz istasyonları uçak alanlarım 
meydana getirmektir. 

İzmirde bir garden parti 
lz~ir, 7 (A.A.) -Veremle sa

vaş cemiyetinin yıllık garden par
tisi şehir gazinosunda parlak bir 
şekilde verilmiştir. Garden parti 
şimdiye kadar lzmir' de verilenlerin 
en güzeli olmuş ve geç vakte ka -
dar sürmüştür. 

Ha~·a yolları yönetgesfnin hazırlaflığı Aa 
ilgi görmekte devam ediyor. Dün de saba 
yollarının özel otobüsü ile giden birfOk 
Uçanlar arasrnda bazı bayanlsr da vardı. 
günleri, öğleden sonra, bu i~e ayrılan uça 
devam edecektir. Geıme aktısı, otobüs de 

İzmir panayırına 
hazırlık 

lznıiı-, 7 (A.A.) - Sayın Baı
bakanımızm 22 ağustosla açılma 
törenini yapacakları arsmlusa1 f:ı. 
mir panayırı bu yıl geçen yıllar 
dan çok daha zengin ve ilgi uyım
dırıcı hir varhkta olncaktrr Pana
yırın özellik ve önemini belirtmek 
içi11 hiç bir §ey esirg :ı.1' ·miştir. 
200 bin liralık dövİ2 \·eril~ i ği gi -
bi gümrük i,leri <1·· kolayla~tırıl -
mıs. panayn· bi· c ~h vergilerden 
ha Pı~lamnrs, kara ve dC'nt'Z yolları 
taı ifelerincle yü7d,... ~eksene kadaı· 
ind' rme yapılmıştır 

ltalva. Almanya. Yugoslavya, 
öteki dış özel vaour acentt!leri pa.
nRyırımıza verdikleri önemi ta~ı
•1M araclarında vaptıkları indirr ııe 
ile $t'Östermişlerdir . Yurdumu7da
ki hiiWtl kurumhu fabrik"lar ve 
mağazalardan çoğu pavyonlarını 
kiralamışlardır. Dış memleketle -
rin başmJa Sovyel hi.ikünıeti gel -
mektedir. Sovyetler bu yıl pana -
~·ırımıza c!aha geniş ve zengin bir 
tarzda gireceklerdir. Yunan ve yu
go5lavlar da girmek isteğindedir
ler. Diğer birçok devletleı· de pa -
nayıra ilgi göstermektedirler. Pa
nayir içinde yapılacak koyaç •e 
hazırlıklar 18 ağusto~ta bitmiş o -
lacaktır. işin her yönden önemini 
değerlendiren panayır komitesi 
Ekonomi Bakanlığımızın ve Türk
ofisin geni~ yardımlariyle bu bü -
yük eseri başarmağa çalı makta -
d~ J 

A' 

Elazizde çocuk bahçeri 
Elaziz, 7 (A.A.) - Şehrimh

de halkevi yanında yapılan çocuk 
balıçesi törenle açılmııtır. Bahçe -
de çocuklann oynama11 için ~er 
türlü araç vardır. 

lrara ilzerinde uçak gezintill'rı büyük r>tr 
htan a.qama kadar, uçak alanrııa, lıava 

kimseler, uçak gezintileri yapmışlardır. 

Bundan sonra her cumartesi ve paz.aı 

k Ankara üzerinde gezintiler yapmakta 
içinde olduğu halde 2.S liradır. 

Dünl{ü İstanbul gazetelerinin başyazıları özetleri 
da B. Asım Us 

KURUN «her gün için bir 
örneb adlı başyazısında sayısı 40 bin 

olduğt halde ancak 4 btniPde ilk okul 

öğretmeni bulunan köylerimizin nasıl 

yükseltilebileceğini nıevzuubahs ederek 

Balıkesirde çıkan Türk Dili gazcı esi • 

nin vaktiyle temas ettıği şu fikri ileri 

sürmektedir : 

« T ürk köyü irinde her köyün ken

di yerlilerinden biri on, on beş lira bir 

aylıkla t1ğretmen yapılabilir. Bu ög -

retmene köy içindeki tarlasını verınıli 

şekilde işletmek usulü de öğretilebilir

se, köylü çocuklannı okutup yazdrrdık

tan başka çifti çubuğu ile de köylüle

re karşr canlı bir örnek olabilir. Bu i~ 

o kadar zor bir şey değildir.~ 

B. Asım Us, bundan sonra ilb<ı}'lı k 

ların ((Oğunda eskiden kurulmuş bir ta -

rım okullarmda tarım teorileri ÖBre -
tilccck yerde , köyler r1en getirilecek ı.. : 

rer g . ı1ce kendi köylerinin ihtiyaçları

na dair pratik dersler gösterilip gös -

terilemiyeceğini sormakta ve : 

Yeni türk harfleri ile okuyup yaz 

manın çok kolay olduğunu ve teklif e

dilen işin masrafsız ve dirsek çürütme

ğe değer bir şey olmadığını, en çok 6 

ay içinde bir köylü genciıı istenilen 

dereceye getirilebileceğini azarak köy 

lülerimizi artık hayal ark. nda koş

maktan kurtar·p olabileceğini "lptır -

manın daha doğru olduğunu ila1t edi -

yor. 

A K Ş A M daki ~~omedi de-
vam edıyor :. adlı 

başyau;;mda B . Necmeddin Sadık, da

valarına İngiltere gibi bir avukat bul -

mu~ ola ı habe!jlerin bahtiyar i·1sanlar 

olcluğLtnu yazarak, c;ü:1'<ü diyor ingiliz

kr italy nnlar·n "J"; kayn;ıklarına yer

le"me:ıini i~t mez-ler. 

Nl'Cm ed rlin Sadrk 1.nında ıı sonra ha-

beşlerin Krzıldenize çıkmaları için in -

gilizler tarafından yapılmış olan tekli

fe temas ederek, bu meselede Fransa 

ve 1 t ılya tarafından ileri sıirülen ihti

razları işaret ettikten sonra habeşis -

tanın ve bütün bu i§ler karşısında du

rumuna geçerek diyor ki : 

« Onun lıiç bir şey d ··-1i gi yok. Çün

kü ne ona bol keseden liman sunanlar 

ve ne de onun topraklarını paylaşmak 

istiyenler ona bir ~y sormuyorlar, ko

medi devam ediyor.• 

T A ~ daki başyazısında 

....... B. Alı Naci Ka 
racan ağaçların korunmac;ı hakkmtb 

bir okuyucu taraf mdan gönderilmi~ 
mektubu yazarak şarbayın gazetelere 

yaptığı diyeve tema5 etmekte boş ar

<>alara tohum ekilerek ağaç yetiştiril -

mesi fikrini yerinde bulmakla beraber 

yurddasların da agaçlara balta olmama 

sının d~ha iyi olacağını işaret etmekte
dir 



Resmi ter imler 
Öz türkçede kabul edilmiş 

R ı ı .._u ur - Cumur .Efa§;canı 

Rly.a tı Cumhur - ~umur Başkan-

lıgı 

Buyuk Mııl t Mecltsı - Kamula 
Hcyetı Vekıle - Bakanlar Kurulu 
B v ıc:ıl - Başbakan 

Adlıye Vekilı - Tuze Bakanı 
Mıllı Mudafaa Vekıli - Su Bakanı 

Harıcıye Vckih - Dış Bak nı 
D~ılıye Vekili - İç Bakanı 

Maliye Vekilı - Fınanı Bakanı 

Bumrük ve İnhisarlar Vekili-Güm-
ruk ve Tekıtler Bakanı 

Nafıa Vekilı - Bayındırlık Bakanı 

İktısat Vekili - Ekonomi Bakanı 
Maarif Vekili - Kültür Bakanı 

Zuaat Vekili - Tarım Bakanı 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili-

Sağhk ve Soynl Yardım Bakanı 
ErkAnı Harbiyei Umumiye - Ge -

nel Kurmay 
Şurayı Devlet - Danıştay 

Mahkemei Temyiz - Yargutay 
Divanı Temyizi Asken - Süel Tar-

sutay 
Ş11rayı Asıteri - Süel Danışta~ 

Reis vekili - Asbaşkan 

Kitibi Umumi - nel Sekreter 

Müsteşar - Yönetker 
Divanı riyaset - Baıkenhk kuru 

ldare amirı - Kestor 
Mudiıru umumi - Genel direktör 

Mudur - Direktör 

Vilayet - 11 

karşılıklarını veriyoruz 
Valı - 1lba} 

Ka a - ilçe 
Kaymakam (k.ıza kaymakamı) -

İlçebay (İlce bay) 

