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Giiııdclilı 

KORKUNÇ Y \RIŞ 

Avrupa gene karıştı .. Alman· 
Yanın işi artık açığa vurarak as
kerlik aistemini değiştirmeğe ka • 
t~r .vermesi her yanda bir bomba 
&ıhı patladı. Bu karar iki türlü do· 
~aklıdır. Biri askerlik ödevinin 
onceden olduğu gibi genelleıtiril· 
b:ıeai alman ordusunu artırmak • 
tadır ki, bu ulusal güderin denk-
)' :ı:.· • 1&1 bakımından A vrupada yenı 
bir durum yaratacak büyük bir 
oluttur. Öteki ise Versay andlaf • 
hıasının yasak kıldığı şeylerin al
tnanların danışmadan, görüım~ • 
den kendiliklerinden yapmak ıs
letneleridir ki, bu da uluslararası 
Reçirni bakımından çok iz bıraka
Cak bir harekettir. Böylelikle ye· 
niden çok sarsılmış olan Avrupa· 
nın ıimdiki çürük düzeninin daha 
~~ kadar dayanabileceği belli de· 
&ıldir. Alınanlar hiç kuşkusuz, 
~Vl'upa tarihinde yeni bir dönü~ 
köşesi olacak biçimde büyük hır 
adını atmış bulunuyorlar. 

Almanya ötedenberi ailahlanı· 
Yordu, bunu öteki devletler de bi· 
liror, ve silahlanma denkliğini 
koruınak 1stiyenlel' ona göre dil· 
l:en alıyorlardı •• Fakat Alman~a: 
'.b.ın bu silahlanması az çok gızlı 
'le dolambaçh yollardan gidilerek 
)'apılnıı-.lcta idi. Versay andlaıma· 
St, kağıd üzerinde olsun yaşıyor
~u. Bununla beraber silahl~~ın~ 
'tine yeni bir biçim vererek ıtı kı· 
ta.ba uydurmak için de çahtmak .. 
la.n geri durulmuyordu. Jngi~te~e 
bu çalı§maların batına geçmıttı .. 
Al.nanyadan yapılması isten~len 
l'eylere karşılık olarak ona ~ılah· 
la.runada hak beTaberliği verılme· 
ıi konuşulmakta idi .. Konuıma • 
lar, Franıa, ltalya ve İngiltere a· 
tasında bitmif ve asra Almanyaya 
~elnıişti.. Almanya silahlanma 
1t.inde pazarlığa yanaımadı .. Öte
kı devletlerin bu alanda aldıkla· 
rı Yeni düzenleri ileri sürerek ge
rek ha va ve gerek kara güder ini 
•rtıracak kararları kendiliğinden 

· "eriverdi. Şimdi Almanya ile ne 
'le nasıl konuşulacak? 
. lngiliz Dışarı İşleri bakan~. İ~~ 
ılk önce hastalığı yüzünden goru
!etniyeceğini bildiren Hitler bu 
kararlardan sonra konuşmaktan 
~ekinmiyecektir. Pazarlık alanı 
re~i durum ile Almanya için da
ha kazançlı bir biçim almıttır. Al· 
nıa.nyanm Veraay andlaşması~a 
ll-Jkırı hareket etmesi protesto 1 le 
karıtlanacak ise de o, buna pek 
~ldırış etmiyor .. Çünkü Almanya 
otedenberi protesto edilerek Ver
ıa.,. yüklerinden kurtulmayı ken • 
disi için daha kazançlı bir 
Yol saymaktadır. Ancak Almanya
ll!n bu kez aldığı karar başka 
devletlerin de hareketleri üzerin
de büyük rol oynıyacak bir de • 
ierdedir. Her bakımdan henüz 
hak beraberliğini elde edemenıit 
olan hatka devletler de var.dır. 
Onlar da bu iıin sonunu beklıye· 
Cekler, ve belki de yakında Al .. 
ll\anyayı örnek göstererek o yol • 
da harekete geçeceklerdir. Bunun 
A\'tupanın genel düzenine ne ka· 
dar dokunaklı bir it olduğu meY· 
danda.dır. 

Dün paı·a ve borç kavgaları, bu
e~n silahlanma işlel'i, yarın d~ ?e!
k~ s_ınn- \e toprak davaları .. Çı~ı çı
\'ıyı sökü)·or .. Avrupa hep boyle 
korku ve tasa içinde mi yaşıya • 
cak? Ve günden güne artan bu ça· 
b§ınalarm sonu nereye varacak_?·: 
~vrupn realiteleri oldui:~ .g~bı 
ll0tınekten koı kuyor .. Onun ıçın, 
hiç bir kavgalı i~i kökünden söküp 

(Sonu 2. ci sayı/ada) 

Adımız, andımızılır. 

22. 1\1 ' n 1935 CUMA 

Pe, .. , 21 ( A.A.) - Ciyoma mınıalcr..sında 
yapılan bir ,,,çim toplanlı~mı dağıtmak ı.. 

tiy"" Jandarmalar •ilalı kullanmağa mec
bur olmUflardu. Altı ki§i ölmiif birçoli. 
ki•· d ı yarolannMfW'. 

il eı• yerde 5 km uş 

f,--- ~ ALMANYA'NIN SİLAHLANMA KARARININ YANKILARI 

Atatürk'le 
Irak Kıralı arasında 
kutlama telyazıları 

Fransız notasının metni belli oldu 

Irak Kıralı Hazretlerinin doğum
larının yıldönümü münaıebetile Re• 
isicü:nhurumuzla Kıral Hazretleri 
arasında teati edilen telgraflar: 

Almanya, fili durumu hesaba katmıyan .protesto ııotala
rındaki delilleri red için lcendinde mec huriyet görmiyor · 

üçler lionferan sı Pariste toplanıyor· Alman yada 
Haşmetlü Birinci Ghazi 

Hazretleri; 
büyük hava manevraları yapıldı. 

Bağdad 

Doğumlarının yıldönümü müna • 
ıebetiylc Zatı Haımetanelerine sa • 

• • tebrikiıtımı ve şahsi saadetle • 
rnunı . 
riylo do.t Irak milleti içjn besle~ı • 
w• h-''isane temenniyatı arzederım. 
gım aı .. k 

Kamal Atatur 

Kamal Atatürk Hazretleri; 
Ankara 

Doğumumun yıldönümü münase
betite göndcnniı oldui:'llnuz telgraf· 
tan dolayı Zati Devletlerine teı~k • 
kür eder, ve ıahıi saadetinizle ne • 
cib milletini7.in refahının ~ev~m~ 
hakkındaki samimi temennılcrımı 
kabul buyurmanızı dileı·im. 

Ghazi 

Kamutay da 

Berlin, 21 (A.A.) - Bu sabah 
alman hükumetine verilen fran· 
uz muhtırasınm metni aşağıdadır: 

Alman Bas vekili 16 martta 
fransız büyük ~lçisini kabul ede. 
rek aynı günde neşredilen bil' ka· 
ııun metnini kendisine bildiı·miş· 
tir. Bu kanun!a alman hükumeti 
Almanya' da mecburi askerlik hiz· 
metini tekrar tesis ve alman ordu
sunu 36 fırkaya iblağ etmektedir. 
liir hafta evel alman makamları, 
bir alman askeri tayyareciliğinin 
teessüsünü resmi bir şekle koy· 
muştu. 

Bu kararlar, Almanyanm imza 
ettiği andlaşmalarda yazılı ahdi 
teahhüdlere açıktan açığa muga· 
yirdir. 

Keza bu kararlar alman hüku· 

Profesör B. Veliniıı 
• 

ceııazesı 
DünliÜ toıllaııtıda 
görüşiilen işler 

Kamutay dün B. Tevfik Fikret 
Sılay'ın ba§kan!ığında toplanarak 
gündeliğinde bulunan maddeler 
üzerinde müzakerlerde bulunmut· 

tur. 

Dün ölümünden acı duyduğu· 
muz Ankara Hukuk Fakülteai pro
fesörlerinden Dıpn lıler Bakan· 
lığı hukuk müıaviri, eski Burdur 
aaylavı Bay Veli Saltık'ın cenaze· 
ıi bugün aaat 12 de Hacıbayram· 

Bunlardan Kamutay'ın 1934 yılı 
mayıs ve haziran temmuz ayları 
h bları hakkındaki murakıblik esa ı· d' raporları okunarak ma umat e ,. 

(Sonu 3, üncü sayı/ada) 

öl{oııomi Baliam· 
mızın dünkü alc~am 

ziy~Jcti 
ti 

Ök 
. Bakanı Bay Celal Ba· 

onomı . l 
K 

. ve Nazilli fabrıka a• yar ayserı . 
. l, 1 ~kadar Sovyet mühendısle· 

rıy e a a 
. h tın' in Ankara' da bulunması 

rı eye . d 
.. ebet.yle dün köiklerın e 

muna• 1 
• • z· 

bir alqam ziyafeti vermıştar. ı· 

f tte bu heyet haricinde Dışarı 
ya c f'k R .. 
işler Bakanımız Bay T ev ı Uf• 

Bugün cenaze muasimi yapılacak olan 
Bay Veli 

tü Aras, Sovyet Elçisi Karaha~ 
M k Bu .. yük Elçimiz Vasıf Çı· 

os ova . d 
"k nomi müsteşarı F aık Kur 

nar, o o M"'d'" .. 
oğlu, İt Bank.ası l!.mum Ba~k uU~ 
Muammer Erış, Sumer .. s·· 

M"'d"" .. Nurullah Sumer, u-mum u uru S 

dan kaldırılacaktır. Hukuk Fakül
tesi ve Dııarı işler Bakanlığı ce· 
nazenin, profeaörün deier~y.le uy· 
gun bir tekilde kalkması ıçm ha· 
zırhklar yapmıştır. 

İstanbul' dan telefonla aldığımız 
duyuğa göre, üniversite Rektörü 
Bay Cemil hasta olduğundan ce

(Sonu 5. inci sayıfada) 

Bank ·ıdare heyeti baıkanı a· 
mer "h' 
fa Apaydın ve diğer bazı mu Cm 
zt:vat hazır bulunmuştur. Bay e-

( Sonu ı. iincü sayzlada) 

ı Dil kılavuzu için 

Ulus'un Aylık Abouesi 
. Ik' .. 1 hildirdi;;i «ihi' Dil Ara~tlrına 

Aua(lohı Ajan~ının C\C ı gın " ~. . . 
ı d ... (O nwnlıcadan Tuı·ltçe)e kar~ılıl.lar 

K ·umumm hazır a ıg'l s . _ 111 
.. • • d (ULUS) ta ucşn·dılmcgc baş· 

1" 1 ) birkaç guıı ırlll c 
1 <ıl'llZfl .. .. ·ı · .. ze ) akın l·eliınc· 

k C nzetcmizde her gun ı il )' u ~ 
]· naca tır. '' ' kt (LL s) 1111 geniş ölçüde ya-

. k 1 ~ }nılunnca ır. 
um arşı .'~1 1 kl ·aınlnıısln·. Ancak okuyucuları-

1 J<•ın hazır ı ar ) .. 1 . . . l k 
yı ması .. . . d 1 ıtazanı alabilme crı ıçın a) ı 

1 ]crını a ıa muı 
mızın gazc c 

1 
A J k alJoucnin df•ğeri Ankara "\'C I" k mı mu tur. ) ı • 

nhonc u u u 0 k 1. 1 C ma giinleri de kn) ul yapılır. 
taşra i!:İn bir hn~u • ıra< ır. u - 1 

metinin 11 birincikanun 932 ta· 
rihli beyannameaine de mugayir
dir. Alman hükUmeti bu beyanna
me ile de Almanya için diğer U• 

lualarla hukuk müsavatmı tazam
mun eden bir ailahlanma umumi 
atatüsünün, herkes için bir emni· 
yet rejimi tesis edilmeksizin kabi
li tahakkuk olmadığım kendiliğin
den tammııtır. 

Fransız hükumeti, bu prensipi 
hakim kılmaya matuf müteaddid 
tekliflerden aonra, İngiliz hükilıne
tile mutabık olarak alman hüku
metine bir serbest müzakere uıu
lü teklif etmek suretile mezkur 
hükWııcte olan itimadını gösterdi
ğini zannetmişti. Alman hükOme
ti, emniyet ve teslihat meselesini 
umumi seviyesinde alman tesliha
tı için yeni bir statüyü ahdi yoldan 
tekrar tesis için andlaşmalar hu
kukuna hürmetle tamamen kabili 
telif olan bu aerbest müzakere u
sulü prensipini kabul etmek sure
tile bu itimadı haklı göstermi§ gö
rünüyordu. 16.3 tarihli alman ka
nununun, 3.2 tarihli Londra tebli
jini imza etmif olan hükUnıetler· 
den birile alman hükOmeti arasın· 
da ilk noktai nazar teatiıi için tea
bit edilen tarihten evel birdenbire 
ne§redilmesi, alman hükumetinin 

1 
kcndl.sine yapılan uzlafma teklif
lerine cevab olarak tatbik etmek 
istediği temayül ve usullerin yeni 
bir tezalıürünü tefkil etmektedir. 

Uluslar dernefl konJty) ba.şliıl 
Bay T~vf ik Rü~tü Aras 

O zamandanberi cümburiyet ili 
kumetine ıu iki noktayı teıbit •• 
mütahede gerek bulunmaktadırr 

Bir taraftan ve umumi bir tar> 
(Sonu 2. ci •ayı/ada) 

1 Emlak ve Eytam Bankası ~enel 
l heyet toplauwı 

Emlik ve Eyı 

tam Banka11 Ge • 

nel heyeti dün 

toplanmıf, idar• 

meclisi raponı °" 
kunmuı ve tasvili 

edilmit. idare met 

liıi ibra edileı·eli 

rnurakib ıeçimine 
~ giriı.ilmiı ve gen• 

Bay Muvaffak ve 
Bay lh:ıan mura • 
kibliğe seçilmiı • 
lerdir. 

Bu ulusal ku .ı DUad ı•nel heyet toplantmnm yapıldığı Emlak v. 
rumumuzun ça • 
lrımalan hakkut • 

Eytam Banlcssınd• ld.re meclisi odası 

da idare meclisinin raporundan k11aca 
ıunları alıyoruzı 

Bir )1llık çalı§malar 
Banka geçen yıl içinde ökonomil< ge

rekliklere uyarak ihtiyatlı davranmak • 
la beraber ödevini yapmakta devam et- • 

mittir. Bazı ikraz mıntakalarında gayri 
menkul değerlerinde nrtaya çıkan düı
künlük ihtiyat icabcttirdiii için ikraz 

niıbeti bir yıl ön~ olduğu gibi yÜ::M 

otu'& beş olarak muhafaza edilmittir 

(Sonu 6 ıncı s:ıydada) 

Emlak ~·e ııtyram Bankasrmn merkez binası 



SAYlFA 2 

DIŞ ARDAN 
Almanyanın ilahlann1a 
kararının yankılaı·ı 

(Ba~ı l inci sayılada) 
~ alman hükU.meti en esaslı bir 
laukuku düYd prensipini aşikar bir 
llUJ'elte reddetmektedir. Bu pren
sip hiç bir devletin, akid tarafla
l"D muvafakati ve dostane bir an
l_atma mevcud olmadıkça, bir and
İaımanın vecibelerinden kurtula· 
11ııyacağı veya onun hükümlerini 
Cfeğiştiremiyeceğidir. 

Diğer taraftan, alman hükume
ti, bilhassa kendisinin de davet e
Cfildiği bir müzakerenin baılıca 
mevzularının alakadar devletler 
araımda tenevvürü arzuıunu biz
•t ızhar ettikten ıonra, bir emri 
ftkile bu müzakerab en mühim 
.-e•zularmdan birini hazfetmek 
...,.etile, tehlikeye diifürmeye en 
,.m&id tedbirleri ittihaz etmittir. 

Cümhuriyet hükfımeti, bu ted
birleri tiddetle pr\Jtesto etmeyi ve 
l»u hususta timdiden ihtirazi ku
J'lld dermeyanını bir vazife adde
der. Almanyayı Avrupa emniye
tinin tqkilatlandırılmaıına tama
.-en itlirak ettirmek için, alman 
-.ekarı endiıesini müstemir suret
te göz önünde tutarak, bütün hu
lmile takibden hali kalmadığı 
ıazlatma mesaiıini müdrik olan bu 
•ükUmet, dünyada bu ıuretle ih
w edilmit olan huzursuzluğun 
ye bundan doğabilecek neticele
rin, yani bu hadiseden muhtelif 
ali.kadar memleketlere yüklenebi
lecek mecburiyetlerin mesuliyetle
rini ancak alman hükUınetine tah· 
JDil edebilir. 

Kendisi cihetinden, bu sıkıntıyı 
·dağıtmaya ve A vrupada banşın 
~kayesine mahsus uluslararası bü
tün teşriki mesai çarelerini ara
JD,aya karar vermiş olan mezkur 
hükiimet, muahedelere hürmet ar
susu ile hareket ederek herhangi 
snüzakerede olursa olsun uluslar
-.rası teahhüdleri nakız ve ihlal e· 
Cierek ittihaz edilmiş bir taraflı 
kararların nazarı itibare alınması
JU kabul etmemek hususundaki 
kati karannı teyide lüzum gör
-ektedir. 

İtalyanııı notası 
Berlin, 21 (A.A.) - Alman bü

kametine verilen İtalyan notaıı
IUD metni qağıdadır: 

Alman Baıvekili 16.3 tarihinde 
Berlindeki İtalyan büyük elçisine, 
aynı tarihte nqredilen alman ka
DUDunu bildirmiıtir. Alman hü
ldimeti; bu kanun1a, Almanya' da 
JDeeburi askerlik hizmetini tekrar 
lelİI ve alman ordusu mevcudu
na 36 fırkaya iblağ etmektedir. 
Alman makamlan bundan evelki 
haftalar zarfında bir alman hava 
ordusu teşekkülünü ilan etmitti. 

balya hükUıneti, fransız ve in
ailiz hükfunetlerinin bu hususta 
alman hükUmetine verdikleri no
tadan malUınat almıılardır. 

İtalya hükfımeti, 7 kanunusani 
1935 de Roma'da İtalya ve Fran
ta bükUmetleri arasında aktedilen 
andlatmada olduğu gibi İngiliz 
ve fran51z hükiimetleri arasında 
cereyan eden müzakereler netice
ainde Londra' da neşredilen 3 ıu· 
bat tarihli tebliğde Versay andlq
anasmın beşinci faslında teshil e
dilmiş olan askeri statünün bir 
taraflı bir icraatla değiştirilemi
)"eceği prensipi teyid edilmif ol
duğuna nazan dikkati celbetmek
ten kendisini menedemez. 

