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Giindelik 

HALK tHTİYACLARI 
~ 

ismet İnönü geçen yıl köye es-
oab yolladı: Devlet fabrikalarına 

· köylünün alabileceği ucuzlukta 
kumaş dokumalarını emretti. Türk 
köylüsünün eski adlarından biri 
Ç u 1 s u z' dur. Çünkü türk çiftçisi
nin buğdayı esvabı satın alamaz
dı. 

Cumuriyet hükümeti Tarım 
Bankasının yardımı ile, buğdayı 

·koruyarak k ö y e p a r a yolla
dı. Eskiden buğday, devlet borcu
nu bile ödemezdi. Çiftçinin ahn
teri boşa giderdi. 

Bu yıl ismet İnönü türk köyü
ne tuz ve şeker yolluyor. 
Tuz açığını hazneden ödüyor de
mektir. Şekeri ucuzlatmak için 
hazne ve endüstri, karşılıklı özve
ride bulunmuşlardır. 

Çünkü bu işlerde çalışan bütün 
kapitaller t ü r k 'tür ve Türkiye 
ekonomisi, bütün halk asığlarına 
uygun olarak çalışan güdümlü 
ekonomidir. Böyle olmasaydı, kö
ye ne esvab, ne tuz, ne ,eker gide
bilirdi. Buğday korunamazdı. 

Dava nedir? Bizim endüstrimiz 
iç pazarla yaşayıp onunla gelişe
cektir. Büyük yığın, çiftçidir. Top
rak ürünleri, köylüye satmalma 
yeteneği verecek kadar değerlen
dirilecek, endüstri ürünlerinin kö
ye 13.zmı olanlarınm fiatları, türk 
köylüsünün satmalma yeteneğine 
doğru indirilecektir. 

Ekonomi Bakanlığı, endüstriel 
girişimleri korurken, bunların, 

toprak ürünlerini değerlendirecek 
ve iç pazarda geniı bir alıcı yığı
m bularak ucuz ürenilebilecek ve 
satılabilecek özde olmalarına dik
kat etmektedir. 

Köylüyü hakikiğ yoğaltım un
suru yapabilmek, Türkiye'nin bü
yük gelişiminin ~ırrı ve anahtarı
dır. Halk hükür:teli buna çahtı
yor. 

işin kolay olduğunu sanmak 
doğru değildir. Bütün ekonomisi
ni ve bütün endüstrisini yeni ku
ran ve bp işlere yeni ahıan bir m~m 
leketin yukarda ana hatlarım çız
diğimi~ bir düzen elde edebilme
si yalnız emir ve kanun değil, de· 
ri~ bilgi kuvveti iıtiyen bir şeydir. 

Bundan başka, yurd savgası ite 
buna lazım olan endüstri büdcesi
ni eksilbnemek yükümü altında 
bulunan bir hükümetin, hazne ge· 
liri ile oynamakta ne kadar sakm 
göstermesi gerektiğini de düşün
meliyiz. Hükümet, bütün deneçle· 
ri görünüşte akla yakın da olsalar, 
birdenbire yapamaz. Fakat her 
yıl, geçen yıla göre, hayat ucuzlu-. 
ğuna ve halk genliğine doğru yem 
bir yüğrüm olursa, bu da yeter. 

F.R.ATAY 

Subaylarımız, Peşte 
deki yarışlarda 
kazandılar 

Budapeşte, 21 (A.A.) - Eki
pimiz Bud~pe~t~' de arsıul~sal y~
rışlarına gırmıştır · 20 hazıra~ gu
İtü yapılan Tuna büyük ödem ya-_ 
rışına alman, İtalyan ve ~acarlar
dan 51 ve türklerden yedı olmak 
üzere 58 atlı ginnit ve müsabaka 
24 mani üzerinden yapılmıştır. Bu 
yarışta teğmen Eyüb biri~c~, S:ıim 
ikinci, yüzbaşı Cevad sekızmcı ~l 
muşlardır. Onbinlerce halkın o -
nünde atlılarımız candan alkışlan
mışlardır. Peşte alanında erkinlik 
marşımız çalınırken b~~ağımtz 
utku direğinde yükselmıştır. 

Türk ekipi 23 haziranda başlı
yacak olan yarışlara girmek üze -
ro v;vi\na'vı:ı hl\reket edecektir. 

Adımız, andımızdır 

B.R.Peker gitti 

22. HAZlR \N 19:~~ Cl 1\1 RTE~t 

Rom<t, 21 ( A.A.) - u, .... miğ olar"k 
bildirildiğirıe göre. Kontes tle Carinarıeg
rone, lmdırı yiikselnıe relwrrmu l2.04:ı 
metreye çıkar<lk kırnııştır. 

Her yerdt> 5 kuruş 

Kronik. 

r;- Yükıek müdafaa meclisi 1 
Bil diriğ 

mmı- ismet lnönü'nün batkanlığrn . 
Sessiz Türl<lye 

ATAI' 

C. H. P. Genel Sekreteri B. R. 
Peker, dün akşamki ekspresle İs
tanbul' a gitmiştir. Kendisi durak
ta Kamutay Başkanıyle Parti ile
ri gelenleri, saylavlar ve dostları 

tarafından uğurlanmıştlr. Resmi 
miz, Partimiz Genel Sekreterini, 
kendisini uğurlamağa gelmiş olan
larla konuşurken göstermek -
tedir. 

B. EDEN PARİSTEN ROMA YA GİDECEK 

İngiltere, İtalyaya Habeşistanda genişe· 
_ konomik kazançlar sağlıyacali · Habeşis
tan uluslar sosyetesinden hir liomitenin 

gönderilmesini istedi 
Cenevre, 21 (A.A.) - Habeı 

· hükümeti uluslar sosyeteai genel 
-sekreterine yeni bir nota gönder -
miştir. İtalya'nm durumunu pru -
testo eden bu nota, sınır bölgele -
rini gözden geçirecek, gerçek du
rum ile aynı zamanda gerçek ve
ya uydurulmuş bütün hadiseler 
hakkında gerçin yapacak nötür 
bir komitenin atanmasını istemek
tedir. 

Habeş bükümeti, hu komiteye, 
işini iyice batarması için gerekti
ği kadar yardımda bulunmayı ada
dıktan başka, bütün harcaları da 
yükleneceğini söylemektedir. Bu 
önerge, Habeşistan'ın hartşsever 
niyetlerini isbat etmek ergesile ya
pılmıştır. 

Londra, 21 (A.A.) - B. Mu -
solini, B. Eden'in Paris konutma
larmdan sonra, deniz meseleleri 
ile bava yardım andlaşmasmı gö
rüşmek üzere Roma'ya gelmesini 
kabul etmiıtir. 

Burada söylendiğine göre, in-

Almanya uluslar sos
yetesine dönecelc mi? 

Londra, 21 (A.A.) - Deyli 
T elgraf'ın sandığma göre, Al -
manya'nın uluslar sosyetesine dön
mesi meselesi dün B. Baldvin'le 
B. Ribbentrop arasında görüşül -
müştür. 

Gazete, Almanya'nın şu şart • 
larla Cenevre'ye dönmeye hazır 
olduğunu söylemektedir: 

l - Bir batı hava andlaşması· 
nm sonuçlandırılması. 

2 - Lokarno andlaşmasım im
za eden devletler taraf mdan iki ta
raflı andlaşınalarm Lokarno and· 
laşması üzerine yapacağı etkiler 
hakkında güven verici izahlar ve
rilmesi. 

Deyli T eİgraf öte yandan, ha
va bakanının, hava yapıları prog. 
ramını yeritmeye basladığını yaz
maktadır. Bakan 750 uçağın he -
men yapılmasını İsmarlamıştır. 
Harb uçaklarının hızı iki vıla ka
dar, saatte 240 milden 275 veyn 
300 mile çıkarılacaktır. 

giliz hükümeti her şeyden önce, 
.İtalyan - habeş anlaşmazlığı üze
rindeki İngiliz - italyan anlaşmaz
lığını diızettmek istemektedir. B. 
Eden'in Roma'ya gitmesi bu gö -
rüş ayrılığını giderecek olan içtem 
konuşmalara kapı açmış olacaktır. 

lngiliz sıyasal çevenlerinin fik
rine göre, f ngiltere'nin !talya'ya 
Habeşistan' da geniş ekonomik ka
zanclar sağlaması ihtimali vardır. 

Öte yandan, B. Eden, B. Mu -
solini'ye İngiliz - alman deniz and
latmasım izah edecektir. 

Fransa ve ltalya'yı özgür ha -
reket etmek fikrinden vazgeçir -
mek için İngiliz ve alman eksper
lerinin, alman deniz yapıları prog
ramını uzun bir devreye ayıracak
ları umud edilmekte ve yedi yıllık 
bir devreden bahsedilmektedir. 

Bayındırlık 

Bakanlığı 

Tramvay sosyetesiyle 
uyuştu 

Bayındırlık Bakanlığı ile İstan
bul Tramvay sosyetesi arasında 

devam etmekte olan görüşmeler 

bitmiş, Fatih - Edirnekapı hattına 
harcadığı para çıkarıldıktan son
ra sosyetenin halktan fazladan al· 
mış olduğu para tutarı olan 1 mil
yon 700 bin liranın hükümete ve • 
rilmesi esası üzerinde anlaşılmış· 
tır. Bu paranın ödeme sürelerinin 
~ptanması üzerinde ise görüşme
ler devam etmektedir. 

Telefon şirketi ile 

anlaşma 
İstanbul telefon sosyetesinin 

Bayındırlık Bakanlığına vermi1 
olduğu önerge mektubuna Ba • 
kanlığm hazırladığı karşı öner ... 
sosyete delgelerine bugün verile • 
cektir. 

da 19, 20, 21 haziran günle -
rinde toplanmış ve memleke • 
tin yüksek müdafaa meselele · 
rini tetkik etmiştir. Meclis, 
htt şeyden evel, hava tehlike
sine karşı CJatand C!§ların her 
taraf ta gösterdiği ilgiyi şük · 
ranla görmüş ve vatanın hava 
emniyeti ancak bütün ulusun 
yakından iştirakiyle temin olu
nacağını kaydetmiştir. Yük · 
sek müdafaa meclisi, hava or -
dusunu artırmağa ve en yeni 
araçlarla teçhiz etmeğe karar 
vererek bunun için üç senelik 
bir plan kabul etmiş ve vasıta
larınr hazırlamıştır. 

Yüksek müdafaa meclisi. 
milli sel erberlik işleriyle ayrr
ca meşgul olmuştur. 

En nihayet Hariciye Vekili, 
devletin harici vaziyet ve em • 
niyeti ııe sulhun muhafazası 

ıçın T iirkiye' nin arııulusal 
alandaki elbirliği çalışmaları
nı iz.ah eylemiştir. 

Yüksek müdafaa meclisi, 
sonbahar' da mutat toplantısı
nı yapmak üzere görüşmesine 
nihayet vermiştir. 21-6-935 

~ J 

B. Yevtiç neden 
çekildi? 

Belgrad, 21 (A.A.) - Baıba
kan Y evtiç, naibe, gereken karar
ları almak için parlamento duru -
munu incelemek imkanını vermek 
üzere kabinenin çekilimini ver -
miştir. Çekilim kabul edilmiştir. 
hükümet, yeni kabine kurulunca -
ya kadar işine devam edecektir. 

:/, ~ ~ 

Belgrad, 21 (A.A.) - Saylav
lar kurulu başkanı Çiriç ile kurul 
bürosu üyeleri saraya giderek re· 
jan tarafından kabul edilmişler -
dir. 

Küçük anlaşma 
başkanlığı 

Bükreş, 21 (A.A.) - B. Titü
leıko dün akşam Nikola iıtasyo • 
nuna hareket edeceği sırada Bel
grad'ta B. Y evtiç kendisini telefo
na çağırmış ve yarım ıaat önce çe
kildiğini bildirerek kendisinden, 
Küçük anlaşmanın başkanı sıfa · 
tiyle, 22 haziranda Belgrad'ta ya
pılacak olan Küçük anlaıma top • 
lanbsmın geri bırakılmasını ve 
bundan B. Benes'in de haberdar 
~dilmesini rica etmiştir. Bunun Ü 
zerine B. Titülesko telefonla B. 
Benesle de görüşmüş ve dün ak -
~am hareket etmemİ-;tİr . 

Geçenlerde bir gazete yazmış..; 
b~ka memleketlerde mızıkacılar 
i§sizliğinin önüne geçmek için bir 
sürü tedbir almışlar. Biz de alma
lı imişiz! 

Biz alaturka müziği. bıraktık. 
Yabancı müzik takımları Ja Tür
kiye'den çıktı. Bugünkü hal §U -

dur: Türkiye'de oturulup din/eni· 
lir ya bir, ya iki müzik takımt 
vardır. 

Bize, yalnız zevk almamız için 
değil, büyük yığını batı müziğinin 
sesine alıştırmak için yüzlerce 
müzik takımı lazım. Gazino müzİ· 
.., . , 
gı. 

Bu takımların her biri ancak 
uzun yıllarda yetifebilir; hele or
tada epey görenekler, aralarında 
sanat öniirde§liği olmazıa, uzun 
yıllardan sonra gene yeti§meyebi
lir. 

Türkiye'nin kusurlarından biri, 
sessizliğidir. En büyük ıehirleri -
mizin köylülüğü bundan ileri geli
yor. Gazeteler, bizde tiyatro cıe 
müzik artistleri varmış da, onları 
yabancıların önürde§liğinclen ko
ruyormuşuz gibi, bir hava yarat • 
tdar. Şimdi, lokanta ve gaz:inolar
da müzik baıladığı vakit, zevklen· 
mek değil, inıandan yemek heoeal 
gidiyor. Büyük halk yığınlannı 
batı müziğinin seıine alqtırmak 
için, kesin tedbirler almak lazım -
der. Biiyiik sanat için ayn, küçük 
ve gündelik sanat için ayn! 

Büyük sanat için, .konseroatu
var itlerini Kültür Bakanımıza bı
rakalım, fakat sık .ık, arcamzda. 
yüksek yabancı truplar ve artiat • 
ler görmeliyiz. Küçük •anat için 
de, birkaç yıl için, hiç olmaua 
büyük f ehirlerimizin birkaç ole • 
linde, gazinoıuncla ve lokanta.ın
da, halkı en yakın •alerle batı 
müziğine yakla§tıracak, takımlar 
bulundurtmalıyız. 

I stanbul' a ve Türklye'nln IJte

ki şehirlerine yabancıların gelme
sinden bahsederken, bu yabancı· 
ların, lstanbul'da ve Tiirkiye'nin 
her fehrinde müzik.sizlikten, ti· 
yatroaızluktan ve eğlencesizlikten 
yandıklarını ıöyliye •Öyliye ara .. 
mızdan ayrıldıklarını hahrlamd 
istemiyoruz. 

~------·-........ --~ 
Bakanlar Kurulu 

Birkaç gündenberi her güıı 

toplanmakta olan Bakanlar Kuru. 
lu dün de toplanarak geç va~ · " 
kadar görüşmelerine devam et 
miştir. 

Türk ulusunun hiç bir ferdi pf:t,rasını yurdun
. aan çok se()meı. 1ürk'e yalnız hedefi iyice 
öğretmek lazımdır. Hedef: Hava tehlikırsini 
önl<:mektir. 



JJil t•e tm·ih ara~tırmaları 

Ara lelleriı1de Sunı r ~zl ı·· 

Güney samiğleri 
Ba§ı bundan önceki sayılarımı?.dadır. H. R. TANKUT 

Yemen çock ilgi uyandırır bir top
rak ıbölgcsidir. Her ne ıkadar soysallık 
mer:kezlerindcn çok Ltzaklarda degil ise 
de içine dalmanın güçlüğü bu ülkeyi 
özgeliklerle dolu hır tansıklar illkcsi 
olarak t nıtti. Gerçcltte de Yemen bir 
tansıklar elidir ve yakın doğu tarihine 
tip vermiş olan bUyUk tarihsel hareket
lerden en önemlisine geçme merkezi 
olduı.;u için ilnU artmştır. ..Sam ırkı • 
nın batıya çıkış kapısı ara:b yarımada· 
sının güney batısında idi. Orada Babül • 
mündep bogazından Rocher üzerinden 
Bil ova ına ve giineyde somali luyıla
rından habeş illerine çıkılırdı. Doğum yı· 
lından beş bin yıl önce sam ırkından 
olan göçmenlerin " am ırkının hangi 
uluslardan olma olduğunu biz şimdi doğ· 
ru olarak öğrenmiş oluyoruz Bunlar 
Babil - Sumer çiftçiliğini ve bug -
day, arpa gihi tane çeşidlerini, onlar
dan ekmek ve bira yapmak işlerini Mı
sıra gotiırup tanıttılar. Bu ulus hiye
roglif yazısını getirdiği gibi yerli ol
mıyan egemen takım nı da firavunlar 
dolayısiyle haşa cılrardı (E Huber das 
trarık opfrr.) 