Nahıyc - Kamun 

Nahııe muuurL - Kıı.munbay 

Beledıye - Uray 
.Beledıye reısı - Şarbay 

B le<lıye ri) a ctı - Şarbayhk 

Beledıye mecli5i - Şar kurulu 

Şehir - Şehiı 

Kacaba - Kent 
İdare - Yonetım, Yönetke 

Emniyeti Umwn~e - ~amuğ güven 

Heyeti umumiye - Gıenkıurul 

Kalemı mahsuı - Özel Büro 

L vazını - Gereç 

Evrak - Arşiv 

M uhascbe - Sayış 

Muhasebeci - Sayışman 

Neşriyat - Yayın 

Daire Müdürü - Çevirgen Direlı:-

töriı 

Şube Muduru - Bölüm direktorü 

Mume yiz - Kalembqı 

Memur - İfyar 

Katip - Sekreter, Betimen 

Muavin - Yar 
Reis muavinı - YarbaJkan 
Müdür muavini - Yar Direktör 

Müddei - Savaman 
Müddei Umumi - Genel Savaman 

~-----------------· ·------------~~---
Dünkü ıa tletizm yarışmaları 

Dld8 adedsm 1ar,,.. ıarıtlbll bir ı•rlalJf 

Düı\ Atatürk Enetlttill ılanındı 

Am-ı böleni yıllık atletizm yan,_. 
ltrına devam edildi. Sonuçlu tunlar· 

'1r· 
400 metre cacclli kotu: 
ı. Faik (AnJDKa GUci) 11Z.5,2. Se

mih Lütfi (Ge~ler birllll), 1. Ahmet 

CGB.) 
1500 metre kofu: 
ı. Galip (A.G.) 4.3), ı. Hüseyin 

(A.G.) 3. Mithat (A.G.) 
Tek adım atlama. 
ı. Faik (A.G.) 5.88, 2. Salt (A.G.) 

J. Cihat (G. B.) 
100 metre koşu: 
1 H kkı (G.B.) 11 1-5, 2. Fuat (De

mırspor), 3. ŞeYki (Muhafız Gücü) 
Cirid atma· 
ı. Suad (GB.) 40.55, 2. Ahmed (G. 

B.), 3 Mahmud {Altınordu) 
1000 metre koşu: 
1. Mecid (A.G.) 38.24, 2. AH (A.O.) 

3 Hu yin (A.G.) 
Y ksek atlama: 
1. Cıhad (G.B.) 1.58, 2. Faik (A.G.), 

3 Jerfi (A..O.) 
Duık atma. 
1. Ahmed (G.B.) 30.5, 2. Suad (G.B.) 

1. Özer (A.G.) 
400 metre koıu: 
1. Salihaddin (G.B.) 55, 2. Şevki (M. 

G.) 3. İbrahim (A G.) 
4 100 bayrak koşu&u: 
1. Gençler birliği takımı 47.5, 2. An

bra Gücü takımı, 3. Altınordu tai<ımı 

İstanbul - Atina takımlar 
berabere kaldılar 

(Bqı ı. el uyıla4ı) 

Yunanhlar 15 inci dakikada, uzak
tan bir ıutla beraberliii kurtardılar. Or
ta akmcılar Mebmed Alinin yınhıın· 

dan faydalanarak topu atlara takauftı. 
Oyuı hızlı ve canlı oynanıyor. latan· 

bul takımı çok diyensiz çalışmakta. Yu· 
nanhtarın hücumlarına denilebilir ki 
sade enerji ile karşı koyuyorlar. 27 inci 
dakikada htanbul takımının gUzel bir 
inişini görüyoruz. Şereften Hakkıya ge
çen topu yunanlı bek bir şarjla ke@tl 
Yargıç bu ,arjı sert buldu ve penaltı 
verdı. Şeref bu fırsatı gole çevirdı. Yu· 
naohlar çok hı:ı:h bir oyun oynamaia 
ba adılar. Nıtekim 36 ıncı dakikada or
ta yardımcı Lutftl lüzumsuz bir favulte 
yunanlılara bir irikik kazandırdı Ati
nahl r bu fırsatı sıkı bir fUtla gole çe

virdiler. 
lkinci devrede İstanbul karma takı

mında değişiklikler görüyoruz. Nuri or· 
ta yardımcı yerinde oynuyor. Bekler 
Ya~r ve yardımcı hattında Fevzi oy
nayor. İlk hUdimu yunanlılar yaptılar. 
Bu akın latanbul karma takımının ka
leaini yalayan bir ~utla avuta gıtti. Da
kikalar 'Jerledikçe iki takımın da birin
ci devred ki oyunu çıkartmaktan uzak 
kaldıgı goril diı. Y nanhlar o,;unun baş 
!angıcında en rjiyi ::-:.ıhafaza etmekle 
beraber takım halinde bi. inci devredeki 
tatlı oyun]arını · t r miyorlar. Buna 
karşı t tan'>ul takımı bütün hatları ba~
h olmaktan uzak, enerji vasfı olmayan 

bir ovun oynadı. 
Yun nhlaı 22. inci dakikada bir gol 
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Yabancı gözetelerde okuduklarımız! 
_). 

Alınaıı} a ile deniz anlaşması Ut" elen yapıldı ? 
Yazan: Bnt 11yntıın eçki iç bakam Herbert Samuel. 

/ngiliz; - alman deniz anla§ması, Avrupa gazetelerini işgale devam ediyor. lı btı§ında 
bulunan İngiliz devlet adamlarının, bu anlaımanın lngütere - ltalya · Fransa arasında gü
dülmeai kararlıtırdan iıbirliği sıyasasına bir engel olmıyacağını re•miğ olarak söyle 
melerine karıın, fimdiki kabinede bulunmamakla beraber sözleri gene geçmekte olan 
kimseler ue bunlar arasında, a§agıclaki yazıyı yazml§ olan Sir HerberlSamüel, bu anlQ,f 
manın, günün 11erekliklerine dayanarak yapıldığını söylemekte ve Vcraay andlafma 
sının artık ölmüı olduğunu açıktan açığa büdirmekten fekinmemektedirler. 

Silahlanmanın buclandırılmasr ışın

de en sonra kesin bir şey yapılabildi. 
YılJarca, komisyonlar, konfeunslar. 
toplandı, bakanlar gidip geldi, kararlar 
verildi, formüller, programlar yapıldı. 
"tam ve caa1lı anlapralar,, oldu da ge
ne hiç bir şey ortaya çıkmadı. Yahut: 
pek çok şeyler oldu. Almanya alabildt· 
ğine silahlanıyordu; Japonya süeJ büd
teıini akılların alamıyacağı· ölçüde 

yükıeJtti. Bu hadiıeJerin etkisi bütün Av
rupa kıtasında, büyük Britanya ve Bir· 

leşik Amerika hükümetlerinde seziJi. 
yordu. Her tarafta genel bir korku hü
küm sürüyordu. Her yanda ıüel kuv
vetler kat kat çoğaltı1d.ı, herhani.i bir 

harb için yapılan hazırlıklar var kuvvetle 

hızlaıtmldı. Bütün dünyanın gözü ö
nünde yeni bir silahlanma yarışı baş
ladı; i§te alınan sonuıs bu oldu .•. 

Buna karıı k!!ı>İn olaraJc bir JCY yap
mak zamanı çoktan gelmiştir. Yapılmı· 
yacak olursa, her yanda fatalistçe bir 
umudsuzluk hüküm sürmeğe başhya

caktır. Çünkü, uluslar arasındaki kor
ıku ve çekememezlik kontrol edilemez 
bır dereceyi buldu, sanılacaktır. Bu da, 
sııınki bu bava içinde günün birinde fır
tınayı koparıp ulıverebilecek olan yıl
dırımlı bulutların bir araya yığılmakta 
olduğu gôreyini almış olacaktır. 

•• * 
Son üç yılın deneci ispat etti ki, 

eğer bir şey yapılması Iazımgeliyorsa, 
ilk önce alçak gönülhilUk ölçüsü için
de yapılabilecektir. Bundan dolayı şim· 
diye ıkadar olan başarısızlık birçok şey· 
lerin aynı zamanda düzoltilmesine kal· 
kışılmış olmasından ileri gelmiştir. Ha· 
va hücumlarına karşı kvşılıklı yar
dımda bulunmak için bir anlaşma yap· 
mak umudu varmıydı? Bize bombardı· 
man uçaklarının kıldırılmecı, yahut 
bomba atılmasının yauk edilmesi ve 
yahut da bütün ordu ve donanma hava 
kunetlerinin ortadan kaldmhnuı ya
nında bunun, önemsiz bir mesele oldu· 
ğu söylendi. Bütiln uğraşmalarımm bu 
çı,ıra doğru çevirmek zorunda kalıyor
duk. Askerlik hizmetini genel olarak 
buclandırmak suretiyle orduların kuv· 
vet ve saypasını yarı yarıya indinneğe 
imk!n vannıydı? Bize, kaldırılacak as

ker kıtaları ile uğraşmak lbımgelece· 
ği, kara ordusunun, donanma ve hava 
kuvvetlerlnln dengesinden ayrılamaz 

bir !CY olduğu anlatılmağa kalkıldı. 