V erıay andlaşmasının beşinci 
faslının, alakadar hükUmetler a
rasında tam bir hukuk müsavatı 
ile yapılacak müzakerat yolu ile, 
ladilindeki faydayı daiına müda
faa etmif olan İtalyan hükUıneti, 
alman teslihab meselesinin Al • 
ınanyanın da iştirakile 11 birinci. 
kanun 1932 tarihli beyannamede 
lesbit edilmiı olan esasa mutabık 
olarak, umumi bir müzakere mev-

zuu teşkil etmesi prensipine mu
vafakat etmiştir. 

Keza bu usulü prensip itibarile 
alman hükumeti de 14 şubat 1935 
tarihli tebliğatile kabul eylemişti. 

Bu ıebebden dolayı İtalya hü· 
kumeti alman kararı ve bu kararın 
muhtemel bir tevessüü muvacehe
ainde en geniş kaydi ihtirazi der
meyanma kendini mecbur addet
mektedir. 

ltalya hükiimeti, Almanya'yı, 
alakadar başlıca devletler arasın
da, me:ıkur memlekete bütün ma
nasiyle hukuku hükümraniyi ha
iz bir devletin hukuk ve mesuli
yetlerini kabul edecek bir teşriki 
mesai aiatemine sokmaya daima 
çalışmııtır. Bu hadiseler aebebi!& 
dir ki bilhassa. bütün memleket
lerde tevlid elliği kararsızlık va· 
2.iyeti önünde, alman kararına hu
susi bir ehemmiyet terettüb et
mektedir. İtalya hükfuneti, son 
zamanlarda, uluslararası, teıriki 
mesai arzusunu mü§terek hayata 
talih olanların ihtiyaclarına uy
gun bir hattı hareket takibe karar 
vermiı bulunmaktadu. ltalya, 
muhtemel müstakbel ve uluslara· 
rası mahiyetinde vecibeleri ilga et· 
mek auretile ihdu edilen vaziyet
leri esas olarak kabul edemiyec& 
ğini bildirmeye kendisini mecbur 
görmektedir. 

Sir Con Saymenin 
beyanatı 

Londra, 21 (A.A.) - Sir Con 
Saymen Avam Kamarasında irad
ettiği nutukta evvela, muhalefetin 
iki hatibine esasen çok güç olan 
vazifesini daha ziyade kanşbra· 
cak olan mütalea serdinden içti· 
nab etmiş olmalarından dolayı te
fekkür ettikten sonra bu vaziyetin 
kendisini de pek büyük bir ihti· 
yata mecbur ettiğini ilave etmİ§ 
ve dem ittir ki: 
"- Birkaç güne kadar Almı.n· 

ya Baıvekilinden samimi izahat 
alacağım121 ümid ediyoruz. Çünkü 
Berlin seyahatimiz tam bir sami
miyetle mukabele ister. Orada ya
pılacak münakaıalarm burada bir 
provasını yapmak doğru olamaz. 
Bizim B. Eden'le beraber Berlin
de Ye Moskoya'da ve Varşova'da 
yapacağımız ziyaretler vaziyeti 
hakkiyle anlamak içindir. 

Bunun içindir ki bundan evel 
IÖz .öyliyen batibler bizlerin di
ğer taraf fikirlerini öğrenmeden 
ve bilahara büyük devletlerin ka
bulüne arzedilmeden evel müspet 
bir karar almaya temayül etmemi
zi ileri ıürdük1eri vakit pek doğ
ru söylemi~lerdir. Bu seyahatlerin 
neticelerini muhakeme edecek za. 
man elbette gelecektir. O vakit 
ben de Avam Kamarasından tim· 
diki kadar ihtiyatkar bir ıurette 
hareket etmesini istemiyeceğim.,, 

Sir Con Saymen bundan $0nra, 
Almanya hükfuneti tarafından 
Berline ne suretle davet edildiği
ni anlatınıf, Ye orada yapılacak 
mükalemelerin mevzuu olarak, 
emniyet, teslihat ve Almanyanın 
Cenevre'ye avdeti ve bir hava mu
kavelesi projesi maddelerinin tes
bit ediJmif olduğunu ve bu müza
kereJeriıı bir tarzı tesviye bulmak 
nihai gayesini istihdaf ettiğini 
töylemif ve demiştir ki: 
"- Almanya tarafından geçen 

cumartesi neşrolunan beyanname
nin İngiltere için ağır bir darbe 
olduğunu söylemekle hiç mübale· 
ğa etmiı olmam. Bu beyanname
nin doğurduğu başlıca müşkülabn 
ne olduğuna dair olan noktai na
zanmı kamaraya ölçülmüş kelime
lerle izah edeceğim. 

Bu söyleyeceğim herhangi bir 
mesele hakkında tetkikat yapma-

V L U O> 

SON DUYUKLAR 

-
Yuııaıı kabinesinde 
cleğişil{lil{ler oldu 
Atina, 21 (A.A.) - Kabinede dcği • 

ıiklilder olmuıtur. Dahiliye Bakanhğı -
na B. Rallis, Adliyeye B. Hloros, Zira • 
te B. Teotokiı, Sıhhat işlerine B. Ni· 

kolitas tayin ediJ.miılerdir. 
Aynı zamanda Makedonya valiliğine 

Mantas, Trakya valiliğine de Lontos la· 

yin olunmuıtur. 

B. Maksimos'un tekrar 
dışarıişler bakanı 

olması muhtemel 
Atina, 21 (A.A.) - Kabinedeki du • 

iitik~ik, hükumetin temayüllerin: .;iş-

tirmemel&tedir. 
B. Maluimosun cumartesi günü gel· 

mesi beklenmektedir. Tekrar dışan iş • 
Ter bakanlığına geçmesi muhtemeldir. 

B. Çaldaris, bu değişikliğin, mediı

teki yeni halk fırkası sa.ylavlannm ka -
bineye iıtirakine müsaade edeceğini ga· 
zetecilere bildirmiştir. 

Atina divanıharbıntn üçüncü celse 
sinde tahidleı·, asilerin hücumuna maru~ 
kalmı' olan askeri mckteb zııbitlerinİn 
k.!\Ei derecele ıi1ahlı olmadıkları için mu 
kavemet imknnlarınr bulamadıklannı 

ıöylemişlerdir. 
Karar, cumartesiden önce ven1miyc 

Atina, 21 (A.A.) - B. Çaldariı dı. 

tarı iıler bakanlığını üzerine almakta • 
dır. 

Yeni kabine haricinde kalan nazır ve 
mÜ;;teşurlar şunlardır: 

B. Taliaduros (Adliye) 
B. Tsakupuloı (Sıhhiye müsteşarı) 
B. Kontante Çaldaris (miinaka!at 

mÜsle§ar&} 
B. Trikupis (Milli lktısat müsteşarı) 
B. Trikupiıin Epir genel valisi aı!"a

tiyle bugün tahlif edilmesi muhtemeldir. 
cdctir. 

. ~ . ' - ' ·~ •:; 
- .. . . . .... . ..~ ··:.. -dan yürütülmüş bir muhakeme ne· 

ticesi değildir. ve her kimden ge· 
lirse gelsin herhangi bir talebi 
gayri varid addederek reddetme· 
ye de matuf değildir. Fakat önü
müzdeki müzakerelerin iyi yörü
münü temin için bu müzakere ga· 
yelerinin bir itilaf ile çarei hal bul
maya matuf olduğunu tesbit et -
mek isterim. Fakat gene derhal 
söyleyebilirim ki, yapılan bir ta
raflı tebligat bir sureti tesviye bul
mak gayesinin aksini intac edebi
lir. Bu tebligata dair verilen iza
hat ne olursa olsun bu tekil bizi 
itilafların hakikatte ne manası ol
duğunu gayrikabili ictinab bir su
rette sormaya aevkediyor ve bu 
tekil müstakbel itilaflar için çok 
fena bir mukaddime teşkil ediyor 
ve burada herkesin bu ıerait da
hilinde yaptığımız protestoyu mu
vafık bulduğuna kaniim. 

Yapılacak görüşmelerin vüsat 
ve şümulü hiç bir veçhile tahdid 
edilmemek lazım olduğu hakkın
da bize teminat verilmesini isti
yoruz.. Ve bu kaydi ihtirazileri ve 
bu protestoyu yaptıktan sonra e
velce bildirilen ziyaretin ifası lü
zumlu ve doğru olduğuna kaniim. 

Burada bir noktayı bilhassa mü
ıahede ve tesbit etmek mecburi
yetindeyim. O da, alman ordu 
mevcudu hakkında verilen rakam
dır. Bu rakam, o kadar yüksek ve 
bir sene evel teklif edilen miktan 
ve hatta herhangi bir garb Avru
pası devletinin bu hususta halen 
verebileceği rakamı o derece te
cavüz etmektedir ki, bu şerait da
hilinde Almanyanın komşuların
dan bazılariyle bu hususta bir an
ln~maya varmak istediğinden cid
di olarak şüphe edilebilir. 

İngiliz sıyasasmın gayesi; Al
manyayı Uluslar Derneğine hak
kaniyetli şartlar içinde tekrar ge· 
tirmektir. Eğer diğer bir sureti hal
le iltihak etmemiz lazımgelirse bu, 
herhalde çok daha az mucibi 
memnuniyet bir ıistem olacaktır: 

bu sistem, bir tehlikeye karşı koy
mak için intibah edilmi! kombi
nezonlar sistemidir. 

Bu noktai nazarları teşrih ettik
ten sonra, İngiltere ile herhangi 
diğer bir memleket arasında hu
susi bir anlaşma tasavvur etmedi
ğimizi söylemeye lüzum yoktur. 
Berlin, Moskova, Varşova'ya ya
pacağımız ziyaretler Pariı' e, Ro
ma'ya ve yahut Brüksele ve bil
hassa söylemeye lüzum görürüm, 
Cenevre'ye arkamızı çevirmekli
ğimiz demek değildir. Avrupa için 
bulunacak bir sureti tesviye an
cak herkese tatbik edildiği :zaman 
kati olabilir.,, 

Nota hakkında Almanya 
dışarıişler bakanının 

düşünceleri 
Bertin, 21 (A.A.) - Alman istihba

rat bürosu bildiriyor: 
Kendisine Eransız elçisi tarafından 

Fransa hükumetinin notası tevdi edil • 
mit olan Hariciye Bakanı Fon Noyrat, 
B. François Ponccte Fransa hükumeti • 
nin yapmıı olduğu protesto için Heri 
sürmü~ olduğu sebeblerin fili vazi)·cti 
hesaba katmamakta olduğunu ve bina
enaleyh alman hüka:neti.-ıin bu delilleri 
red ve cerh için kendisine bir mecburi • 
yet görmemekte bulunduğunu söyle • 
miştir. 

İtalyan protestosu ve 
Almanya 

Berfin, 21 (AA) - Röyter Ajann 
bildirmeninden: Fon Noyrat, alman hü· 
kümetinin, İtalyan protestonamesinde 
münderiç scbebleri reddetmek mecburi
yetinde olmadığım, İtalyan tefttine bil· 
<lirmiş, ve Versay muahedesinin eve!cc 
diğer imzalıyanlar taralmdan ihlal edil· 
dlğini, ve bu imzalayanların muahede • 
nin si.lihsızlanma ıartlanna riayet et • 
mcdiklerini beyan eylemi,tir. 

Bay Flanden'in nutku ve 
Alman gazeteleri 

Berfin, 21 (A.A.) - Fölkişer 
Beobahter, fransız Baıbakanr B. 
Flanden'in nutku hakkında ve 
"adalet nerede kaldı?,, başlığı al
tında aşağıdaki mülahazaları neı· 
retmektedir: 

"Biz büyük bir Avrupa milleti
nin reisi ııfatiyle vazifelerini müd
rik olması lazımgelen bir devlet 
adammın nutkunu değil harbm 
ferdasında kullanılabilecek bir lİ· 
ıanla konup.n bir fransız ittifak
ları avukatının sözlerini dinlemiı 
olduk. Eğer B. Flanden, Alman
yanın Versay muahedesinin kendi
sine tahmil etmiş olduğu teahhüd
leri ifa etmemit olduğunu iddia 
ediyorsa fransız baıbakanınm de
laiiinin ne derece kıymeti olduğu· 
nu meydana çıkarmak için mütte
fikler arası askeri komisyonun şe· 
hadetlerini batıra getirmek kafi
dir. 

Biz de Fransanın silahları bı
rakma sahaımdaki teahhüdlerini 
yerine getirmit olduğu iddiasını 
kaydediyor ve silahları bırakma 
konferansı tarihinin tamamiyle 
bunun aksini göstermekte bulun
duğunu görüyoruz. Eğer Fransa si
lahlannı tahdid etmeyi hakikaten 
arzu etmiş olsaydı herhalde umu
mi bir mukavelename elde edebi
lecekti. Almanyanın bu meselede 
söz bozanlık etmiş olduğu iddia
sının katiyen asıl ve esası yoktur, 
zira 1932 senesine kadar alman 
sıyasası öyle kimselere tevdi edil
mişti ki, bu adamlar Versay mu
ahedenamesinin beşinci faslını ih
lal edemezlerdi, hatta bu ihliil dün 
ya efkarı umumiyesi tarafından 
menedilmiş olmasa dahi. 

Eğer bütün dünya, teahhüdleri
ni inkar hakkını gasbedecek olur
sa adalet nerede kalır? 

B. Flanden1in ancak dün akşam 
fransız ayan meclisinde ortaya al· 
mıf olduğu bu suali Almanya, ken-

di kendine on bet yıldanberi ıo,. 
maktadır. Adalet ne oldu? Adalel 
nerede kaldı? lıte AlmanyaJJl8 
durmaksızın sorduğu sual budur. 
Nihayet bu suale hiç bir zanı•11 

kiif i hir cevab alamıyacağına ta· 
mamen kani olunca Almanya, 
kendisinin elinde kalmıı olan ye· 
gane çareye müracaat etmiştir. 

B. Flanden'in söylediğine göre 
bugün Fransa, sulh davası kaygo
larmı beslemektedir. Eğer F ran· 
sanın kayguları, kendisini dün ol· 
duğu gibi bugün de sıyar.al pro
gramım, istinad ettirmekten zc..,k 
duyduğu ittifaklar blokuna &e..,. 
keden tedbirlerden ~ka tedbir· 
ler teklinde tecelli ebniş olsaydı 
bugün Anupa'da i~ler tamamiyle 
bambqka bir manzara arzederdi. 

Alman hükWııeti "Ve B. Hitler, 
vaziyette istikrar husule getirebi· 
lecek her türlü müzakerelere gir • 
meye amade olduklarını kati ye 
sarih tabirlerle bildirmekten hiç 
bir zaman fariğ olmamışlardır. 

Halihazuda, 16 mart tedbirle· 
rinden sonra §İmdi Almanya - nıii· 
zakereye iştirak edecek olanlar 
herkesin mutlak müsavatı zihni· 
yetinden mülhem kaldıkça . nıü· 
zakereler için bir eaas bulmuş ol· 
duğuna kaildir. Bu sebebten dola· 
yı İngiliz nazırlannın seyahati ka· 
rannın muhafaza edilmi~ olması· 
nı kayıd ve §&rtsız olarak karşı· 
lamıfbr. Fransız ba§bakanının 
Fransa lıükUmetinin sulh kaygu· 
lannm cezri aurelte nihayete er· 
miı olduğuna delalet edecek te
tebbüste bulunacağım haber ver
mesi teessüfe pyandır. 

B. Flanden, söylemi~ olduğU 
nutku, bak ve adaletin nihai za• 
ferini temenni etmekle bitinni§tir. 
Bununla beraber bugün muzaffer 
olan hak ve adalet değil, adalet• 
sizlik ve hakkın ayaklar albna a
lınmasıdır. 

Fransa notanın bir sure" 
tini ingiliz dışanişler 
bakanlığına verdi 

Lancfra. 21 (A.A.) - Fransız elçisi, 

Fransa hükumeti tarahndaA uluslar del'• 
neline verilmi~ olan notamn, bir sure • 
tini f ngıltere dışarı İfler bakanlığına 
tevdi etmiıtir, 

Londra, 21 (A.A.J - lnsiliz dip~ 
maai müıahidler, &ansız protestosu 

nun, Abnanyanm Cennre,.e avdetinl 
mÜ§küllqtirec:eğini :unnetmemekte .. 
dirler. 

Sir Con Saymenin Hitlerle yapaca" 
i• kOAUımalar sırasında. Almanyadan 
uluslar kurumuna verdiği i•tifayı geri 
almaaı imkan~ mevzuu bahserilec:ek .. 

tir. Aynı zamanda. İngiliz dıpm İ§ler 

bakanı, Almanyanın bant meselesine 
müteallik müstakbel 11yaıası hakkında, 
Hitlerden izahat istiyecektir. Alman -
İngiliz mükalemcleri, yallllZ Versay mu• 
ahe.desinin ihlali meselesine inhisar el • 
miyecektir. 

Hitlerin, İngiliz bakanbriyle yapa • 
cağı mülakatlar esnasında, Versay mıf" 
abedesi ile alman deniz inpab üzerine 
konulmuş otan tahdidat meselesini m~ .. 
zuu bahsetmesi timdi §ÜpheJi görül mck'ı 
tedir. 

(Bu dayuklara aid diğer yazılar 
beyinci ao;yılanuzdadır.) 

GündeUk 

KORKUNÇ YARIŞ 
(Başı 1 inci s:ıyıfada) 

atamıyor.. Böylelikle de kuşk\• 
kuşkuyu, silahlanma silahlanma 
yı doğurmaktadır. Bugünkü kor • 
lc:unç durum bu metodun sonucu• 
dur. Avnıpaya daha sağlam bit 
düzen vermek için, yeni metod!ar 
ve yeni düşünceler ile işe girişiJ .. 
mezse, gelecek günlerde karşıl~ • 
şacağımız korku ve ııkmtılar da 
ha büyük olabilir. 

Zeki Mesud ALSAN 
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1!!!.anlar - adetler 

I~'ilınin özellil{leri 
Film, tiyatro ile roman arasında 

Yer alıyor G.. . . b. · ostermesı, ııyatro gı ı, an-
latması roma "b. n gı ı. 

Film, hele sesli olduktan sonra, 
b' ırçok operetler ve revüler filme alın-
dı. Ve hunların hepsi muvaffakiyetli 
ofd.u. B. k . • ırço operetlerr, (mesela, ge-
çenlerdeki Czardasfürstin'i), filim 
bozduFaktb' ··ı · d -· a ırçok revu erı e, eger 
renkten ve canlr vücudlarm cazibe::.in-
den Vaz ere k b .b. . .. le . c. çerse , u gı ı zengın revu. 