Ycm~n uzerinclen Mısır'a, habes ve 
doğu Afrıkasrna bın yıJlarca bir asyalı
lar akını surüp gittigini biliriz. Hatta 
biraz daha gtizcyde Pclusium ile Kızıl 
deniz ar ında Sinaya yarımadası üze· 
rinden dogum yılından on dokuz yüz 
yıl oncc, toprak köprüyü (Süvcyş her -
zahını) geç rck ,ısıra dağılan lkisus
Jann. o kavim baylanrun, tanınmış ha • 
reketini d Yemen oysalhğı ile ilgili 
sayarlar 

Arab ) arımadasının en bitek ve ıs

lak toprakları Yemcn"dcdir. Bu top
r. klarda 11mn.i uzun oysalhklar üredi 
ve yaşadı. 

Bu SO}salhkların koku sumerde idi. 
Ve gbrunU c gorc lıu kök dağ zencir-

1ermi izliycrck daha yukarılara doguya 

\'C do •udaki yüksek yaylalara kadar ıı · 

zanıyordu. Habeş dağlariyle lran'ın 
guneyindeki sıra da •ları birlestiren 
zencir Y men'dcn geçiyordu ve Gor
don Chılde'in de inandığı gibi o zencir 
tiz~rinde y ayanların çokluğu brakisc
hll r ıdi 

H heş yavtaları ile orta Asya yay
laları arasında arı tiırk oyunun coş

kun bir nmağı akardı. Bu ırmak hep 

dağ boylarını inerler; bitek bulduğu 

çökeklerde gôıtenirdi. Yemen ülkesi de 
türk soyunun bolca göllendiği yerler
den biridir. SUmer ve Babil'in samileş
tiği zamanlarda Yemen, ulusal öz.genli
ğini yıtirmemi bulunuyordu. Sümerin 
dogu kuze i vanında bulunan Elam 

1 "\ a 

bi 
l ~ ılike · 

l ele ~ 

• 
1 

B. Abl ıl dayı Bolvtıdin 30, B. Ali Qs
mnn Bolvadin Hacıyunus oğlu 50, B. 
Vasfi Kılınç Bolvadin MalmLidürü 25, 

S. İzzet Pckta Bolvadin 30, B. İsmail 

· Ilı B lva f n 50, B. Abail TeUı Bol

,.adın 20, B. Mehmet U aklıogJu Bol -
\ a ın 'l , B. Ahmet Karamehmctoglu 
Bolvad n 20, B. Musa Karamehmctoglu 
Bolv dın 20, B. Basri Telli Bolvadin 20, 

B. Huseyin Tilrksoy Bolvadin 30. B. E
min Co o Boıilyuk flçebayı 20, B. Na -
fiz Arık Bozüyük C. H. P.Başkanı 24. 

B. Tahir Gıray Boziıyük Jandarma ko -
mutam 20, B. Ferdi Kaşdaş Bozüyük As
ş. Başkanı 20, B. Re it Baykal Bozüyük 
T . Ha. K. Başkanı 20, B. Muhlis Öz • 
kan BozüyUk H. Hekimi 24, B. İbrahim 
Oktay Bozüyük Malmüdilrü 20, B. Sami 
Aslan BozUyük Tahsil ispekteri 20, B. 
A, Hamdi Giıven Bozüyük Z. B. Direktö
rü 24, B. Baha Yegiter Bozüyük Z. B. 
a direktörü 24, B. Faik Ercm Bozüyük 
Z. B. Vczncdan 24, B. Sadık Glircan 
Bo2tlyük Z. B. i yarı 24, B. Kazım O ral 
BozUyük Z. B. Ek peri 20, B. Hilmi Ke· 
er Bozilyllk Z. B. Depo memuru 20, B. 

Mustafa Eren Bozüyük Z. B. K. işyan 

ülkesinde olduğu gibi Yemen'de de sa
milcşmcğc ıkar§ı inadcı bir savga ve ye
ni1mez bir dnyanık vardı. Yfmen bu da

yanıgı biraz da Elam'daki ulusal hare
kete borcJudur. Çilnkil Elam samileş

me hızını kar ılamış ve koldu bir başa
nkla lonnıştı. Thilipp Selk bu hareke -
ti oyle anlatır: 

"Elrun ve Sus her tiırlü üstünlilkle
riyle Lerabcr gene boyunduruktan kur
tulamazdı. Gün olur mezopotamyah 
prenslere, gün olur çok sert komşusu 

Anzan'n uyruk olurdu. Cünkü Sus gli -
zeldi ve asırlarca bu hale katlandı. 

tee ve soysalhk yükselince har kete 
uchli. Bir zaman oldu .ki Elam orta )ağ
da 1taly~da olduğu gibi duvarlı ve ka
leli kentlerden başka \:.ir şey olmıyan 
devletçiklerle dolmuştu ve Sus ile çev -
resi öc oteşi ile kavnıluyordu. Kendile 
rine başlık edenlerin geriliğini çekemi
yorlardı. Doğum yılınd;ın, 2200 ve ya
hut 2100 yıl ônce büyük bir ba buğ, 
Kuturn:ı Hontc asırlardanbcri özlenen 
~e beklenen eserini başarmıstı. O eser 
ki onun için atalar sabırla, karanlık bir 
inadla fakat pekinlikle çalışmışlardı. 

Kuturna 1 lonte; An?.a ile Etam'r bir -
Jcştirdi ve çevre için gerçekten çetin bir 
erkle nşağı ve yukarr Mezopotamyaya yU
rlıdil, yendi .. ., (L'homme qui possed:ı la 
plante de vie 56) 

Bu tahriklerde Elam, Anaz:ın ve Kas-
iler çoliı yararak Yemen'e, Hicaz'a, 

Fili tin ve civarına egemenler olmuş
lardı. Ve oraların Ba.bil jle birlikte sa
mileşmcdiğinin sebebi iste bu akındır. 
Böylece İbrahim Atanın dili ve dini 
bir k'aç yÜ?. yrl daha buralarda egemen 
kaldı. 

Hind'den, Medya'dan gelerek E
lam'd:ı toplanan kervanlar gene Cflkiden 
oldugu gibi Ycancn'e git~den önce 
ikinci büyük konağı Urda yahut • en 
eski ndı tUrkçc }{la-dingir-Ra (yani Ra 
tanrının kapısı demek olan) - Babildc 

veriyorlardı. Ve Sümer her türlü i' güç 
görene bir yer olduğu için günlük ya
şayış yasaca scbcbler dolayısiylc yazı 

ile saptanırdı. (Vor 5000 yahrens. S. 67) 
Elrunla olduğu gibi Yemende de te

cim ilgisi özgen bir hal almıştı. Kar-
ıhkJı özliıkler yapılıyordu. Çünkü 

Sümcrdc samiğ dil gittikçe üst ilnlük 

kazanıyordu. Fakat gene her yerde can· 
lı terimleri ve diri kelimeleri yaşayan 
e ki sUmeroe söküllip atılamadığı için 
yapılan özlüklerde (sümerli kelimele
re sami anlamlar veriliyordu .. , (L. 
(Wolkey vor 500 jahııen.) 

(Sonu var) 

20, B. K zım Bozilyük baytar 20, B. 
Reşat Bozüyük nüfus işyarı 20, B. Ta • 
hir JJadur Bozüyilk Polis komiseri 20, 
B. Raif Karvan Bozüyük polis işyarı 20, 

B. Ahmet Tuç Bozüyük polis jşyan 20, 
B. Ahmet Erkuvanç Bozüyük Ev1cnme 
işyarr 20, B. Ahmet Kesim Boriiyük şar· 
baylık Muhas. 20, B. Hamdi K&ıeoğlu 
Bozüyük ayar işyan 20, B. Abdurrah • 
man Ertem Boztiylik Orman komiseri 20, 

B. N il Arat Bozüyük Orman muameHit 
M. 20, B. Refik Kapıdağ Bozüyük or • 
man komiseri 20, B. Niyazi Tunca Bozil
yük tahrirat sekreteri 20 lira yıllık yü • 
kcn altına girmişlerdir. 

ANKARA RADYOSU 
Bugünkil program: 

19.30 • Musiki: 
Haendel: Marsch 
Schubert: Memıet 

Keman- Necdet Remzi 
Piyano: Ulvi Cemal 

19.SO - Matbuat raporu 
20.20 - usiki : 

Wicxtcmps: Andante Espcssin 
Raff: Sonatc 

Keman- Necdet Remzi 
Piyano: Ulvi Cemal 

20.40 • Haberler 

lıaJyan - babc§ anlaşmnzlığı 

Habeşistanu1 hazırlıkları 
Roma, 21 (A.A.) - Enformasyon 

gazetesinin bildirdigine göre, Habeş im

paratoru, eldeki andlaşmalar gereğin -
den olarak, f talya'run etgerliği altında 
bulunan Jenina sultanlığını kendi top -
raklarma kntmaya karar vermiştir. 

Habeşistan, Harar ilinde asker yığ
mağa devam etm ktedir . 

Cumale Ditalyanın 

bir yazısı 
Roma, 21 ( A.A.) - İtalyan - Habeş 

ilgileri hakkındaki belgeleri ortaya çı -
karmaya devam eden Curnale ditalya ga
zete i, habeş bükümetinin, yapılan and· 
Jaşmalara nldırmıyarak, İtalya'nm eko
nomik asığlannı ve bu alanda yaptığı 

girişimJeri ayak altına aldığını yazmak 
tadır. 

Doğu Af rikasmdaki İtal
yan askerinin durumu 
Londra, 21 (AA.) - Morning post 

gazetesi, Eritreden gelen italyan sena
sının üyelerinden Kasrellani ile görü§· 
müştür. KastclJaninin verdiği diyeve 
göre, İngiliz gazeteleri tarafından yayı
lan haberlerin tersine olarak, İtalyan İŞ· 
çi v a kerlerinin sağlık durumları çok 
eyidir. 

Somalide yeni bir liınan 
yapılıyor 

Roma, 21 (A.A.) - Şimdi Somalıdc 

yeni bir liman yapılmakta ve Logaden 
ile Kuzey Somalı'yı biribirine bağlamak 
ve Mogadişu limanındaki darlığa çare 
olmak üzere Bender -Kasım limanı ge • 
ni letilmekt dir. Aynı zamanda yeni li

manı iç ülkeye bağlıyacak ve ya~ ır 

mevsiminde bile kullanılabilecek yeni 
bir yol yapılmaktadır. 

İtalya ve uluslar 
sosyetesi 

Roma, 21 (A.A.) - Yarı resmığ çc
venler, uluslar sosyetesinin Habcşista· 
nn nötrü görmen gönde ri lmesi suretin· 
deki önergesini kabul etmiyeceğfoc 

kanığ bulunmaktad ırlar. Eğer kabul e
dilirse İtalyanın uluslar sosyetesine 
kar§ı tebkisi sok çet in olacaktır. 

FRA ~ A'DA 

Laval - Eden görüşmesi 
Paris, 21 (A.A.) - B. Laval, B. E -

den ile yapmıs olduğu görüşmenin so
nunda öyle demiştir: 

B. Eden, bana hükümetinin Jngılte -
re ve Almanya arasında niçin bir deniz 
anlaşması yapıldığını anlatmıştır. Ben 
de kendisine hükümetimin bu mesele le 
ileri sürmüş olduğu saknıcaları bildir • 
dim. 

Fransız par lamen tosun -
da bir hadise 

Paris, 21 (A.A) - Parlam ntonun 
dunlcti toplantısında iyi giy.inmiş bir 
genç kız, dinleyicilere ayrılan yerden 
saylavlar tarafına atlamış ve başkan 
Buison tarafından dinlenmesini iste • 
miştir. 

Odacılar genç kızı dışarı çıkarmış· 

lar ve kurul kcstörü tarafından dinle • 
nen kız bu işi doğum azlığı hakkında 

okuduğu bir betkenin etkisi altında 
yaptığını söylemiştir. 

Ceza kanunund:ı bu suç. i~in hiç bir 
madde yokt ur. Aslında parlamentoda 
böyle bir hfidise iki defa görülmüştür. 
Genç kız için tilzel gerçin yapılmıya ~ 

caktrr. 

lll.'l!ll ı:mıı tnnılllllllllll!lllıımı:ıııııııı n 

İsveç kıralı ile Atatürk 
arasında 

lsveç Kralı Be§inci Gusta
v'm doğumunun yıl dönümün
den ötürü A tatürk ile K ral a
rasında karşılıklI çekilmi§ tel
graflardır: 

Sa Majeste Beşinci Gustav, 
lsveç Kralı 

Stokholm 
Doğumunuzun yıldönümü 

dolayısilc Majestcnize en yü
rekten gelen kutlamalarrmı su
nar ve §Bhsiğ bahtiyarlığım

zm, memleketinizin genliği 
hakkmdaki dileklerimin kabu
lünü rica ederim. 

Kama! Atatürk 
Son Ekselans Cumur Baş-

A nkara 
Doğumumun yıl dönümü 

dolayısle bana bildirmiş oldu
ğunuz dostça dileklere karşı 

içtcm teşekkür/erimin k .'lbulü-
11ü rica ederim. 

• • • 

SOVYETLER BlHl.IGl'NDF.: -
B. Voroşilof, sovyet genç· 
liğinin uçman yetişmesi

ni sevinçle karşılıyor 
Moskova, 21 (A.A.) - Bay Voro 

lof, günlük işlerini bırakmaksızın uçak: 
gtidemini ögrenen komünist gençliği 
oruntaklanru kabul ederek bunların pi .. 
lot olmalanndan ve i"çi yurd savgnsr • 
nın pekiştirilmeoi işinin nasll bir :ırada 
y\irütı.i1ebiteceği:ıi göstermiş bulunmala· 
rından dolayı sevinç ve kıvancını bildir• 
miştir. 

Bay Voroşilof komünist gençlik ör • 
gütlerinin dördüncü yılı dolnyısiyle, se
kiz efe değerli armağanlar ve bu örgüt .. 
!ere de uçaklar, planfülcr ve uçak gereç.. 
teri vermiştir. 

Alman savaşçıları 
İngil terede 

Londra, 21 (A.A) - Dritiş Lejyon 
birligi tarafından çagırılan alman ~ 
ki savaşçılanndan ilk salkur Duvra 
gelmiştir. Alman delegeleri, birliğin 
Brighton şuğbesinin toplantısında bu • 
ı~nmak için bu şehre harcl:et etmiş • 
]erdir. 

b iZ l iZ 

1 ve Po 01 ya İngiltere yeniden kuvvet 
göndermiyor 

Vorşova, 21 ( A.A) - İngiliz - a1 • 
man den.iz anlaşması hakkında bir yazı 
yazan Polska Zbrojna gazetesi, bu an
laşmanın lngilterenin ~ıyasasrnı güden 
bir anlasma olduğunu söyli'ıyor ve di
yor ki: 

c Öyle anlaşılıyor ki, fransız - sov
yct anlaşması bu son den iz anlaşma ı -

nuı sebebi olmuştur. Çünkü, B. Muso
lininin dediği gibi, frnnsız - sovyct an· 
l şınası Avrupa dengelmesind bazı d~
ğişiklikler yapmıştır. Bellidir ki, İngi
liz • alman deniz anlaşmasının müsbet 
bir sonuca varması ihtimali çoktu. Çün
kü lngiltere ile anlaşmak istiyen Al -
manya ba2ı özvcrlye hazır bulunuyor • 

du. > 

Gauta Polska da, bu anlaşmanın 

Almnnya iç.in büyük lıir tuyasal başarım 
olduğunu yazıyor. 

Her .. n beş l<elime 
Ulus baştanbaşa kılavuz 

kelimeleri ile çıkıyor. Türki
yede çıkan gazete ve dergile
re her gün verilen 5 er keli· 
melik listeleri de yazıyoruz. 
Bu listeyi basan gazete ar· 
tık bu ke1imelerin osmanlI
calarmı kullanmryacaktn . 

OTUZ SEKiZiNCi LiSTE 
1. - Mesmuat =Duyuk 

Ôrnek: Sof ya aylarımızın 
cluyuklarına göre ... 

2. - llavaclis = Bilget 
Haber - Haber ( T. Kö.) 

3. - Hasdatı uıiiye - Ôzürüt 
Hasılatı gayri safiye= Ham
ürüt 
Ôrnck: Bu kazancı ö.zürüt 
miı yokıa hamürüt üzerin -
elen mi hesaplaclımz? 

"· - lztırar = Sıkınç 
Ôrnek: Nasıl bir •ılıınç sizi 
böyle hareket etmeğe ıevk 
etti, 

5. - Huliiıa = Özet 
Ôrnek : Bcqbakanın d ünkü 
··ylevinin iyi bir özetini is -

terim. 
Not: Gazetemize gönderilecek 

yazılarda bu kelimelerin osmanh 
c ları kullanılmamasını rica ede 
riz. 