Avrupanın batı devletleri karşılıklı gü· 
ventiklerini balgesel paktlarla bir ba .. 
kı altına almağa hazırını idiler? He

men bize, "barı'm bölünmez oldugu,, 
hatırlatıldı; batı Avrupasını güvenleı

tirmenin doğu Avrupasını gtivensizleş 
tirmek demek oldugu, harb dalgası Ren 
nehrinden geçirtilmiyecıeJc olursa. Vis
tlil nehrinin t acagı s· ylenerek b na 
benzer daha birçok öyküler ani tıldı 
Arsıulusal her alanda, yapacak · , ya 
her eyi birden )'apmamız v yahut d:ı 
hiç bit şeye girişmememiz Jazımgeldı

ği ileri sürüldu' 

otıamıştır. tı alem "en sonra bir şey 
yapıloabildi,, diyor. Hiç olmazıa bu işte 
ardı arkası kesilmiyen silahlanma yarı· 
şı durdurulabildi. Denız silahlanması 

alanında, Britanya ile Almanya ilgisi 
olduğu nisbette, en sonra btt yarış br

rakılmış oldu. 

* * 
Yapılan andlasmanın, Versay andlaş

masının sUel hükümlerini almanlann boz 
muş oldukları Jıakikatini dogrudan doğru 
ya tanımak demek olduğu doğrudur. Eier 

aynı sonuca kanuniğ yollardan varıloa
bilinmij olsaydı çok daha eyi olurdu. 

İmzalandığı günden sonra hü:kme ei· 
ren, iakat onaylanması yapılacak olan 

genel bir andl&flllanın bir puçuı ol
ırumna bağlı ulan geçici bir anlailll• 
yapılsaydı, kıat Jcat <Wıa iyi olurdu 
Britanya hUkümeti bunu kabul etmeli· 
dir. Fakat bu bakımdan da istenilen bu 
sonucun bu suretle harelket edilmit ol
makla, elde edilip edilemiye~gi me e
Jesı ortaya çıkıyor. 

Avrupada, tabiatiyle bu tenkid ya· 
pılmakta ve uyük Britanya, neden 
baska türlü hareket etmedi, diye ıoruı. 
maktadır. Neden büyük Brit=ınya, de· 
nizci olan oteki devletlerin a&ığlarını 
korumadı ve andlaşmaya denizaltı ge

mileri hakkında türlü hükumJer koy· 
madı veya şu ve yahut da bu biçimde 
teknik ayrıntıları neden katmadı diye 
de soruluyor. Bu soruları sormak, du
rumu yanlış anlamaı'k demektir. 

Bu şeyler üzerinde na ı1 ısrar edı

lt:bilirdi? Neye dayanılarak bunlar zor
lanabilirdi Alman başbakanı apaçık 

olarak alman donanmasının, Britanya 
donanmasının yüzde otuz beşınden faz
la olmak istemediğini söyledi. Bunu 
hiç kimsenin bir zorlı::ması ile söyle· 
medi. /\vrupanın bugünkü durumuna 
göfe böyle bir zorlamaya da zaten hiç 
lüzum yoktu. Eğer bu önerge ka· 

but edilmemiş olsaydı, peık kolay &eri 
alınabilirdi. Onu, y<ı kabul veya reddet· 

mek lazımd1. Fakat bu bize, erieç bat· 
layabilecek bir durumda olan deniı ıi· 
)ahlanma yarı9mın daha başla~ıcınd• 
onune ıeçmemize imkan veriyordu. 
Böyle bir fırsatı kaçırmış o1aa idik. en 
a&ır tenkidleri haketmiı olurduıe. 

*•• 
Britanyanın devlet adamları, Fransa-

daki dostlarımıza. almanların hak be· 

raberliği isteklerini ulu orta reddetme
nin veya pratik de yapılacak yerde bU 

hakkı yalnız lafla tanımanın faydasız 

olduğunu her vakit hatırlatmışlardır. 

Silahlanmış komsularının ortasında 

kalmış olan büyük bir devletin uzun 
mUddet silahs z olarak kalması bekle
nemezdi. Viyana kongresinden sonra e-

g r utkan baglaşıklar, 1816 da Frans -
yı l>öyle bir durum içine sokmaga ug
raş aydılar, hele o, hiç bir zaman bunu 
kabul etınezdı. Boyle bır sıyasanın bu
eunkü günde yapılmasını ise hiç akıl 

almıyor; çUnkıi Veruy andlaşması Al· 
manyanın silahsızlanmasını ayram bir iş 

gıbi değil, genel silahsizlanmanın bir 
başlangıcı diyt' göz önünde tutmuştur. 

Şu hakıkatlerc gözümüziı dikkatle 

çevirmeliyiz Elde bulunan andlaşma · 
lara göre Avusturya.da uçak bulunmıı· 
ması JAzımgeldiğı halde. birkaç hafta 
önce Viyana l ..ıyük elçı ve elçiler. 

ıesnıığ olarak •) uça go • rilerınd 
hazır bulunmu ıırdır 1 n :ıd:ın aha 
aykırı bir durum u um.ilebilir m ? 
Versay andl nas n· si ahsızlar.n . 

maddeleri bhrUştlit. Eğer bu ölüler 
gömulmezle. se ha vay kokutacaklardıı 

•"'-

gi hır hucuma karşı olan dayanışmanın 
kuvvetten düşürülmesı de demek d~

ğildi r. Bu andlaşmanın anlamı, biç bir 
zaman, ulusal sosyalist rejimi esas ve 

metodlarınm tinel bir onamı sayı1amaa. 
Bu ifin anlamı, bir dilziye "eğer ıu ve
ya bu yapılrr&a, kaıbul etmeğe hazırız, 
veya a ve b noktıaları üzerinde anlaı· 
mağa hazırız ama, bunu yaparken c ve 
d noktalan da temizlenmelidir .. ,, bi~
minde konutan bir diplomatinin bin bir 
dereden su ~irmete kaHnımasma kar· 

fi, artık sabrm tükenmit olıt.ııfu de
mektir. Bu biçim mctodları. hic bir 

~y bapnlamıyacağı gibi tehlike de, 
gün geçtikçe büyüyecektir'. Bu,-·k Brl· 
tanya da bayle bir duygunun hüCihn 

rinnekte olduju Ye hem de, yalnız do· 
oanma mesele•inde değil, belki de da
ha büyük ölçüde olmak üzere bava 9i
lahlanması me.eleı · de de aynı düşün
ce taşındıfını, aıyasanın baıka ülkeler
deki göymenlerinin de artık ögrenmiş 
olmaJen çok iyi oldu. Bapkalarr da ya
pacak olurlarsa bir buclandırma yap
maca hazır olduğunu Hitler de söyle
di. Britanya hükümeti de böyle bir şey 
yapmağa hazır olduğunu apaçık soylc
di. Fakat haftalar geçti ve bugüne ka· 
dar pratik olarak hiç bir y yapıl
madı. 

Bu geçen günler içinde butiln uı .. 

kelerin hava kuvvetleri alabildigıne 

çogalmaktadır. Bütün ingiliz ıehırle

rıinde, ısoo pilot ve 20,000 uçak aakerl 

isteniyor 1 diye duvarlara afişler asıl

mıştır. Yeni uçak alanları kurulmakta 

ve yiızlerce yeni uçak ısmarlanmakta

dır. Hava kuvvetleri üç kat buyuyor. 

Ancak, Britanya hükUıneti. batı devlet

ler arkuında bir andlapa yapılacak 

oluraa giriftiii bütün bu itlerden vu 

geçecctlnl de s8ylecli. N19'n bu andlq. 

ma olmıyor? Brltanya ulusu ve parla· 

mentosu çok yakında şunu soracaktır: 

Engel nerededir? 

Noye Zürheı Saytunı'dan 

~------·· ... ----~-
Kııta haberler 

İtalyanın süel 
manevraları 

Noye Zürheı Saytung gazetesinıo 
Milsrıo aytarı gazete.~lne 30 huiran ta

rihile bild/r/l/yor: 

İtalyanların bu yaz yapacakları bu
yuk manevralar hakkında en sonra 
doğru haberler almabilmittir. Bu yıl 

yapılacak olan s el manevralar, bugu
nc kadar ftalyada görulmemış hır ol
çUde olaca tır. Yukarı 1talyada tem

muz ve agustos ayları ıçınd 'yapılac k 
olan bu manevralara 500.000 kı§ı katı

lacaktır. Kuvvetlendirılmiş olan Mıla

no (uç yaya ve hır alp tumenı) Bozen 

(iıç yaya bir alp tümeni ve motorleşti-

rilmiş ciıı:utamlar) U dıne (üç yaya ve 

bir alp tümenı ıle motörlcıtirilmiıt bıı 
tümen) kolorduları, biıyuk kolordu ve 
tıimen manevraları yapmak için bir a-

raya toplanacaklardır. Giıney Tirolun
de Friyol'dc yapılacalk olan manevra
larda kıra) ve Mu•olini de hazır bulu· 
nacaktır. 

İtalya 
İşsizliğe karşı 

Yar ımaliır sonunda birinci, ikinci 
ft üç. ne )ere verilen puvanlar he ap e
c1ilm·ş ve G nçler birligi 75 puvanla 
Ankara ti ti m birincisi olmuştur. 55 
puv nla Ankara Gücü ikinci ve Altın· 
ordu da üçuncüdür. Bu yarı~malara 

Gençler b·rli inden 15, Altınordu ve 
Anka,.a G elinden 12 ser, Çankayadan 
2, Demirspor ve Muhafız gücünden bi
rer atlet girmiştir. 