11 daha uzun yıllar kendi kendileri· 
ııe meydana getiremiyecek memleket
lere iletebildi. 

Son zamanlarda, tarihi sahsiyetler 
hakkı d . . • n a nasıl bıografık romanlar ya-
Ztldrğı malıimdur. Bunlan kaleme alan

lar, (mesela Emil Ludwig, Andre Mau· 
roıs) 1 . 1 · • e e aldıkları tarihi şahsıyet erın 
lıayaıı- -·b · k . arınr ve eserlerini gayet su le ~ 

tıf bir surette tahlil ve terkib ediyor. 

lar. Kitablarrnı cazib kılan noktalardan 
bir; de bud ur. 

Şimdi aym ~eyi bazı film rejisör. 
lerj d .. yapıyor. Bunun her şey en once 

Yİi.ksek bir kültür işi olduğuna şüphe 
Y~ktur. Bu gibi rejisörlerin hakikaten 
Ytıksek bir kültür sahibi oldukları, fi

lnıferj nde, ilk bakışta, belli oluyor. 

Bu gibi filmlere misal olarak 
"V . 

. ~II Hanri,, ile "Don Juan,,ı verebı· 
lırız. lkisi de Korda'nın eseridir. lki· 

sinde de Korda, maliim olan tarihi çev~ 
re · nrn dr:pna çıkmıştır. 

Hele Don Juan'da. Çünkü Don 
luan denince, hatıra, onun gencliği, 
rnaceı·aları, muvaffakiyetleri gelir. 

lialbuki Korda'nrn filminde, biz meş. 
hur ho~ ardanrn i/ıtiyarlık ıstırablarınr 
€öruyoruz. Daha doğrusu, ''insan Don 

luan,, ile ''masal kahramam Don fu· 

an,, arasındaki gönül konfliktlerine şa· 
h' ıd oluyoruz. 

Yeni bir film nevi de, bize masal 

havasını yaşatan filmlerdir. Bunların 
da birçok çesidleri var. Amerikalı/arın, 
Çocuklar içi~. son derece güzel müzik 
ve resimlerle meydana getirdikleri 
renkli masa/larr haricinde, revü ile 

opereti yahut revü ile kukla oyununu 

birleştiren filmler gibi. 

F · resmini otoğraf nasıl her şeyın 

alıyorsa, film de, her sahııe janrını 
kucakJryabiliyor. 8u kadar zenginli~, 
Çeşid/ilik ve özellik şimdiye kadar hıç 
bir sanat nevine nasib o!mamrştrr.· B.B. 
......... ~ 

l(amutayda 
(Başı 1. ci saydada) 

rıilıniş ve 1934 yılı genel muvaze· 
nesine giren bazı daireler h~dc.e
lerinin fasıllarından 73,342 lıra ın· 
dirilerek bunun 72,442 lirasının 
bu hüdcelerin başka fasıllarına 
ilave edilmesine ve 900 lirasının 
da Adliye Bakanlığı büdcesinde 
''nıüruru zamana uğraınıyan 1~28 
Yılı hordan karşılığı,, adı al~ın
da açılan fasla fevkalade tahsısat 
olarak konulmasına, milli müda
faa vekaleti büdcesinde 9.000, ev
kaf umum müdürlüğü büdcesinde 
de 10.700 liralık münakale yapıl· 
tnasına aid kanunlar kabul olun
tnuştur. 

Kamutay bundan sonra devlet 
nıenıurları ~aaşatının tevhid. ve 
laadülüne dair kanunun Malıye 
Vekaletine aid kısmındaki askeri 
tnuhasebecilikler partisine üç mu· 
hasebeci, üç tetkik memuru ve üç 
Veznedar ilave edilmesini gözeten 
kanunun birinci müzakeresini yap· 
nıış ve pazartesi günü toplanmak 
Ü:lere dağılmıştır. · 

Ökonomi Bakanımızın 
dünkü akşam ziyafeti 

(Başı ı. inci sayrfada) 

tal Bayar ve Karahan aralarında 
türk · sovyet sevgi ve dostluğ~~un 
ına&di eserlerini görmekten mute· 
Vellid tahassüsleri ifade eden nu-
htldar teati edilmiştir. . d 

Bay Celal Bayar söyle~?, e 
l<ayseride kurulan ve Nazıllı de 
kurulacak olan fabrikaların mü
kemmel bir sanayi eseri olacağı· 
nı ifade etmiştir. 

• 
1 o ç 
Bulgar elçisi İstanbul'da 

lslanbul, 21 (Telefon) - Bul
garistamn Ankara mümessilliğine 
tayin edilen Bay Pavlof ?u sab~h 
ekspresle lstanbula geldı ve Sır· 
keci durağında elçilik memurları 
tarafından karşılandı. Elçi itimad
namesini takdim etmek üze,re y~
rın (bugün) akşam Ankara ya gı· 
decektir. 

Türk - Bulgar ticaret 
anlaşması 

lstanb~), 21 (Telefon~ -. T~.rk· 
bulgar ticaret muahedesının. ~ud
deti l2 martta bittiği için. ıkı. ay 
uzatılmıştır. Bay Pavlof bır tıca
ret muahedesi akti için hükfunet
le müzakereye girişecek aynı za
manda Bulgaristanı boğazl:"r ko· 
misyonunda temsil edecektır. 

Başbakanlık muamelat 
umum müdürlüğü 

Başbakanlık muamelat wnuın 
müdürlüğüne İstanbul Maarif ~ü-
d .... Bay Ali Haydar Günver'ın uru . . 
tayini yüksek tasdikten geçroıştır. 