Londra, 21 (A. A) - Sü bakanlığı 
finans sekreteri B. Duglas Howkins a • 
vam kamarasında, t ngiltercnin kuzey 

Çindeki kuvvetler ini çoğaltmak niye • 
tind olmadığını söylemiştir, 

ts IÇRE~DE: 

Haftalık iş saatı ve 
gündelikler 

Cen~re, 21 (A.A.) - Arsıulusal 

konfer:ınsı, iş saatlerinin azaltılma 

hakkında genel pakt için yapılan proj 

yi 33 oya karşı 81 oyla kabul etmiştir. 

Konferan!! bundan başka 27 ye kar • 

75 oyla yeni bir karar k abul etmiştir. 

B u karar, aylık ve gündeliklerin dUzeı. 

tilmesi işinin imkanı olduğu kadar pat

ron ve işçi birlikleri arasında yapılın• 

smı, işçilerin yaşayış düzeyinin korunı 

masmı ve krrk saat lik i haftasının 

rulmnsı bakımından alınan tedbirlerin 

zaman zaman rapor halinde arsıulusaJ 

i bürosuna bildirilmesini bükümetlcr ı 

den istemektedir. 

YUGOSLAVYA 'DA : 

Maçek Belgrada gidiyor 
Belgrad, 21 (A.A.) - Kabine buli• 

ranı, normal olarak siirmektedir. Birle
şik ayrış Bakanı B. M,çek Belgrad'a gel 
mek üzere Zağreb'ten ayrılmıştır. ÖğlQ 
den sonra buraya gelecektir. Kend" i • 

nin kırallık naibliği kurulu tarafından 

kabul ed'leceği sandmaktndır. 

BIRtESfK DEVL'ETLER'DF.1 

Çinliler yardım istiyor 
Vaşington, 21 (A.A.) - Dış b:ıkan• 

lığı, Kantondaki Sunyatscn ijniversitc. 

si rektöründen kuzey Çin deki Japon 

dırnnına karşı yardım istiyen bir tel
~raf almıştır. 

Rektör, bu telgrafın birer ıkopy 

nın dokur devlet andlaşmasıru imza e. 
den devletlere gönderilmesini istemi 
ti r. 

ÇiFl.ıİGİ A {ARA BiRASI Kcçiör n Gazinosu, çe ,.e ine yaraşan güzelli•· aldı. Orm· n 
Çifliği l?ahril{asının Anl{ara l>iı·a ını Keçiö ·en(le lezzetle içel)ilir İ.ııiz • 

• 
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Sarahcılı fi-ınıız 
' o 

Me.vvaların en güzeli olan üzümün 
•uyundan yapılan parlak kırmızı veya 
altın sarısı içkiyi- şarabı, herkes tanır. 

Eski 9airlerimiz, üzümden ve üzüm 
suyundan çok bahsetmişlerdi, şiirler 

yazmışlardı. Şaraıb, cidden, öteki içki
lere benzemez. Vücuda kuvvet, zekaya 
aç!hf, fiıkre keyif verir. Bulunuşu çok 
eskidir. Tarihte ismi geçen bütün eski 
uluslarca, romalılar, mısırlılar, yunan
lılarca bilinmekte idi. Şarab bunların 

aoysalhğı üzerinde önemli etkiler yap. 
mı~tır. 

Yunanlılarda Diyonisos, romalılar
da Baküs isimli şarab tanrıları vardı. 

Sonbaharda bağlar bozulurken bunla
rın şerefine şenlikler yapılır, raksedi
lirdi. 

Bu insan kadar eski içkiyi veren 
i.ızümün ilk yetiştiği yer Asya, Asma
nın ilk yayıldığı y~rler Anadoludur. 
Çok eski bir geçmişi olan sevgili yur. 
dumuzun üziimleri pek çeşitli, hemen 
bütün dünyada bulunan üzümlerin en 
iyileridir. İki ceviz büyüklüğünde pem
be, bazen çekirdeği görülecek kadar 
saydam, yuvarlak taneli çavuş, ince u
zun ıküçük taneli, aşağıdan yukarıya 

bir mahrut tarzında uzanan salkımı 

kehlibar sarısı görünüşte, çekirdeksi.s 
suyu hep tad ve koku olan misket, te
kirdağın yakut rengi bir şarab veren 
ıkocaman, .iri salkımlı, kara lahna Uzüm
J.erinin e~lerine hiç bir Avrupa memle. 
ketinde rasgclinmez. 

Anadolu bastanbaşa bir bağcı mem
leketidir. İzmir ve yöresi, Trakya ve 
Marmara havzası, Konya ve Nevşehir 
dolayı, Aymtab ve Diyarbekir, başka 

başka cinslerde ve tatta üzüm yetişti
ren bağcılık bölgelerimizdir. Yenecek 
üzümlerin en iyilerini yetiştiren memle
ketımiz de, ünü dünyaya yayılmış şa

rablardan üstün şarablar verebilecek 
yetenekte üzümlerimiz de vardır. 

Trakya dolayında şira randımanı % 
85 i bulan yapıncak, Kır.klareli yöresi.. 
nin kurumuş gül yapraklan g~bi kokan, 
kırmızı ateş renkli bir şarab veren papaa 

karası, renginin koyuluğu ve güzelliği 
biç bir Avrupa üzümü ile kıyaslanamı

racak. Trakyanın sahil üzümü kara lahna 

her yıl on yedi, 18 tatlılık derecesini 
bulan, yani koyu pekmez gibi bir şira 
veren İzmir'in misket ve iri karatokma~ 
üzümleri, Bozcaadanın karasa.kızı, Nev
şehir yöresinde bağları kilometrelerce 
yer kaplayan dimrit, Bursa'run altın

ta!'l üzümleri başlı başlarına pek güzel 
.arab verecek cinstendirler. 

• Dört yıldanberi bu eşsiz üzümler
den en güzel şarabların ne tarzda yapı. 
lacağını araftıran uzmanlarının Kabataş 

ta kurduğu şarab laboratuvarında ça -
lıştıran Tekit Yönetgeri, memleketimi
zin önmli zenginlik: kaynaklarından bi
rl elan bu çeşitli üzümlerimizi kıymet. 
lcndirmeğe, Türkiyede olduğu kadar 

dışarda da tanıtmağa uğraşıyor. 1929 

d:ınberi yapılan laboratuvar deneçlet'İ 

İzmir'de ve Edirne'de çıkarılan deneç 

§'trabları, Uç yıldanberi en modern araç
larla işleyen Tekirdağı ve İzmir fabri
kalarının ürünleri, üzümlerimizden pek 
güzel şarablar elde etmek mümkün ol
duğunu göstermiştir. Yapıncak üzüm
ünün beyaz şarabı, Kırklareli ve Te. 
kirdağı yöresi üzümlerinden yapılan 

kırmızı prabımız, lzmir'de yaptığı

mız misket likör §arablarının hiç birisi 
Avrupa şarablarma benzemezler. Ya
pıncak şarabı inceliği, renginin gfö:elli

ği , misket kokusu ve tatlılığı, kırmızı 

şarabımız renginin parlaklığı, içiminin 
hafifliği ile ün almağa Iayıık birer türk 
şc;rab1dıriar. 

Almanyanm Ren, Fransanın Bur
gonya, İtalyanın Kuyanti şarabları na. 
aıl tin ~hp, her yerde aranılıyorlarsa 

\>ir gün türık şara!blarının da böyle ara

nı~acağına şüphemiz yoktur. 
Üzümlerimizin şarab vermek yete

neğinin büyüklüğü yalnız bizim değil, 
Avrupa'dan memleketimize gelen uz
manların da dikkatine çarpmıştır. Oç 
yd tckitler yönetgesinde şarab uzmanı 
olarak çalışmış bulunan B. Büfar, ta· 
rım enstitülerinin kıymetli profesörle. 
rinden Dr. Gern Gros hayranlıklarını 

her fırsatta ızhar etmişlerdir. Sayın 

profesör Gern Gors'un "çiftçilere öğüd
ler .. adlı hroo:'iriincle ön söz haslığı al
tında yaztlıgı ı:ıu satırları te1'rarhyo
ı-uz; 

Ceva.d OZAN 

"Anadolu ve Trakya üzümleriruie 
öl~·iılmez bir zenginlik vardır. Şarabçı
lık üzümleri kıymetlendirmek için en 
büyük çaredir. Şairler her devirde şara. 
bı bütün içkilerin başında tutmu§lar
dır. Türk milleti de bu nimetten istifa
de etmelidir.,, 

Yukarda saydığunız üzümlerden baJ
ka Ankara ve yöresi üzümlerinden bu 
ünlli profesörün tarım enstitülerinin 
deneç kavından yaptığı şarabları tadan 
kimyagerlerimiz, bu şarabları da, yük
sek dereceli olmalarına karşın içimleri. 
nin hoşluğu ve yumuşaklığı, es.kime ile 
kıymetlenme yetenekleri öteki giizel 
şarcıblarımız arasında sayılmağa değer 

özde görülmüştür. 
Zaten türk şarabları eskiden layık 

oldukları ünü kazanmışlardı, fakat, o 
devirlerde geçirdiğimiz sosyal ve eko
nomik birçok gerilikler, halk arasında 
şaraba ve içkiye karsı olan bağınazhk, 
memleketimize önemli bir kazanç sağ
layacak, topraklarımızın yetiştirdiği, bu 
tabiiğ şeyden hak.kiyle faydalanmayı 

geri bırakmıştır. 

Gene aynı selbeblerden teıkitlerin 

kuruluşundan önce ımmlekette içilmek
te olan şarablarmuz tat bakımından 

kendilerinden beklenilen iyilikte olma.. 
dıkları gibi, hiç bir fenn.iğ kontrol al
tında tutulmadıklarından piyasada çok 
zaman airkele~f. buruk çeşnide, mi· 
de bozu.cu, bulanık şarablara rastgeli
nirdi. Halbuki bugün bütün şarablar, 

öteki ileri memleketlerde olduğu gibi, 
piyasaya çıkmadan önce analiz edilmek. 
te, içilir olup olmadıkları saptanmak
tadır. Bu sıkı kontrolun varmak iste
diği gaye, memleket şarabçılrğını layık 
olduğu düzeye çrkarmak ve halkımıza 
tabigatın yurdumuza bağşettiği güzel 
üzüm cinslerinden fenniğ olarak hazır
lanmış güzel şarablar içirebilmektir. 

Tekitler yönetgesinin bu yoldaki 
çalışışı yakın bir zamanda bu sanatın 
eskisinden fazla gelişmesine hizmet e
decektir. 

Şimdi şarablarımızın ne tarzda ya

pıldığını, fabrikalarımızın nasıl çalış· 

tığını kısaca anlatalım: 

Tekirdağı bölgesinde, denize doğru 
olan yamaçlar üzerinde yetiştirilmiş ea
kıi bağların yapıncak üzümleri olgun. 
]aştıkları vakit ilzerleri beneık benek o
lup altın sarısı bir renk alırlar. Seyrek 
salkımlı, kınalı yapıncak ve yapalak 
denilen bu üzümlerin büyük bir kısmı, 
eskiden lstanbul'da çavuş üzümünden 
sonra yemeklik üzüm olarak satılmakta 
iken Tekirdağı şarab fabrikası açıldı

ğındanbcri en büyük, en iyi ve seçme 
kısmı tekitler yönetgesinin ellişer. ki· 
loluk küfeleri içerisinde zedelenmeden 
fabrikaya gelmeye başlamıştır. Bu ü. 

zümler fabrikada elektrik kuvvetile iş
leyen özel alıcı makinalara verilir. Bu 
makinalar insan eli değmeden üzümü 
ezer. Şırasını ayırır, cibresini sıkar. 

Bu işler olurken bir taraftan da bir 

tulumba boyuna işliyerek çıkan şirayı 
içi sırlanmış, üstü kapalı beton havuz
lara doldurur. Şira burada gözden geçi
rilir, şimik surette sterilize olur. Ka1:>a 
tortusu ayrılır, başka havuzlara geçiri. 
lir. Öte taraftan maya dayresinde bü
yü;c fıçılar içerisinde ünlü şarab maya
ları yapıncak şirasında fenniğ surette 
üretilir. 

Tortusundan aktarılmış şiralar bu 
Unlü mayalara karıştırılmak suretiyle 
mayalanır. 1-2 gün sonra kaynama baş. 
lar ve 20-25 gün sürer. Şiranın bfitün 
şekeri aıkole döner. Şira şarab olur. 

Kaynama bittikten sonra havuzlar
daki şarab aktarılır, yeni dolan havuz
lar tamamlanır, ağızları sıkı sıkı ka. 
patılarak bütün kış boyunca durulmağa 
bırakılır. Bütün tortular havuzun di
binde toplanır, durulan şarab güzel, par
lak, sarı bir renk alır. Tortusundan ay

rılır, şimik surette sterilize edilir, ti· 
şelere doldurulur. 

Bu suretle yapılan beyaz şarab şe. 
kersiz, içimi hafif, serinletici olup pi
yasada sek şarab ismi altında satılmak

tadır. 

Bir kısım havuzlarda kaynama sona 

ermeden, yani, şirada daha biraz şelcer 
var iken şarab kükürt gazile sterilize 
edilerek maya ve tortusundan ayrılır. 

Bu suretle az şekerli, içimi güzel, yu
muşak bir şarab elde edilir. Meyvala

rımula ,ok iyi ~ilen bu prab. memlep 
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ISTANBUL TELEFONLARI 

(Verdön) gitti 
lstanbul, 21 - Beş gündenbe

ri lstanbulda bulunan fransız tor
pidosu Verdön bugün üçte Kö.s
tenceye gitti. 

Cam fabrikası işlemeye 
başlıyor 

f;Stanbul, 21 - lş bankası ta
rafından Paşabahçede yaptınlan 

cam ve şişe iabrikasrnrn yapısı 
bitti. Deneçler başladı. Fabrikanm 
birinci kısmı ay başında, ikinci 
kısmı da 15 gün sonra işlemeğe 
başlıyacaktır. Fabrikanın birinci 
kısmında rakı, kolonya, gazoz şi
şeleri, ikinci kısmında ilaç, mürek
kep, zamk ve özel tipte şişeler, Ü· 
çüncü kısmında da bardak, sürahi, 
lamba şişesi, cam, tabak ve kava
noz gibi şeyler yapılacaktır. 

Fabrika için A vrupadaki cam 
fabrikalarına gönderilen talebeler 
okumalarını ve stajlarını bitirmiş
lerdir. Pencere camları için, gele
cek yıl fabrikaya ilave edilecek 
kısmın deneçlerine bu yıl başlana
caktır. 

Kavun ve karpuz halde 
satılacak 

lstanbul, 21 - lstanbul tecim 
ve endüstri odası yam/arı gözden 
geçirdikten sonra kavun ve karpu
zun halde satılmasının üretmen İ
çin daha karlı olduğu kanağatmı 
şarbaylığa bildirdi. 

Yeni hal kiraya veriliyor 
Kabzımal/arla şarbay/ık ara

sındaki hal anlaşmazlığı devam 
etmektedir. /ki gün içinde 22 büro 
ile halin lokanta, okuma, mahal
lebici ve kahve salonları kira/ana
bilmiştir. Şarbaylık hal tüzüğünü 
kesin olarak yeritmeğe karar ver
miştir. Kabzımalların bir alay iti
razları ve istekleri vardır. 

Buğday piyasası 
lstanbul, 21 - Bugün borsada 

yumuşak buğday 6,25, 6,35 arasın
da satılmıştır. Fiatlar artacak gibi 
görünmektedir. 

lstanbul, 21-Almany."idan ba
zı tahıl getirici/eri kuraklık dola· 
yısile Türkiyenin dışarıya tahıl 

satmasrnrn yasak edildiği hakkrn
da aldıkları bir haberin doğru olup 
olmadığım sormuşlardır. 

Yerli mallar sergisi 
lstanbul, 21 - Yedinci yerli 

mallar sergisi 18 temmuzda Gala
tasaray lisesinde açılacaktır. 

Romanyalı uçmanlar 
geliyor 

lstanbul, 21 - Romanyanın 
deniz uçak filosundan bir grup, a. 
yrn 26 srnda lstanbula geleceği ve 
üc ,ı;rün kalaca{h haher verilivor. 

ketimizde ötekinden fazla içilmekte, 
aranılmaktadır. 

Piyasada dömi - sek isimli etiket
lerle satılır. 

Kırmızı şarablarla likör şarabımız 

bü:.bütün başka tarzda yapılmaktadır 
Kırmızı üzümlerin rengi kabuklarında 
olduğundan, şira cibresile birlikte ek
şitilir. 