ç kardııar. İstanbul takımı 39 uncu da· 1 
kikada gene penaltıdan bir golle buna .... 
c \ ap verdi. Ve oyun 3 3 barebarlikle 

Buyuk Brıtanya kamoyunun s brı 
tUkenmeğe başladı. Konferanslar, for. 
mUller. yahut da tam ve esaslı anla1· 
malar arkasında daha üç dört )·ıl koşa 
cak vaktımiz k lmadı. Bir yandan ha
va, durmadan elektrıkle doluyor; obur 
yandan ba ka ül elerinkile k ndi btid· 
cemiz ulusal genliğin ~o ı bo una har
canın sınd n b ka bir şey olmıyan :ı. 

ğır a} p:ı yükleri altına giriyor; bu du· 
rum içinde alabıldigine çoğalmakta o· 
lan silahlanmalara ve silah yığınlarına 
daha fazla seyirci kalmak istemiyoruz 
Artık, elimızi kolumuzu ba lıyarak fe 
Jaketi beklemek niyetinde r!egitiz. 

İşte alman - britanya deniz anlaş 

ması bunun için yapılmıştır. Bundan 

dolayı biltün İngiltere bu anlaşmayı 

Bu andlaşma, büyük Brıtanyanın 

Stresa'da kuvvetlendirdiği genel sıya· 
sa dan yüz çevirmek anlamında legil· 
dir. İngilizlerce bunun anlamı, herhan 

Noye Zurher Saytunf'dan: 

ltalyadaki işsizliğin azaltılması er
gesiyle bu yılın ekinlerinde bütün 
İtalyada harman makinalannm kulla-

bitti. nılması yasak dilmiştir. 





SAYIFA 6 

Ankara be!ediye reisliği ilanları 

İLAN 
ı - Evsafı şartnamesinde yazılı ve mu lu nümu ıe 

göre belı 1iye vesaiti için 2000 kilo makine v wl açık ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli ( 1000) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (75) liradn . 
4 - İhale 12.i.1935 cuma günü saat on b te ko i -

yonda yapılacaktır. . . 
5 - Şartname ini ve evsafını görmek ve anlamak ı tı

yenler tatil günleıinden başka her gün levazım direktöı 
liiğüne gelmelidirler. 1-2602 

İLAN 
ı - Kanarada; boya; doğrama; sıva, i le ıne ait onat

malar yapılacakt1r. Keşif akçası (1081) lıra (45) ku~tu~ 
2 - Keşif ve şart kağıtlarını görme cin Baytar Dı

rektörlüğüne gelinecektir. 
3 - Üsterme 11.7.1935 tarihine rastl 

günU saat (10) da Baytar direktörlüğu oda ı 

caktır. 

peı enıbe 
yaptınla· 

4- Egreti tutak akçası (81) lira (10) u tur. (1 504) 
l-2608 

İLAN 
ı - Halde 39 1 um ra lı dükkan 31.5.935 giı ıune kadaı 

olmak üzere açık artırma ile kiraya verilecektır. 
2 - Muhammen bır senelik kira bedeli (800) liradır. 

3 - Muvakkat temın t (60) lıra ır. 

4 - Şartnamesini örm tivenl~r 1e gun muha· 

ebeye gelebilirler. 
5 - thale 10.7.1935 çar amba günü saat o 1 he te artır

ma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır (1501) 
1-2604 

İLAN 

ı - Aslanhane civarında İnebolu so 
olan istinat duvan tamamile yıktırılıp 
caktır. Keşif bedeli (332.12) liradır. 

2 - Keşif ve şartnamesini görmek 
gelinecektir. 

3 - İhale, fl.7.1935 tarihine rastla 
saat 11 de fen direktörlüğü odasında ~c 
pılacaktır. 

4- Muvakkat teminat 25 liradır. (1500) 

!LAN 

yıkılnr:::; 

a tırıla-

alemin~ 

be günü 
e ile va-

1-2603 

ı - Belediye odacıları ve gece bekçilerine 29 taknn el
bise açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 600 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 45 liradır. 
4 - Eksiltme 15. 7. 935 pazartesi gün' ton buçuk-

ca komisyonda yapılacaktır. 
5 - Şartnamesini görmek nünıune v evsafını anla-

mak istiyenler tatıl günlerin başka her gün levaz1m 
direktörlüğüne gelmelidirler. (1564) 1 - 2683 

İLAN 
1 - Kanarada (leva.am ve mefrusat) ı .terine ait onar

rhalar yapılacaktır. Kesif akcası (114 ) 1 
2 - Kes"{ ve şart kağıtlarım gömıe 

törlüğüne gelinecektir. 
3 - Üsterme 11.7.1935 tarihine rastl 

nü saat (15) de Baytar direktörliıgü o 
caktır. 

4 - ~ğreti tutak akcası (85) lira ( 8) 

~fiirl a 1a !ll"UI 1 , 

• • •• 
UYUK pi 

ıvtar direk-

embe gii
aptrrıb-

tuı. (1503) 
1-2609 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zeng·n etmiştir. 
19 uncu tert:p 3 üncü keşide 11 temmuzda<l.ır. 

Büyük ikramiye 50,000 liradır. 

Ankara filli Emlak: 
müdürlüğüııden: 

Aşağı Ayrancı mevkiinde 13 kapı 394 metruke No. lu 
evli bağın mevcud yemişleri de dahil olduğu halde on lira 
muhammen bedelli aylık icannm ihalesi 15 temmuz 935 
pazartesi günü saat 15 te yapılmak üzere ihale işi on gün 
uaztılmıştır. İsteklilerin dokuz liralık dipozito makbuzu 
ile mczkClr gün ve saatte defterdarlıkta kurulan satış ko-
misyonuna müracaatları. (1641) 1 - 2823 

Kurutuş U l 7 N 1 S Serveti fünun 
1 8 9 t • verine çıkar 

44 senedir durmndan çıfemakta olan bu haftalık 

resimli gazetenin Ankara'da satış yeri A KB A Ki
tapcvidir. Senelik ahone 10 lira SayısJ 20 kuruş. 

ULUS 

Mi ı i Müdafaa Vekaleti Satın Alına 1 
"" 

Komisyonu ilanları 

İLA~ 
1 - Müt ahlıid nam ve be abına 50 gram radyum zi

, adar boyn açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Tahmin edilen bedel 2.200 liradır. 
3 - Şartname ini görmek ve almak istiyenlerin her 

gun eksiltmesine gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün· 
cü maddelerinde yazılı şartlar dahilinde ve 187 lira 50 
kuruş teminat mektubiyJe birlikte 10. 7. 935 çarşamba gü
nü saat l 1 de M. M. V. satın alma komisyonuna müraca 
atları. (1462) J - 2558 

İLAN 

1 - 49.225 li ra karşılığın 
da Kamyon Karöserisi ka
palı zarfla yaptırılacaktır. 

2 - İhalesi 20-7-935 cu
martesi günü saat 11 1edir. 

3 - Şartnamesini 247 ku
ruşa almak istiyenler her 
gün komisyona uğrayabilir· 
ler. 

4 - Eksiltmeye girecek
Jer 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte 3691 li
ra 88 kuruşluk muvakkat te· 
minat mektup veya makbuz
larım havi teklif mektupla 
rım ihale saatmdan bir saat 
evvel M. M. V. Satmalma 
komisyonuna vermeleri. 

(1583) 1-2753 

İLAN 
İki baş nakliye ko~umu 

beygir pazarlıkla satm ah· 
nacaktır. Pazarlığı 11-7-935 
perşembe glinü saat 11 de
dir. Beher baş hayvarnn tah-

min bedeli 120 liradır. İs
tekliler hayvanlariyle bir
likte belli gün ve saatında 
M. M. V. satınalma komiı· 
yonuna gelmeleri. (1605) 

1-2795 
İLAN 

1 - Beherinin tahmin edi 
len füttı 6 kurus olan iki 
milvon muhtelif renkte ma· 
kar~ kapalı zarfla eksiltme· 
\'e konulmuştur. 