İstanbul maarif müdürü 
İstanbul, 21 (Telefon) - ~at 

bakanlık muamelat umum mudu
I .. ğüne tayin edilen İstanbul Ma

r ~f mu" dürü Bay Ali Haydar cu· 
arı ' .d k · ·· ·· Ankara ya gı ece • martesı gunu 
f Bay Ali Haydar sekiz seneden· 
~~~i İstanbul' da maarif müdürü 
bulunuyordu. Zamanında merkez 
ve köylerde birçok mektebler a· 
çıhnıştır. Çok kıymetli bir maarif
çi olan Bay Ali Haydarın lstan
buldan ayrılması teessür uyandır· 
mıştır. 

Toprak bayramı 
lstanbul, 21 (Telefon) - Dör

düncü toprak bayramı Halltalı Zi
raat Mektebi bahçesinde kutlan
mıştır. Bu yıl bayrama daha çok 
köylüler çağrılmıştır. Mekteb bah
cesi bayraklarımızla süslenmiştir. 
~ierasime istiklal marşı ile başlan· 

ış ve bir talebe köylülere lepra· 
1!1 n faydaları hakkında bir söylev 
g·~ylemiştir. ·Misafirlere mekteb 
so ~· ·ı 
bahçesinde bir öğle yemegt verı • 

miştir. 

üç bakanımız geldi 
Nafıa, Maliye, Gümrük ve İn· 

hisarlar Bakanları dün sabah şeh· 
rimize gelmişler, durakta karşı-
lanmışlardır· 

Ankara tarih, coğrafya 
fakültesi hakkında 

kanun 
Ankara' da tarih • coğrafya ~~

kültesi kurulması hakkında ~ul~ 
t
.. Bakanlığı bir kanun pro1esı 
ur . .. An 
hazırlamıştır. Proıeye ~.o~~ -

k 
'd 1 haziran 1935 gununden 

ara a . .h ~ f 
başlamak üzere hır tarı co~~a ya 
fakültesi kurulacaktır. Fakultece 
talebeden alınacak okutma, .~eha
detnamet yoklama kayıd ucret-

1 . 'ktarı ve bunların nasıl top· 
erı mı . B k 
!anacağı Kültiir ve Mahye a an· 
lıklarınca kararlaştırılacaktır. 

ULUS 

u y u K L A R 
Hilalialımer Anlcara 

merl{ezinin vı llılc 
J 

lOJllanlısı 
Hilaliahmer Ankara merkezi 

yıllık toplantısını dün saat 17 de 
genel merkez salonlarında yap
mıştır. Hayır evimizin hu toplan· 
tısına birçok bayanlar ve baylar 
iştirak etmişle!"dir. 

Toplantı başkanlığına Devlet 
Şurası nafıa dairesi başkanı Bay 
Ali Rıza, ikinci başkanlığa Bayan 
Nevber Kazım, Katibliğine Namık 
Rahmi seçildi. idare heyetinin bir 
yıllık çalışma raporu okundu ve 
ittifakla kabul edildi. Büdcenin 
kabulünden sonra yeni merkez he· 
yeti seçimi ile umumi kongre mü
messili seçimi yapıldı. Üyelerin 
hayır evine gelir temin edecek bir 
çok teklifleri kabul edilerek top
lantıya son verildi. 

Yeni merkez heyeti üyelikleri· 
ne Bayan Növber Kazım, Bayan 
Ruhiye Bayındır ile Devlet Şurası 
nafıa dairesi başkanı Ali Rıza, Dr. 
Hamid Osman, Ziraat Bakanlığı 
baytar dairesi müdürü Cevad Ak-
kerman, ilk mektebler sıhhat mü
fettişi Dr. Ragıb Tüzün, Osmanlı 
Bankası ikinci müdürü Rauf Bay
kan, vilayet sıhhat işleri müdürü . 
Şüayib, erkek orta mekteh mü
dürü Necaeti, Sıhhat Bakanlığı 
mütehassıslarından Dr. Ziya, ec-
zacı Muzaffer, tüccardan Vehbi 
Koç, Divanı Muhasebat muhase
be müdürü Mecdi Kut, tüccardan 
Naşid Toykar, Noter Veli, umumi 
kongreye Ankara mümessili ola
rak Ankara saylavı Mümtaz Ok. 
men ve Bayan Növber Kazım se
çilmişlerdir. 

Bir yunan vapuru 
alıkonuldu 

İstanbul, 21 (Telefon) - Man
ganez yüklü bir yunan vapuru bu
rada alıkonulmuştur. Bu vapur 
Venizelosun gelinine aid bulun
maktadır. 

Üniversite rektörü 
İstanbul, 21 (Telefon) - Üni

versite Rektörü Bay Cemil rahat-
sız olduğundan birkaç gündenbe
ri yerine gelemiyordu. Bir gazete 
Bay Cemilin istifa ettiğini yazmış 
ise de Bay Cemil bunu tel~zib et
miştir. Kendisi cumartesi gi.ınü işi
nin başma gelecektir. 

Alman!ann müsameresi 
İstanbul, 21 (Telefon) - Dün 

akşam Tötonya kulübünde alman 
konsolosu taraf mdan bir müsame
re verilmiş, müsamerede alman 
kolonisi hazır bulunmuştur. 

Çanakkale ve Sıvas bele
diye başkanlıkları 

Çanakkale belediye başkanlığı
na seçilen Osman Gürel'in ve Sı
vas belediye başkanlığına seçilen 
H. Veli'nin seçimleri yüksek tas
dikten geçmiştir. 

Kars'ta 28 derece soğuk . 
Kars, 21 (A.A.) - Derece sı

fırın altında 28 e kadar düşmüş

tür. Dün gece ve bugün merkez ve 
civarlara bir ara kırmızı renkte 
kar düşmüştür. Ova ve etraf dağ
lar tuğla rengi karla örtülüdür. 

Karaköse'de şiddetli 
soğuklar 

Karaköse, 21 (A.A.) - Kara
köse'de şiddetli soğuklar devam 
ediyor. Bir haftadanberi kısa fa
sıla ile mütemadiyen kar yağıyor. 
Tipi yüzünden Hamur nahiyesin
de bir köylü boğulmuştur. 

Ank~ara radyosu 
Ankara radyosu, bugüne kadar 

gösterdiği yenilikler arasında en 
üstün olan birini dün akşam yarat
tı .• Müzik yönünde kendini belir
ten bu yenilik, çift piyanoda Ba
yan Ferhunde Ulvi ve Bay Ulvi 
Cemal' den hız ve kudret alarak 
canlanmış ve değerlenmiştir. 

O kadar ki Bethoven'in romans
ında o kadar çok eyi muvaffak o

lan değerli çifti alkışlamak ve öv
mek bize bir vazife gibi görünü
yor. OparJörden taşan kusursuz ve 
eksiksiz çalınmış bu parçanın zev
ki, bizden ve bizim olan üstad
lardan dinlemiş olmakla büyümüş
tür. 

Kıymetli ve eşsiz sanatkarları
mızın muvaffakıyetleri önünde 
hayranlık duyduğumuzu tekrarla· 
mağı kendimize başlıbatma bir 
borc sayıyoruz. 

Bu akşamın radyo programı fU-
dur: 

19.30 - Dans musikisi 
19.40 - Çocuk saati 
20. - Musiki: 
Corelli Sarabande et Allegro 
Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 
20. 20 - Ev kadınına öğüdler 
20.30 - Musiki: 
Corelli Trio 
Necdet Remzi: Keman 
Piyano: Ulvi Cemal 
Viyolonsel: Edib Sezen 
20.40 - Toprak bayramı 
20.50 - Haberler. 

İstanbul radyosu 
Bu akşamın radyo programı şu

dur: 
12,30 Plak neşriyatı 
18 Otel Tokatlıyandan nakil 

• çay saatı - telsiz caz 
19,20 Çocuk saatı, hikayeler • 

Mesud Cemil 
19,50 Haberler 
20 Keman solo - Nejat piya

no refakatile 
20,30 Ha vayen ki tar, Siret ve 

arkadaşları. 
21 Bayan Rita Mahmud 

(şan) piyano ile 
21,20 Son haberler 
21,30 Radyo orkestrası 
22 Radyo caz ve tango or

kestraları. 

~öke - lf.araprnar takımları Çine mual/lmlerl Aydın halkevlilerile bir arada. 

(Yazrsr yurd postastnda) 

SAYIFA 3 

T OJlral\. i~lerimiz 
.'ley/um Snylaı:ı Damar 
Arılw~lu'na. 

13 mart 935 te Ulus g;uetesinde 

bana Jıiıaben yazmış olduğunuz açık 

mekıııbu okudum. Hemen iki yıldanbe
ri ben ,·akit buldukça devletlerin top. 
ı-ak i~lcri \'e toprak sıyasaları hakklf',.. 

daki görüşlerimi Ulus'a yazmaktayım. 

Maamafih bu iş hakkındaki görüş ve 
düşiinüşlerimi henüz bitirmiş d~ğilim. 
V.'lkit \'e imkan hulabilir$enı yazmağı 

ulus ve ılevletinıizin menfaatlerini' uy

gun gdrdü~üm içırı yaznıaga ralışaca

ğım. Topnık ışlcriııın lüzum ve pfıerıı

miyeti bakkmdaki çok değeTli yazıım; 

bu iş lıakkınıl;ı b;wa .ıynca hir k11vı'rt 
vermiştir. 

lıısan r.uıhi /ııraz .ua~11rrl;wak o. 
/ur a, ş,ıhıslar, kalıileler, k;ıvimleı· ve 

rıihayet uluslar ar~/'i//Ula şi·nrliyP kaı'·ır 

meydana ~elmiş \ c Jıiı/;i <la ~rlmr.kte 

bulunan kavga \'e ı:eııklerı ıı _o;cıhl'lılrri 

içinde mutlaka ıopnık i~i 1:öriilür. Hu 

noktadan toprak Iıer ulu'iu11 ~111 ıimı11-

de bulundurdugu en miihim ı,,r iştır. 

Şurasrnı açıkça :soy/emek ı.,ıerim 

ki, başka tlt•v/ctlerde ol</11gu ~ilıi bizde 

arazi ve ropnk İ:ji Jıaksrz Jaırrsık ve 

çetiıı değilrlir. E~asen 500 milyon do· 

nümdcrı artık zııaaıc ell·erışli yı•rfrri

mi:t nldııg11 Jr,ı/clc bugiıııe kwhr ı~leııt'

bilen yer/et c/lı milyon dönıw11i fi k le 
gcçmemi:şrır. Bu bakınıı/,ın v.ırlı~ımı. 

urı yiızclc yt tnıi~ıni re~kil eclrn tıftçi 

Jınlkunuııı ckebılece,..ı daha '15U m /. 
yon <löniimliik yerler v,mlır. 

Himıeııa/eyh 111ıf11,rıııw.r.a gore ara· 
zinıiz yeıi ·ir. 0111111 ıçııı /Jizde toprak 

işi ~·ift~ ıleıc yetnııyecek 11oktas111ılrl.11 

değil, kıınwtu doğrulugu e..-.1s111a gnre 

yapılrmş eski arazi k.ıııumırıuıı, vera
set, lıihe, imıkal, '1atını ve saıresincletı 
doğmu~ bu~iina kadar çifrliklui pa:ça 

parça etmiş. gımiın ökonomi şartlaııııa 

hiç de uygun rlüşmt>mi~ olan arazi iş

leri vard rr. 

lç bakanlıg1111ızın, ar<tzi işlen Jıak

kında bir ka11un layihası hazırlamakta 

olduğunu sevinçle tluymw;tum. Ve ge

ne son duygulanma göre hazırlan:m 

kanun layilıas1111 klJqdaşıırmak ve a

raşcrrmak ıçın başka bakanlrklardan 
seçilmiş bır komısyon bu işle uğraljı· 

yormuş. 

Şu halde nıemlekec ve ulus işlenni 

daha derzndeu goren Jıükiımeıimiz ge

nel ökonomi durumumuza fena tesirlt>r 

yapan dagınık arazı iş111i diızeltmc~c 

çalı§maktatlu. Bu yand.in da hükılmeti 

candan tebrık cdcrız. 

Henüz ka11un layihası bııirilnıcd ıgi 

ve ona son krlrk da verılmeıliği içın 

layiha lıakkıwltI şhrııticlen bır ·}CY soy

/emenin imkam yoktur. Şuplıe edıl· 

mez ki arazi i~ı pek kolay brr ı~ dt• 1-

dir. Onun uzednJc:: ~OJ( dıırmak. u u

sun yalnız bugu1111nde degıl, yar11ıı ı, 

obür gunıindc ve nılıaycı ılıJlıa ob ır 

gününde sıytı:;al, ::.oy:;al oko11omiye tı • 

gun bir şekilde /ıa:urlanmak ıcııb cclcr. 

Diger yaZiliınmdıJ ılenıı~cım ki: l • 

razi kanunlarır.d:ı ıkı y1:Jrı vunlu. Bııı· 
si soy.:.al \'e sıya-'> ıl, digcri de en ıoı ı 

bir sözle dko11onııdu. H ıç ~uplı11 euı ·• 
mez ki Jıazrrlarını:ıkta oJclu.gıınu :;eı ıı .;· 

le duyduğumuz krınıınd.ı bu ıkı nola.ı

nırı birden halli düşııniılnıenıı~ ol:; n. 

işte arazi kanıırıurı<lan bu ikı ııokıa 

beklenir. 

Ôkonomi Bakanltğ1nıu1n ge\·erı yıl 
mütehassıslarına yaptırmış olduğu bu 

arazi araştırmasına gore toplu zir • ... 1-

mizin yüzde yetmi~ beşi, yirmı be•er 
dönümlük arazi üzerinde yapılmakıa. 

dır. Bu yirmi beşer dönunılıik zrraaı, e, 

bir parça üzerine değil belkı 5, 6, IJ pil.r• 

ça gibi bfrbirinden ayrr ve uzak tarla· 

laTda yapılmaktadır. 

Memleketimizde ziraaıe yarryacak 
beş yüz milyona yakın arazi varken, 

elde bulunan koylü arazisinin dağınık, 

parçalar halinde bulunuşu ve mikdar
hırınrn da az oluşu bir köylü aile<:ini? 

bir yıl.Irk çalı§nrnsrnu az gelmekte, ı e
r imi de bu yüzden az olmakcaılır. B i· 
.rıaenaleyh araziye böyle bir kurıım r-

mek lazımdır ki be.ş ki~i len ıbaret fııı z 
olunan bir ailcni.ı bir yıllı!,;: tam ça 
masrna yetİijCCek olçiidc olsıı n ve /, -

len rlağınrlr, pnrs·a parı,;a ufak kıtal r 



SAYIFA 4 

Sir Con Saymen'e Berlin
de neler söylenecek 

Deyli Herald gazetesinin sıyasal 

bı'ldirmeni 13 mart tarihli sayıda §U ya 
zıyı yazıyor. 

Sir Con Saymenin B. Hitlerle gö

ruşmesinde eğer makul bir müddet 
içinde silahlanmayı tahdid için bir ko

nuşmaya girişilmezse Almanyanın ken
disini silahlanmada tamamiyle serbest 

sayacağını bildireceğine inanmak için 
bütun sebebler mevcuddur. 

1ngilterede beyaz kitabın neşredil
mesini alınanların böyle bir dilekte bu
lunmak ve bunu i1eri sürmek hususun

da bir belge olarak kullanacakları an
laşılmaktadır. 

Bütün ecnebi ataşelerine alman ha • 
va kuvvetleri teşkilatında yapılan yeni 
değişmenin bildirilımsi bu amaca doğ

ru atılmış bir adım telakki olunabilir. 

Bu değişme şekli bir değişmeden 

fazla bir şey değildir. Zaten uzun bir 

müddettenberi havacılık kulübü men • 

aublan üniformalarını giymekte ve za

bit muamelesi görmekte idiler. 

Sir Con Saymene Berlinde devlet

ler arasında yapılacak herhangi bir an

la§mada askeri tayyarecilik bir tarafa 

bırakılmadığı ve bırakılmıyacağı ci • 

betle Almanyanın askeri hava kuvvet

lerini teşkile ~rar verdiği anlatıla .. 
caktır. 

Gene Sir Con Saymene, eğer Fran

aa askerlik müddetini bir yıldan iki 

yıla çıkaracak olursa o zaman Alman

yanın da aynı şekilde bir (emniyet). 

tedbirine ba§ vuracağı da anlatılacak
tır. 

Bu emniyet tertibatı Rayhşverin 

artırılması, çoğaltılması şeklinde te • 
«ili edecektir. 

Bir yıl önce Bay Eden, Berlini %i· 

yaret ettiği sırada B. Hitler, Rayhş -

verin bütün kuvveti olarak 300 bin ki

şiyi kabul etmeğe hazır bulunuyordu. 

Fakat bugün Moskovadan gelen bir 

duyukta rus ordusunwı 900 bin kişiye 

vardığı bildirildiğine göre alman erka

nıharbiyesi ülkenin emniyetini koru

mak için 300 bin kişilik bir kuvvetin 

kafi olmadığını bildinniştir. 

Bugünkü günde Almanya, 400 bin 

kişilik bir orduyu !Qfi bulmakta ise de 

Fransanın askerlik müddetini iki mis

line çıkarması onları da bu mikdarı ar • 
tırmaya sürükleyecektir. 

İlk günlerde İngiliz beyaz kitabını 

canları sıkılarak karşılıyan B. Hitler· 

le generalleri şimdi bu kitabın çrkma

sından dolayı memnunluk gösteriyor

lar. Almanlar, uzun bir müddettenberi, 

yeniden silahlanmalarını resmi bir su
rette bildirmek için bir vaziyet çıkma
sını bekliyorlardı. 

Şimdi beyaz kitabın silahlanma ol

madıkça emniyet vücuda getirilcmiye

ceği, silahsızlanmanın emniyetsizliğe 

yol açacağı hakkında ifadeler bulun • 
mcısı alınanlara bu bekledikleri fırsau 
vermiş gibidir. 

Sir Con Saymene alınanlar, kendile

rinin de bütün dünyada alıp ~ürüyen 
silahlanma yarışından, ingilizler gibi, 

kuşkulandıklarını ve buna karşı ingi • 

!izlerin yaptıkları gibi davranacakla • 
rını da söyliyeceklerdir • 

halindeki tarlalar da birleştirilmi§ bu
lunsun. 

Dostumuz Romanya'da (290) mil

yon dönüm ziraate elveri§li yer v .. r

dır. Bizde bu yer daha ~oktur. Roman
ya ile nüfusumuz hemen birdif. Ora

da yılda (111) milyon dönüm zir;;ıat 
yapılmaktadır. Bizde bir yılda yapılan 

ziraat elli milyon dönüm içindedir. 
Nüfuslar hemen birbirine yakın, arazi. 

miz ı'se her noktadan onlardan fazla ol

duğu halde bize gôre orada daha faz. 
la ziraat yapılması sebebleri arasında 

her çiftçi ailesine düşen arazi miktarı

nın nisbeten bizim vasatinin üstıinde 
hem çok ve hem de toplu oluşunun bu

yük tesiri vardır. Şu halde iikrı'mce, 

bi im rcızi kanunlarımızda aiJcler ı ın 

ULUS 

abancı gaze ler e 
AJmaııyanın hava k11vvetleri teş ilatı 
ıs mart tarihli jurnal gazetesinde 

Almanyanın resmen hava kuvvetleri 
teşkiline karar veri~i ile bunun, Sir 

Con Saymenin Berline yapacağı yol -
culukla olan alakasını tahlil eden Saint

Brice, İngiltere, Fransa ve 1 tal yanın 
buna cevab vermek için istişareye ih
tiyaçları olmadığını, biricik cevabın 

Sir Con Saymenin Berline gitmesi ol

duğunu yazdıktan sonra, alman tebli

ği karşısında ya hukuki alanda yahut 

da hadiselere istinaden ameli alanda 
vaziyet almak gerektiğini; hukuki alan
da Almanyanın Versay andlaşmasını 

ve Londra tebliğini bozması karşısında 

Berlin konuşmalarına sebeb kalmadığı 

ve barışçı gayretlerin iflas ettiği ne· 
ticesine varılacağını söyledikten son

ra diyor ki: 

Buna mukabil, ameli alana geçince. 
alman tebliğinin ortada mevcud olan 
durumda hiç bir değişiklik yapmadığı 
görülür. Tebliğ yalnız konuşmalara 

mevzu teşkil edecek olan durumu eyi
ce ortaya ljıkarmakta, binaenaleyh si • 

!ahların nizam altına alınması için ya

pılacak ıon bir gayreti daha gerekli kıl
ma!ktadır. Böylece Sir Con Saymenin 
vazifesi daha ehemmiyetli ve daha müs
tacel olmaktadır, Onun için de Berlin 

yolculuğu gereklidir. 

Yeni bir teşebbüsün, ancak azami 

ölçüde muvaffakiyet ihtimali varsa ya

pılması gerektiğini ve emri vakii kabul 

etmekle iktifa olunmamak gerek oldu

ğunu söyliyen Saint-Brice, almanlarm 

tamamen serbestçe hareket ederek ce

zasız kalmakla, namuslu ulusların müs

takimane riayet edecekleri, diğerleri
nin ise bir paçavra telakki edecekleri 
bir anla ma yaparak cezasız kalmak a
rasında intihab yapmalarının çok ba
sit olacağını söyliyerek yazısını şöyle 
bitirmektedir: 

İki taraftan birisi kendisine rnah -

sus olan menfaatleri önceden ve ken -

diliğinden alırsa konuşmanın mahiyeti 

değişir. Almanların çok sevdikleri mu

savat, öteki tarafta konuşmalara mcv. 

zu teşkil eden şeyde kendisine diişcn 

hisseye sahih olursa mevcud olabilir. 

Bu da, Alrnanyanın yeniden silahlanı

şının bedeli olan güvenliğin kurumlan 

dmlması işinin, konuşmaların so;ıucu 

ne olursa olsun, elde edilmesi gerekti
ği manasına gelir. 

İşte Londra, Paris ve Roma ara • 
sında yapı1a1ak olan ibtidai konuşma

lraın hakiki mevzuu budur. 

Yeniden silahlanma hakkım kendi
sine bahşeden bir ulusa, korumlarını 

birleştirerek herhangi bir ihtimalde dü 

zenin listünlüğünü temin edecek olan 

bir "uluslar grupu,, ile karşı durmah

dır. Bunun ise, Almanyayı hukuki ba
kımdan haksız çıkarmağa göre başka 
türlü bir tesiri vardır • 

14 ~rt tarihli sayısındaki ıbaşyazı

yı aynı mevzua tahsis eden Tan gazete
si de yunan isyanından sonra umumi 

dikkatin, Almanyanın aldığı tavırlar ü

zerine Avrupadaki duruma çevrildiği -
ni yazarak diyor ki: 

Sir Con Saym,cnin Bertin yolculuğu-

arazi mıkdarının iki ucu olması Jazrm

dır. Bir aileye azami ne kadar arazi 

düşmelı'dir, Yani kurum varlrğmııza gö

re ulak çiftçilere isabet edecek arazi 

miktarının en azı ve büyük çiftliklerin 
son buyuklıiklerile bu iki uç arasında 
kabul edilecek küçük, orta çiftliklerin 
mikdarı olçü i§ine alınmalıdır. Bunla
ra şu kadar olsun diye hemen bir had 
tayin edilemez. Bu, birçok ~art ve ah

vale göre degişir. Uzun araştırmalar, 

ince duşunm ler ister. işte bu bakım
d n ar zi kanunu tanzim edilirse on
dan beklene11 eyi neticeler elde edilir. 
Bu yolcla dalıa yazacagım, ondan önce 
mümkıırıse de erli mutaleanızı Ulus 

sayıfalarında ben de rica ediyorum. 
Kastamonu say/avı 

T. Coskan 

nnn geciktirilmesi, İngilterede l1eyaz 

kitabın neşredilmesi ve bu yüzden al
man gazeteleri tarafından yapılan po
lemikler ve nihayet Almanyanm rcs -
men bir askeri hava kuvveti teşkiline 

karar verdiğini bildirmesi, herkesi meş
~ul eden bir takım tezahürlerdir. Al -
manyanm hava bakımından ela silahla
mşı, bilinmiyen bir şey değildir .. An
cak bu sefer Almanya yüzündeki n as
keyi çıkararak, Versay andlaşması hu
nu menettigi halde ordusunu rco;ır.en 

kudretli bir askeri tayyare kuvvetiyle 

teçhiz etmektedir. 
Tan, ıs mart tarihli sayımızda çı -

kan general Göring'in, alman askeri 

tayyareciliğinin tccavüzi değil, teda • 
füi mahiyette olduğu yolundaki sözle

rini zikrederek "tecavüzi askeri tay • 
yarecilikle tedafüi askeri tayyarecilik 
arasında kati ve açık bir ayrılrk yap -
manın güçlüğüne,, işaret ettikten son
ra, Almanyanm aldığı bu kati tavrın 

belki de daha eyi olacağını söylüyor. 

Versay andlaşmasının Ahnanyanın 
askeri tayyareye malik olamıyacağı hık 
kındaki maddesini zikreden Tan, şöyle 

devam ediyor: 

Halbuki, Fürerin başlıca muavinle

rinden biri askeri tayyareciliğin mev

cudiyetini açıktan açığa itiraf ettikten 
sonra bunu inkişaf ettirme çarelerini 
düşünüyor ve sivil tayyarecileri askeri 
tayyarecilerden ayırd etme.k için ah -

nan tedbirleri anlatıyor. Bu ise barı§ 

andlaşmasının başlıca şartlarından bi
risinin cüretkarane ve ''bir taraflı,, bir 

§Ckilde tadili, Almanyanın andlaşmayı 

imzalıyan devletlerin ancak mürtefi -

kan mutabık kalmalarından sonra de

ğiştirilebilecek olan taahhüdlcrine kas 
di ve sarih bir tarzda riayet etmemesi 
demektir. 

... Fransa ve İngiltere andlaşmanın 

askeri şartlarının bu kadar açık bir ri
ayetsizlik görmesi karşısında gereken 

korum tedbirlerini hemen alabilirlerdi. 
Fakat (kurumlandırılmış guvenlik) 

çerçevesi içinde silahların kontrollu 

tahdidi umudundan vazgeçmedikleri 