Fabrikaya gelen Uzürnler önce sal
kım, ayrıca makinadan geçirilerek sal. 
kımlar tanelerden ayrılır. Ezici maki· 
na, tanelerin çekirdeklerini kırmadan 

ezer. Kuvvetli bir tulumba cibre ile ka · 
rışık şirayı süzgeçli kırmızı şarab ha· 
vuzlarına sevkeder. Şira burada sterili
ze edilir, mayalanır, kaynama 8-10 gün 

içerisinde biter. 
Kabuklardaki koyu kırmızı rerıık ta· 

mamen şaraba geçer. Şarab havuzdan 
süzcliirülerek alınır. Cibreler preslere 
verilir. Elde edilen ham şarab fıçılara 
doldurularak kışın so~uıklardan olgun-

Orduevi Ankaranın 
güzel hir gezeği oldu 

Ordu evi bahçesine bu yıl yaz 
dolayısile her aylenin gelebilece
ği hakkında Sil Bakanlığının ver· 
diği karar, Ankarayı en çok be
ğeni gören bir gezek ve eğlence 

o"rdani bahçesinin havuı:ıı 

yeri kazandırdı. Şehrin en bol a
ğaçlı ve ince bir sağduyu ile hazır
lanmış yeri olan Orduevinde her 
akşam saat 18 den 23 e kadar gü
zel bir müzik ve her hafta salı 
günleri saat 17 den başlayarak 
Cumur başkanlıb orkestrası kon-

Orduev1 bahçesı11aen bir gal'Ünüş 

serler vermektedir. Bir kazanç ye
ri olmayan bahçede yiyecek ve i
çecek Hatları çok ucuzdur. Bahçe
de istiyenlere yemek de verilmek
tedir. 

Ankaralılara yaz günlerini 
zevkli, temiz ve güzel geçirmek 
için Orduevi bahçesine gitmeleri
ni tavsiye ederken, bu imkanı ver
miş olan Sü Bakanlığına da şehir 
adına minnetlerimizi sunanz. 

-

ni i1rDna ilk olaralc getiren OliaWoı 
köyünden Kılıç oğlu Ali 

laşmağa bırakılır. Fıçılarda her yıl ak
tarılmak suretiyle en az iki Uç yıl eski
tilir. Taze kırmızı şarablar fazla buruk. 
içimleri pek iyi değildir. İki, Uç yıl es. 
kimekle bizim şarablarımız çok iyileşir 
Yumuşar, tadları sekiz on kat artar. 

lzmirde yapmakta olduğumuz mi•
ket şarabı, likör şarabı denilen tatlı 

cinstendir. lzmir'e yakın Bornova yö· 
resinin yapıncak gibi kınalı, kavrulmuş 
gibi lekeli, sarı yuvarlak taneli, küçük 
salkımlı misket üzümlerinin salkımlan 

makine ile ayrılır. Ezilmiş bir halde 
alkolle birlikte fıçılara doldurulur. Ta· 
nenin etile kabuğu arasında yayılmış o· 

lan kokulu maddeler 1,5.2 ay içinde şi
raya emdirilir. Şira bu suretle bütün 
kokuyu aldıktan sonra cibreler sıkılır. 
şarab süzdiirülür. Elde ediler ham şa 
rab fıçılarda serin mağzenlerde eskimı
ğe bırakılır. Bu s:.ıretle yap.lruış. 3-5 

yıl eskiyen, biı qr:ıh misket üzümiinün 
lı..ıybolmıvan. tamtersi- artan kokusunun 

• 
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Ankara garını B. Abdur -
rahman Naci Demirağ 

yapacak 
Ankarada yeni yapılacak gar 

kurağı ile gazin-0 kurağmm bütün 
koyaçile beraber yapılması kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştu. Ya· 
pının oranlanan değeri 789.309 li
ra 55 kuruştu. Eksiltme öteygün 
demiryollar yönetgesinde yapıl
mış ve zarflar açıldığı zaman B. 
Haydar ve ortaklarının yüzde beş 
fazlasile 828.000 lira, Abdurrah
man Naci Demirağın ise yüzde 
bir buçuk kırarak 777 .000 istediği 
görülmüş ve kurağ B. Demirağa 
üstenmiştir. Yapı kış mevsimin
den başka 16 ayda bitirilecektir. 
Gar olarak kullanılacak olan ba
rakalar yapılacak ve ondan sonra 
şimdiki yapı derhal yıkılacaktır. 

B. İstoklitski'nin şöleni 
Tas ajansının Türkiye aytan B. 

f stoklitsk.i ve bayanı, dün akpm 
gazeteci ve ajansçı arkadaşlara gü. 
zel bir şölen vermiş ve geç vakte 
kadar dost bir hava içerisinde va
kit geçirilmiştir. 

Özel yönetimlerden aylık 
alan emekliler 

Özel yönetgeler büdcelerinden 
aylık almakta iken emekliye ayrıl
mış öğretmenler, işyarlar ve Dr. 
larla fen işyarlarmın ve Ankara i
le İstanbul şarbaylıklarmm emek-
liye ayrılmış işyarlannm ı 935 bi
rinci üç aylık gönderileri Tamn 
bankasına verilmiştir. İlgililerin 

bankaya baş vunnalan lüzumu• 
baylıklara bildirilmiştir. 

Ceviz kütükleri nasıl 
gönderilebilecek? 

Memleketimizden dışarıya çı
karılması Bakanlar Kurulunca ya
sak edilen ceviz kütüklerinin, ka
rarnamenin çıkanlmasmdan önce 
satıldığı ispat edilerek dışarıya 

gönderilmelerine Tarnn bakanlı

ğınca izin verilmiş ve mesele Güm
rükler genel direktörlüğü tarafm
dan ilbayhklara bildirilmiştir. 

Arsıulusal turizm 
kurultayı 

10 eylulde Budapeştede topla
nacak arsıulusal turizm kurulta
yında hükümetimiz adına buluna· 
cak delegeler ,dış, iç, bayındırlık. 
ekonomi ve gümrük tekit baka& 
lıklarmca seçilecektir. Gümrük ve 
tekitlcr bakanlığı delege olarak 
Gümrükler genel direktörlüğü ve-

1 kili B. Mahmudu, Bayındırlık ba
kanlığı da kurağlar ve köprüleı 
dayresi baskanmı seçmistir. 

ve şiranm koyu tatlılığını saklar, içi
mine doyum olmaz güzel bir içkiye clö.. 

ner. 

Genel olarak tatlı şarablaı- ealcidiqt 

glizelleıtiğinden, denemek için 1929 'JI 

hnda bu suretle yaptığımız prabın ta

dı her yıl bir derece daha artmıftır. 

Avrupa'da tanınmış olan 8-10-20.40 yıl 

hk bu cins tatlı şarablar, iç.kiler arasm· 

da benzerlerine az rastlanır bir tat ft 

güzellik kazanırlar. Beyaz ve kırmur 
şarablar ise on oBbeş yıl eskirlerse lfli. 
tün kıymetlerini kaybederler. Beyaz 
şarablar tatlı veya kırmızı prablar gi. 
bi değillerdir. Taze olarak da içilebilir
ler. Taze şarablar llzümün güzel meyva 

çeşnisini taşırlar. 

1,2 yıl kadar fıçıda eskiyen yapm· 
cak şarabları başka bir tat alır. Koku
ları çok daha güzelleşir. "Piyasaya çı 
kardığımız 1931 yılı beyaz şarablarım 

deneviniz.,. 
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Komünistlerin 
duru~ması 

Dün Ankara ağır ceza hC&:Aye
rinde komünistlerın duruşmasına 
başlanmış ve suçlular hakkında 
ıorgu hiıkümeninin kararnamesi 
okunmuştur. 

Sorgu hükümeninin kararname· 
ıinde, musiki öğretmen okulu be
tinci sınıf talebesinden Rıza oğlu 
Namnla ayni okuldan çıkmış olan 
Usküdarb İrfan oğlu Nurinin 
"meni muhakemelerini,, , Atatürk 
lisesi son amıf talebesinden Zağ
ralı Hüsnü oğlu Ertuğrulla Kü
tahya lisesi son sınıfından Şakir 
oğlu Hasan Baarinin ·•gayri mev
kuf,, olarak. öteki on suçlunun da 
"mevkuf., olarak davalannm gö
riilmesini isti yordu. 

"Gayri mevkuf,, suçlulardan 
Şakir oğlu Hasan Basri gelmediği 
için genel savaman duruşmanm 
geri bırakılmasmı istemişse de, 
hakyeri durutmanm başlamasına 
karar vennit ve suçluların hüvi
yetleri sorulmuştur. 

Bundan sonra hakyeri ikinci 
bir kararla duruşmanın gizli ya
pılmasını kararlaştırarak bu kara
nnı dinleyicilere bildinniştir. 

Gizli olarak yapılan dunısma 
saat 12 ye ve öğleden sonra da 
geç vakte kadar devam etmiştir. 

Sorgu htlkümeninin kararna
mesinde suçlulardan Ömer oğlu 
Dursunla Çorum orta okulunda 
ö;:retmcn Ahmet oğlu Ruşen Ze
ki arasında gizli rr ürekkep kulla
nı tarak mektuplaştığı da yazılı i
di. 

Komünistli <ten suçlu olarak 
Beypazarında yakalanan Beypa-
.zan ilkokulu öğretmenlerinden Ba
ha, sorgu hükümenince sorguya 
çekilmektedir. Hükümen, hakkın
da duruşma lüzumu karan verirse 
onun da duruşması öteki komü
n · stlik su lularile birlikte yapıla
ca ktrr. 

Adana çiftçisinin sevinci 
• 

Adana, 21 (A.A.) - Çiftçi 
borçlarının onbeş yıl gibi uzun bir 
zaman içinde alınacağı hakkındaki 
yeni kanun Adana ve bağlantısın· 
da derin ve sonsuz sevinç uyandır
mıştır. Çiftcilerimız halkevinde 
toplanarak sevinçlerini ve bu ka-
rarla kendilerine borç ödeme im
kanlarım veren büyüklerine say
gılarını ve minnetlerini bil · rdi
ler. Çok kalabalık olan bu toplan
tıda Niğde saylavı Cavid Eral bir 
söylevle çiftçinin duygularını an
latmıştır. Atatürk'e, Kamutay 
başkanlığına, Başbakan İsmet 1-
nönüne Tanm ve Ekonomi Ba
kanhklariyle, C. H. Partisi genel 
aekreterliğine saygı ve teşekkür 
telgraftan göndermişlerdir. 

MARUF ''REVUE.., SAATLERJ 
ANKAR4DA DA SATILMAK

TADIR 
Bütün dünyaca tanınmıı REVUE 

SAATLERlNl imal eden laviçre Tho· 
mmeıı saat fabrikaları saatlerinin 
TUrkiyede teammümil için 3 ay evvel 
latanbulda bir aatııı ıubeai açmııtır. 
REVUE SAATİN maldnalarmm haa
IUlıiJ. dakikliği, teldllerin g{lzeltifl 
w biç bir zaman emuH geçilmeyen 
imal metodlan aayainde en mBtk6Jpe. 
Mnt mifteriler tarafmdan bile memnu
niyetle brıılanmıgtır. 

REVUE SAATiNiN böyle u bir 
...a zarfında elde ettiği muvaffakı
Jeti nadiren başka bir marka elde edin
IDİftir. 

REVUE SAATLARI bütün dünya
.. pek çok mükifatlar kazanmıftır. 

Ankara, Bankalar caddesinde, Fen. 
al Gözllik ve aaat Ticarethanesi No. 8 
Bay Rua Tevfik REVUE SAATLA· 
JUNIN en son modellerini sise mem
mmiyede takdim eder. 

REVUE SAATLARI bUtGn Tüıtiye- ı 
le aynı ve maktu fiatlarJa satılmakta-
.ıx. 1-2540 

ULUS 

Yabancı gazetelerde okuduklarımızl 
Almanya ve Lokarno 

paktı 
Mançester Gardiyen gazetesi .şu bet

keyı yazıyor: 

Son franaız - rus anlaşmasını Alman· 
yanm candan ve gönülden istemediği 

bayı.ktır. Bay Hitler, 22 mayısta bunu 
b yle söyledi. Bay Kitler, ~lnıinde 

bu anlqmanrn hart>tan önceki aüel bir
leşmelere benzediğini ve fransız - rua 
parKtının Avrupa.da biricik ~ 
araçı olan lokarnoya katdmlf llı8ttl bir 
unaur olduğunu eöylemiftıir. 

Şimdi bu Jr.omı tkerimll llPli cin • 
ktlere birer nota wren Alıımnya. OG • 

larm kanun baJnmmdan buna De di19 • 
ccklerini öğremnek istanit w bu pakt 
yapıldıktan IODl'a artık Lobrno 1dl -
kümleriııin cuv.etini kaJbettllini Ul • 

latmak istemiştir. Bu nota, ncıredildik
tıen sonra durum daha iyi bcUi olacak
tır Çünkii Bay Laval, bu paktı hem 
uluslar sosyetesi tüzüğü hem de Lokar
no paktı esaslarına uydurabilmek ft 

yaklaştırabilmek için akla karayı ıeç -
miştir. 

••.• O zamanlarda Paris aytarmıı -

un da bize bildirdiği gibi, Fransa, Al -

manya ile Rusya arasında bir harb pat

lak verdiği • ......._ Eter ltalay ve ln -
gi 1 tett Almanymım cerçekten aaldınmt 

oldugunu kabul ederlene o zm:nan Rm

yaya yardım edebilecek, bu 8Ul'etle Lo

kamo paktının eaaaı çifnenmemit ola
caktır. 

Bu böyle olduiu halde eğer Almanya 
bu pakt ile Lolr.amo paktmın hüküm • 
den düşmekte olduğu savında buluna -
cak olursa o zaman mesele adamakıllı 

önemlenccektir. 

Bmıun önemi ıuradadır: eğer Lolrar

no paktı hilkllmden dügccek oluna o 
seman onun Almanyayı yadallel bölıe

ler yapmak yükü.münde bulunan madde
leri de geçerliğini kaybedecektir. 

Şurasını unutmamak gerektir ıki 22 

mayıa söylevinde Bay Hitler, Alman • 
yanın Lokarno paktına sıkı aıkı aarıl • 
mış olduğunu ve öteki iJaili devletleri 
ondan ayrılmadı.kça Almanyanın da ay
rılmıyacağmı aöylemiıtü-. 

Çin girgilerde 
bulunuyor 

ıs haziran 1935 tarihli Deyli Herald 
gazetesinin sıyual yazarı yazıyor: 

Çin hükiimeti İııgiltıett katında ev· 
gin bir ııyual prgide bulundu. Öyle 

umuyorum ki ayni cir&i öteki bUyUık 
devletler btmda da yapıJmıpır. 

Çlaln Londrada1d elçW Bay Kao 
Tai-çf dün dıt bakanı Bay Samuel Hor. 
la görüftil. 

Ve kusey çin durumunu aıılatara 
Çinin Japonyaya karp çoğay ayrıtlar· 
da bulunduiunu. bundan apn ayrıt 
yapmaya imlrh olmadıfmı bildirdi. 

Elçi, Çin sınırlarmda japon asftrle
rinin toplanmakta ve Çine kal'fl hare· 
kete hazırlanmakta olduğunu aöyUyerek 
buna İngilterenin dikkatini çekmittir. 

Japonyanın kuzey Çine girmcğe de
vam ettiği dün alınan haberlerde bildi
riliyordu. 

Eaki imparatorlm memczi olan Pe· 
king (yeni adı Peipüıg) iizıerinde uçak 
gCS.teriıleri yapılmakta ve Çin .kıyıları
na japon aekerleri çıkanlmaktadu. 

Tokya, bundan bapk, Çine kaqı 

yapmaia giriıtiii bu hareketwi koru
mak için MançLlllıo ordusuna da yardım
cı kıtalar gönderiyor. 

Çin elçisi, ulualar eoayetesinde 11ye 
olan Çinin aoayete tüzüğünün on ikinci 
maddesine göre toprak bUtl1nlilğiln&ı n 
erkinliğinin koruma•mı haklı olarak, 
d.llemi§tir. • 

Pcık yakında buna benzer bir girgl· 
Din ulualar aoayeteaine de yapılacap 

bekleniyor. 
Bay Samuel Hor, bu durumun tn. 

' giltere hiilrilmcti tarafından pek clddll 
olarak göz önOnde tutulduğu halakmda 
e~yi sağlamıştır. 

İtalyan gazeteleri 
ln;ı;ilizlt>rin Hahe~istam kt·ndi -
leri al u.ık clilc·~inde olduğun

dan dem nıruyorlar 
Taymis gazetesine b."Jdirıliyor: 

lalyan guctelcr.inın ıngıliz gazete _ 

]erine karşı yaptıkları hiıcumlar, bura-
da İtalyan Lımoyunun lngilt~rede alın
nuş bir takım tedbirlere karşı bir tepki 
ıı sayılmaktadır. 

Yetkili itaJyan çcvcnlcri işin daha 

fazla UrşmHını iatcmemektc ve gazete 
buçlan içinde kalmasını daha uygun 
bulmatadırlar. 