2 - Sartnamesini 600 ku· 
rusa al;;,ak ve örneklerini 
gö~ek istiyenler heı gün 
öö-leden sonra komisvona 

b 

uğrayabılirler. 
3 - Eksiltmeye girecek· 

ler 7250 liralık teminat mek
tup veya makbuzları ile 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı ve~ika· 
\arla birlikte teklif mektup· 
lanm ihale günü olan 29 
temmuz 935pazartesi günü 
saat 10 dan bir saat evvel 
M. M. V . satın alma ko. na 
vermeleri. (1328 1-2337 

Ask~ri Fabrikalar Umum Müdürlüğu 

s~trn Alma Komisyonu ilanları I 
60,000 1ETRE TORBALIK BEZ 
Tahmin edilen bedeli {18000) lira olan yukardn mik

darı ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü satın alma komisyonunca 23 temmuz 1935 tari
hinde salı günü saat 15 de kapalı zarf usuliylc ihü.le edile
cektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta· 
tiplerin muvakkat teminat olan (1350) lirayı havi teklif 
mektuplarım mezkur günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle mekfır gün ve saatte komis
yona miiracaatları .(1650) 

Q300 metre 50 Mm. genisti 
ğinde kolan 

1050 metıe 40 Mm. genişi; -
ğindf kolan 

'lO kilo balık agı ıpl iği 

Tahmin edilen be 1eli 
( 1985) lira olan yukarda 
ınikdarı ve cinsi yazılı mal
zeme Askeri Fabrikalar u 
mum müdürlüğü atmalma 
komisyonuncn 17 temmeuz 
Q35 tarihinde çarşamba gü 
nü saat 15 de açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komis -
yondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 
(148) lira (88) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle 

1-2837 

mezkur gün ve saatta ko -
misyona müracaatları. 

(1565) 1- 2719 

50000 kilo yonga satışı 
Tahnııni -ı deli 375 lira 

olan yukarda mikdarı yazılı 
yonga 17 temmuz 935 tari · 
hinde çarşamba günü saat 
14 de Askeri Fabrikalar sa
tınalma komisyonunca açık 
artırma ile s<ıtılacaktrı. Şart 
namesi parasız olarak ko -
misyondan verilir. İsteklile
rin muvakkat teminat olan 
28 lira 13 kuruş ve 2490 nu· 
maralı kanunun 2 ve 3. mad
delerinde yazılı vesaikle 
mezkur gün ve saatta ko -
misyona müracaatları. 
(1553) 1 - 2706 
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Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 
1GO bin kilo sığu- etinin ilan gazeteleri muayyen günde 

gelmediğinden tehir edilmiştir. Kapalı zarfla eksiltmesi 
20 temmuz 1935 cumartesi günü saat onda yapılacaktır. İs
teklilerin yüzde yedi buçuk teminat makbuzu olan 1800 
liral:k teminatları ile komisyonumuza tatil günlerinden 
maada her gün müracaatları. (1591) 1-2739 

İLAN mutanhk satın alma komis-
Cata lca ve civarındaki yonunda yapılacaktır. İlk 

birlikler ihtiyacı olan 123 bin teminatı 2871 liradır. Şart· 
kilo c;ığır etine verilen fiat namesi 191 kuruş mukabili 
makamca pahalı görüldü - komutanlık satın alma ko . 
ğünden tekrar kapah 7arfla misyonundan satın ahnabi . 
eksiltmeye konulmuştur. Biı tir. Teklif mektuplarım bet. 
kilosunun fiatı 29 kuruştur. ti saatten en az bir saat ev· 
İhalesi 10 temmuz 935 çar · veline kadar komisyona ver 
samba günü saat 15 de ko· meleri (1471) 1 - 2564 

8 TEMMUZ 1935 PAZARTESİ 

Ankara İnhisarlar 
Başmüdiirlüğiinden: 

Biçilen kıymeti 3398 lira 24 kuru olan Ankarada istn.s· 
yon çevresindeki ahı poligonu içinde planlarına göre yap
tırılacak tadilat ile binaya bir depo eklenmesi ve dışı ve içi 
badana renklerinin değiıtirilmeai 29 haziran 935 gününden 
baılıyarak yirmi gün açık eksiltmeye konulmuıtur. Eksilt
me temmuzun 19 uncu cuma günü saat 16 da inhi aı·lar 
Ankara Batmüdürlüğündeki komisyonda yapılacakhr. 
Şartları anlamak istiyenlerin komisyona gelmeleri. (1529} 

1-2657 

Erl1aa. Belcdivesin den: 
•' 

Takriben yüz hektardan ibaret Erbaa kc:ısabasmm hali 
hazcr haritası ve müstakbel planr haldcmdaki eksiltme, is
teklilerin kanuni şartları ifa etmemı•leri viiziind~n 29 tem
muz 935 pazartesi gününe ll.'lcıtılmıştır. 

Bu işe aid eksiltme ~annamesi niukavekııame, fenni 
şartname. Erbaa beledıvesincten parasıı verilecektir. İh~· 
le yukar<la yazılı günde ·acıt J 5 ele Erbaa belediye encü
meninde yapılacaktır. Eksiltmeye girebilmek için 2490 
sayılı kanun hükümleri mucibinC't- muvakkat teminat tas
dikli mali iktidar vesikası ve fenni ehlivr.tname verilmesi 
lazımdır. (1648) 1-28J4 

İınar mii<lürlü~indcn: 
Bahriye caddesinde kadastronun 190 rıdanın 6. 7. 8 ııu

maralr parselleri istimlak edilecektiı. Sahiplerinin tapu 
senetleriyle lnıar Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(1647) 1~2833 

Sultan~uyu Harası . 
l)irck:törlüğünden: 

Kurumumuzun 935 senesi Hayvan yemleri ihtiyacı ol:ıı. 
80,000 - 100,000 kilo yulaf 1500 - 2000 kilo bakla 500 • 1 ooo 
kilo keten tohumunun 27-6-935 tarihinden itibaren ve on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuş olduğun<lan 
talip olanların 11-7-935 tarihine tesadüf eden perşeınbe 
gününe kadar Hara merkezindeki komisyonu mahsusuna 
müracaat etmeleri ilan olunur. (1574) 1-2712 

Anl{ara valil · ğiııden: 
Vilayet daimi' encümeni riyaset odası için ahnacalC 

mobilya 15.7.1935 pazartesi günü saat 15 de vilayet daimi 
encümeninde ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmt!ye ko
nulmuştuı. 

Tahmin edilen bedeli (2219) liradır. 
Eksiltmeye girmek isti yenler (166) lira ( 43) kurusluk 

muvakkat teminat vermeleri lazrmdır. 
İsteklilerin ihale günü vilayet daimi encümenine gel

meleri şartnameyi görmek istiyenlerin muhasebei husu
siye müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1620) 

1-2788 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 

Müdürlüğü ilanları 

1 LAN 
Muhammen bedeli ile mikdarı aşağıda yazm bnlata 

kayışları 6. 8. 1935 salı günü saat 15 de kapalı zarf usuliy
Je Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 641.25 liralık muvakkat te
minat vermeleri ve kanunun tayin etliği vesikalar ve işe 
girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve 
teklifler ile aynı gün saat 14 e kadnr komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşada te
sellüm ve sevk müdürlüğünde ve Ankarada malzeme dai
resinde dağıtılmaktadır. (1608) 
Balata kayışı 100 m/ m 1400 metre) muhammen bedeli 

,, ,, 120 ,, 1000 ,, ) 8550 lira 
1-2797 

i LAN 
Muhammen bedelleri ile mikdarları aşağıda yazıh las

tik malzeme 5. 8. 1935 tarihinde pazartesi günü saat 15.30 
da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında ıabn 
alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 1480.65 liralık mu
vakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesika
lar ve işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair be
''anname ve tekliflerle aynı gün saat 14.30 a kadar komiıı.
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait fartnameler parasrz olarak Haydarpaşada 
tesellüm ve sevk müdürlüğünde Ankarada malzeme daire
sinde dağhlmaktadır. (1607) 

32 lcalem lastik malzeme Muhammen bedeli 19742 lira. 

İLAN 

Miktar ve muhammen be 
deli aşağıda yazılı telgraf 
makinesi yedekleri 12.8.193S 
pazartesi günü saat 15 de kn 
pah zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alımı 
caktır. Bu işe girmek isti · 
vrnlerin 532.50 liralık mu
\'<Jkkat teminat vermeleri ve 
kununun tayin ettiği vesıket· 
h•r ve işe girmeğe manii ka
nuni' bulunmadrğ·ma dair br 

1-2796 

yanname ve tekliflerle ayni 
gün saat 14 e kadar komis
yon reisliğine vermeleri la-
7.1mdrr. Bu işe ait şartname
ler Haydarpaşada tesellüm 
·ıe gevk müdürlüğünde, An
karada malıeme dairesinde 
parasız olarak dağrtrlmakta· 
dır. (1535) 

12 kalem telgraf makinesi 
yedeği muhammen bedeh: 
7100 lira 

1-2651 



( raman illi Banltası türlı: ano

niın ~ ir <.eti mecr si idare ·iııden: 
~ 

Şirkenmiz ortaklarının 22- 1-934 tari~iı_ıdeki. F~v~a
de umumi toplan tısında şirket sermayesı:ım e.ııı. bın 1ıra
ya tenkısına karar verilmiş olduğundan şırketın:ıızde he~~ 
hanai bir suretle alacağı olan eshabr matlubun şırkcte mu
raca~tla alacaklarım kaydettirerek almaları lüzumu Tica
ret kanununun 396 ıncı maddesine tevfikan ilan olunur. 

1-2838 

•• e has taııesi haş .............. aı·a ıu 

ta i 1iğinden: 
Hastönenin 1935 Mali yılı ihtiyacı olan 1000 ton kok 

kömürü kapalı zarf usulile eksiltemeye konulmuştur. 
Şartnamesini ·görmek istiyenler An karada Nümune 

hastanesi Baş Tabipliğine lstanbulda Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. 