için bunu yapmadılar. Almanya da bu 

müşterek işe, öteki akidlerle beraber 

müsavi olarak girecelai. Nitekim Lon

dra tebliği de bu işbirliği sıyasasına 

yol açmıştı. Fakat Almanya daha ko· 

nuşmalar başlamadan önce bunları boz
mak istedi. 

Almanların Londra konuşmaların • 

dan sonra verdikleri notadan ve çevir
dikleri manevraladan abhseden Tan, 

vazısını şu cümlelerle bitirmekteir: 

Havai olsun, ba ka türlü olsun, hiç 

bir anlaşmanın Almanyayı kendisine 
düc:en taahhüdlerden kurtaramıyacağı 
ve Versay andlaşmasının V inci babı

nın yerini tutarak sılahları tahdid e. 

den ve güvenliği kurumlandıran lbir ge

nel anlaşma yapılmadıkça Almanyanın 

bazı yeni silahlara sahib olamıyacağı 
tabii bir şeydir. Bunun haricindeki 

her şey. metinlerin tarafgirane suret -

te tefsiri ve yanlış hesablarla yapılmış 
diplomatik mane .. ·ralar demektir. 

Fürerin, tayin edilen günde Sir Con 
Saymeni kabul etmek için neden se5i

nin kısıldığı ve ingiJii bakanının yol

culuğunun alman hükumeti tarafından 

zorla ne için tehir edildiği şimdi anla

şrlmaktadır. Almanya konusmalara gi· 
rişmeden önce İngiltereyi bir emri va

ki karsısında bırakıp bu suretle konuş

maları faydasız bir hale sokmak iste
miştir. Filhakika Sir Con Saymenin 

Berlin yolculuğundan maksadı da al -

manların silah tahdidi ve güvenliğin 

kurumlandırılmasr işine ne gibi şart • 

hır altında katılacaı1tlarını anlamaktı. 

... Almanyanın en açık taahhüdleri

ni tanımıyarak ortaya attığı vaziyet, 
ingiliz ve fransız hükumetlerinin ta

mamen mutabık olarak gözden geçir • 
meleri gerektiği bir durum doğurmuş

tur. Muhakkak olan bir şey varc:a o 

da Almanyanın bu tavrının, bütün u • 

luslarm kendi güvenliklerinin korumu 

icin çok uyanık ve dikkatli olmalarının. 
gerektirdiğidir. 

. l\lal{donaldın 

istikhali 
13 mart tarihli Niyus Kroııikl ga

zetesi ingilız başbakanının istikbali 
hakkında yazdığı bir yazıda diyor ki: 

Başbakan B. Makdonald'm istilcba

li ne olacagı yenıden sıyasal bir mev· 
zu olmaga başlamıştır. 

Bu sözler, B. Makdonaldın rahatsız
lıgınden ileri gelmekte ve kendisinin 

kısa lıir zaman ıçin re:;mı işlerden ay· 
rılmak mecburiyetinde kalacağı anla -
fiılmaktadır. Fakat aynı zamanda ka • 
binenin miıhim bir kısmında B. Mak • 

donaldın sırtından başbakanlık yiıkünü 

atması hususunda bir düşünce bulun -
duğu da görülüyor. 

... Bu takdirde B, Baldvin başba -
kanlık işine gelecek, fakat bu değişme 

genel bir de ışaıeyi icab ettirmiye -
ccktir 

Bu tedbir, olsa olsa, çoktanberi bek
lenen ve bir çok defa vadedilen kabi
nenin sağlamlaştırılması için yapıla • 
caktır. 

... Başbakanın 27 şubatta Donkas -
tcr'de söylemiş olduğu sözler, son ha
diseler üzerine daha vazıh bir hale gel

mektedir. Başbakan da dün gece bu. 
nu izah etti. 

B. Makdonald, vazifesinin kendisi

ne gerektirdiği yolu kimseden öğüd al
maksızın yapmakta tereddüt etmiyece

ğini söylemiştir. 

Bu 6Özlerinde başbakan artık vazi
fesinde kalmak dileğinde olmadığını 

da anlatmıştır. 

Ram.sey Makdonald 
31 mart 1935 tarihli Noyes Viner 

Abendblat ~Hzetesi Makdonaldın kabi
neden çekileceğı hakkında dolaş .. n şa

yiaları araştıran bir yazısında dıyor ki: 

Britanya başbakanının çekıleceği 

hakkında bir çok defalar ortaya çıkan 

duyuklar artık bir hakikat olacaga ben

ziyor. Makdonald ba hakanlık ilşlerini, 

gizli meclis önderi bulunan Baldvin'e 

devredeceğini Royter ajansı haber ver
mektedir. İngiliz devlet adamının bu 

çekilişine sebeb olarak sıhhatinin bo· 
zukluğu gösterilmektedir. Makdonald, 

hakikaten yıllardanberi rahatsızdır. 

Bundan dolayı da bir çok defalar ııı

yasal çalışmadan uzak kalmak için me
zuniyet almak mecburiyetinde kalıyor • 
du. Bu itibarla: başl>akanın yorgun 

bir durumda olduğunu ileri 

herhangi bir sıyasal paravana 

değildir. 

sürmek 

demek 

Ramsey Bakdonald ingiliz sıyasa • 
sının en sevimli şahsiyetlerinden biri-

dir. Fakat bir çiftçi ailesinin çocuğu 

olan Makdonald çok gene yaşta, Bri· 
tanya adalarında Avrupa kıtasındaki 

marksizm'den dağlarca farklı olan sos

yalizm yoluna saptı. Makdonatd, parti· 
nin şeması içinde kalmayı her zaman 
reddetti; serbest ve geniş bir çevre çe· 
viren görüşlerini daima muhafaza etti. 

* * $ 

Dışarı sıyasa işlerınde de Makdo· 

nald her vakit barışçı kalmış ve silah
sızlanma diışüncesine taraftar olmuş
tur. İşte bu duygu ile hareket eden 
Makdonald, Almanyaya karşı da dost

ça bir tavır takınmıştır. Ancak İngiliz 

genel düşiincesinin Almanyaya karşı 

beslediği sempatiyi silip süpüren nlu· 
sal sosyalizmin ortaya çrkması yüzün
den alınanlara karşı güttUğU dostça sı 

yasanın çapraz bir biçim almasında 

Makdonald'ın hiç de kabahati yoktur. 

Deyli Herald Makdonaldı 
cahillikle i ttiham ediyor 

14 mart tarihli Deyli Herald gaze • 
tesi, ''barı§a giden yol,, başlıgı altında 
razdığı bir başyazıda lngilterenin ko
rıırımasr için alınan tedbirlerden ve bu 

hususta yapılan ne~rİJ1attan bahsettik

ten s.onra diyor ki: 

Hükfımet aleyhinde'd ithamımız, o
nun savaş istediği y.:>lunda degi1J·r. 

.. .._. . ı • 

İtalya - Yugoslavya 
dostluğu 

Il. Mn ... oHnrııin ı:;ıyasa .. ını 
dt•ği-;:iren dört eheh 

16 mart rnrihli DeyJi Herald gazi 4 
tesinin sıyasal bildirmeni §Unlarz yıı• 
yor: 

Yıllarca süren gerginlikten sonr\ 

İtalya ve Yugoslavya hükiımetleri gd 
yet iyi dost olmak üzeredirler. 

Yugoslavyanın dışarı işler bakanı 

B. Yevtiç Romaya çağmlrnıştır ve ılı' 
timal ki mayıs içinde bu zi) areti )a ' 
pacaktır. 

Prens Pola dı.in itimadn.mıesinı 1100 

ren İtalyanın yeni Belgrad clçisı ;Kont 

Viola di Kampaltı bu vcsılc ıle 1 ele 

dostça sôzler de söylemı~tır. hlı;ı. a. 
Musolini tarafından mıısbct lıır yakın• 

Jık temin etmek hususunda enıırler al• 

dığını ve İtalyanın Yugoslavyanın ııer• 

}emesinden ve toprakhırının Lıutun u • 

ğunden başka hiç bir duygu ht.ı>I m •• 
ğini söylemiştir. 

Evelce hırv2tların Yugo 1 \ > 
ayrılarak İt, !ya hıma} esı altıııd.ı iT' • 

takil bir hukumet halıne gdmlsını :.• 

tiyen B. MusoJini, Yugo:sl.ıvy ı ıı t p• 

rak bütunlugu ı.iı1el:,İnı ~ıı1ı.1q c 

hiç soyleınek istcmemıştı. Bu d 

nin dort tane ~l>c\n vardır: 

r 

l) Kıralın öhluriılınesi ı lc 1ı ırv.ıt ar 
rılma taraft.ırhgının t· hlikeli ol u.,u 

meydana çıkması. 

2) Musolinının Avustury.ıya Al • 

manyanın nüfuzu me:.ele ivle ugrcış • 

mak hususunda serbest kalmak arzusUı 

3) Belgradda alman nufu.rnnun ku'll 

vetlenmesi korkusu. 

4) B. Laval'Je ıkincikiınunıla y pı· 

lan konu~malar. 

B. Musolini, artık Afrıkada çevir • 

mek istedıği işlere hiç bır mudııl ııle 

ycıpılmıyac:ığından emın ol bilir. 

Fakat onun kurmakt oldu• u sıı.teın 

barı ı başarmak oylc dursun, b lk dıt 

savaşa yol açacaktır. 

Bu, yalnız muh..ılıf1erın kotu dılek• 

lerle soyledıklerı bır hakı at d t>ıı..:ırı 

tarih de boyle yazıyor. B r "• herkt in 
• emniyette bulunması He korunabıJır. 

Devamlı surette sılahlanma Ji ar ı cı 

dunyada bu emnıyetı temın et , 

Bu silahlanma yarışı, bir uh..:.u ,ı ıı 

senın ona saldırm.tya kıyış rnıyacat>ı 

kadar güclu, kuvveth olursa yalnız o• 

na emniyet verebilir. 

Ondan başka uluslar da emnıyetsıı:• 

!ık içinde kalır ve haklarını mudafaa 

etmek imkanını bulamazlar. 

Eğer İngilterenin "e yahut ba ka 

bir devletin, silahlarını en yüksek de• 

receye çıkarıp kendine mafevk bir du .. 

rum temin etmedikç , içi rahat etmea 

se öteki ulusların da uzun müddet me.• 
dun bir durumda kalmak istemiyecek• 

leri muhakkak ve aşikardır. 

Bu yüzden yecyüzunde bir çok kan 

dökülmüştür; bir çok kan da dökUle• 
cektir. 

İnsanlar için bu yarış fasid daire ' 

sinden çılamığa ancak !bir suretle iın 

kan vardır: Kollektif müdafaa ve kolıı 

lektif emniyet temini ile. 

Nevs letter'de yazdığı bir makaledd 

B. Makdonald bu silahlanmayı müda 4 

faa etmekte ve itirazları çürütmeğe ça• 

lışmaktadır. 

Kendisine idare ettigi ülkenin ta.\ 

rihini tetkik etmesini tavsiye ederiıı 

1ngilterede bir çok dahili savaşla 

olmuş, ve bütUn bunlar, kanun tanı~ 
miyle haklın olduktan ve ülkede kol 

lektif bir sistem kurulduktan sonr 

bertaraf olmu§tur. 

B. Makdonald ve bakan arkadaşlar 

belki de gerçekten savaş i temiyorlat 

fakat ba. :şa hnngi yoldan ve nasıl & 

dileceğinin de farkında değillerdir. 

Cahilliği duzeltme& gerektir, çUn 

ku dıizeltilmiyecek olursa öldürüciı bi 

mahiyet alır. 



Son bir yıl içinde ha ll{ 'ollarııııız ~apıldı 1 

1934 yılına ınahsus )Ol prmıranı.wuz murnffcıkıyetle bitiril
tnifıir. Bu y.ıl ~inde yurdun lwr ywıımla ı·e 1wle IH'll • ~:otları 
ii~erinde olnı.ıyan vila~ı•tlf>rimiz arcısm<lllki yollcınrı tamırı esas· 

lı batluuı İf snyılm.1.§tıı·. . . 
!)31 v·'-.1 __ • "bar T b ,, _ 

1 

ücr .. 0 ,eJer mütemadi tamıı·at postalnrı. 
,,,o.unuan ıh en ra :ı:oo - ~,. • " 

takii :<'ıll ihmnclc yaptmlmayı ba1· le muntnzaııt b:ıkımu tabi ıutuıa•·ıı.k 
~ bı,.ınci kıaım int at bu yıl içinde 1 bozulmaktan korunmaktadır. . 
hıtır:b·ck kAbuh\ yapılmıştır Ycıpılım Son yıl içinde (515) kilometre ycnı 
ı, . 1 11 ı1.e1· (150) kilometre yeni 'Şo,,e 

<ıs30' ,.. . '· bii ··ı k.. ~ d ' ... •tça l•n1... yu , opru ve ı · 

":U-iar (11971)00) ınelre mıkabı yol tes -
\tıy • 

eu ölup Trabzondan Karakôseye Lrn. 

~r (!HOl loio.n•t-re u:ıunluğundl'I olan 
Yolun ' 1 • d •• · eıt aar ve bozuk yeı· erı ya egış. 

lirilm;:k Ve.)"a gcniıletilmek suretiyle 

icçıdc ıhli~aid lı11le getirilmiştir. Batak 

loııınların 't~•eleri de Y•Pılmıtbr. 

yol !el\•İyesi (283) kilometre yeni şose 
Uııast (634) kilometre mevcud şoseler 
Ul'.crindc esaslı tamirat \'C (1482000) 
metre mikabı istinat dl\·arı yapılmış ve 
(8J77000) metre mikabı yol tesviyesi 
yapılınıştır. Bunlar arasında .!•t nb~I 
vilayetinde ( 112) kilometre tulunde bır 
aafalt yol ~ebekeai yapılmasına devam 

edilmektedir. 

Bu yazıda bahse konan Karak6sc yolundan bir parça . 

935 yılmdn yol itlerine daha genıı 
Bu suretle yolun en bozuk yerleri 

düzeltilmiş olup otomobillerin ( 35 • ·!O) 
lr.ilom t - "d" •• 'd L:r e re suratle geçı ıne musaı uı 

Lale gelmiştir. Bu yol üzerinde ıoscsi 
e:ıkirniş olan ve tesviyesi genişletilmi
Ye lüzumu olan diğer yerlerinin yenilcş. 
tİrilmesine devcım edilmektedir. Bu mnk

&atla 934 yılıod Gümüşhane villlyetin· 

de (68) kilometre şose inşası (85000) 

rrı tre mikabı tes,,·iyc İ§led ve (75) pnr

ça Ufak ve büyük köprü .,.e dı\'ar \'e (9) 

nd t mütemadi tamirat ekip binası in • 

tası ınüteahlı.ide ihnle edilmiş \'e işe baş
lanmı§tır .. 

Bunlardan başka Erzurum vil3yeti 

dahilinde (28) parçn büyük küçük köp· 

rü İnşası ve (26) kilometre şose inşaatı 

•e her iki vila)·et içinde ( 11) adet mu· 

temadi tamirat ekip binası yakında iha

le edilecektir. 

Son birkaç yıl içinde yeni ynptırıl -

tnış olan Balya - Çanakkale, Hopa -

Borçka ve Trabzon - Karakö"t: ve d\ -

Pro e ö · • eliııiı 
• 

ceııazes 

(Başı J inci sayıfada) 

naı:e merasiminde bulunmak üze
re İstanbul üniversitesi namına 
hukuk fakültesi profesörlerinden 
Şükrü Baban Sadi İbrahim, ve 
talebe namın~ da talebeden mü· 
rekltep bir heyet dün ak am lstan· 
il>uldan hareket etmiştir· 

Bay Veli Saltık, 1296 tarihinde Bul-
d ' v 1° an da doğmuştur. Babası Hacı c 1 

0ilu Sıileymandır. Sıyssal bilgiler oku

lundan birincilikle çıkmış, Paris Hu· 

lulc Fakültesini de bitirmiştir. 321 yı
lında yabancı okullar müfettişliğine ta

l'in edilmiş, birkaç ay sonra Aydın vi-
lay · · d '1 etı maiyet memurluğuna tayın e 1 • 

llJi§tir. 1330 yılında Aydından saylav 

Bcçilmiştir. 934 yılında lstanbul Darül· 

liinunu hukuk tarihi müderrisi ve sı
'1'asaı bilgiler mektebi hukuku esasiye 

'te ınedhali hukuk muaJlimi olmuştur. 
lJ• . 11ıncj Kamutayda Aydın say/avı ola-
rak · · ulusal hareketlere i~irak ctmıştır. 

"anıutnyın dağılmasından sonra 340 Y1
• 

lında Darülfünun hukuk fakültesi hu· 

luku es.ısiye mıidcrrisliginc ve 1924 yı
lında Dışau lşlcr Bakanlığı hukuk mii

J<ıvirliğı'ne tayin olunmuştur. Ankaıa 

b.ııJ:uk fakültesinin nçıJışrndanberi hu· 

luku m"deniye profesörlügünü yapı· 
Yordu. 

mikyasta de\•am edilecektir. 935 yol 

• anunda ... eniden yapılmıya batla • progr J 

nacak yollar içinde turizm ve ökonomi 

bakımından ehemmiyetli olanlar v rdır. 

--------·-·------~-
Karsta ){ıı~mızı 

kar ya!},( ı 
Ziraat Bakanlığı Meteoroloji 

Enstitüsünden alınan duyuklara 
öre· yurdun hava durumunda 
~ün: göre büyük bir değişi.k~ik 
yoktur. Son yirmi dört saat ıçın
de Sıvas, Malatya, Diyarbek1r 

çevreleri ile doğu Anadolusu ~·e 
Karadeniz kıyıları yağışlı geçmış-
. y w 11 Sıvas ve Doğu Anadolu

tır. agı~ 

d kar Rize çevresinde karla 
sun a • ~ 
karışık yağmur diğer yerlerde yag· 
mur şeklinde olmuştur. Yalnız kar 
Kars ve civarında kırmızı renkte 
olarak düşmüştür. Tarihte (kanlı 
kar) olarak kayıdları bulunan ~u 
renkli kar yağışı hakkında aldıgı· 
mız rapor şudur: Ayın on doku· 
zuncu günü kar yağışı başlamış 
ve mevcud karın kalınlığı 62 san· 
timetreyi bulmuştur. 19/20 gece· 
. hafif olarak devam eden karın 

Si • • • •• 

kırmızı renkli olduğu yırmıncı gu· 
nü sabah saat 7 de rasat yapıld~
v aman görülmüştür. 62 santı-
gı z bk .. 
111etrelik beyaz kar ta a ası uze· 
rinde iki santinı knlınhğında kır
mızıya yakın bir renkte olan ka
rın Kars ovasında ve köylerde da· 
ha kırmızı renkte olduğu yapılan 
tetkik sonunda anlaşılmıştır. Aym 

. . . .. .. sabahı da kırmızı 
yırmıncı gunu 
kar hafif ve fasılalı .bi~ surette 

d .. mekte devam etmıştır. 
uş . v 

NOT: Renkli yağış yanı .ya~-

kar tarihte kaydedılmış 
ınur ve 

k l dır Siy h Sarı, Kırmızı 
va a ar · ' h l"f 

ki. agwmur ve karlar mu te ı 
ren ı Y • l 
sebeblerle havaya yükselmı o an 
tozların yağmur veya kara karışa· 
rak aşağı inmesi neticesidir. Bun
lar demir oksitlerini havi t~zlar· 
dan veya gayet küçük ve ~ıkrob 
cin inden renkli Alklardan ıbaret 
olduğu yapılmış olan tetkikler so· 

nunda meydnna çıkmışbr. ör;c~
ler garip manalar verilen bu hadı
seler tabii ve fakat seyrek haller. 

dendir. 

ll 1 u s SAYll·A S 

~--------------~---~------------....... -----------------------------------~~------
İn~iliz kabinesi bakan
ların seyrıha ti işini 

aörli::;tÜ ::::. . 
Londrn, 21 .A.A.) - Arnm Knma -

rnsı İngiliz bak nl nnın Avı·upa kıtasın
da yapacakları seyahat hckkında ımiza
kercyc bugun öğfoden sonra başlamıştır. 

l~çi fırkası lideri 8. Lansbury, fır -
kasının hariciye bakanının Berlin seya -
halı için tnmamen yeni talimat alması 

lazım geleceği kan atinde buluııdug'1nu 
soyuyerek oemiştir ki: 

" - f ngiltercrun, dünyanın en bü • 
yük imparatorluğu sıfaliyle, silahsız • 
!anma meselesine tnalluk eden her hu
susta idareyi eline alması ve silahsu. • 
lanma konferansında silahlannı kaldır
maya amade olduğunu bildirmesi İcab 
eder. İşçi fırkası şu kanaattedir ki, Sir 
Con Saymenin, Bcrlin müznkcrelcri es
nasında, Almanyanın tekrar silahlan • 
ması hususunda mutabık olduğunu de • 
ğil, sadece İngiliz banş ve muahedeler 
sıyasasının tekrar silahlanmak şöyle 
dursun ııilahsnlanma esasına müstenid 
olduğunu bildirmesi icab eder. 

B. Lansbury, bütün hükumetleri ci -
han öl<onomik konferansını tekrar iı 
batına çağırmamış olmak hatnsmdan do
layı muahaze etmiştir. 

Bundan sonra liberal muhıllef et na • 
mına ıöz alan Sir Herbert Samuel, fran
sııdam fikri tamamen hukuki olduğunu 
ve fakat son 16 ıenenin hadiseleri, me
sela müttefik devletlerin ailahsızlanmn· 
masr, mutasavver icraata mani olmuş 

bulunduğunu söylemi• ve: 
"Diğer taraftan da Almanya lngil

tcrenin hattı hareketi meselesinde şüp • 
hede bırakılmamalı idi. 

Almanya için ıtatü müsavatı, evet, 
Almanyanın Hkeri hegemonyası, hayır,, 

demiıtir. 

Heyetle beraber gidecek 
mütehassıslar 

Londra, 21 (A.A.) - Sir Con Say
men ile B. Eden Berlin ıeyahcıtlarına 
aşağıda isimleri yazılı mütehassıslar re
fakat edecektir. 

B. Ganville, mebus ve Saymenin hu
susi parlamento müşaviri, Lord Cran • 
broune, B. Edenin hu"USİ parlamento 
müşal'iri, B. Snrgent hariciye bakanlığı 
müsteşar muavini, B. Strang uluslar 
derneği işleri mütehassıs müşaviri, B. 
Seymour ve Bankey, hususi kntibler. 

Konsey toplanmıya
cak mı? 

Londra, 21 (A.A.) - Uluslar der -
ncği lrnnseyinin, İngiliz bakanlannın 

Berlin, Moskova ve Va11ova ziyaretle• 
rinde ncvvel içtimaıı davet edilmesi pek 
az muhtemel goriılmektedir. 

Lord Eden bugün Avam K.amarımn· 
da bir suale cevab vererek, uluslar der
neği konseyinin 13. 5 tarihinde mutat 
devre toplantısına başlıyacağını ve bir 
fevkalade toplantı için tedbirler alındı· 
ğına dair şimdiye kadar bir malumata 
malik bulunmadığını söylemiştir. 

Bir mebus, fransızlnnn fevkalade 
toplantı taleb ettikleri hnkkındnki habe
ri görüp gönnediğini sorması üzerine, 
B. Eden bunu bir başka mesele zannet
mekte olduğunu söylemiştir. 

Muhalefet liderinin 
beyanatı 

Londra, 21 (A.A.) - Muhalefet li
deri 8. Lansbury, A\•am Kam rasında 
takririni tevdi ettikten onra demit\İr 

ki: 
·• _ Almanya bir meydan oku~'Ui 

yapmıştır ve bu suretle ba!lıyan ıilnh -
lanma yarışı gayrikabili ictinab olarak 
harba \'e medeniyetin tahribine müncer 
olacaktıı·. Büyük Britnnyn diğer ulus -
lnrla her. bcr dlınyanın büyük hava yol· 
larının uluslaraı·ası ol.mnsını ve bütün 
memleketlere açık yer bulunmasını ~ıa • 
bule runı:de olduğunu bildirmeli idi.,, 

B. Lansbury eözlerine ıu suı·etlc 

devam etmiştin 
" Militarizmi tahrib için başka bir 

hnrba hv.ırlanmıynlım. Onu timd· teh-

rib edelim. ,, 

Flanden'in nutku ve 
ingiliz gazeteleri 

Londrn, 21 (A.A.) - lvining Stan
dard gazetesi, başynzısındz. dün B. Flan
dcn tarafından söylenen nutlrun duru -
mu mühim bir r;urclte fenalaştırdıc:rını 
bildirmektedir. Liberal Star gazetesi di
yor ki: "Fransa ile müttefiklerinn, ln -

nı ları hiliyor nııydınız? 
l - Afrıkada ) d~ıy.ın vahşı zcncı • 

leri Lıılır ını.ı:. Buııldrın hemen hcpsinın 
viıcuularındd, ı;uraclarında yakılarak, 

keıoılcrck, çızılerek meydana gctirılmış 
çizgıler, kabarıklar Vdrdır. Va:hşinın ne 
dü:ıundugtinıi bılmem. Bızcc l.ıu çizgı. 

ler zencıyi bilsbiltun çırkinletmekten 
başka ışe } aramaz. Bu sebebten arab
ların esir tıcareti zamanında onlara çir 
km gôrı.inup de aatılmaktan yahut ka
çırılmaktan kurtulmak için bu çareye 
baş vurdukları zannedilirdi. Halbuki 
Avusturalyadaki zencilerde de bu çiz· 
gıler var. Orada esir ticareti yapıldığı 
iddia edilemez. Bundan anlaşılıyor ki 
bu çizgılcr, bu kabarıklar bilakis guzel
lik c~crleridır. Bir zenci, e§ine gilzel 
görunmck ıç.in kendını böyle silsler. 
Hattfi vücudu bu suretle harabezara 
çevrılmiyen bir genç kız ne kadar ta. 
bii güzelliğe ıahib olursa olsun kendi
ne bir ikoca bile bulamazıruş. 

x :ıt x 
2 - Dusddorf'ta l.ıir çocuk klini • 

ğinde doktor V. Emanucl tarafından 