Durumdaki bu değişikHğin bir bclde
ği olmak üzere lngiltereye karır yazdı
iı yazıları Malta'yt bombardıman et -
mek tavsiyesine kadar ileri götüren tq 
km h~ist ottobrc gazetesi toplatılmrt 

tır. 

Uzerine balmumu yaptıştmlmaaı 

gerektir ki bu gazetenin toplatılması 

İngiliz elçiai tarafından İtalyan hüıkü • 

metine bqvurulmakaısm yapılmııtır. 

.Bay Gayda bu akşam Ciyomale di • 

talya gazeteainde İngiltete'nin Sömür

ıeler bakanlığınm bir zamandanberi 

Habcfistan'a elabnak iç.in hazırlıklar 

yapmıf olduğunu ve bu ülkeyi bndi 
topraklarına katmak değil de, berinde 
bir koruma yönetkcsi kurmak dileğin
de bulunduğunu yazmrttır. 

Bu yazıda tngilterc'nın böyle bir ta. 
u.rlaması olduğu için Habe!iıtan'a baf
ka aaığlarm gırmeain:i iatemiyeceği ya
zılmakta ve denilmektedir ki: 

•• Bu meselede uluslar aoeyetcainin 
de oyruyacağı büyük bir rol vardır. Bu 
gün İtalya'ya: 

- Hayırı 

Diyen bu ~te, yarm lngıilıteer'ye 

- Eveti diyebilir. 
Bu durum. ingiliz gazetelerinin fi

di§ini aydmlatabilw. 

lngilterc'nin başlıca dilelderinden 
birisi de Kahire ile ltap'ı biriblrine bağ· 
lamak olduğuna göre Habct toprakları
na ingiliz elinin uzanman bu IUldlyti 
gerçekleştirebilir.,, 

Bu yazıda İngilizlerin Tsana gölün
de baraj yapmak iç.in bir projeleri ol
duğu yazılmakta ve haıi>a hazırlanmak 
sıralarında habcşlerin eline fazla para 
geçmesine işaret olunmaktadır. 

Loyd Corcun Öner • 
gesi tutmadı 

17 haziran 1935 tarıbli Deyli T~le
graf gazetesinin sıyasal yazarı ıuaJarı 

yazıyor: 

Oğrenditime aöı-e hiikiimct, B. Lo

id Corcun önergediği yeni ık:allmımayı 

taptan:uıık niyetiııde değildir. 

Yeni ba~kan B .Baldvinıe bugUn 

ölleden aonra parlAmentoda bu konu 

berinde Yarbay Mor tarafından bir 
sorgu sorulacaktır: 

Başbakanın buna cevap venncğe ha

zırlamnıı olduiunu sağlamakla beraber 

pek yakında bir bildiride bulunacalını 
umuyoruz. 

Herhalde bu bildirinin iki kıaım o

lacağını sanıyoruz : 

Birincisi, Loid Corcun önergeleri ne· 
ler olduğunu anlatacak. 

İkinciai de bu planı iftceleyen ft fl. 

zerinde Loid Corcla sekiz defa aytr'an 

bakanlar komitesinin düşüncelerini or
taya koyacaktır. 

Bundan sonra bakanlar, bu p11nla

rm neden taptanamayacağını anlata
caklardır. 

Jrinam 9"enlerinde bu proje, pok 

bpah ft anlaplmu cörillmektedir. He

le birçok tedbirlerin hazne yardımma 

dayanmur projenin çUrlık tarafıdır. l 
SCSziln knuı bunlar, büldkııet tara

fından taptanacak değerde bulunma
mqtır; zira bunun için birçok para har· 
CINDM! rerekJi g8ri1Jme1rtıe.dlr. 

f)ünya kamoyu ve 
Sinyor l\lusolini 

14 haziran 19JS tarihli Mınçest.er 

Gardiyen gazet~sı "Sinyor Muaolini., 
başlığı altında yazdığı bir betbde di
yor ki: 

İtalyan diktatôrü hemen her gün bir 
gök gürGJtüsü ile kWueme.lrte ve bir ta
raftan da Afrilcaya uker göndenncğe 
devam etmektedir. 

Bu hareketlerin gün geçtikçe. bari>c 

ulaşacak olan bir yoldan ~ri dönmeyi 

imkansr:ı bir hale koyduiu ıüpbcsizdir. 

Bütün bu söylevlerde harcanan ulu

aal öğün, preetij, bayrqırı terefi gibi 
sözler arttıkça toplanan w eönderilen 
askerleriG sayısı da çoialıyor. 

Cumartfti günü diktatörün eöyledi

ii bir söylevde İngiltere gibi bir ta.lam 

clcvletlerin dünyaya danıflll&dan büyük 
imparatorluklar kurmalarma ipret etti. 

Unutmamalıyız ki bu if&ttJtte az çok 
hakikat unsurları gizlidir • 

Pazarteei günü Bay Mueolıioi, Bay 

Baldvin'ill dilttatörlWde yönetilen ülkıe

lerde kamoy olmadıiı ve İtalya da Ha

bcşiatıan meseleai üzerinde ulue düJÜD
ccsinin hesaba katılmıyacağı,, yollu 

sözler.ine cevab olarak birçok ,eyler 
.CSyledi. 

Diktatör, pınları eöylilyor: "'Bıaıwa 

göre Kamoy, kara gömleklilerin gay

reti kuzeyinde atc,c atılacak bir lauk· 

ladan bafka bir FY depldir "" 
Hakikat fUdur iri diktMk B. llu

eolini'oin böylce hor a&meUm bztı 

olarak Kmnoy, ne dcğiıeoM, ne de yab
pcakbr. 

Şurası u gak clofrudm ld b8tGn 
empcryeli9tler, vaktıil• bugUıı ıtaı,. 

nm Habqi9tam kaıfı dawıwmk Wle
cllği ,elcilde davranmıflıu'dl. 

Fakat bugi1n artık zwmnm Bımı 

değipiftir. I>Uııyanm bir takma yer

lerinde ellerinde toprak olıanlar, ellerin

de toprpak olmıyaalara bunları ftd

yorlar ve yahud er ıeç verec:ekleı'dir. 

Sonra aerçek olan bi.r nokta daba 

vardır ki o da içinde buluncluiumm 
çağda ulular, barbı bir eıyaa araçı 

gibi lruJJaruhnamak için llıcndilerini bir 

takım andlapna bağlarile bağlamı,tar
dır. 

İtalya da öteki devletler gibi Parla 

andl&§mUı ile böyle bir yükeıı altlll& 
girmiı bulunmaktadır. 

Bay Muaolini, föyle bir Mllltm'lu 
göz dağı savuruyor: 

'"Bizim görülecek eski ve yeni he
aablarımıs wrdır ve bunlar bıv'ak ola
rak kotaracaıu.,, 

Fakat eğer b6yle bir UW- için 

harbı bir araç olarak kulbmnap Jıeltıe

nir9C ve dUnya kamoyunll meydan • 

kursa o ~aman dtinya da onunla benı
ber olmaz. 

Musolini, kendisi bu anlapmezhğaı 

kurtarılmak Uttre uluelar aosyıetcal

ne gctirilmeeini kabul etmitti. Eler 
dünya kamoJUIUKl hiç bir anlamı yoka 

İtalyanın da ballı bulunduğu uluslar 

aoeyete.ltıin ne delen bhr? 
Büttln dilnyanm bmoyu, diktat&

rün o!lu ölUm cezasına kasamaaiyle öl
~z. 

Bugünkü sayuruzda ge -
çen kılavuz kelimeleri 

Yöney = Cephe 

Yerıitmek = Tatbik etmek 

Özgür - Seıbeat 
lnanglanak = Temin etme> 
İnanca = Temimt 
Y eteinmek = lktifa etmek 

Yoban = Mahrum 

Kucy = Şimal 
Bağlamm = irtibat 
Sömtirge = Müstemleke 
Savıamak =Müdafaa et~ 
Değct =Temas 
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Alman yanın deniz 
silahlanması 

Entransııan. Parıs - 17.6.JS 

Almanya orduaunu veya uçakcıhğı 
nı tekrar kurmak gerekdiği .zmıan ki~ 
~den izin alınamıttı. 

Şu halde bu gün donanmasını tamam

tamak iç.in neden lngilte enin bunu ka
bul etmesini i tiyor? 

Çünki, Berlindc her zmran Frans~ 

İngiliz - Alman yöneyi bozulmak iaten.i
liyor. 

Nitekim İngiltere ile karfı karııya 

celip onunla deniz itlerinden bahıa et• 

~Jde, Almanya bu planın yeritilmcsin
dc u çok ilerlemi, olmadı mı? 

öte taraftan, ulusal korumu ilgilen

cliı'en bafka alanlarda özrür kalabilmek 

için Almıuıyaııın, lngilterenin gözüne 

cirmesi li.ı1111 değilmidfr? 

İngiltCft.nin hıç puarhğa gelmeye

ceği noktanın denizlerde U.tünlük oldu

~ Berlınde bilinmiyor de0 ildir. Onun 

içıin AJmaBya bcr feyden öacc ln.ail~ 
reyi imoç1Mnak i8temebedir. Ve gene 
bunun için Almanya, deniz konuf!Dala
nna bql.,..dan Oııce hava Lokarnoawıa 

ıirıecciini öocedeo bücmdi, w bu proje. 
Raybf'm 1-ra aillblanmaaı dolayuile 
Londrada uyanan kayguları yattftua

bilmifti. 
Almanya şimdi, toaajıuda tutarı İn

giliz doNOOWımn tonajlUlil üçte birini 
geçmeyecdıc olan bir donanmadan bat
ka bir fCY iatemcdiğini .öylemektedia 

Bu inancalarla yemnir g&ünıen ln
ciltere de. andlapnalarm bu alttan alta 
yeniden bo.zulUfU!W kabul edeceğe 
bcn.zemc-ktedir. Fransa ve İtalya lo
gilteııeoin yardımından yobull lralm -
ca, bu bmıul• gilçHlkJe .. çıkanıc:M

larclır. 

Bu mrada her fCY, Aım.n,.nm de -
nb ulahı.ıma.ma tııgflt.ereden batka 
ilgili bılr ldmle yo~ gılbi olup bit· 
mıektıeclir. Bununla beraber, bmıdan 

yanlllf bir ,ey dıc 01-na. 

Eier alman donanmav, ingiliz do • 
ıwnmumm toaajmm yil.zde 35 ini bu-

loru, framu donanmMma niebetle 

ytlzdc 85 kıuneti olacak demektir. 

B1dm dmU y&ıeyimis Almanya -

nmlııinıc göre gok daha gaif olduğu 

için, buna gare lmuey dmbindıc alman 

had> ba:yrağmm franaız harb bayrağın
dan Oatün olacağı ,upııe.udir. 

Fransa, ,Upbeeb dcob UatUnltlğünil 

lrendiaine almayı hiç bir uman düşün
memiftir; fakat bütün hallerde bağlıa -

DJIDIJll Ağlamak zorunda oldup genit 
bir IÖmÜrgelcr imparatorluiuna aalıi~ 

tir. Otıe taraftm Fnmanın ••gana -
cak bir kaç bin ldlometrıeltk kıyılan 

vardır. 

Fransa ve ltalyan.aı. Vqington de

niz andlqmauıu imzaladıklarını hatır

latmak faydalıs olmu. Onun içiıı bu 

Ud memlellıct lı:.enıdi ga~rini aavaa

aadan bu andlapnada bllyük deiifik • 
lıikler yapılmaanu, ,Upbeais, kabul et· 

miyeceklerdir. Bu anlqma1ann deği•

tirilmeeıi de, FraDP ile İtalya arasın -

daki mnirlendirici efitlik meselesini, 

yeniden c:aıılaDdumak ıibi bK yankı 

doiuracakbr. 

Bunaala bellllber. almanlarm ileri 

aUrd61derl gcylet" kaflıamda Parla ve 

Romanın aralarında sıkı bir değet mu

hafaza ettiklerini ve iyice uyUf1D8dan 

harekete geçmek iatemediklerini gör -
mck güven vericidir. 

Frama da, İtalya da Roma ve Strc· 

11 anlşamalarını biikiimleri altında tut· 

mut olan prcnsiplere derinden bağlı -

kalmaktadırlar. Hiç bir zaman timdiki 

kadar faydalı görünmemi' olan bu an

lqmalar, Almanyanm yeniden silah • 

lanmuıyle tehlikeye girmi, olan gü -
vcnligi korumak lüzumundan doğmuş
lardır. Hangi alanda 19pılına yapılaın 
bu yeniden silahlanıİ barıt ülküsüne 
doğrudan doğruya V!' ilm ş bır zarar de 

melctir. ln~iltere n:ısıl o ' r da bunu 
arlamıvor> 
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ava silahlanma yarışı 
HAVA BO DCELER!Nl.N 

KIYASLANMASI 

1834 huıranmmn &ııce biiytlk cte.
.lltler ha•a Jnıyqtleri ~ ne ~
ludı? Yana ııe harcamaya ı.u .. 1am. 
yorlar? Bu meeele ötreailmeye değer, 
flnıldl, fulalAfDUt bir bOdce harb ku.
fttinin StılnMIDa betdektk .Böylece, 
bltla ıılualarm iatcdiıkleri gibi hare 
ket etmekte oz.gür bulundukları ve han
Iİ bir araıulueal korıtrolu.n bulunmadı
iı Wr .......... bir devletin hava kuv
wti .._., tıelılikıeli bir üatünltik a
labilir ft bu Oat6allk o dnleti blaaa 
ıeçmey. •vbdebilir. 

Bir bava ku·neti bu üatün&üğüniı 
IDC&k deYlet hesabına mı elde edebilir? 
Evet, çtlnkü, bütün dünyada hava en
düatriai bir devlet işidir. 5'a halde dn
let bOdcelerini ~zdcn geçirmekle h•
ft klft"letlerini yanılmadan defedea
direbiliriz. 

1914 ortalarında büyük hava devlet
lerinin büdceleri nasıldı?~ alta yal 
içinde Birk§iık devletlerin yıllık --. 
lama hava büdc:eai 3 milyar, Franaa ve 
İngiltere 2 mılyar, İtalya bir milyara 
•arıyordu. Almanya 1929 dan 1933 e 
kadar yarım milyarken 1934 de bava 
büdcesi ı milyar 260 milyon oldu. 

içinde bugıinku buyuk bava devletleri 
ni ceçebilrr.eai için bu devletlerin ancak 
om yardım etmeleri gerekir. 

itte bugikı, Pranu, İngiltere, ftat
,. " Sovyıet Ruaya de bunu yapmaıkta. 
dlrlar. Bu mmıleketler kendi uçak U-

Gidit hızmm artması 
1932 dea 1935 e bdar ortala.mı gidif 

bıu 1928 dea 1931 e kadır oldııluad.an 
tla1ıı çabııi utzyor, bıu.ıa .nebi tle iç 
1'1d•nberi lulmpredr motorlırlD arlla
aılma.sr olıaUftur. Devamlı hız qıiı 

yukarı en ini• b.ızın ıltıda befi oısbe· 
tiod~dir. 

ULUS 

sonuca varıyordu: "Butan ogrc ıcli! ... e 
rimiz bize, JU anda. alman1arın bi im 
kadar silel uçak sahibi olmadı~ nı g s. 
ten yor.,. 

Şu halde Lord Londonderi ıngıliz 

havac:drğrnm genıflemesi için burrla
dılt progrmnı nasıl inh edeclkti? Şly. 

le diyordu: 'Almanya. buıünldi ı.a,,,. 

kuvveti ne oluna olsun, açıkça bildir-

l' 

1f5t-sı 

Yükaelit hızmm artmuı 
Fula ıdım alan u,lklar 'ok ağır ol. 

duklıtı ı,in yDbeliı •11111lll1r1aı 6'1'
ıa1tıe ilftletebillyorlar. Tei ilfilikler 
tadır ltvvvet/i ve oalırdan yalan yaz. 
de ıs aisbetiııde ağır olaa b.ızlı iki kifi
lilc/er çok dilclcate değecek ilerlemeler 
yapmışlırdır. Tek kifilik uçık SOOO 
rMtHye 1 dakikada çıkar. 

-t' 

ln&ıliz devlet adamlarınıa &Ol'diik
lerı tehlıke necar? 

Yeni bir almaD aud ~ 
dopaaaı mı? Bu kuvvet la&iJteıw,. ıö· 

re henü çok aydtır. BUDllll ilıtdımı· 
1i ihtımaliDe 1rutı tedbir aJ.,orJar. 

P kat inciliz 1111.k9med, .,.. -. 

manda, ne kadar unk Ye inaaılmu g&
rlln.eler de, ba'1m tebWreled de IDle-

....._,.,.:-. 