Eksiltme 23 temmuz 935 sah günü saat 14 de Ankara 
Nümune Hastanesinde yapılacaktır. Talipler muvakkat 
teminat olarak 2175 lira teminat vereceklerdir. 

Teminata mukabil para yatrrmak istiyenlerin i.hale gü
nünden evvel müracaatla parayı vezneye yatırmaları ve 
vezne makbuzlannı ibraz etmeleri Iazımdır. 

Teklif mektuplan ihaleden yanm saat eveline kadar 
makbuz mukabilinde hastaneye teslim edilmelidir. 

(1645) 1-2830 

{ırşehir n )aylığın aıı: 
Kırşehirde yapılacak ilbaylık evinin yapı işleri eksilt

mesine pey verilmediğinden 2-7-935 gününden 12.7.935 
cuma gününe kadar on gün uzatıldığı ilan olunur. {1631) 

1-2804 

KUrUA" 

a lı" ı 
Sular Um m l\lü üı91üğü 

artbrma, elisiltme ve i ale 
1 omisyonuı da ı: 

Anl ara Sehri 

elen: 

üı-lüğün-ı 

ı. - Eksiltmeye konulan iş Ankara mezarlığı duvaı ı 
tesisatının keşif bedeli 56671 lira 50 kuruştur. 

2. - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır~ 
a - Eksiltme şartnamesi. 
b - Mukavele projesi. 
c - Nafıa işleri şeraiti umumiycsi. 
e - Hususi şartname. 

f • Keşif cedveli. 
g ·Proje: 

istiyenler bu . artnamelen ve evrakı uç ııra bedel mu-
kabilinde Ankara İmar Müdürlüğünden alacaklardır. 

3. - Eksiltme 26 temmuz 935 cuma günü saat on beşte 
Ankara imar Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4. - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 4084 lira 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesi
kaları haiz olup eksiltme komisyonuna göstermesi lazım-
dır: 

Eksiltmeye en azı bir parcada 5000 liralık temiz duvar 
işi yapmış okluğuna dair vesika olanlar girebilir. 

6. - Teklif mektuplan yukarda üçüncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Ankara İmar Müdürlüğüne 
getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz muka
bilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması 
ve dış zarfın mühiir mumu ile iyice kapatılmış olması la
zımdır. Postadan olacak gecikmeler kabul edilmez. (1625) 

1-2832 

İhlamur üzerine Ceviz kaplama üzeri camlı 14 Mr. 
uzunluğunda dolap açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli beher metresi 70 liradır. 
Eksiltme 23 temmuz salı günü saat 16 da Yenişehirde 

Vekalet binasında yapılacaktır. 
- Muvakkat teminat 75 liradır. 

Eksiltmeye gireceklerin Marangoz veya marangozha
ne sahibi olmaları ve bu gibi işler yaptıklarına dair vesi
ka göstermeleri Hizımdır. 

Şartname l.evazım Müdürlüğünden verilir. (1649) 
1-2835 

t~teoroloji E 1~titüsü 
el{siltnıe oıni yonu ııdan: 

Tavukçuluk cnstiütsü için açık eksiltme usuliyle 8000 
kilo buğday 7000 kilo kepek, 6000 kilo arpa, 6000 kilo mr
sır, 6000 kilo yulaf ve 40,000 kilo saman satın alınacaktır. 
Tahmin bedeli - 3300 - liradır. Sartnameler Cankın cad
desi üzerinde bulunan tavukçuluk enstitüsü ~üdürlüğün
den alınacaktır. İsteklilerin 26 temmuz 935 cuma günü 
saat onda Ticaret odası vesikası ve (247) lira {50) kuruş
luk. muvakkat teminat makbuzu veya banka mektuplariy .. 
le birlikte Ziraat Mektebi caddesinde Ankara tohum ıs
lah enstitüsü Müdürlüğü binasında toplanan komisyona 
başvunnalarr. (1646) 1-2836 

Erhaa: Şarhayl1ğıııdan: 
ı - Erbaa'da yapılacak fenni mezbaha binası 21-6-935 

tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Keşif tutarı 6059 lira 40 kuruş, muvakkat teminat 
455 liradır. 

3 - P15n, keşifnaıne, hususi ve fenni şartname örnek
leri Erbaa şarbayhğmdan verilecek ve istiyen1erin adresi
ne gönderilecektir. 

4 - İhale 12 temmuz 935 salı günü saat 15 de Beledi
ye encümeninde yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin Erbaa şarbaylrğına miiracaat etmeleri 
ilan olunur. (1571) 1-2715 

istanll ı1: Deniz '.ıevazıııı ·atıııa]ma 

komis oııunc' n: 

Ankara civarında Kırkgöz menbaındaıı Gazi Orman Tahmin edilen bedeli 131250 lira olan 2500 ton mazot 
Çiftliğine demir borularla getirilecek suyun ameliyat ve 15 Temmuz 1935 pazartesi günü saat 15 de Kasımpaşada 
inşaatı 3-7-935 tarihinden itibaren (15) gün müddetle ka- ltomisyon binasında kapalı 2ar.f usuliyle eksiltmeye konul· 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. muştur. Şartnamesi 656 kuruş bedel mukabilinde her gü.n 

(15 055) metre tulüncle tahmin edilen bu işin keşif he- lcomisyondan alınabilir. isteklilerin 7812 lira 50 kuruş. 
deli (108 799,43) liradır. tan ibaret olan muvakkat teminat makbuz veya mektupla-

Şartname, plan ve diğer evrak suretleri (5,44) lira be rı ile kanuni belgeleri havi teklif mektuplarım eksiltme 
d ne Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğünden verilir. saatından bir saat evveline kadar komisyon reisliğine ver 

İşin muvakkat teminat miktarı (6 690) liradan ibarettir. 
1 
_m_e_ıe_r_i._(_3_s_o_9_ı_s_ı_o_> ______ ı.:;-_2_64_ı _____ _ 

Eksiltme 19-7-935 tarihine rastlayan cuma günü saat 
15 de Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü odasındaki 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

dli)7C vel{al tiııdeıı: 

İstekliler arttırma, eksiltme ve ihale kanununda yazı-
lı vesikalar ile beraber Nafıa Meclisince müseccel müte

. · · Sk ehliyetnamesi veya bunun Noterden musaddak 
i ve şimdiye kadar su tesisatını yapmış oldukları 

n . • .. rden teahhütlerini hüsnil suretle yapmış olclukla
r . ...air mahalli idarelerden verilınis vesikalarını ve 16 
ve 32 inci maddelerindeki teklif ve teminat mektuplarım 
19-7-935 tarihine müsadif Cuma günü saat 14 de kadar su 
lar Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde verecekler· 
dir. Teklifler zikrolunan (2490) No. lu kanunun tarifleri-

ktır. 1568 t-2751 

20 Temmuzda başlamak üzere Ankaraya nakledecek 
olan temyiz mahkemesinin asgari l 00, azami 250 ton tuta
cak olan eşya ve evrakının sartnamcsi mucibince Ankara 
istasyonunda vagondan tahliye ve temyiz binasına nakli
le yerleştirilmesi pazarlıkla ihale edilecektir. Tahmin e
d~~e.~ w bedel 750 liradır. Pazarlık 19 temmuz 1935 cuma gü
nu ogleden sonra saat 14 de vekalet levazım müdüriyeti 
odasında müteşekkil eksiltme komisyonunda yapılacak
tır. İsteklilerin şartnameyi görmek iizere vekalet levazım 
miidiirlüğüne ve pazarlık günü bed 1t muhammenin yüz
de 7,5 ğu olan 57 liralık teminat ma .:buzlarile birlikte ek-
siltme komisvonuna müracaatları. ( 1598) 1-2762 

SAYIFA 

E~kjş lıir Yenice 
Hamamı El{ ·iltmes · 

Evkaf Umum Müdürlüğünden: 
Esluşehjrde yapılacak Yenice hamamının bütün tc~i

satile bPraber inşası vahit fiat üzerinden kapalı zarf usu
lile eksiltnıeye konulmuştur. 

. 

Bu işin muhammen keşif bedeli ( 48994) liradır. 
l - Bu insaat için isteklilere verilecek evrak sunlar

c.lır: 
A - l, ~ 3,4, 5, 6 sayılı avan proje ile 7 Nr. lı :.muaddr1 

plan ve (A) harfli hamam arası relüvesi. 
B - Eksiltme ve fenni şartnameleri. 
C - Mukavele örneği. 
İstekliler bu şartnameleri ve evrakı iki bu uk hm l;aı

şıhğında İstanbul, Ankara, Eskişehir Evkaf Mii<lürl ·; -
terinden alabilirler. 

Bu evrakı alabilmek ve eksiltmc;ye girt>h lmck için ev
vel emirde isteklilerin bilhassa teknik noktas11vl.,n hıı 
ayarda yapmış olduklan işlere ait vesikaları gü te 
Evkaf İnsaat MiidürJüğünden ehliyet vcs;ı ac;ı al•1 l 
zımdır. 