yapılan bir araştırma neticesinde gün
de 7 ilfi 15 sigara içen bir kadının ço
cuğunu emzirdiği ıUdünUn bir litresi. 
nin içinde 0,03 miligram nikotin bu • 
lunmuştur. Nikotin, sigara içildikten 
beş saat sonra silde karış~ormuş. Dok· 
tor Emanuel bu hesaba g6re günde 15 
den fazla sfga.Ta içen bir manın bllmi
yerek çocuğunu zehirlemiş olacağını 

ıöylUyor. 

x :ıı: x 

- Bir pirenin boyu Z illi S mlll
metrcdir. Sıçradığı vakit !O santimetre 
uzağ kadar gfdeblllr.Yanl kendi boyu
nun yUz misli atlar demektir. Acaba 
synı atlama kablllyetl bir beygirde ol· 
aydı ne olurdu. Ne ol cıtk, bir arçra
yışta, Evkaf apartımanı gibi Gtocaman 
bir binanın Uzerinden atlardı. 

Karınca da 8yJe: Bir k rınca şöyle 
böyle kendi cUsscsintn on beş mislini 
taşıyabilir. Bir insan da kendi cUsse
sinin on beş mislini tagıyabilseydl bir 

otomobill tutunca evin Ust katına çı • 
kamak, 60 teneke auyu, yahut bin ki
loluk bir çeki ta§lnı kaldırıp götürmek 
işten bile olmazdı. 

xxx 
4- Bir odanın içindeki havanın sı

caklığı ne kadarsa orada duran bir bar· 
dak suyun da aıcaklığı o kadardır. Hal
buki elimizi suya aokup ırıkarsak, der-

gilterenin Almanyaya milletler arasında 
bir aşağı sınıf millet olarak murunelc et• 
meyi hiç bir zaman dÜ§Ünmemit oldu -
ğunu ve onu her halde bu vaziyetinde 
tutmak lazım olduğunu nazan itibara 
almalan lnzımdır. ,, 

Almanya'da hava 
manevraları 

Bertin, 21 (A.A.) - Bcrlin'de hava 

manevralarına dUn sabah devam edil· 

miştir. BiltUn şehirde sivil hayat dur· 

muştur. Halk mahzenlere doldurul

muştur. Polialcr kimsenin çıkmasına 

müsaade ctmemi,lerdir, Siyah kırmızı 

ve mavi dumanlar, obüslerin patlayışı

nı ,yangınları ve boğucu gru:lıırı temsil 

ediyordu, 

Altı eaat müddetle büyük bir disip. 

lin görülmüştür. Tehlike vukuunda hal· 

kın lnti%amı koruyacakları ve hükQ

met memurlarının emirlerine itaat ede· 

cekleri hakkında kanaat hasıl olmu§

tur. 

B. Hitler memleketi 
içinde dolaşıyor 

Berlin 21 (A.A.) - B. Hitler, Ştut

gart'tan gelip Haydelberg'e, oradan da 

Darmştat ve Viesbaden'e gitmiştir. Her 

tarafta sevinç ve heyecanla karşılan. 

mıştır, 

Yüzlerce hekim orduya 
girmek istiyorlar 

Berlin, 21 (A.A.) - Yüzlerce he
kim, orduda hizmet etmeğe tal 'b ol· 

muşlardır. Hekimler bırligi b kanı 

Dr. Vagner: "Utanma ve ncız deui 
geçti artık.,, demiştir. 

hal .. bu su soguk,, dcr:z. Bunun ıebc. 
bi şudur: Su havadan daha kesif oldu. 
gu içın su:akhgı daha hızlı olarak ta§ıl\ 
Madenler ıçın de oyk Mesela içindo 
bulunulan havanın sıcaklığında bir de • 
mırı tut~ak bu demır soğuk deriz. Hig 
de değıl. Asıl mesele demirin doku. 
nulan elin ııcaklığını hemen alıp g!) • 

turmesidlr. 
x 1" x 

5 - Bir silnger kfiğıdı ne den suya 
emer? Bunun esası Capillarite'dir. Bl1 
lamba fitilinde petrolun yukarıya doğ. 
ru çıtktığı, biltün fitili ıslattığı gibi. 
Yani çok ince boruların içinde mötyiat 
yükselirler. 

xxx 
Ci - Koral isimli alman gazetesindcs 

okudum. Leyleklerin aile bayatı hak • 

kında tetkikat yapan bir filim şöyle bll 

faciayı anlatıyor: 

Evinin bacasının ü tünde leyleklo

rin yuva kurduklannı gören alim, bil 
teerllbe olmak Uzere dama tırmanır va 

leyleğin yuvasına bir CSrdek yumurta.ı 

sı koyar. Zaten kuluçQtıı olan dişi za

manı geldiği Y kit kendi öz civcivled,. 

nin ~anında, kısa ve yayvan gagalı, ç~ 

limsiz, acayip bir mahlUkun da buJunı 
duğunu görerek şaşırır. Uzun uzadıya 
tetkik eder. Maamalib onu beslemeloıı 

ten de çekinmez. 

Yuvanın bası ol n r ek leyi 1ı: 

geri geldiği zaman o da b yrct içinda 
bu gadp mahluku önüne alıp, aatler
ce dUşünUr. DUşUnilr. DU,Unilr. 

Uçar gider. Bir müddet &onra Hd 
başka leylekle gelir. Bu yeni geJcnleı 
de o garip mahluku tetkik ederler vd 
u.zun urun dil UnOp giderler. 

Bu sefer 40-50 kadar leylekle bo. 

raber gelirler. Bunlann hemen hepsi 

bir kere yuvaya konup o 5.rdok yvru. 

aunu göz.den geçirir. Sonra bUtUn bu 

leylekler brşıki evin damına toplanıg 

saatlerce dUşünUrler, birbirleriyle isti. 

ıarc ederler. 

İstişarenin sonund blltUn o leylelO
lcr hep birden havalanır ve dişi leyle .. 

ğin Uzerin ~ullnnıp onu ~nıreleri, ga. 

gnlariyle fena halde hırpalar linç eder. 

lcr. Yuvanın b bası da artık öJcn dişiyi 
bacadan aşağıya atar •• 

Uluslar derneğine müra~ 
caattan maksad neymiş?ı 

Paris, 21 (A.A.) - Eko dö Pari g~ 
zctesi. Fr naarıın uluslar kurumuna mü .. 

ti mü ı betiyle unlan yazmak ~ 
tadır: 

•• Bu mür canbn ıonunda aradığı • 
mız hüküm ve müeyyide, ınnnt.'\ i hiı 
takbihtir. Bundan dn m k d, takadlU'I 
bütün hükümetlcrin, bu meselede rikil"4 
lerini izh r etmelerini temindir. HalôknO 
ta, yapacağımız a111l muk.ııbclc, "Fran a 
- İtalyn - Küçük itilaf - Sovyctlef 
- Türkiye.,, den mürekkcb bir grub 
teşkilidir. 

Fransa'nın uluslar deme. 
ğine müracaatı tekzib 

ediliyor 
Pnrls, 21 (A.A.) - Fransa hUkfun8-

tl uluıılar derneğine müracaatla At. 

manyaya kaflı, andlaşrnanın 10 ıncı 

maddesinin son fıkra ı hukUrnlcrinln 

tatbikini istiyeceği hakkındaki duy ıb 

Jar resmı mahfiJler tarafından kati)et. 

le tekzib edilmektedir. 

Tekzib edilen şayialar 
Moskova. 21 (A.A.) - B. I..dtvlnol 

fun Londraya, B. Bencs'le Titulesko'• 

nun Moskovaya gideceklerine dair hibe 
rfcte çıkan şayialar tek%ib ediliyor 

Franc;:a'nm müracaatı 
Paris 21 (A.A) - Fran ntn ulu!4 

1ar derne -ine ba vurma ı mezkOr der • 
n k mukavelenamesini non b'rincI mad• 

desinin ikinci fıkr una d ltt 1ır. 

Fra 

h men toplar.mny:ı ç 
ctm dıvi n 1 

ınevcud olm 
mc!>tedir. 

n 



SA 'YIFA 6 ULUS 

Yurd Postası 
Emlak ve Eytam Ban

kası genel heyet 
toplantısı 

miş ve hesab senesi sonundaki banka 
mııtlubu 616.613.06 liraya \armı~tır. 

Ortaklık payı olarak geçen sene için
de hazineden bankaya 75.797.56 lira 
kıymetinde elli parça er:ılôk dcvrcclıı -
miş ve müdevver emlakten 142 parça 
363.219 lira değeriyle satılmıttır. Aydın duyukları (Başı l inci sayıfada) 

Aydın: Çine ilk mektebi esirgeme 
kurumu bayramın ilk günü, Çine' cle 
cümhuriyet evinde, himaye ettiği yok
sul ve kimsesiz mekteb çocukları men
faatına bir temsil verdi. Temsilde Ay· 
dm Halkevi bandosu ile Aydın Halk· 
evlilerden birçok bayan ve baylar da 
bulundular. Temsilde bütün Çine mu
allimleri rol almışlardı. Muallimler 
"Yaman., ve "köyden gelen ses,, piyes· 
]erini çok muvaffakıyetle temsil etti
ler, Demircidcre köy ü muallimi Fahri 
ele çok güzel bir monolog söyledi. Tem· 
sil ba -lamadan ve temsil aralarında Ay
dın Halkevi bandosu birçok ulusal par
çalar çaldı. Temsilde Kaymakam, as

kerlik şube başkanı, jandarma kuman • 
danı, fırka l>aşkanı ve 400 den fazla çi-

neli vardı. İki piyesde de rol alan bü -
tün muallimler i~lerini kusursuz başar· 

dılar. Çine muallimlerinin kimsesiz ve 
yoksul yavrular için gösterdikleri bu 
alaka ve soysal duygularım takdirle 

yazmağı bir borç sayarım. 

Çine gencleri o akşam fırka evinde 
bir de konser tertib etmi-lerdi. Konser-

de de birçok çineliler vardı. Geneler 
çaldıkları paı çalarda eyi muvaffak ol
dular. Yalnxz genclerden, bize artık ta· 

rihe karışan alaturka musiki yerine u
lusal musiki dinletmelerini isteriz. U. 
marım ki, Çine gencleri de ulusal mu· 
siki yayımında paylarına düşen yükü
mü yaparlar. 

Aydın spor kulübü ayak topu takımı 
bayramın birinci günü Muğlaya gitti. 
Muğlalılar takımımızı şehrin 10 kilo
metre dışından karşılamışlar ve çok ko
nukseverlik göstermişlerdir. Bayramın 
ikinci günü Muğla takımile yapxlan 
maçta, ilk devrede rüzgar Aydın aley
hine esiyordu bu devrede muğlalılar 

penaltıdan bir sayı çıkarmışlar, ikinci 
devrede Aydın üç sayı çıkararak maçı 
3-1 kazanmıştır. 

Aydın spor mıntakası lik maçlarına 
dün başlandı. Dün dört kulüb aydın sa. 
hasında karşıla§tılar. Birinci mas; Na
zilli - Çine takımları arasında oldu. 
Nazilli takımı maçı 2·0 kazandı. Nazilli 
takımını geçen yxldan daha eyi gör
dük. Bu yıl geçen yıl şampiyonu Söke· 
ye karş ı Nazilli korkunç bir rakib ola
cak. 

İkinci maç Söke ve Karapınar ta· 
kımları arasında oldu. Geçen yıl Aydın 
şampiyonu olan Söke birinci ve ikinci 
devrelerde birer gol yaparak oyunu iki 
sıfır kazandı. 

Dün Aydında feci bir otomobil ka
zası oldu. Bayram yerinden çocuk ta· 

şıyan otomobillerde şoför Bakinin ida
resindeki 70 numaralı kamyon, elliden 

fazla çocuk alarak Ihcabaşına gider
ken orta mahalle caddesinde, akşam· 

dan sarhoşların attıkları rakı şişesi kı
rıklarına basarak tekerleklerini kestir-

memek için yolun soluna sapmış ve 
kamyonun şasesi ağaca çarparak terzi 

Raşid oğlu 10 yaşında Cevdetle Nuri 
oğlu dokuz yaşında Alaattini kamyon· 

dan iki üç metre ileriye fırlatarak at
mıştır. Cevdet başından, Alaattin de 

kolundan ağır surette yaralanmışlardır. 
Yaralı çocuklar memleket hastahanesi
ne kaldırılmışlar ve Cevdetin yarası sa
rılarak anasına verilmiş ve Alaattin de 
hastahanede alıkonulmuştur. 

Kocaeli vila)t'l mecli:;i toplandı 
Kocaeli vilayet umumi meclisi 19 

mart salı günü İzmitte ''ilayet salonun
da Hk toplantısını yapmıştır. Toplantı
ya valimiz B. Faik Türel başkanlık et
miş vekilliğine Rifat Yüce, katiblikle
rine de Lamia Gaffar (Adapazarı), 

Tevfik (Kandıra) seçilmişlerdir. 

İlk iş olarak meclis üyeleri mazha· 
taları ve bunlardan bazılarına yapxlan 
itirazlar tetkik edilmiş ve hemen hep· 

Yalnız idare meclisi sene sonlarına doğ
ru durumda görülen azçok düzelme do -
layıııiyle banka alacaklarrnı karşılıya -

bilen teminat için ikraz nisbetini yüzde 

elliye kadar çıkarmak müsaadesini ve -

rerek meınleket iymarına yardım gaye • 

siyle hareket etmiştir. 

Emlak değerlerinin çok düşkünlüğü 
dolayısiyle ikraz muamelesi kesilmiı 

olan lzmirde de ihtiyati tedbirler alın -
mak şartiyle ikraz muamelesine yeni • 
den batlanmışhr. 

Beşinci hesab yılı raporunda, hükü· 
met merkezinde yapılacak devlet bina -
)arı yapı masrafları için barıkadan iıtik
razına huıusi bir kanunla cevaz verilen 
paranın tamamını ikraza müeuesenin 
durumu müsaid olmadığından Maliye 
Bakanlığına, kanunun tayin ettizi şart • 
larla ancak 516.677 lira borc verilmiş • 
tir. Borc verilen paraların yekünu ye • 
dinci hesab devresi sonunda 7.919.019.76 
liraya varmıştır. Borcunu ödemekte 
hüsnüniyet gösteren fakat ökonomi" ııı· 

kınlı dolayrsiyle güçJük çeken hOl"chı • 
lara her türlü kolaylıklar gösterilme!< 
suretiyle ne borclunun ne de banke"lın 

zarara girmemesi için çalışılmış, fAlr ,•t 
bu gayretlere rağmen ödenmiyen ııla • 
caklar için kanuni tnkibat yolun~ $!İclil

ınişti ... 
Muhtac mütekaidlerle Jul ,.e yetim· 

)erin maaşları Üzerinde yapılmakta ol<ln 

muameleye geçen sene efe devam edil • 

sinin yerinde seçim oldu ğu anlaşılarak 
seçimlerin katiyeti kabul edilmiştir. 

Baskan ve vali B. Faik Türel vila

yetin geçmiş ve gelecek günlerine dair 
büdccye dayanarak değerli bir nutuk 
söylemiş ve izahnamesi okunmuştur. 

Encümenler seçilmiş, gelecek çalış
ma günleri tesbit edilmiş ve Ulu Önder 
Atatürkle diğer büyüklere meclisin 
saygılarım bildiren tclyazıları ya7.ıl • 
mıştrr. Gelecek içtima önümüzdeki cu
martesi yapılacaktır. 

S«•rrtw.n~ 

Sene sonunda (A) seı·mayesi dunı • 
mu 3.849.984.09 Jirası peşin para ile ve
ya taksitle satılan emlakten huıl olan 
nakid ve 1.629.736.96 tnksitlc satılmış 

mallardan tahsil edilecek olı'" meblağ 

ve 2.324.366.32 liralık da emlak var • 
dır. Sermayeyi lt\mamlamak Üzere Ma
liye Bakanlığınca daha 2. 195.912.63 lira 
değerinde emlak devredilecektir. 

1934 senesi içinde Burı:aıla bir ıube 

açılmış ve bu şube bankıvun diğer ,ube. 

terinde ve merkezinde l"ıevcud mPmur • 

!ardan ayrılan bir kadroyla idareye ba,. 

lanmıttır. Buı·şamn bir $U tehri olması 

ve bu değerini artıracak intaata girit • 

mi' bulunması dolayısiylc baııkanın da 

bu faaliyete yardımı faydalı görülrnü,. 
tür. Bursa tubesi açıldığı tarihten ıene 
sonuna kadar 30 bin liralık ikrazat yap
mıştır. 

I pote1'· olac<1klarr 

Bankanın İpotekli ikrazdan alarak -

lım yekunu 9 548.756.72 lira olup bu -

nun 1.629.736.96 lirası tahsil edilecek 
(A) sermayesi müdevver t•ml~kinin tnk

sitltı yapılmış "atışlarından alncağr ve 
7.919.019.76 lirası İpotekli plasmanların 
sene sonundaki bakiyesidir. 

Sene sonundaki mevduat yektınu 

5 647.134.49 lira olup geçen yıla baka • 
rn~ 176 479 liralık bir artma vardır. 

Banl:a, Adapazarı türk ticaret ban • 
kasının 1934 içinde çıkarımı olduğu 

hisse senedlerinden 150.000 liralık se -
ned satın almıştrı. 

f;.\·ttım lrt.•,;abı cari/eri 
Sene sonunda bakiyeıi 3.577.078.95 

lirA olup geçen yıla bakarak 569.084 li
ral·k hir azalma gösterir. Bu mevcud 
1929 ıenecinde 5.915.670 lira iken ted -

,.,"" "",.,·~11 1 l\liidafaa Vekiilt>ti ~: Ankara Beledi} c Reisliği 
. atmalma Komis}onu ~~ 11anl3n 

tlnnları .,~ 
~ İLAN 

Arıkaı-a Le\. azım Amirlii!i ~ 
Satrnalmn Konıh;) orıu 

1lanları 

Adıiye Vekate
tünden: 

933 yılı geri 848 ve 934 
yılı geliri ele 780 lira olan 
Çorluda mi.istakil bir noter
lik açılmıştır. Talip olan · 
larm bir ay içinde Adliye 
Bakanlığına müracaatlan 
ilan olunur. (610) 1-1077 

1 LAN 
18 kalem eczayı baytari

ye kapalı zarf usuliylc sa
tın almacaktır. İhalesi 6. 4. 
935 pazar günü saat 14 de 
icra edilecektir. Tahmin be
deli (9000) liradır. İstekli • 
lerin evsaf ve şartname .• ini 
almak ve görmek üzere be
delsiz olarak M. M. V. sa
tın alma komisyonundan 
verilecektir. Teminatı mu -
vakkatesi 675 liradır. Eksilt
meye gireceklerin 2490 No. 
h kanunda gösterilen vesi
kalarla belli gün ve saatm
dan enaz bir saat evel tek
lif ve banka mektubları ve 
yahut maliyeye yatırılmış 

teminatlar mukabilinde alı
nacak makbuzlarla birlikte 
satmalma komisyonuna gel-
meleri. (627) 1-1081 

935 yılı sayımı 1 nısan 
935 tarihinde başlıyacak 15 
nisan 935 akşamı saat 17 de 
bitecektir. Hayvan sahihle
rinin bu günlerde belediye 
muhtarlık işleri müdürlüğü

ne müracaat etmeleri ilan 
olunur. (626) 1-1078 

İLAN 

ı - Müteahhit teahhü
dünü yapmadığından na -
mma ayni evsaf dahilinde 
pınar hisar kıtaat hayvana
tı için 248 bin kilo arpa ka
palı zarfla eksiltmeye ko -
ııulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 6 
kuruştur. Birinci peyi 1116 
lıradır. 

3 - Eksıltme günü 25. 
3.1935 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 17 dedir. 

Şartnameyi görmek is -
tiyenlerin her gün, istekli -
lerin de belli saatten bir 
saat evet teminatı muvak -
kate makbuzları ile beraber 
teklif mektuplarım vize sa
tın alma komisyonuna ver -
meleri ve müracaatları 

(548) 1~909 

----------·-
Satılık bono 
İkinci tertıb mübadil bonosu 

istiycnlcr Sebat kahvecisine sor. 
sunlar. l-109Z 

Ankara birind ~ıılh hu
kuk ıııahkt•m<· inden: 

İstanbul Marpuçcularda No. 
ıs de Hüseyi:ı'e: 

22 MART 1935 ClJ~ 
İli' 

rici bir surette azalarak bu rak~...,. 
mi .. tir. Bu 2.338.592 liralık eluılıt 

:r 'cıt 
kanın ikraz faaliyeti üzerinde tesir 1 

etmekten geri kalmamı§lır. 
• 

Kiir ı·e ;urllr 
Bankanın kar ve zarar heıaoı ,ti" 

sonunda 68.576.21 lira bakiyeyle kal""' 
mıştır. Gayri safi knr ve zarar h~;~. 
da geçen seneye nar.aran 154.227 lı 
bir fark görülmektedir. li • 

idare meclisi 68.576,21. d 
ralık kara nizamnamesinin 102 ine• ı"' .,., 
desi mucibince 157.258.79 liralık jhtı 
akçesini de katarak 225.835 lira P'°' 

vizyon hesabına geçirmiştir. __.... 
Hl Kl K J<'AKÜLTESI T.4· 

LEBE c:~l\JIYETl GENEL ){~· 
TlBLlC1NDEN: . 511· 

Profesörümüz üıtad Veh d• 
tık' ın cenazesi bugün saat J 1 

.. h h . d k tdır•· numune asta aneım en a t 

lacaktır. Bütün arkadatların "' 
10,30 da fakülte binasında toP' 

lanmalarını dileriz. 

ÇA(;RJI..IŞ 

Kamutay Maliye Encümeni '/)' 

3-1935 cumartesi günü saat 14 de 
ı k E ·· u··yel•ri • top anaca trr. ne um en "' 

nin bulunmaları. 
* * • 

Ziraat Encümeni 23. 111. 93' 
cumartesi saat 15 de toplanac•"' 
tır. 

HAl.KEVI HAŞK ANLJ(;f r o.ıtl'' 
Cuma günleri güzel sanatlar 1'0" 

mitesi tarafından verilmekte ol•" 
çaylı danslar bu haftadan itibareO 
mevsim dolayısiyle kaldmlmıftıt· 

Türk Maarif Cemiyetinin 

Çiçek balosu 
18. Nisan. 1935 Perıembe 

günU akıamı 

~" sı 

TiR 
İLAN 

Muhtelif boyda 60 adet 
kita.b pazarlıkla ciltlettiri -
lecektir. Pazarlığı 27. 3. 935 
çarşamba günü saat 14 de
dir. Muvakkat teminat 338 
kucu~tur. İstekliler ciltlet -
tirilecek kitablarla örneği • 
ni görmek için her gün öğ
leden sonra ve pazarlığa gi
receklerin de belli gün ve 
saatta maliyeye yatırılmış 
teminat makbuzlariyle bir -
tikte M. M. V. satın alma 
komisyonuna gelmeleri. 

zuhur etmemiştir. Bu defa 
pazarlığı 5. 4. 935 cumarte· 
si güni.ı saat 14 de icra edi
lecektir. Beher kilosunun fi
c:ıtı 32 kuruştur. 1stek!iler 
evsaf ve şartnamesini gör
mek ve almak üzere bedel
siz olarak M. M. V. satın 
alma komisyonundan veri -
lecektir. Pazarlığa girecek -
lerin belli gün ve saatmda 
2490 N o. lı kanunda göste
rilen vesikalar ve 75 liralık 
maliye veznesine yatını • 
mış makbuziyle birlikte M. 
M. V. satın alma komisyo • 
nuna gelmeleri. (628) Adliye Vekaler 

tinden: 

Ankarada Burhanettin vekili 
avukat Emin Halimin aleyhini:ı:

cle açtığı alacak davasından do· 
layı ilanen gıyap kararı tebliği 

suretiyle yapılan muhakeme so
nunda: müteveccıh yeminden im
tina etmiş addolunarak müdde
abih 150 liranın maa masraf tah
siline 12-3·935 gününde karar 
verilmiş olduğundan usulü hu· 

kukiyenin 337 inci maddesi mu
cibince sekiz gün içinde müraca
at etmediğiniz takdirde hükmün 

katileşeceği başkita.bet ihbarna-

TORKiYE i~ BANkASI 

(629 ) ı~ 1079 

1 LAN 
3125 kilo 712 C. vakom 

yağr ihalesi gününde talip 

1-1080 

İLAN 

16 kalem Rasad malzeme 
ve alatı açık eksiltme ile a-· 
lınacaktır. Tahmin edilen 
bedel ( 4500) liradır. Şartna
mesini görmek ve almak is
tiyenlerin her gün münaka
sasına iştirak edeceklerin 
2490 numaralı kanunun 2, 3 
üncü maddelerinde yazılı e
saslar dahilinde 337,5 liralık 
teminat mektubu ile 24-4-
935 çarşamba günü saat 11 
de M. M. V. satmalma ko
misyonuna müracaatları. 

(523) 1-885 

Akçaabad noter muavin
liği açılmıştır. İmtihansız 
noter olabilmek şartlarını 

haiz isteklilerin bir ay için
de Adliye Vekaletine mü
racaatları ilan olunur. (596) 

1- 1075 . 

Yeni şehirde 

KİRALIK 2 ODALI UCUZ 
MÜSTAKİL EV 

Paşalar tepesinde binbaşı 
Bay Mümtaz apartımam üst 
kata müracaat. 1-1091 

mesile bildirilir. 1-1087 

ZAYi 
Halıcıoğlu sahra topçu küçük 

zabit mektebinden almış oldu
ğum şehadetname ile Alaşehir 

askerlik şubesinden aldığım ter

his tezkeremi kaybettim yenisi
ni alacağımdan eskilerinin hük

mü yoktur. 
Tirebolulu Şaban oğlu 

1-1088 Mehmed T.313 

•• •• 
BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci tertibin 6 rncı çekişi 

11 Nisan 1935 tedir . 

Büyük ikramiye200000 ·radır 
Ayrıca 25.000, 20.000, l 5.000, ıo.ooO, 