..l: 

~ ... J,.~. -~ 
o 

l•'ı 

~-E 
...,,;ll#tl -

.:r!. 

tfM • .\ı 

Yükaelit hızımn artması 

••• 
U~ılclarıa kuvveriaio bet ZUJllJ ut. 

muı n :yllhelif Jmıodl tlaba lala 

devamlılık bzaad,,,.., "'""• ea ~
•l' aohayı gitp• dibi ırtırlDlktld11. 

cbr• uçaldarm, yarın bir dayanıfmA 
paktı ile bir :kurtutuı aracı olacai ru 

töylemek ,.ter mi? Avrupanın aaldır cı 

bava kuvvetlerini bir bava lokarn ta 

emrine vermek beld~nen tanaııı mey. 

dana ptirir mi? itilme buna inanmlz. 
ÇUn1ı:U uıu..ı bava kuvvetlerının bir-

letm"i f y.dalı tedbirler almaya yarı· 
yacafı kas bir bilyWc •ldmma da 

Uçak malobna fiatlanmn artmw 
7iatlır nlrodınJan dalla luslı oıa. 

ra ~-••&. çıaH 11a ""°"" 
llp1:lanfa lb llı,...,.,ıü "' .,.lpm&~ 
motor ınıpllrile elde «lilımtedir; laıl-
laorlıa yuapu sel' ı.- " ,_.,,..,.. 
/erdir. 

Bu rakamlara bakarak, hava endiM
tri ve t knaklerinin faydalandıkları 

büdcelerle tam bir nisbet içinde bulu 
dultları 10nucuna varılamaz. Yalnız şu 
kadarı söylenebilir ki İtalyanm hava 
kuvvetleri, ne kadar iyi ellerde bulun
sa da, blidcesi Fran .. ve lngntere bad
ce lcrinin yarııı niabetinde taldıklça. 
bı nl rdan daha kuvvetli olaımz. 

Süel uçaklarm 1928 den 1935 e kadar ıerek kapasite ve gerekse maıoıma tıaUannclaki ilerleaaeler. 
Havacrlıfın teknik il«leınelm yav~lamıyor. Kıpuitekria böyle devamlı sıırette artmaçı uçakların gitgide daba blJyllt bir blcum ve 111trp lmvveil buac&.t

wıaı beldelrtiı; öt• yPtlu mal olma liatlırı da ayai hızlı unyor. Ôyle ki ıitgide dıba ığırlafan blJd~/er. u7ıma dallı il# ae-l• lıuplü olmütı .,. la da ... 
lfbsrzlanımym tlofnı atılmq bir atlmı ıll~ g6fterilmelrt.clir. 

Öte yandan para ber nıktt zamanın 
yerine geçemes. Ve banma içindU ki 
alman hava endüstrisinin, 18 aydanbe· 
ri ne kadar tetyik ıöraaüt olana ol -
sun, iddia edildiği kadar büyük işler 

g6rmüı olmadığı söylenebilir. Çünkü 

3.ooo 

J1~ "••l "'10Ka.ıle 
'928 

Ntiaalerini artırmak için Almaııyaya 
karp ppk daft'anıyodar. Halbu.k1, fU· 
rau meydandadır ki, Almanya &ibf b6-
J6k bir tıelıınik ... eMletrl IDllDlelııetl, 
eğer kendiaine saman Ye imlrin werilir. 
• diler devletlerle arMIOda ol-. usa-

. 

mittir ki franaularm ana yun! toprak. 
larında bulundurdukları kadar uçak 
yapmak niyetindedir ... 

DelDlık 1d Ahmnyanm ba'V&Clbkta 

Branea'ya denk olmak iddiurdır ki Ja
plteN)'i .m.mdald lmnıetleft ~ mı. 
Une çıkarma;y11 ve bu ıuretle 1937 de 
blsim lııanıetlerlnüe w aJmanlarm ftr
malıı lMıedl1ı:leri ım..etlere ctecllr bir he. 
Je koymaya sevketmiıtir. 

AJIU chae &YIBI bmaraamda B. 
JWcMa Almanyanm ftiNf etmlt oWa
la ıa,ıeleftten bahederek faclJterenia 
c.te ana JUl'dda PramanınWıne denk bk 
lıava kur•ed yapmeyı hedef tuttufunu 
llyledl. 

ırran.u kuYVetini de, uzak clopda
ld uçakları ~ Utm&dan. 1500 uçak 
oranlayarak İngiltere aıyawmm hiç 
bir uJuaa bava egemenliğini vermemek 
oldufunu anlattı. 

928 den 935 e bd:ar ıece bomba .. dı man uçafmm bpuite.indeki aı ~11 

tıtt inıillz bavacılıiuun ıwıle
mesi IObeblerini İngiltere htlktlme1i 
b&yle isüı ediyor. Yalnu bu izah yeter 
derecede kaaatat verid delildir. 1928 uçıtı ISO lıilo ylü# •atte ISO ki lolM'tte yıpaıü f()O ldlometrelik yere 

kıldır 6"1eWI,,_.,•· Bu llfÜ/arın tecwıi zarar verme bpasiteleri 11 sut içia Uf 
to1t - tiı...tre ~ efliliyorda. Ayni ı• ttlır içinde 11'1.Z aç"1 -.ttt llO kllo
ıonn luslı •çll'd bn UÇUffı fOO n H .atıe llOO IOD-kDometn yapıyor, UJS 
tıpı ıse sa;ı.tte 235 kilometre hızla uçırd ber 11f11ffa ııoo n 24 aatte ffJO ton-.ti
lo~tre ,_ydaaı getiriyor. B~ ta açıklana arır Nl'llle kıpıslte• 1 yıldı 1 
tere dU. ı.ı.ı.,. -.. bl'frb* ..,.,ına llatlan ıf atım n ıldığı ıd1m •7'• 
,, itiht ... tıkcı 

Geçm 19 _,... o .... h1ıeGU. 

mit olan bava kredi8inin ubimm IC

bebiııi anlatmak içİll ima ,...tpd. 
nam ~da diyordu ld: -BU tal· 
- upklar ,aptık, eme do ba Jol4a 
devlllı ecleeefb. Hava fllolanm yapmak 
IPa acelqe kapı"mk cleluqia IOll 

Wdi olurdu,,. Gerçekten, o ....,.,.. ı. 
ctHs hm programı bet yılda 1alaıs 
500 uçak yapmayı gSııetfyorclu. 

WliplW lr.i, llranude o1daiu War 171 lr=-.b'llr. O p, barcammt olan 
Lacümc ve Birlepk clnletlerde de bu- ,..ı ~ m1ıy. ..-..... Avrupa 

aümıU fabribJana. lllikıad'tlırln. -. • •-.-. otacaktır, bir U.. .Uah· 116ıJd, birdenbire, bil ....uwı 
propam • insi• ylnetgerinln terimi· 
le • delice tıir procr-Ja dellldriJdi. 
Bu proenm tnptterenin - ~ 
1d bnederlDi Dd pda lg tıatma p· 

talanD. u.aaaa iKileria __. • &WI ........_ yapm1ı: imlrin•ı bWt8n 
11arm&,.lanD wrWıP bıılar tcak " aıııeallcı 6ıal6: 'tım 1iafka1 
ıau1ı 1•rarı ,.e1ttın•ı,.. wı• • 
JaanetU 1t'8de• _,._ .-.. lKGtıa IL\VACILIGIHJN 
.................... pi 1 • GDillLmSt 

1ıımnak pyellal gldlyonla. 
GlrlDlpe doUlik IUUJan fatıat ı.t. 

ı.r tıc bircok milyarlık it ......,ı.n 11· Y111raı4a alrdlk W lncills Mk• ... 

relılllittir. n. almmlana ~ lana lawNde. 
halde tborkMle pk ........... olan bu 

rini kendi mnetlcrindeıı P 8Plı meeeleJi ..ı lala etmeli? HAVACILIKTA YIUftLqMlt 
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rcıkete sevkedebileceğini söylemiştik. 

Buna karşılık da, diyorduk, en kuvvet

li devlet hava saldırıcısına karşı fay • 

dah bir aavgada buluıunaktan eksin ola

caktn. 

1935 de de hatırı sayılır bir dereceye 
gelebilmek için bu saldırıcı kuvvetlerin 
pek geniş 'btidcelcr hazmetmesine tu
zum vardır. Ve bu kuvvetler harcanan 
bütün çalışmalara rağmen henüz kor. 
kutucu bir hal almamıştır. Bir yıldan
bcri başlamış olan hava silahları yarışı· 
nm iıki faydalı tarafı olmuştur. 

Bu yarış ispat etmiştir ki kom. 

şuları tarafından dikkatle gözetilen hiç 

bir devlet bu sahada ezici bir üstünliiık 

elde etmek imkanını bulamıyacaktır. 

rumunu hu gun biıa.: daha derınltşti. 
recektir. 

Fıkrimizce bu imkan bugün her za
mandan çok vaıdır ve buna bcM~k ola
rak da arsıuluo;al politikanın son belir· 
]erinden birçogunu gösterebiliri.:. 

Sıya.aal uzlaşma olmadıkça kuvvet. 

1i saldırıcı hava filolarının yapılması

nı tehlikeli gösteriyorduk. Şimdi Avru· 

pa bu kuvvetleri yaratmaya uğraşmak· 
tadır. 

Bu yarış ispat etmiştir ki bu kuv· 
vetlerin meydana gelmesi, hatta en kuv
vetli ve büyük devletler için bile çok 
zaman ister· 

Fakat bu boş yarı~ kendiliğinden 

duramaz. 'Tamtersine, Avrupa süet uçak 

çıhkları ne kadar fazla para yutarlarsa 
o kadar daha doymaz bir hale gelecekler 

dir. Çünkü teknik sahadaki hiç durma· 
yan ilerleyiş kullanılan uçaklarla son 
sistem uçaklar arasındaki kalite uçu-

Şu halde uzmanların teknik ve süel 

lüzumunu her zaman iı:ıpat edebilecek

leri bütün yeniliklerıe giri~mek rni ge· 

rekecektir? seçmek laznn: ya bu man

tıksız kanuna uymalı veya hava kuvvet

leri için yeni bir arsıulusal istatü mey. 
dana getirmeli. 

Şunu da göste.miş olmamız yeter 
ki daha l>ir veya iki yıl için gereken 
uz.la mayı yapmak yolu açıktır. Fakat 
büyük Avrupa devletleri bu son carc
ye baş vurmaktan geri dururlarsa, ve. 
ya bun.a inanmazlarga hava silahlan 
yarışı hava harbını doğuracaktır. 

Şurası var ki 1932 de olduğu gibi 

Fakat bugünün Avrupasında büyle 
bir pakt yapmak imkanı var mıdır? lJA/\'Rf HUŞF. 
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ı haziran 1934 de Avrupad:ıki b~lıca hücum uçakçılık/arının dıı r11mu11u gösterir tablo (Bombardıman uçaklarile, bu işte kullanr/abi lecek öreki uçak/ar.) 
Her murabba 10 tane ilk hat uçağını, içerisi çizilmiş murn/Jflalrır da 1931 den :;orıra işletilmefe baslamış ve modelleri az eskimi~ uçakları göstermektedir. 

t 
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1 haziran 1934 de Avrupadaki başııca uçakçılıkların {avcı uçakları) durumu 
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Göz önünde tutulan bu üç memleket için yekunu yüz de 15 artıracak olan birer kt§llık aenız o·• er uçakları hesaba 
katılmamıştır. Avcı uçağının savga kapasitesine olan gü ven/erine göre, genel kurmaylar bu kategoriye az veya çok 
önem vermektedirler. A vrupada ~İmdi genel olarak, yal nrz hücuma yarayan, birden fazla adam t.-ışıyan harb uçaklar• 

le ağır bombardıman uçakları edinilmek isteniliyor. Avrupadaki sivil uçakçıhklar (okul. turizm, taşın V.B.) 
En ufak rakam - siyah sütun - yekünda ta~rn uçaklarrnra tuttuğu yerdir. 

«Hava si!f.hl&nması yarışı» nın bC\şlangıç tarihi olan 1 haziran 1934 de Avrupa'daki « hücum uça!cçı lığı » o kadar korkulacak gibi değ ildi; aradan bir yıl geçtikten M>n

ra gene korkulacak gibi değildir. 

"Hava iliıhlanrna yarı§ı., nın kınay hir evreye girdiği tarih sayılabilecek olan 1 haziran 1934 de Avrupadaki başlıca uçak kuvvet Jerinin durumları, savga veya büctlnı kapasitelerine Kdtt, yuhrdalci 

grafiklerde gb~terilmeğe çalışılmıştır. 
ller memlekette "yenılcştirme planlarını,, veya büdceye konc I<. cak yeni paraları haklı göstermek için ı/eri sürülen tehlike, öteki memleketlerin biicum uça.kcılıkları idi. Oaua için, parl4mentolan ve. 

ya resmig komisyonlara bu iş için lıer lıa/de gösterilmiş bulurı an ve reddi mümkün olmayan unsurlara bakarak Avrupadaki en büyük üç uçakçılık örgütünaa eskimi~ uçaklan kullanmak &onz ile bU
cüm bakımından hemen lıemen biribirlerile eşit olduklarını görmek çok ilgen olur, 

Şüphesiz daha o zaman, fakat 1935 deki bir gerçeklik gibi, alman hücum uçakçılığınrn da sözü geçmiştir. O zaman alman uçakçı lığı, ancak deği§tirilmiş bir tecim uçakçılıtı olabilirdi; oaaa it;iıı 

grafik/erimizi, "kullanılabilir sivil uçakçılık,, ı da ilave ederek tamamladık ve bu kategoriye - süel bombardıman uçaklarının orta lama kuvveti 1.000 beygir iken • kuvvetleri 500 beygirden fu/a olan 
taşın uçaklarını da soktuk: bu uçaklardan Avrupa topraklarile Akdenizde Fransa için 104, Büyük Britanya için 11, ltalya için 64 ve Almanya için 84 tane vardı. Bu filolar sivil ~ekilleri altında, 11ıra
siyle, para ~etirir cinsten 94, 28, 63, 91 ton yükü SOO kilometre ( yalnız gidiş) uzaklığa kadar götürebilirler. Harb zamanında 500 kilo metre uzakta olan bir bombardıman bedeline gidip gelmek gereke
ceğine göre yol iki kat artacağı. yapılacak süel düzenler ağırlrk vereceği ve uçnğrn içinde bulunacakların sayısı artacağı için, yukar daki tonaj/arın üçte birini almak doğru olur. Buna göre, ele aldığı. 
mız üç memleketteki sivil uçakçılrğın - 31, 9 ve 21 ton hesabiyle - süel uçakçı lığa yapacağı yardım pek büyük değildir; alman taşın ııçakçılığr da harb uçakçılığı haline konulursa bu sDel uçakçrlık. 
fardan birisinin kaqısında • her sefer için 30 ton hesabile • daha kıı.,vetsiz bir şey olacaktır. Genel bakımdan sivil uçakcılık/ara gelince, sonuncu grafik İngiliz hava bakanlığının 25 mart 1935 d~ çıkar. 

dığı bir istatistiğe dayanaralc bu uçakçılrklarrn durumunu göstpr n:cktedir; bu grafikte ltalya çok zayıftır, Fransa, Almanya ve lngil tere biribirlerini korkutacak halde değildir. Bu İngiliz istatlstili 
arsıulusal resmiğ defterlerin istatistiği ile de (Fransada Verit<'-; bürosu) kontrol C'1ilmi'jtir. Bu istatistik 1 ikinci kanun 1935 tarihin de Fransa için 1789, Almanya için 1425 ve ftalya için 430 uçak f65· 

termektedir. 

l
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Ankara Levazım Amirliği Satın 

1 A ma Komisyonu ilanları 

Eskişehir garnizonundaki asker ihtiyacı için 110.000 
kilo sığır eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi: 29. 6. 935 cumartesi günü saat 11 de Eski· 
şehirde kolordu satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartname mesai zamanlarında her gün komisyonda 
ücretsiz olarak görülebilir. Şartnamenin sureti bir lira 45 
kuruş ücret mukabilinde komisyondan alınabilir. 

Etin tahmin bedeli 29. 700 liradır. Muvakkat teminatı 
?Z2.7 lira 50 kuruştur. 

İstekliler teminat makbuzu ile birlikte teklif mektub
lannı eksiltme saatinden en aşağı bir saat eve1 komisyo· 
na vermiş olacaklardır. Ve ticaret odasında kayıdh olduk
larına dair vesika ibraz etmeleri mecburidir. (1375) 

1 - 2386 
İLAN 

1 - Selimiydeki askeri hayvanlarının ihtiyacı ıçın 
490,000 kilo kuru otun kapalı zarfla eksiltmesi 3 temmuz 
935-çarşamba günü saat 15 te Selimiyede askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Otun tahmin bedeli 19600 muvakkat teminatı 1470 
liradır. 

3 - Teminatlar ihaleden iki saat evel muhasebecilik 
veznesine yatırılmış olacaktır. 

4 - Başka malsandıklarma yatırılmış olan teminat 
makbuzlarını veya banka teminat mektublan ile diğer bel
gelerin teklif mektubları içerisine konulmuş olması lazım· 
dır. 