2 - Eksiltme 18-7-935 tarilıine g len per embc ii· tı 
saat 16 da Aııkarada Evkaf Umum M .. d\rlu-:·noP topl. 
nacak eksiltme komisyonunda yapılacaktır 

3 - Eksiltme; e girebilmek için ic:;te dilerin (3675} lı
ra teminat vermesi ve hundan haska ac:;aP.'ıd., ·1 ve 1~ ·ı 
aynı günde saat 15 e kadar komisyon rr"sli.,ine t ı f mrı< 
tubu derununda teslim etmeleri la ım • r 

A • 2490 Nr. 1ı kanunun 17 inci mad lt-sine U\ n mu 
vakkat teminat 

B · Ticaret odasın<la kayıtlı bulun l 1 una d:ıir unı 
vesika 

4 - Kanuna gore tanzim kılınacak teklıf mc tupl;trı 

yukarda ikinci maddede ye.zıh saatten bir saat evv line 
k~dar Evk~f inşaat Müdürfüğü dairf'sine get:r· ıcr · ek
sıltme komısyonu reisliğ"ine maı:.buz mutr bilin le erı1e 
cektir. Posta ite gönderilecek mPktnplar da niha t -.al-t 
muayyenine kadar gelmiş olına-;ı ve dış zarfın mtihı\r 
mumu ile eyice kapatr1mıc; hulunrıası 1 A nmrlır Po ta la 
olacak gecikmeler kahu1 t>dilmn ( 14Q'i'ı 1-261? 

il" ~ arhayl; n a • . 
Eksiltmeye konulan iş Kesıf bedeli 

İtfaiye Garajı ınşası 22850 Lira 

Bursanın Zafer Meydanında İtfaiye Garajı inşası kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 15 tem
muz 935 pazartesi günü saat 15 de Belediye salonunda ya
pılacaktır. (Ke if, şartname ve projelerin takımı 114 kuru 
karşılığında istiyene gönderilir.) İstekliler, bütün şartları 
anlamak icin her is günü ve saatmda Be. Muhasebesine 
v~. yukarda xazrlr iha1e saatma kadar - 2490 sayılı kanuna 
gore 1714 lıraltk muvakkat teminatı İş Bankasına yatıra
rak alacağı makbuzu veya muteber banka mektubunu ve 
kapalı teklifnamesini ve sicil ve ehlivet vesikalannı bir 
kapal~ zarla koyarak makbuz kar ılığtnda şarbaylığa ver· 
me1erı duyurulur. (1573) 1-2713 

af a e \aletiııdeıı: 
Iımak - Filyos hattının sekiz muhtelit istasyonun

da yapılacak olan bina inşaatı münakasasma talip zu • 
bur etmediğinden mezkur inşaatı kapalı zarf usuliyle ye· 
niden münakasaya çıkarılmıştır. 

ı .. - M.ünakasa 1 ı. 7: 935 perJembe ~ü saat on beşte 
Vekalet bınasında demıryollar ınşaat daıresindeki müna· 
kasa komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Bu inşaatın muhammen bedeli 160.000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 9250 liradır. 
4 - !nşaatın bedeli sitüasyonlar mucibince pe in ola

rak tesvıye edilecektir. 
.s - B~ eksiltmeye girmek istiyenler teklif mektub , 

lanyle eksıltme şartnamesindeki yazıh evrakı ve 2490 
n.wnaralı. kanunda gösterilen sair evrakı münakasa saa • 
t~nden hır ~aat :vetine ka~ar numaralı makbuz mukabi· 
imde mezkur daıreye vennış olmahdır1ar. 

6 - . Bu işe ~it münakasa evrakı sekiz lira mukabilin
de demıryollar ınsaat dairesinden tedarik olunabilir 

(1445) 1--2575 • 

azarlıli. ilam 
ı - Pazarlığa konulan i§ (Maliye Vekalet· M r 

Muhasebe Mudurlük odasile kalem odalanndak" ı a ıye 
1 'k' · b' ı pençere-ere ı ıncı ır çerçeve imfili işi) 

Keşif be?eli ~362) lira 80 kuruştur. 
2 - Bu ışe aıt artname ve evrak şunlardır: 
A) Şartname 
B) Ke if cetveli 
C) Proje 
İstiyenl~r .. bu şartname ve kesif cetveli ve projeyi gör-

mek ve tafsılat almak için Milli Emlak Mudüriyet" ·· 
d b

.
1
. 

1 
ıne mu. 

racaat e e ı ır er. 
3 - Pazarlık 22 temmuz 1935 tarihne mu··sad"f 

t · ·· ·· ı pazar-
~~ı. gu~u saat on beşte Maliye Vekaleti Milli Emlak M ... 
durıyetınde yapılacakur. u 

4 - Eksiltmwc pa.zarhk usulile yapılacaktır. 
5 - PazarlıO'a gırebılmek idn itseklinin (27) lira 21 

k~r~~- muvakka" temın t vermesi ve Nafıa Ba'i muhen
dıslıgınden venlmi fenni ehliyet vesikasını haiz olması 
arttır. (1600) ı 770 



Co)AYIFA 8 

yapılaeak yeni mc

zarlıli Jlrojesinin ınüsabaka 
• 

~artııamesı 
1 ., ~ 

ANKARA İMAR MÜDÜRLÜGÜNDEN:f.: 
Müsabakaya turk ve yabancı mimar ve mühendis

ler girebilirler. 
1. - Yapılacak projeler mezarlık talimatnamesi

ne uygun olacak ve erazinin topoğrafik vaziyetine in-

f. 
~ 

~ f. 
~ 

tibakı gözetilecektir. ~ 
2. - Mezarlık yerini gösterir ı 1000 Mikyash plan : 

ile mezarlık niazmnamesi Ankara imar müdürlüğün
den bir lira mukabilinde alınabilir. Bu planın hudu
dunda mesaha miktarı fazla değişmemek üzere deği
şiklik olabilecektir. 

3. - Yapılacak projede idare kısmile bekcilere ait 
binalar üç tane bekci evi, ruhani ayinleri için lazımge
len kısımlar müsabaka planında gösterilecektir. 

4. - Ulus büyükleri ve kahramanlarına mahsus 
anıtların yerleri ve arkitektural süslemelerle hususi 
aile mezarlık kısımları ayrılacaktır. 

5. - Mezar parsellerinin kabil olduğu kadar ki.ı
çiık meydanlar etrafında ve komşu guruplardan al
çak ağaç sıralarile ayrılmış olarak yapılması mürec
cahtır. 

6. - Krematoryom mevkii gösterilecek ve hatip ~~ 

çayı yanındaki tepelerden birinde su deposu yeri ayrı- ~ 
lacak muvafık yerlerde bir veya daha fazla mimari 
meydanlar yapılabilecektir. 

7. - Aynca bir havuz tertibi müsabıkların isteği
ne bırakılmıştır. Münasip yerlerde umumi halalar ya
pılacaktır. 

8. - Yapılacak projenin 1/ 1000 mikyasında umu
mi vaziyet ve park plinile 1/500 mikyasında beş de
tay planlarını ihtiva edecektir. Aynca umumi giriş 

kapısı ve etrafının 1/1000 mikyasında plan ve reisim
leri yapılacaktır. Projenin hava pespektivi yapılacak
tır. Müsabaka proje1erine rumuz yazılıp isim yazılmı
yacaktır. 

Planlar Ankarada imar müdürlüğünde iylan mü
ddetinin bittiği günün saat 17 sine kadar makbuz mu
kabilinde teslim olunur. Hiçbir suretle posta teahhu
ratı kabul edilmez. Müsabıklar projelerle birlikte ay- ~~ 
rıca balmumu mühürlü bir zarf içinde isim, hüviyet ve 1 

adreslerini bildirecekler. Bu zarfların dışında yalnız ~ 
ait olduğu projenin rumzu yazılı olacak. Mükafat ka- \ 
zanmayan veya satın alınmayan projelerin zarfları 
açılmaz. 

9. - Jüri heyeti dahiliye, Nafıa, Sıhhiye ve Mali
ye vekilleri veya bunların tevkil edecekleri kimseler
den teşekkül eder. 

10. - Müsabaakda kazanan birinci ve ikinci proje ~ 
sahiplerinden birinciye 1200 ikinciye 900 lira müka
fat verilir. Bunlardan başka beğenilen diğer üç proje· 
de sahiplerinin muvafakatiyle beheri 300 lira bedel ile 
satın alınır. 

İçiş bakanlığı müsabaka pHinlanndan dilediğini 
tatbikte serbesttir. Müsabakayı kazanmayan projeler 
teşhirden sonra ve bir ay zarfında sahipleri diledikle
ri takdirde geri verilir. 

11. - Projeler 8 eylfıl 935 cumartesi günü saat 17 
ye kadar İmar müdürlüğüne makbuz mukabili teslim 
olunacak ve on gün sonra müsabaka neticesi bildiri· 
lecek ve sekiz günde müsabaka projeleri umuma teş
hir edilecektir. 