5,000 liralık ikramiyeler ve 50.000 liralık miikiı
fat vardır. 



·-. ' -. 
Aııkara ,, aliliğind en: 

Fi atı Tutarı 

Mikdarı kuruş kuruş 

540 13 ;020 Un 

400 20 8000 Pirinç 

75 120 9000 Kaşar peyniri 

400 8 3200 Patates 

550 45 24750 Şeker 

100 10 1000 Nohud 

400 12 4800 Kuru fasulye 

100 20 2000 Kuru ka~ı 

.'JO 120 6000 Kuru bamyc:ı 

15 40 3000 Kuru üzüm 

4 95 380 Limon tuzu 

750 7,5 5625 Soğan 

120 22 2640 Şehriye 

100 100 10000 Reçel 

675 100 67500 Sadeyağ 

190 50 9500 Beyaz peynir 

300 ıo 3000 Tuz 

250 35 8750 Sabun 

200 60 12000 Ceviz içi 

150 40 6-000 Zeytin tanesi 

70 30 2100 Sirke 

200 30 6000 Kanı incir 

125 22 2750 Makarna 

245 ıs 3675 Mercimek 

400 21 8400 Soda 

300 45 13500 Zeytinyağı 

25 40 1000 Sarmısak 

25 60 1500 Salça 

233090 kuruştur 
.ı:. 935 sonuna kadar ih· 
tırnesuu yatı okulasınm mayıs 

tiyacı olan yukarıda yazılı 27 kalem erzak ayn ayn a~ 
tksiltrne e konulmuş ve ihalenin 28 mart 935 perşe~ 
o"" •• ı t lmıı:tır Temına· "unu saat on bec;te yapılması karar aş m :ı • . 
tı -s • .. d'burug-u olup eksıltmc-

ınuval·kate bedelinın yuzde ye 1 3 b 
Ye girmek için ya muhasebei hususiye m~kbuzu v~:m ~: 
ka kefalet mektubu gösterilmesi ve tahvılat v~ ~ "ye
teceklerin de ihaleden bir gün ev~ı. muhasebe~ l~=:ıdır. 
}'le teslim He alacakları ilmühaberı ıbraz ekt~e. her gün 
stekrı · .. k ve alma ıçın 

ı erin şartnameyı gorm~ . .. ü de encümeni 
ınaarif rn··a .. l'. -·· e gitmelerı ve ıhale gun ,,.

1 
u ur ugun 1- 1076 

1 ayete gelmeleri. (601) 

Bir ik;urdu gazino ve lokantası 
V . h. d Orduevi karşısındadır. 
enışe ır e .. . edilerek Yenişehirdc 

Sehrin ihtiyacına gorc tanzım 
Orducvı karşısında açılmıştır. 

l .. okantasında: . 
. . ihzar ettirilmektedır. 

Yemekler gayet nefıs bır surette d n . .. mek kahve ve taş e-
u nefasete karşı tabhdot uç kap ye ' 

len suyu dahil (55) kuruştur 

Gazinosunda: . 
lı 1 zımı mevcut o1up fıat-
ner nevi meşrubat ve oyun eva 

lar mutedildir. 

tabldot yemekler . 
" .. d rilmektedır. Abone-

• ı: alnız Yeni ehirdeki evlere gon_ e . har olan 
lc~ınizin pek fazla iltifatına ve ra?!betıne ma~s bir hal
ltıuessesemiz yemeklerini günden gune daha ne 

dl:k~·~~::;·zda Telefon: 3949. 
D . . hassaten ihzar edılmış 

tak üğün ve her nevi davetle~ ıçın zih ziyafetler veriJe-

b
.1. Inılar mevcuttur. Çok temız ve ne 
ı ır. 

Tabldot yemek fiatları aşağıdadır. 
Sabah akşam Sabah akşam 

dort kap üç kap 
Lira Lira 

35 25 Bir kişilik 
6C. 45 tki ,, 
80 60 Üç " 
ıoo so Dört " 

1-1084 

---~------~=---------
Bu1var şirketinden: . 

1 . .. k anonim şirketı 
zmir İmarat ve inşaatı umumıy~ t~r t 15 de Çatal-

~Utni heyeti nisanın 21 inci pazar gilnu ~aa 
1 aya hanındaki dairesinde toplantıya çagın ır. 

Ruznamei müzakerat: 
1 ! .. k'b aporlarmın okunması 

- dare meclisi ve mura 1 r d.k. e idare meclisi· 
2 - 1934 senesi bilançosunun tas ı 1 v 

bin ibra 
sı . "f eden azaların 

3 - Müddetleri hitam bulan ve ıstı a 
)erierın· . "h b . e ıntı a ıcrası · · ı-1085 

4 - Mürakib intihabı ve tahsisatının tayını 

~-===~=-=------:--;----:----A 'da satı ık bağ 
1 . yrancı . . . de kuyusu ve meyve 

a:.. svıçre Sefareti üzerinde ıçerı.~ın d.. un" 
1 

bir bag._ acele 
~a"lan . . t olan dort on la -x ve saıresı mevcu 1 d"kkana müra· 
'a. tıhktır. Taliplerin ha.Ide (55) nurpara 1 u 

atları. 1-1069 

1 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 1 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

KİMYA ALETLERİ 
Tahmini bedeli 1000 li

ra olan kimya aletleri müte
ahhid nam ve hesabına 27 
nisan 935 tarihinde cumar • 
tesi günü saat 15 de Askeri 
Fabrikalar satın alma ko -
misyonunda açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. Şart -
name ve listeleri parasız o
larak mezkur komisyondan 
verilir. Taliplerin muvak -
kat teminat olan 75 lira ve 
3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatta ko -
2490 numaralı kanunun 2 ve 
misyona gelmeleri. (566) 

1-971 

1163 METRE MİKABI 
BALAST 

Bedeli keşfi 3138 lira 75 
kuruş olan yukarda mikdarı 
yazılı balast Askeri fabrika
lar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 27 mart 
935 tarihinde çarşamba gü
nü saat 14 de pazarlıkla i • 
hale edilecektir. Şartnamesi 
l 6 kuruş mukabilinde ko • 
misyondan verilir. Taliple • 
rin 235 lira 41 kuruş muvak
kat teminat ve 2490 numa -
rah kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesaik
le mezkur gün ve saatta ko
misyona gelmeleri. (567) 

1-972 

225 KİLO KÖSELE 
Tahmini bedeli 700 lira o

lan yukarda miktarı yazılı 
kösele müteahhit nam ve he
sabına Askeri Fabrikalar sa
tmalma komisyonunca 30 
mart 935 tarihinde cumarte
si günü saat 15 de açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 
Şartname bedelsiz olup ko
misyondan veri1ir. Taliple
rin muvakkat teminat olan 
elli iki buçuk lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle ko
misyona müracaatları. (590) 

1012 

MUHTELİF ALAT 
Tahmini bedeli 1650 lira 

olan yukarda yazılı muhte
lif atat Askeri fabrikalar u
mum Müclürlüğü satın al
ma komisyonunca 30 mart 
935 tarihinde cumartesi gü
nü saat 15 te açık ekciltme 
ile satın alınacaktır. Şartna
me bedelsizdir ve komisyon
dan verilir. Taliplerin mu-

vakkat teminat olan 123 lira 
75 kuruş ve 2490 numaralı 

kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle mezkUr giin 
ve saatte komisyona gelme-
leri. (589) 1-1011 

6700 KİLO DEMlR 
Tahmini bedeli 1000 li

ra olan yukarda mikdarr ya-
zılı demir müteahhid nam 
ve hesabına Askeri fabrika
lar satın alma komisyonun
ca 30 mart 935 tarihinde 
cumartesi günü saat 15 de 
açık eksiltme ile satın alma 
caktır. Şartname bedelsi.z o
lup komisyondan verilir. Ta 
liplerin muvakkat teminat 
olan 75 lira ve 2490 nwna · 
ralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesaikle komisyo
na müracaatları. (591) 

1-1013 

6000 METRE HAM İPEK 
KUMAŞ 

Tahmini bedeli 3600 li
ra olan yukarda mikdan ya
zılı ham ipek kumaş 30 mart 
935 tarihinde cumartesi gu
nü saat 15 de aç:k eksiltme 
ile satın alınacaktır. Şartna
me bedelsizir ve komisyon
an verilir. Taliplerin 270 li
ra muvakkat teminat ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatta ko -
misyona müracaatları. ( 632) 

1- 1082 

\.ııkura A~li) c ikinci lm
kul ınalıknııcsindcn : 

Davacı Baise ile zevci giçik 

mahallesinde mescid sokağında 

2 numaralı hanede sakin Said 

aralarındaki boşanma davası ne
ticesinde tarafeynin boşanmala· 
rına daır mahkememızden çıkan 

9-3-935 tarih ve 935/12 esas ve 

196 karar numaralı hüküm müd
dei Saidin ikametgahının meç· 
bul bulunması hasebile mahke· 
me divan hanesine taalluk edil
miş olduğu tebliğ makamına ka
im olmak üzere ilan olunur. 

1-1071 

BAHÇE 
MERAKLILARINA 

Çam, gUJ, ycmiı ağaçlan, sa
lon yeşillikleri, ıUs ve sarılan 

fidanlardan çok çcşidler bula
bilirsiniz. Ortaköy Ankara bah· 
çesi Vasil. 1 - 492 

T~Q.KiY.~ 

llRAAT 

Kanzuk 

KREM 
Balsamin 
ve eksiri 

Yegane ciddi gü-
zellik kremidir . 

Teninizin daimi. 
tazeliğini yalnız. 

KREM BALSA-
.. "İN ile korursu
nuz. 

SAYIFA 7 

Kanzuk öksüriık pastillerini her zoıman Jcnllanımz. 

,~ 

1 
ll!lllllllAllWlllmlllU1811111ll!lftlll ... ıaıııtl ............... ~ 

SEVDA GECESİ 
l.lAN HAlT 

ihutUllMllU 1111 111!11 ı ıuııııuı 

içel Orman ~lii•liirliiğiind~n: 
Adana vila} etınin Kaı aisah kazası pos devlet ormanla

rında mevcucl şartnamesincle bulundukları yerleri cins ne· 

vi ve çapları yaLılı 18754 parça Adana çeşidi kerıestenin 

beher adedi 150 ve 4 köşeli 27 parçasının hcher adedi 600 

kuruş olmaküzere 28293 lira muhammen bedelle kapalı 
zarf usuliyle artırmaya konulmuştur. Artım1a 25. 3. 935 

P. ertesi glinü 5aat 16 da Adanada Orman muamelat dai
resinde toplanacak satış komisyonu önünde yaptlacaktır. 

1 - İstekliler 2121 lira 98 kuruşluk muvakkat teminatı 
malsandığına yatırarak makbuzunu veya mı'l,unesine uy
gun banka teminat mektubu ile teklif zarflarını 25. 3. 935 
P. ertesi günü saat 15 buçuğa kadar Adanada Orman mu
amelat memurluğu dairesinde satış komisyonuna verecek
lerdir. Teklif mektublan komisyonca saat 16 da açılarak 
en yüksek artınna teklifinde bulunana muvakkat ihaleai 
yapılacaktır. 

2 - Kati ihale emri Ziraat Bakanlığından verilecek ve 

bu emir 15 gün zarfında verilmediği takdirde komisyonca 
kati ihalesi yapılacaktır. 

3 - Şartname 167 kuruş bedel mukabilinde Ankara. 
İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, orman müdürlüklerinden 
alınabilir. (592) l- 1024 

Açık eksiltme ilanı 
Ziraat Vekaletinden: 

1 - Eksiltmeğe konulan iş (Ankarada tohum ıslah is
tasyonunda bina) inşaatıdır. 

(Plana göre inşa edilecek binanın keşif bedeli 4999 
lira 30 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
a • Eksiltme şartnamesi 
b - Mukavele projesi 
c - Keşif cetveli 
d- Proje 

e • Fenni şartname istiyenler bu şartnameleri ve evra
kı 35 kuıı.1ş mukabilinde Ziraat umum müdürlüğünden ala· 
bilirler. 

3 - Eksiltme 27. 3. 935 tarihinde çarşamba günü saat 
15 de Bakanlıkta artırma eksiltme ve ihale komisyonunda 
yapılacaktır. • 

4 - Eksiltme açık olarak yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 374,95 lira 

muvakkat teminat mektubu veya makbuzu vermesi, bun -
dan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup g-Ostermesi la-
2ımdır. 

Ankara vilayeti nafıa başmühendisliğinden verilmiş 
fenni ehliyet vesikası. 

Yeni yıla aid Ticaret odası vesikası. 
6 - Taliplerin ücsüncü maddede yazılı saatta Bakan

lığa artırma, eksiltme ve ihale komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. (599) 1-1026 

Ankara şehri içme su 
komisyonundan: 

Ankarada Sarıkışla civarında yapılacak olan (431.042) 
lira 60 kuruş bedeli keşifli filtre istasypnu binası 21. 3. 935 
tarihinden itibaren 10. 4. 935 tarihine kadar kapalı zarf u
suliylc eksiltmeye konulmuştur. 

İhale 10 nisan 935 tarihine rastlıY.an çarşamba günii 
saat 15 de Ankarada fş Hanı 4 üncü katında İçme Su ko
misyonu dairesinde yapılacaktır. Muvakkat teminat 
(20.992) liradır. Münakasa şartnamesi f elllli şartname vı 
projeler 21 lira 55 kuruş bedel mukabilinde Ankal'.a Şehri 
İçme su komisyonu muhasebesinden alınabilir. Teklif melt 
tublan kanunun tarif ettiği şekilde 10. 4. 935 tarihine rast· 
lıyan çarşamba günü saat on dörde kadar İçme su komis
yonu riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. 

(631) 1~1083 
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Richard Raupach 
Maschinenfabrik Görlitz - G. M. B. H. 

Komple J'uğla ve Kiremit 

İmalathaneleri 

Muhtelif Tuğla ve Kire-

mit makineleri -------
Buhar makineleri 

• Toprak işleri için Ekska-

va törler 

imalinde .zamanımızın en 

büyük ve en mütehassıs 

bir fabrikasıdır. 

Türkiycnin en mühim Tuğla fabrikaları makinelerini 

R a u p a c h tan almışlardır. 

Türkiye Vekili: Hans Frank ve Şeriki 
Galata Voyvoda caddesi, Agopyan Han 
Posta kutusu: 1420 - İstanbul 
Telefon: 4 - 4038 

1-1088 

==· 
Satı·ık Emik 

Emlak Ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Mevkii ve Nevi % 20 Depozito 

A. 24 Yeğenbey mahallesi Mescit sokağı 244. -
14, 85 No. 1ı evin 218/448 Hissesi 

,, 25 İnkılap Mahallesi Hace Abdurrah· 60. -
man sokağı 16/3~ No. h Evin 1/2 
hissesi 

,, 26 Tabakhane, Boyahane sokağı 4/12 223. -
No. h Evin lG/18 Hissesi 

,, 27 Misakımilli Mahallesi Han ardı 50. -
sokağı 26 N o. lı evin 1/2 hissesi 

,, 28 İsmetpaşa Mahallesi Uzunyol 2/12 120. -
No. lu Evin 3/8 hissesi 

,, 29 Hacıdoğan Mahallesi papas oğlu 31. -
sokağı 2/20 No. 1ı evin 266/3432 
hissesi 

,, 30 Yeğenbey mahallesi, Mescit soka- 106. -
ğı 14 No. h evin 304/864 hissesi 

Yukarda yazıh emlak 28 mart 1935 perşembe günü saat 
onda, artırma ite ve peşin para ile satılacağından istekli· 
terin o gün bankamıza gelmeleri. (517) 1--898 

Şehir Çiçek Mağazası 

SAPUNCAKS 
Bahçelerinizi şimdiden dü zel ttiriniz 

Her cins Avrupa çam, meyva, orman ve müzeyyenat a
ğaç ve fidanlan için mevsim geçmeden sipariş veriniz. 
Yıldız, teber, kana, glayöl soğanları ve bahçe aletleri 
bulunur. Telefon: 3718 

Zıraat Vekaletinden: 
Ankara Tohum Islah istasyonunda yapılacak ahır bi

nasının inşası pazarlık suretiyle eksiltmeye konulmuştur. 
2229 lira 47 bedeli keşifli olan bu inşaatın mukavele, 

§artname, keşif cetveli ve planı 15 kuruş mukabilinde Zi
raat İşleri Umum Müdürlüğünden her gün alınabilir. 

Taliplerin yeni yıla aid Ticaret Odası ve Nafıa Bakan
lığından alınacak fenni ehliyet vesikalariyle ve 167,50 li
ralık muvakkat teminat mektub veya makbuzlariyle bir
likte pazMlık günü olan 26. 3. 935 tarihine rasthyan sah 
günü saat 15 de Bakanlık artırma, eksiltme ve ihale ko -
misyonuna gelmeleri ilan olunur. (600) 1- 1027 

Ankara Defterdarlığından: 
Buğdayı koruma vergisi kanununun, 2643 sayılı ve 

22-12-34 günlemeçli kanunla değiştirilen 9 uncu madde
sinin (C) fıkrası mucibince (Makarna, şehriye ve biskivi
lerin bu kanunun meriyeti tarihinden 3 ay sonra paketle 
satılması mecburi olup bu mecburiyete riayet etmiyenler
den kılo başına alınacak verginin 5 kat olarak tahsil ve 
malların müsaderesi) icap etmektedir. 

Üç aylık müddet, mart nihayetinde biteceğinden 1-4-
935 günlemecinden itibaren bu malların paketle satrlması 
için şimdiden tedbir alınması ve bu tarihten itibaren ya
p~lacak yoklamalarda buna muhalif mal bulunduğu tak
dırde kanunun ce.zayi hükümlerinin tatbik edileceği aHi-
kaclarlarca bilinmek üzere ilan olunur. (639) 1-1093 

ULUS 

Kayseri belediye reisliğinden: 
1 - Kayseri belediyesine muktazi beher adedi 12 ku

ruş bedeli muhammeneli 11597 adet beyzi şekilde küçük 
nısıf kutru 8 büyük nısıf kutru 12 ebadında ve beher ade
di 15 kuruş bedeli muhammeneli 717 adet üzerinde A, B, 
C, D, harflerini muhtevi küçük nısıf kutru 10, büyük nı
sıf kutru 12 olmak üzere ceman 12314 adet kırmızı zemin 
üzerine beya7. yazılı Emaye numara levhası 

2 - Büyük dıh 30 küçük dıh 20 santim olmak üzere 50 
kuruş bedeli muhammeneli 233 adet sokak ve cadde isim
lerini havi levhalardan üçer adet Emaye. 

28-3-935 günlemecine rastlıyan perşembe günü saat on 
dörtte kapalızarf usuliyle münakasası icra kılınacağından 
taliplerin o gün de belediye encümenine müracaatları. 

(641) 1-1094 

Adliye Vekaletinden: 
Adliye Vekaleti Teftiş heyeti kaleminde münhal ka

tipliklere bilimtihan talip olanlar alınacaktır. Memurin 
kanununun 4 üncü maddesindeki evsaf ve şartlan haiz 
olanların 23 mart 935 cumartesi günü evrakı müsbiteleri 
ile birlikte yapılacak imtihanda hazır olmaları. (609) 

1-1058 

Yumuşak ve parlak hir ciJde ma Jik olmak an<'ak 

Genç Türk 
kremi ile kaimdir. 

Çünkü bu krem 1927 senesinde Almanyanın ıtri -
yat fabrikası kimyagerlerinden Dr. Bay Radolf tara
fından tertib edilip büyük bir fedakarlıkla elde edil
miştir. Ufak tecrübe kafidir. Fiatları 
TÜBLERİ: 25 KURUŞ 

1 Kavanozları 30 KURUŞ 
" 35 " 

i§!ii§!l .. 3m~i!i:!75~,,i!if!i!:T:!~ 1 • 
İl\,AR .MÜDÜRLÜG ÜNDEN: 

·oaire için dokuz kalem levazım 23.3.1935 cumartesi gü
nü saat on beşde mübayaa suretile alınacağından taliple • 
rin levazımın ciııslerini ve şartnamesini görmek üzere her 
gün İmar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müraca -
atları (562) 1-944 

• 
iyi Ücretle 
Kadın hizmetçi 

aranıyor 

Yenişehir 

Caddesi No: 
2274 

İsmet Paşa 
10. Telefon. 

1-1074 

iLAN ŞARTLARI 
Beher Beher 

ı Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi/ 

2 
4 
6 
8 

------- ~ 

300 
150 
80 
25 

3 
s 
7 

200 
100 
40 

Daktilo 
aranıyor 

-
1mtiyu sahibi ve Baş.mu \ 

harrirl Falih Rıfkı ATAY i 
Umumi neıriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdilrU Naıuhi ' 
BAYDAR 1 

Çankm caddtsi civaruıd11 

1 
Uluı Buımıvind• buı/mı~J· ' 

L ,., .. 

Sandıkn C. Müddei 
Umumi i~inde~ 

~ 

Hak bakanlığı sandıklı daireleri için aşağıda ciJıS 
adedi yazılı eşya açık eksiltme ile satun ahnacaktırjpı 

İhalesi: 6-4-935 cumartesi günü saat 16 da sandı 
kumet konağında komisyon tarafından yapılacaktır'.rl1 

Taliplerin elli iki huçuk lira teminat akçesile bı 11 
o gün komisyona gelmeleri satın alınacak eşyala~ jSI 
munelerini görmek ve eksiltme şartlarını öğren[ll~ 
yenlerin her gün sandıklı C. Müddei U. liğine ınurı 
edebilecekleri ilan olunur. (642) 

Cinsi 
Gazi fotografı 
Yazı maSuSI 
Camekanlı evrak dolabı 
Yazı takımı 

Soba maa boru ve tahtası 
Kilim - zili 
Damasko perdelik 

Adedi 
6 
6 
8 
5 
7 
7 

20 
1-1095 __./ 

Sigorta işlerinde ihtısas yap.-1 
Üzere Avrupaya gitmek 

istiyenlere. 
Milli Reasürans Türk Anonim SirketİJldd' - , 

Şirketimiz nakliye, iş ve kolektif amele ıcaza &igortaıarıııd' 
trsas yapmak üzere Avrupaya talebe gönderecektir. lste'lcli1'~~ 
1 - Yüksek Ticaret ve İktısad mektebi veya Hukulk Fakiil~tl 
mezun olması ve yahud bir sigorta şirketinde memur aıfatil' r· 
makta bulunması. 

l - 35 yaşım tecavüz etmemi~ olması, 

S - Askerlik hizmetini ifa eylemiş bulunması, ~ 
4 - Tahsilini takib edebilecek derecede Avrupa llııanıarınd" 

rine vakıf bulunması şarttır. , 

Yukarda şartları cami istekliler bir müsabaka ımti,hallJO' ~ 
tutulacaklar ve imtihanda muvaffak olanlar bir lı.t bir buçu!S / 
müddetle Avru~a sigortacılık tahsili ve etajı yapmak usıet' 
derileceklerdir. t 

Müsabaka imtihanı riyaziye, muhasebe, mali ve !kbell(ll ,fi) 
matı umumiye ve ecnebi lisanlarından yapılacaktır. ~ 

Gidecek taleöeye Avrupada lbulunacaklarr müddetç. bul jl 
lan memleket ve ıehrin hayat pahalılığı ve geç.im ıeraiti naJ'1' ,dl' 
bare alınmak ıuretiyle orta halli bir insanın ihtıyacrna ~ • ..4 
ceılc ücret verilecektir. Bundan maada talebenin burada geçioOP;,ı 
ğe mecbur olduğu ailesi için (varsa) göstereceği tah• aydı ( 
otuz lira tediye olunacaktır. 

İmtihanda müsav:i şartı ibraz edenlerden ecnebi liaanJOS " 
kuvvetli bilenler tercih olunur. İsteklilerin qağıda yazılı ~ 
lan hamilen nihayet 1 nisan 1935 tarihino kadar fir~ 
racaat eylemeleri lizrmdır. 

a - Şirket müdüriyetine hitaben yazılmlf bir ietidL .~ 

b - Mekt'eb şehadetnamesi (veya kitibi adilden muaaddak ~ 
o - Mekteb şehadetnamesi olmıyanların çallfbkları al«o~ ti 

tinden alacakları tasdikli bir vesiıka. 
d - Üç eded vesikalık fotolraf, 
t - Tercümeihal varakası. 

Müsabakada muvaffak olup Avrupay.a gi<Mcek olanlardll' ~ 
&ili müteakib avdet ettiklerinde Avrupada kaldıklarınm bir _.,,. 

~~ddetle şirketçe g8stedlecek yerde çalışacaklarına dair bir ~ 
b~.dname alı~ac~~tır. Fazla tafsiı.tt için tirket umumi kitibl1 .; 

muracaat edılebılır. Müsabaka glinU ayrıca ilan olunac.lt ~ 
liblere de yazı ile bildirilecektir. ~ 

İhtar: • 
Bundan evelki ilinlarımızda talihlerin azami yqı 35 oıarak i'. 

terilmek lazım gelfrken 30 olarak basılmrıtrr. Keyfiyet ta9hfb ,pi 
nur. 1-1090 