5 - Şartname her gün komisyonda görülebilir. 
(1435) 1 - 2498 

İLAN 
Ankara garnizonundaki kıtaat ve müessesat efradının 

ihtiyacı için 18,000 kilo sade yağı münakasaya konulmuş
tur. 

2 - Şartname eyyamı tatiliyeden maada her gün öğ
leden sonra ücretsiz olarak Ankara levazım amirliği satın 
alma komisyonunda görülebilir. 

3 - Münakasası 26 /haziran/935 tarihine müsadif çar-

şamba günü saat 11 de Ankara levazım amirliği binası da· 
bilinde levazım amirliği satın alma komisyonu tarafından 
ya pdacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuli iledir. 
5 - 18,000 kilo sade yağının beher kilosunun muham

men fiatı 95 kuruştur. Mecmu tutarı 17100 liradır. Temi· 
natı muvakkatesi 1282,5 liradır. 

6 - İsteklilerin ticaret odasında mukayyet oldukları
na dair vesika ibraz etmeleri mecburidir. 

7 - Teminatı muvakkate makbuzları ile birlikte teklif 
mektuplarım münakasanın yapılacağı muayyen saatten 
en aşağı bir saat evel Ankara levazım amirliği satın alma 
komisyonuna vermeleri. (1276) 1-2267 

İLAN 
1 - Ankara garnizonunda kıtaat ve müessesat efradı· 

nın ihtiyacı için 300 bin kilo sığır eti münakasaya konul
muştur. 

2 - Şartname 3 lira 30 kuruş ücret mukabilinde An· 
kara levazım amirliği satın alma komisyonundan verilir. 

3 - Münakasası 26 /haziran/935 tarihine müsadif çar
şamba günü telgrafhane ayarı ile saat 15 de Ankara le
vazım amirliği binası dahilinde levazım amirliği satın al
ma komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuli iledir. 
5 - 300000 kilo sığır etinin beher kilosunun muham

men fiatı 22 kuruştur. mecmu tutan 66,000 liradır. temina
tı muvakkatesi 4550 liradır. 

6 - İsteklilerin ticaret odasında mukayyet oldukları
na dair vesika ibraz etmeleri mecburidir. 

7 - Teminatı muvakkate makbuzları ile birlikte teklif 
mektuplarım münakasanm yapılacağı belli saatten 
en aşağı bir saat evel Ankara levazım amirtiö-i satın alma 
komisyonuna vermeleri. (1275) 1-2268 

Muham- Tırnak 
men fiatı No. 

Lira 
5 625 
4 629 
5 124 
7 115 
8 13 

İLAN 
Donu ve cinsi 

Kızıl kır erkek katır 
Al dişi katır 
Doru dişi katır 
Yanık kestane doru erkek katır 
Koyu doru dişi katır 

6 36 Koyu doru erkek katır 
3 68 Doru beygir 
Muhafız alayına ait olan ve yukarda muhammen fiatı, 

tırnak numarası ve donu yazılı olan 7 baş hayvan 27 ha
ziran 935 tarihine müsadif perşembe günü saataltıda Ak
köprü at pazarında müzayede ile satılacaktır. İsteklilerin 
vakti muayyeninde müzayede mahallinde bulunmaları. 

(1362) 1~2370 

İLAN 
Ezine, geyikli, ve ayvacık garnizonlarının senelik ihti

yacı olan 855000 kilo un kapalı zarfla münakasaya konul
muştur. 

· 2 - Beher kilosunun muhammen fiatı 9 kuruş 25 san
tim olup ihalesi 11-7-935 tarih perşembe günü saat 15 de 
Bayramiç tümen satın aJma komisyonunda yapılacaktrr. 

3 - Münakasaya girecekler verecekleri un•un şerait 
ve evsafını öğrenmeleri için bulunduğu mahallin satın al
ma komisyonlarına müracaat ederek öğrenebilirler. 

4 - Münakasaya girecekler 5204 lira 38 kuruş muvak
kat teminat makbuzu ile münakasa kanununun 2, 3. üncii 
maddelerine göre istenilen vesikalarla birlikte münakasa
dan bir saat evet komisyonda hazır bulunmalan. (1425) 

t LAN 
1 - Alpulludaki kıtaat 

için 160.000 kilo ve 19.000 
liralık un kapalı zarfla ek
siltmeğe konulmuştur. 

2 - İlk pey 1425 liradır. 
3 - İhalesi 24 haziran 

935 pazartesi günü saat on 
yedidedir. İsteklilerin vize 
satın alma komisyonuna gel-
meleri. (1323) 1 - 2310 

I~ ~~~n~ara ai~;~:di;:~;~~:~li;~ı ~: 
:~ ilan lan ~~ 
• • 

İLAN ~ 
22 haziran 935 den itiba-

ren francalaya 17, birinci 
ekmeğe on bir, ikinci ekme
ğe on kuruş fiat konulmus· 

1-2535 

tur. (1457) 1-2548 

İLAN 

1 - Atpazaruıda çayha
nenin altmJa 27 ve 28 nu
maralı ufak dükkanlar 31-S. 
936 gününe k;ıdar açık artır
ma ile kiraya verilecektir. 

2 - Muhammen bir sene
lik kira he<leli (~O) liradır. 

3 - Muvakkat teminat 
(3,75) liradır. 

4 - Şartnamesini görmek 
istiyenler her gün muhase
beye gelebilirler. 

5 - İhale 8-7-935 günü 
-;aat on beşdc artırma ve ek
siltme komisyonunda y~nı-

' la::aktır. (1456'ı ' -">'l49 



s··nler Bank 
Umumi l\lüdürlüğünden· 
Nazilli basma fabrikası iltisak demiryolu için lü

zumu olan 4400 adet meşe travers (sif İzmir teslimi) 
açık eksiltme ile alınacaktır. Bunların muhammen be
deli 0680 liradır. 

Bu traversler Devlet demiryollarında kullanılan 
ahşap traversler metan etinde olacaktır. İ ste~ıi.ler 
fazla izahat almak için Sümer Bank İnşaat servısıne 
müracaat edebilirler. 

Eksiltme 5 Temmu:t 935 cuma günü saat 16,30 da 
Ankarada Ziraat Bankası binasındaki Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünde yapılacaktır. Eksiltmeye işti
rak edebilmek icin i"steklilerin 726 liralık teminat 
göstermeleri la:z~mdır. 1-2512 

Nafıa Vek:aletindcıı: 
Kapalı Zarf Usulile ekssiltme ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan iş (Kırklareli vilayetinde 
Kırklareli - Edirne yolunda betonarme İnece köprüsü in-
şaatı) dır. 

İnşaatın keşif bedeli 48000 liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler \ ' C evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Nafıa isleri §Craiti umumiyesı. 
d) Tesviyei türabiye, sose ve kar gir in~aata dair f cnni 

sartname, 
e) Betonarma büyük köprüler hakkında fenni sartnamc 
f) Kesif hulasası cetveli, 
g) Proje, 
İstiyenler bu !';>artnameleri ve evrakr 240 kuru~ bedel 

,nukabilinde Nafıa Vekaleti Şoseler Reisliğinden alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 5. 7. 935 tarihinde cuma güni.i saat 16 da 
Ankarada Nafıa Vekaletinde Şoseler Reisliği dairesinde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 3600 lira 

muvakkat teminat vermesi. bundan haşka aşağıdaki vesi
kabrr haiz olup göstermesi lazımdır. 

ı - Ticaret Odasma kayıtlı bulunduğuna clair vesika 
2 - j stekliler yapmış oldukları i~lere ait vesikaları 

gü tererek eksiltmeğe girmek için Nafıa Vekaletinden 
dıl·yet vesikası alacaklarclrr. 

6 - Teklif mektuplan yukarda üçüncü maddede yanlı 
saatten bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği dairesine 
g-etirilerek Eksiltme komisyonu Reisliğne makbuz muka
hilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet ürüncü maddede yazılı saate kadar gelmi!Ş olması 
\ e dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması ta
zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1416) 

1-2508 

7A>ngu1dal-- Defterdarlığından: 
Cinsi Mahallesi Mevkiı 

Ü zeri açık Meşruti- Gazipa~a 
Mesahası Muhammen kry

meti lira 
kargir iki yet caddesi 93 metre 12 

desi me. 16,250 
Hududu ... 
Sağı Bay Dürrii ebniyesi solu Rızaya 
tefviz edilip ondan Osmana satılan 

nısıf dükkan arkası ote1 bahçesi ve 
kısmen kayahk. 

Balada evsafı yazılı iki dükkan olbaptaki şartnamesi
ue tevfikan kapalı zarf usuliyJe ve peşin para ile 2 temmuz 
935 salı günü saat (15) de satılacaktır. 

İsteklilerin teklif mektuplariyle yüzde yedi buçuk nis
petinde teminatlanm yukarıda yazılı saatten bir saat evel 
satış komisyonuna getirerek mukabilinde riyasetten bir 
makbuz almalan lazımdır. 

Posta ile gönderilecek mektuplarm yukarıda yazılı sa
ate kadar gelmiş olması ve dış zarf m iyice mühür mumu 
ile kapatılması mu1ttezidir~ 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
İşbu satış bedeli için ikinci tertip mübadil tasfiye vesi-

kası koponu kabul edilecektir. (1426) 1-2476 

Harita umum ıııüdürlüğiinden: 
Harita kıtası için 41 nıekari hayvanı satın alınacağın

dan isteklilerin her gün Cebeci'de harita umum müdürlü
ğü levazımma hayvanlariyle birlikte miiracaatları (1361) 

1 - 2396 

Etlik. l\'lcrl{ez lallora tuvarları 
l\'.lüdürliiğünden: 

Müessese motörü için aşağıda adları yazılı maddeler 
pazarlık suretiyle satın alınacaktır. Şartnamesini almak 
istiyenler müessese müdürlüğüne ve eksiltmeye talih olan
lann da 28. 6. 935 tarihine müsadif cuma günü saat 15 te 
Ziraat Vekaleti muhasebe müdürlüğünde toplanacak olan 
komisyona gelmeleri. (1399) 1 - 2436 

Kilo 
2350 
230 
200 
1400 

Mazot 
Kalın valmm yağı 
Hafif ben·,in 

ı' 

Bursa Evkaf müdürlüğünden: 
1 - Bursamn İsmetpaşa caddesinde vakfa aid 101, 103, 

105, 107, 109 No. 1ı arsaya yapılacak otel ve garaj ya
pısı kapah zarfla eksiltmeye konmuştur. Keşif bedeli 
19079 lira 39 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafia işleri şeraiti umumiyesi. 
D - Fenni şartname, 
E - Keşif cetveli ve resim, 
İstiyenler bu şartnamelerle evrakı 95 kuruş bedel mu

kabilinde Bursa Evkaf müdiriyetile İstanbul ve Ankara 
heyeti fenniyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 - 5 - 935 tarihinden 27 - 6 - 935 
perşembe gününe kadar bir ay olup 27 - 6 - 935 günü 
saat 15 de Bursa Evkaf idaresinde eksiltme komisyonunda 
ihale yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile } apılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 1431 lira muvakkat 

teminat vermesi. Bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermesi lazımdır: 

A - En aşağı 20 bin liralık yapı işi yaptığına dair 
Nafia baş mühendisliğinden tasdikli vesika ve mes'uliye
ti fenniye için diplomalı mühendis \'Cya mimar veya fen 
memuru göstermesi. 

B - Artırma ve eksiltme kanununun 3 üncü maddesi
nin A ve B fıkrasmda yazı1ı vasıflan haiz ise buna dair 
vesika. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda üçüncii maddede ya· 
zıh saatten bir saat evveline kadar Bursa Evkaf Mücliri
yetinde komisyona getirerek makbuz mukabilinde eksilt
me komisyonu reisine verilecektir. Posta ile gönderile
cek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saata ka
dar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (1237) l - 2192 

Sivrihisar Belc<liye~in deıı: 
4640 lira muhammen bedelli font boru otuz giin miid

detle ve kapalı zarf usuliyle miinakasaya konulmustur. 
İhalesi 8-7-935 pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 

Talipler şartnameyi Belediyeden alarak söylenen gün
de saat 15 kadar teklif mektuplarım makbuz mukabilinde 
Belediye başkanlığına vermeleri ve teklif mektuplarına 
% 7,5 nisbetinde muvakkat teminat leffetmeleri ilan olu· 
nur. (1413 3301) 1-2454 

l(alecil{ belediye Başkanlı~rından: 
Keşif bedeli (2475) lira (31) kuruştan ibaret olan (11) 

diikkan ile bir furunun mticeddeden insası 12-6-935 tari
hinden itibaren (15) gün müddetle açık eksiltmeye çıka
rılmıştır. Ehliyeti fenniyeyi haiz taliplerin 3 7,5 dipozito
lariyle ihale günü olan 27.6.935 perşembe günü saat on 
beşe kadar Kalecik Belediye dairesinde müteşekkil ko-
misyonu mahsusuna müracaatları. (1407) 1-2451 

Ba~ııı Genel Diı~ektörliiğüııden: 
Basın Genel Direktörlüğünün her gün bastırmakta olduğu b t

keler açık eksiltm~ye konmuştur. 5000 lird ~ımulan bu işi iı2crine 
almak istiyen basıncı1arm şartlarımızı öğrenmek üzere basın genel 
direktörlüğünün vilayetler evindeki eksiltme komisyonuna 15 giin 
içinde, her gün 9 dan 18 e kadar baş vurmaları. 

Kırşehir ill>aylığmdaıı: 
Kırşehrinde yapılacak ve 9825 lira keşif bedeli olan vi

layet evi insaatı 18 haziran 935 den itibaren on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 2 temmuz 
935 salı günü vilayet daimi encümeninde saat on 'altıda 
yapılacaktır. Eksiltmeye girmek istiycnlerin 737 lira mu
vakkat teminatlariyle vilayet daimi' encümenine veya mu
hasebei hususiye müdiirlüğüne mürcaatları ilan olunur. 

{1454) 1-2545 

Anl{at'a ilhaylığın daıı: 
1 - Onuncu Yıl yatı oknlası için yiyecek almacaktır. 
2 - Bu yiyeceklerin tasarlanan değeri en cok (9025) 

liradır. 

3 - Eksiltme kapalı 7..arf biçiminde yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin şartnameyi görmek için her gün Anka

ra Kültür Direktörlüğüne gelmeleri ve artırma eksiltme 
yasasına göre hazırlayacakları kapalı zarflanm da 1-7-935 
pazartesi günü saat on beşde Ankara ili süel komisyonu 
başkanlığına vermeleri. (1459) 1-2550 

Türk IIava l(ıırunıu 

Büyük ikramiye 50,000 liradır. 

Aynca; 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramivelerle 
• 20.000 liralık mükafat vardır. · 

• 

~Ar t-,. 1 

DAKİK, HASSAS, S~GI..AM ve BASI t 
1 

İşte; bütün dünya
1
da tanılmı · 

R E V U E Saatlerinin 

olan ~ 

~ 
1 • 

başlıca evsafı bunlardır. ~:f 

REVUE saatlerinin yeni koleksi}onunı 1 
görmeden saat almayınız. ~ 

Ankara'da, Rıza Tevfik. Bankalaı caıl· 

desi 8 l-240Q .. 

KIZILAY GENEL MERKEZİNDEN: 
Kinin ile bütiin milhleri ve kinin ve cıva ve Bizmut ile 

yapılıp sıtma \'e firengide kullanılan bütün müstahzarla
rın memlekete sokulması ve memleket iç.inde yapılması 
monopolu bir kanun ile Türkiye Kızılay Cemiyetine ve
rilmiştir. 

Sıhhat Bakanlığından izin alınarak veya izine tabi ol
mıyarak bu müstahzarları memleket içinde yapanların a
şağıda gösterilen tafsilatlı bir beyanname ile haziran ni
hayetine kadar Ankarada Kızılay Genel Merkezine mu
racaatları Iaznndır. 

1- Müstahzarın ismi ve şekli ve varsa ruhsatname ta
rih ve numarası 

2 - Müstahzar sahibinin ismi ve yaptldığı laboratu -
varın ismi ve adresi 

3 - Müstahzarın havi olduğu müessir maddelerin ne' i 
4 - Bunların senelik vasati satış mikdarı 
5 - Müstahzann toptan, perakende satış fiatlan. 