12 - Tatbik edilecek proje sahibi krematoryom ha 
riç olmak üzere tekmil inşaat bahçe, ağaçlama, çiçek· 
lenme ve meydan ve meydancık planlan ve yol maktaı 
tulani ve arzanilerile sair tesisatın ve toprak tesviye 
işlerinin 1/100, 1/ 15, 1/ 10 mikyasında inşaat proje
leri ve metajlannı yapacak ve projelere göre tahak- ı 
kuk edecek keşif bedelinden krematoryom hariç ol- '1 
mak üzere yüzde 3 inşaat projesi bedeli ve insaata ne- i~ 
zaret hakkı olarak da aynca yüzde 3 verilecektir. .~ 
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İstanbul Milli Emlak J 

!\1üdürlüğiinden: 

ULUS 8 TEMMUZ 1935 PAZARTESi 

Daima genç 
daima güzel 
KANZUK 

1 f llDlllllllllllllllll 111111111111111111111111ilil111111111111111u11111111111111il11111111111111111111il11111111 1111 ili 1111111111 ili 111il1111111111 = 
--------------Balsamin Kremi ---
------------------

T UZDAN rr· AREN: 
Hiikümetin ve dört büyük milli bankanın bir milyon 
lira ile sermayesine iştirak ettiği: 

ADAP ZARI . 
---------- TtJRK TlCARET BANKASI ~ 

"'? 

Elli senelik bir maziye malik 
ve dünyanın bet tarafında tak· 
dir kazanmış güzellik kremidir 
Cildinizin gUzellik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder. Balsamin 

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

kremi 'memleketimizin kibaı me· E 
hafilinde rağbet görmüş ciddi ~ 
bir kremdiı . Çilleri ve buruşuk- := 
lan izale ederek tene fevkalade ==~--
bir cazibe bahşedeı Ruhnilvaz 
kokusu ile aynca şöhret kazan. = 
mıştrt. Balsamin kremi katiyen _§ 
kurumaz teninizin IJtif tazeliği· == 
ni, cildinizin cazib taravetini an· = = = --= = §E 

cak krem Balsamin ile meydana 
çıkarabilirsiniz. Bir defa Balsa 
min kullanan başka krem kulla 
namaz. Tanılmrş ıtriyat mağaza 
larile bUvük eczanelerde bulu· = _n_u_r_·~~-~~~~~- ~ 

Merkez ve bütün şubeleri yeni açtıkları 
'Faizleri aydan aya kuponla ödenen 

hesab) için emrinize ama dedir. 

••• 
HER AY BAŞI DA: 

Vadeli mevduatınızın faizini muntazaman 
almakla huzur ve rahat içinde yaşamak 

imkanını bulacaksr nız. 

••• 
Artık elinizdeki para ile, ne, neticesini bilmediğiniz 
bir ticaret işine girmenize ne de apartnnan yaptıra
rak başınızı derde sokmanıza mahal kalmamıştır. 

--------------------
----------
3 
~ -----
1 -= = § -5 = = § 
§ 

; 
§ 

i = Orta mekteh ~-= 
Kız ve erkek talebe = 

i 
velilerine 

a 
Her ay muntazaman alacağınız gelire mukabil § 

paranız olduğu gibi yerinde du;acaktır ı= Riyaziye, fransızca ve 
türkçe derslerinden ikmale 
kalan kız ve oğullarınıza mü
sait şeraitle evinizde ders 
verilir, ve programlar mu
cibince ikmal imtihanları
na muvaffakıyetle yetisıtiri
lir. 

E. S. lşaretile gazetemi-
ze müracat. 1-2767 

Fransızca ders 
Fransızca lisan çabuk öğren· 

mek için pratik usul ile ve mü· 
kil eme. 

Muktedir bir fransız mualHm 
en süratli ve istifadeli metot 
fransızca lisan öğretir. Muhak
kak ilerleme. Fransızca öğren

mek veya ilerlemek istiyenler bu 
adrese müracaat etsinler; 

Merkez şubesi Ankara Işıklar caddesi muamelat 

= Telefon: 2316 i 
l.m111111u111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n11111111111111111111111n11111111111111111un-

lLAN ŞARTLARI 

Beher Beher 

Sa:rd• Santimi Sayd• Santimi 

2 
4 
6 
8 

300 
150 
80 
25 

3 
6 
7 

kuruttur 

200 
100 
40 

l - Hayır işlerine ve t•eni 
çıkan kitablara aid ilanlardan ~ 

~· % ıs tenzilat yapılır, 
2 - Zayi ilin bedelleri mak. 

,,~ tu yüz otuz kuruttur. 

SAN 

,.~ 3 - Tebrik, teşekkilr, evlen· 

-------·----- i me vefat ve katı alika ilinla 

lNGİ[~İZCE 1 .-ından maktuan bet lira alınır. 

Postane caddesi - Çesme çık
maz sokak No. 8 

Hususi Ders ve Tercüme. 
lmtihpnlara Hazırlama. 

Posta Kutusu 131 Ankara. 

KiRALIK 
Dört odalı kiralık Ev gör 

mek istiyenler Doğan bey 
karakolu sırasında bakkal 
Mehmede müracaat. 1-2759 

Doktor 
Ali Maruf Onver 

ogRt, FlRENGl VE 
BELSOCiUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MOTEH ASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No. 17 
Hastalarını her gün 9.13 

ve 15·20 ve kadar kabul eder. 

• 
ABONE ŞARTI.ARI 

~üddet Dahilde Hançte 

.. 
~· Seneliği 17 Lira 30 
~ 

111 ,. Aylığı 9 ., 16 ,, 
'-~ 1 Aylri!• S ., 9 ., 
11~ Posta Ucreli gönderilmiyen ~ 
~ ırktubtara cevab verilmez 
il 

Kiralık ev 
Y enişehirde Menekşe so

kağında tekmil konforlu dört 
oda bir holü olan 3 numara· 
lı ev kirahktır. İstiyenler 
içindekilere sorabilirler. 

?71)1 

TORKiVI i~ BANIC,~I 

İmar Müdürlüiiinden: . 
Musa bey mahallesinde Şehit Murat sokağında 246 ada 

J 5 parsel numaralı yüz lira kıymeti mnhammeneti hane
nin enkazı 28-7-935 pazar günü saat on beşde ihale edil
mek üzere artırmaya çıkarılmıştır. 

Taliplerin İmar Müdürlüğünde müteşekkil komisyona 
11ij r~c:::ııthr ı 11 C..77' ?7?s:t 

Arnavutköyünde: Eski birinci ve köşk caddelerinde 5 
ve 8 ve 4 ve yirmi iki kerre mükerrer 4 ve yeni 8 ve 10 ve 2 
ila 12/ 12 sayısiyle sayılanmış ve tarafeyni sutan sahilha
nesi ve bir tarafı köşk caddesi ve bir tarafı da birinci cad
de ile mahdud ve ahetin uhdesinde bulunan 6 ve ıo ila 22 

sayılı sekiz dükkanın havalarını müştemel bir gazino ve 
bir kıta arsa ve dört oda sekiz dükkan ve iki baraka ve dört 
ev ve şube tahrir kaydine göre de birinci caddeden yeni 4 
sayı alan bir kıta arsa ve yeni 8 ve 10 sayı alan ahşap ti
yatro, Gazino ve birinci ve köşk caddelerinden yeni 12 ve 
20/1 ve 2/ 1 sayılar alan fevkani maa bahçe gazino havası 
ve köşk caddesinde yeni 14 sayılı ahşap hane ve birinci 
caddede ve diğer hissedar Yervantin vekili tarafından va-

• imtiyaz sahibi ve Baş.mu 
kı iddiaya göre üzerine aher tarafından inşa olunan 18 ha- harrirl Falih Rıfkı ATA y 1 SİNEMALAR 1 rakayı muhtevi yeni 8 ve 10 ve 12/ 1 sayılı mahal olduğu Umumi neşriyatı idare eden 
anlasılan gayri menkullerin 12393 metre ve seksen santİ· Yazı İşleri Mildilrll Naıuhl 
metre terbiinde olan heyeti umumiyesinin beşde iki hisse· BAYDAR ı 
si muhammen değeri olan on altı bin lira üzerinden peşin Çankm ceddtsi clvaruıdı j 
para ile 30-7-935 sah günü saat 14 de kadar pazarlıkla satı · Uluı Buımıvind• basılmış· 
lacaktır. İsteklilerin haftanın sah ve cuma günleri idare· l ' 
d 

fM, 
e müteşekkil satış komisyonuna yüzde yedi buçuk pey 

akçalariyle müracaatları ilan ol un ur. ( 1643) 1-2829 .__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'# 

' YENi 1 
BU GECE 

Sinema aleminin en ten yıldızları 
Camilla fforn - Güıtave Fröhtich 

tarafından temsil edilen 
HAYATTA BiR DEFA. 

Almanca sözlü 

(KULÜP) 
BU GECE 

ATiNi SOR SÜV ARI 
Gündüzleri iki filim 

1 - He" tey kazananın 
2 - Atını sür llÜvari 

Gecelet'i yalnrı bir f;tinı 1röste1'ilir. 