~~~~~~~~~-----------~ 
Adana Belediye 

Başkanlığındaııl 
1 - Adanada Atatürk parkı etrafı, heyeti fennill_., 

ki projesi üzere tahdid edilecektir. 
2 - Bu işin bedeli ( 4442) lira 8 kuruştur. J 
3 - İstekliler bu işe aid evrakı bedelsiz olarak htY 

fenniyeden alabilirler. 
4 - Kapalı zarfla eksiltme 9 nisan 935 pazar günü aıJ' 

mi encümende saat on beşte yapılacaktır. 
5 - Eksiltme kapalı zarfla olacaktır. ,,,_ 
6- Muvakkat teminat mikdan (333) lira ı' kuru'' 

7 - İstekliler şartnamesinde yazılı evrakı ibraza fl'leO" 
burdurlar. 

~ - Teklifler 935 senesi nisanının dokuzunda ~: 
mesınde yazılı vakitte daimi encümen riyasetine verı1 

cektir. 1-1089 

Dahilde I 
ı . j ·SİNEMALAR 1 

YE~ 1 - ( KULÜp] 
17 Lira 30 
9 ,, 16 
5 

TclakJ..ı edilen emir mucibince sinemalar seans ar.alarrnda tamamen havaıandırılacaktrt 

BUGÜN BU GECE 

Büyük artist Fredric March tarafından 

emsalsiz surette yaratılan 

ÖLDÜREN AŞK 
En ıbtiyük aşk ve heyecan filmi 

BU GECE 

Hi si ve muessir bir şaheser 

BEY AZ RAHİBE 
Can. Helene Hayes - Clark Gable 