1-2518 

C.H.P. Genel Sck:reterliğinden: 
Dağılan türkocaklarında alacağı kalanlara ödeme ya

pılmak için yeni bir karar verildi. Bu karara göre: 
A) Aylıktan, kitap parasından alacaklı olanların bu 

alacaklarının tamı, 

B) Alacaklarının tutarı 500 lirayı geçmeyenJerin bu 
miktara kadar olan alacakları, 

C) Alacakları 2.000 lirayı gecmeyen sosyetelerin bu 
milrtara kadar olan alacakları, 
ödenecektir. İlgililerin belgeleri ile C. H. P. merkezindeki 
türkocakları hesaplarım arıtma komisyonuna başvunna-
lan ilan olunur. 1-2520 

ANKARA ASLİYE MAHKEMESİ BİRİNCİ HUKUK DA· 
İRESİNDEN: 

Trabzon vilayetinin Bümre nahiye~inin kavala k. den Genç Ali 
oğullarından HaliJ İbrahim oğ. Rüsteme: 

Ankaranın yapracık köyünden karınız Emire ile on senedenbe• 
ri evli bulunduğunuzdan üzerinize düşen kocalık vazifesini ifa et. 
mediğinizden sekiz sencdcnberi Ankaradan firar edip aile şeraitine 

ıfayet etmediğinizden dolayı Ankara 3 üncü sulh hukuk mah~c..
eindc vaki sulh tese'bbüsünün de akim kalmasından dolayı aleyhi• 
nize karınız Emire tarafından açılan boşanma davasının arzuhal 
sureti yukardaıki adresinize gönderilmiş ve yapıJan taharriyatta Lu .. 

lunduğunuz adrt-sten çıkıp nereye gittiğiniz m.aH\m olmadığından 
be.hisle mübaşir tarafından bita tebliğ iade .edilmiştir. 

İkametgahınız meçhul bulunduğundan mahkemece ilanen tebli· 
ğat ifasına ve mahkeme giinü olarak da 17.7-935 çarşamba saat H 
talikine karar vcritmi,tir. MezkQr gün ve saatte Anıkara asliye bi~ 
rlnci hukuk mahkemesine gelmeniz ve yahut musaddak bir vekil 
göndermeniz aksi taktlirdc gryabxnızda muamele yapılacağı malQ.. 
:nunuz olmalı: Uzcre ilanen tebliğ olunur (1452) 1-2537 

Ankara 1\filli Emlak 
müdüFlüğiinden: 

Ankaranm Gül viran ınevkiinde Abdullah oğlu Arif ve 
mahdumu Seyidin mutasarrıf bulunduklan araziden 35639 
metre murabbaı sahanın istimlaki takarrür etmiş ve Şar· 
baylıkça kurulan heyetçe mezkur sahadan beher metre mu 
rabbama altı kuruş bedel tahmin edilmiştir. İşbu bedele ve 
istimlak muamelesine itirazı olanların sekiz gün zarfında 
Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat 
eylemeleri lüzumu ilan olunur. (1460) 1-2551 
! •ımımııı 11• '" ıııwmııı~mıııı nınrnnı nı ıııı.ı11111111111ıınııı~ ıımııfl!ıınıııımı~ııııııuııııı ııııuııu l1111UDflilllll'J11111Ulllll!I 

~ Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüği. 
~ 

; Satın Alma Komisyonu ilanları 1 
120000 METRE TORBALIK BEZ 

Tahrı:in. edilen b~deli (40800) lira olan yukarda mik
tarı ve cınsı yazılı malzeme askeri fabrikalar umum rnU
dürlüğü satın alına komisyonunca 3 temmuz 1935 tarihin
de çarşamba günü saat 15 te kapah zarf ile ihale edilecek
tir .. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerın muvakkat teminat olan (3060) lirayı havi teklif 
mektuplarım mezkur günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (1405) 1-2444 

2000 TON MAZOT 
60 TON DEVRİ DAİM 

YAGI 

Şartnamesinde tadilat ya
pılan ve tahmin edilen be
deli (150000) lira olan yu
karda miktarr ve cinsi yazı
lı malzeme Askeri Fabrika
lar Umum Müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 8 tem
muz 935 tarihinde pazartesi 
günü saat 16 da kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartna· 

me (yedi) lira (50) kuruş 
mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (8750) lirayı 
havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 15 e ka· 
dar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatta komisyona 
müracaat1arr. (1446) 

1-2539 



SAYIFA 8 

Ankara Valiliğinden: 
Parsellere ayrdarak açık artırmaya konulan Çubuk 

gayı üzerinde Kınalı köprü üstünden 18 nci. parselde gös
terilen yere kadM 4 parça sahadan çıkarılacak KUM 24 
haziran 1935 pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla vilayet 
daimi encümeninde ihalesi yapılacağından isteklilerin 37 
buçuk liralık teminat makbuz veya mektuplariyle encü-
mene gelmeleri ilan olunur. (1463) 1-2554 

Türl Bankacılığında 
Halk Lehine 

Büyük bir yenilil{ .. 
En küçiiğiiudnı en biiyliğiine kadar para 

~ahiblerinin 

iRADLARINI 
Her ay h:tıfmda muntazaman alabilmeleri 

temin ediliyor 
Bu hii"iik hadisenin tafsilatını 

Pel{ Yakında 
hu -ütnnlarda okuyaeak•muz. 

1-2540 

Jandarma Genel 
Komııtanlığından: 

Muvauaf jandarma hesab memuru olmak için Milli 
Müdafaa Bakanhğmm İstanbul'da bulunan hesab memur
ları mektebine istekli ihtiyat subayları (zabitleri) gönde
rilecektir. İstekli olanların kabul şartlarını anlamak üze
re jandarma mmtaka kumandanlıklarına (K. hklarına) 
müracaatlan ilan olunur. (1350) 1 - 2376 

§ Ull 111111111111 Hlll lllUllllllllU 111111111111111111111111111111Hl11llllHllllHI111111111111 = 
~ Dikkat = --:: 23 Haziran 1935 pazar günü sabah 8 den 12 ye ka- = = dar Cebeci - ôncebeci ve sağhk enstitüleri çevresinin = 
~ Elektrik cereyanı, hava hatlarında değişiklik yapıla- E -= 5 cağından kesilecektir. _ 

~ Ankara Elektirik Sosyetesi ~ 
~ u 1111111111111111111111 m mu m 11111111111H1111111ıı111111111111111111111111111111111111111 = 

ANKARA ICRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME· 

MURLUÖUNDAN: 
ı - Mahcuz olu? satılmasına karar verilen tapunun kütük 34 

pafta 25 ada 145 parsel 19 numarasında kayıtlı ve Ankaranın Doğan .. 
b~y mahallesinde taşdöseme sokağında kain arsa aşağıdaki şartlar 
dairesinde açrk aı-tırınaya çıkarılmıştır. 

2 - Evsaf ve mi.ıştemilat: Arsa 86 metre murabbaı olup iJci ta
r~fı ev, iki tarafı .da kerpiç duvardır. Heyeti umumiyesine 172 lira 

kıymet takdir olunmuştur. 
3 - Satış peşin par·a ile olmak üzere 29-7-935 tarihine müsa

dif pazartesi günü sut 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul 
satış memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme· 
tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanm te· 
minat mektubu ile. kuuııen teminat olarak kabul edilen hazine tah· 
villeri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 

ini bulduktan ve üç efa nida ettirildikten sonra mezkur günün 16 
ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

· 6 - İşbu tarihdeıki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yü?.de 75 ini bulmadığı takdirde 13-8-935 tarihine müsadif 
sah günü saat t4-l6 ya kadar yapılacak ikinci artırmada (Keza mu
hammen kıymet>in yüzde 75 ini bulmak şartile en çok artıran talibi

ne ihale olunacaık ve bu nisbeti bulrr.ıadığı takdirde ise 2280 numa
ralı kanunun ahkamına tevfikan borç be§ sene müddetle tecile tabi 
tu tttlacaktır.) 

7 - Birinci ve ikinci arırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evet 
en yüksek teklifte btilunan talibe teklifi v~çbile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale 
farkı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talihe ihale edilecek
tir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on 
beş günlük ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran talibine iha· 
le edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine ka.dar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men
kul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan id· 
dialarınr evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu s.icilliyle sabit olmadıkça satıg 

bedelinin paylaştırdmasından hariç tutulacaklardır. 
10 - Artlrmaya iştirak edecekler 10-7-935 tarihinde 935/61 nu

mara ile dairemizdclci yerinde herkese açık bulundurulan şartna~ 
memizi okuyabilirler. 1-2531 

yedi kişilik varyete, eğlen
celi hüner ve numaralarile 

musiki heyetine iştirak etmişlerdir. 1-2543 

u ı: us 22 HAZİRAN 1935 CUMARTESl 

Saçları 
Dökülenler 1 

Ankara Hul{uk Fal{ültesinden: 
Cinsi En az En çok Tahmini Tutan Eğreti tutak 

Komojen Kanzuk 

Saç El{siri 
Saçların dökülmesine ve ke

peklenmesine mani olur. Ko
mojen saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdn. 
Tabii renklerini bozmaz, ıa. 
tif b1r rayihası vardır. Ko· 
mojen kanzuk saç eksiri ma· 
ruf eczanelerle ltriyat ma· 
ğ";ızalarmda hulunur. 

LİNİMANTOL KANZUK 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 

ANKARA ASLİYE BİRİN. 
C1 HUKUK MAHKEMESİN
DEN: 

Ankaranrn Bot-kurt mahalle
sinde orta sokakta 5. No. hı ha
nede mukim Şükran: 

Kocanız Ankaranm Mihriyar 
mahallesinden Pazar sokağında 
7. numaralt hanede mukim Ab
dülvehhap tarafından aleyhini. 
ze açılan boşanma davasının mu
hakeme günü olan 15.7.1935 pa
zartesi saat 14 duruşma icra edi
leceğinden mezkür gün ve saat. 
te Ankara asliye hirinci hukuk 
mahkemesinde hazır bulunma
nız veyahut musaddak bir veikl 
göndermeniz aksi takdirde gıya
bınızda muhakemeye devam olu
nacağı davetiye maıkamına kaim 
olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

:~ 
~~ .l illi Miidafaa Vekal~ıi 

~~ "\atınalnıa Komisyonu 
~ . 
~~ 1 !anları 
" 1485 sayılı kanuna göre 

harp malfilleri ile şehid ye
timlerine verilecek ikrami
yelerin tevziine baş lanmış
tır. Havaleleri Ziraat Ban
kasınca şubelere gönderil
mek üzeredir. Bu sene bun
dan başka tevziat yapdma· 
yacakt1r. Bu sene toplanan 
paraya göre harp malUlleri
nin derecelerine ve şehid a
ilelerine düşen hisse aşağı
da gösterilmiştir. (1440) 

Derece Subay (zabit) Er (nefer) 

Lira K. Lira K. 

1 177.50 88. 72 
2 15~32 7~96 
3 124.18 53.22 
4 106.44 35.48 
5 88.72 17.74 
6 70.96 17.74 

Beher şehid ailesine 16.32 
1-2534 

Doktor 
Ali Maruf Ünver 
DERİ, F1RENG1 VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No. 17 
Hastalarını her gün 9·13 

ve 15-20 ve kadar kabul eder. 

imtiyaz sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdilrU Na&uhi 
BAYDAR 

Çankm caddesi civannda 

l 
U/uı Basımtvindı basılmı.ş· 

. tM. . 

fiyat 
kilo kilo kuruş Lira kuruş Lira kuruş 

Ekmek 20000 25000 9 2250 168 7S 
Et 10000 15000 30 4500 337 50 
Sade yağ• 1800 2200 90 1981 148 50 
Zeytin yağc 600 800 43 344 25 80 
Çay 20 25 300 75 5 63 
Kesme şekec 1500 1750 44 770 57 75 
Toz şeker 1500 1750 40 700 52 50 
Peynir 750 1000 45 450 33 75 
Pirinç 3000 3500 20 700 52 50 

Kuru fasulye 1000 1250 25 312 SO 23 44 
Un 2000 2500 lG 250 18 75 
Nohut 100 125 10 12 ,50 94 
Tuz 500 600 10 60 04 50 
Soğan 1500 2000 5 10(1 07 50 
Salça 100 125 3~ 31 ı~ 02 81 
Sabun 500 600 32 192 14 40 
Patates 2500 3000 5 lSQ 11 25 
Cevizic.i 100 125 40 50 03 75 
Nişasta 75 100 25 25 01 88 
l\1:akarna 250 300 2S 75 05 63 
Şehriye 100 125 25 3t. ·2J 02 34 
Yumurta 20000 30000 1,5() 450 33 75 
Zeytin 100 125 35 43 #5 03 28 
Kaysı 150 200 50 101 07 50 
Yoğurt 1500 2000 25 501 3 7 50 
Sfü 800 1 ooo 20 201t 15 oo 
Taze bam,..,. 200 300 15 45 03 38 
Taze fasulye 1800 2000 20 400 30 00 
Kabak 1000 2000 10 200 15 00 
Bakla 400 500 08 40 03 00 
Maydanoz 1000 1500 02 30 02 25 
Sirke 100 125 15 18 .75 01 41 
Limon 5000 7 500 02,50 181 SO 14 06 
İspanak 1500 2000 05 100 07 50 
Sarımsak 20 30 30 9 68 
Domates 750 1000 10 100 07 50 
Dolmalık biber 300 400 20 80 06 00 
Patlıcan 1300 1500 15 225 16 88 
Buğday 75 100 10 10 75 
Tereyağı 175 200 150 300 22 50 

İrmik 75 100 20 20 01 50 
Yaprak 100 125 15 18 75 Ol 41 
Mercimek 75 100 25 ıs 01 88 
Prasa 750 1000 08 80 06 00 
Lahna 250 300 10 30 02 25 
Semizotu 200 250 15 37 50 02 81 

Hukuk Fakültesi leyli okuyucuları ıçm Mayıs 936 nihayetine kadar alınacaıK oıan 
yukarda cinsleri hi.zalarmda miktarları, ora nan tutarları ile eğreti tutak.:lan yazdı erzak 

açık eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin 27- 6-935 perşembe günü saat 12 de gelmeleri. 
(1393) 1~2426 

Milli Müdafaa Vekalet· Satma1ma komisyonnud2n: 
Cinsi 

700.000 çift büyük Kopça 
1. 760.000 tane büyük ve 
100.000 tane küçük madeni 
mat düğme .... 

1.100.000 tane büyük 
ve 200.000 tane küçük 
mat düğme ... 

'rahmin fiatı 
lira 
1804 60 

1520 40 

7590 00 

İlk teminat 
lira 

135 35 

113 03 

569 25 

Eksiltme şekli İhale gün 
ve saati 

Açık 24-6-935 pa.zart~ 
saat 10 

Açık 24-6-935 pazartesi 

Kapalı 

saat 14 

25-6-935 salı 
saat 11 

1 - Yukarda yazılı malzemenin şartnamelerini para sız almak ve örneklerini gör
mek istiyenlerin her gün öğleden sonra komisyona uğramaları. 

2 - Açık eksiltmelere gireceklerin 2490 sayılı kanunwı 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikalarla kanuni teminatlarını ihale günü ve saatında, kapalı zarfa gireceklerin 
aym vesikalarla teklif mektu plarmm ihale gün ve saatmdan en az bir saat evvel M. M. 
V. satın alma Ko. na verme leri. (1329) 1-2331 

Kilis belediyesinden: 
Kilis şehrinin hali hazır haritası ile ekli müstakbel 

planı ve belediye sınır haritasının tanzimi 5025 lira mu
hammen bedelle eksiltmeye konulmuştur. Şehir dahili tak
riben 135 ve harici 1200 hektardır. Şartname örnekleri Ki
lis, İstanbul, Ankara ve İ.zmir Belediyesinden parasız alı
nacaktır. Eksiltme kapalı zarf usuliyle 11.7.1935 perşembe 
günü saat 12 de Kilis Belediyesinde yapılacaktır. Muvak
kat teminat akçesi 376 lira 87,5 kuruştur. İsteklilerin yük· 
sek mühendis mektebinden mezuniyet şehadetnamesi ve 
Dahiliye Vekaletinden musaddak kabiliyet ve ihtisas ve· 
sikalariyle hangi şehrin haritalarını tanzim ettiklerine da· 
ir olan vesikaları örneklerini teklif kağıtlariyle birlikte 
ihaleden bir saat evel Kilis belediye başkanlığına verilme-
si ilan olunur. (1421) t-2474 

Kiralık ev 
Yenişehirde Selinik caddesi 

sonunda 51 numaralı evin ilat ka· 

tı kiralıktır. Saat ondan on ikiye 

kadar 1347 No. telefona müraca· 

at. 1-2468 

Lüks mobilye 
Antika oymalı Avrupa ma

mualtı yemek salonu, yazc
hane tesiastı, salon, piyano, 
fevkalade elbise ve çamaşrr 
dolapları satılıktır. Telefon 
3947 1-2432 

1 i SİNEMALAR 1 
f YENf 

BU GECE 
ALTIN 

BU GECE 
1 KULÜP) 

Cehennemi Motosikletli Polis 
Brigitte Helm 

Gündüz iki filim Gündüz iki filim 
l · Bırakın Sevitelim, 2 - Altın 1 • Motosikletli Polis, 2 - Halis kan 

Ayrıca: KUKURAÇA, iki kısımlık renkli ve p.rkılı cazip bir eser .• 
GECELERİ YALNIZ BİR FİLM G0STER1L1R 


