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BELÇtKANIN SIKINTISI Moskova görüşmeleri BELÇİKA'DA SIY ASAL DURUM 

bir !k~çik": .Ydlardanberi büyük 
itli v k~tı ıçındedir. Bu sıkıntı ki
olc0 a ıt sıyasal, kimi vakit de 
binenlonıdik bir yüz gösteriyor .. Ka-

B. Eden: eyi iş görmüş olduğumuzu 
umabiliriz diyor 

Yeni kabineye 
er .. ·· 

İi~eri d uşuyor .. Frangın değeri güven gösterildi 
tiler ~· e .. kavgalar yapılıyor, par· 
bi k urlu programlar ile biribiri
lttiş b~kıyor .. Tanınmış ve denen
kah · ır aç devlet adamı sıra ile 
hic bı~e. Yapıyor. Fakat bunlardan 

Moskova, 31 (A.A.) - Havas 
ajansı bildirmeninden: Dün öğ
leden sonra B. Litvinof'un şehir 
dışındaki evinde BB. Stalin ve E
den arasında yapılan konuşmalar 
ve bunların sonucları sovyetlerce 
pek gizli tutulmaktadır. Ancak, 
gene sanıldığına göre bu görüşme
ler akımsanmaktadır. İngiliz ve 
sovyet tezleri arasında hiç bir 
prensip anlaşmazlığı görülmemiş· 
tir. 

ı sı nomal görülmektedir. Hele Hin· 
distanm sınrr mmtakalarında İn
giliz • sovyet münasebetleri hak
kında Moskovaca lngiltereye ya
tı~tırıcı garantiler verildiği sanıl
maktadır. 

Brüksel, 31 (A.A.) - Sosyalist- 1 
Ierin genel kongresi, kendilerinin 
yeni Van Zeland kt'.binesine gir 

·eleri hakkındaki genel meclis 

yordum. Seçime kadar kar:iıyandı 
kalabilmemizi dileyordum. Önü
müzde iki yol vardı: Kabineye 
girmek veya diktatörlüğe benzer 
bir hükumetin anayasaya saldırı
mmı görmek. 

trı .. ki' ka.i sure ı olarak iş başındı. 
&ık~~ıyor .. Ve böylelikle sıkıntı 
ten nl IYı doğurarak Belçika'nın 
l'o e durumu bir tiir lU düı.e!cnıi
.. r .. Belçikalılar gibi cahskan ve 
<engin . ~. . 
te .. hır ulusun bu hali gerçek-

n goz" .. d 
SÜnk" onun e tutulmağa değer, 
l'a.rd u 0~un tipik bir karakteri 
lttsat kı. açıkça bilinmesi arsıu
hir geçım bakımından faydalı 

Şey olur. 

Komünist propagandası sorum
larrna gelince: sovyet mahfilleri 
İngiltere'ye bu işde garanti göste
-rilmiş olduğunu bildiren duyukla
rı yalan tutmaktadır. Bununla be
raber bu sorumun ortaya konma-

---------~·------------

Bundan başka, Sovyet devlet a
damlarından biri, komünistliğin 
artık eskisi gibi görülmediğini ve 
1914 tarihinde sosyalistlik nasıl 
sayılıyor idiyse bugün de komü· 
nistliğe o gözle bakılması &'ereke. 
ceğini söylemiştir. 

Moskova görüşmelerinin 
son uclar ı iyi 

Moskova, 31 (A.A.) - lngil. 
tere elçiliğindeki kabul töreni sı
rasında B. Eden Havas bildirme· 
nine: "Eyi iş görmüş olduğumu-

(Satırı J üncü 5ayrfsda) 

---~·----

İspaııyada k.alJine 
IJulıranı 

Madrid, 31 (A.A.) - Yeni kabine
yi korumaya memur radikallerin önderi 
B. Löru ile halkçı • çiftçilerin önderi B. 
Robles arasındM:i bugünkü görüşme sem 

olacatrr. B. Löru, B. Robles ile birJeı:p 
beklenen barı, kabineJİni arıtacak bir 
azlık kabinesinin kurulması gerekecelr
tir. -···--

ları Belçikalılar gerek çalışkanlık· 
iin le g ~•·ek yurdseverlikleri ile 
let a rtıış uluslardan biridir. Dev -
te {aşayışı bakımından çok de • \t[: 1 olan bu karakterdeki bir 
ti( 1 n~sd sıkıntıya düşüyor? Par· 
ifeea hıt;nıez, tükenmez kavgaları 
illa el~ıka' da da güçlükler yarat· 
)ak~ta ~seler de bunlar gerektiği 
}'Q r bırleşmesini de pek iyi biliçik ctr. Büyük harb sırasında Bel· 
~u ~hların nasıl birleştikleri ve 
te t . farına ne büyük bağlılık gös · 
~~tkl~ri iyice anlatılmıştır. Hal 
<f f e ıken Belçika'nm sıkıntılı 
tll Utuınuna bir türlü son vereme· 
ol esi, bunun pek de kendi elinde 

Fransızlar maliyemi
zin sağlan1Iığım 

övüyorlar 
zu umabiliriz.,, demiştir. Bir baş
ka İngiliz murahhası da demiştir 
ki: ''Seyahatimiz oldukça eyi so
nuclar vermiş, İngiltere • Sovyel 
ha vasmı arılamış ve her iki tara
fın biribirlerini daha eyi tanıyıp 
daha eyi anlaşmasına vesile ol
muştur. Sovyetler Birliğinden ln. 
giltere Dışarı İşler Bakanlığına 
telyazrsı gelmesi başka, devlet a
damlarının biribirleriyle yakın-

Yeni Belçika Başbakanı 

Bulgari~tanda karı• 
şıl{hk: çıl{madığı 

bildiriliyor 
B. Pol Van Zeeland 

kararlarını görüşmek üzere top
lanmıştır. B. Vanderveld, yeni hü
kumetin şimdiki durumda tasar
lanabilecek en eyi hükfımet oldu
ğunu söyliyerek demiştir ki: 

Sofya, 31 (A.A.) - Bulgar 'lft 
jansr bildiriyor: 

ftlt:yan etkelerden doğmuş olına-
" (Sonu J. üncü sayrfada.) 

Paris, 31 ( A.A.) - Özel bildir
menimizden: Bordar anlaşması
nın bizim için gözettiği geçid 
clevtesincle azallmalarclan vaz ge
çerek tam takıit vermek hakkın
daki kararımız burada çok eyi iz 
bırakmıştır. Gazeteler bur.u Türki
ye maliyesinin eyiliğine ve clüz
günlüğiine vermektedirler. ( S anu J. üncii <;ayıfada) 

"- B. Tönis çekildiği vakit ben, 
kendimizin bu kertede ucuı·umun 
kenaı mda bulunduğumuz~ ummu-

Bulgaristanda karışıklıklar vt 
hatta azı çıktığı hakkında ya~ 
cı memleketlerde dolaşan duyukil 
larm aslı yoktur. Ülkenin heT ya. 
nmda baysallık vardır. 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu N.8 
l - o~ ıürlu,:e höklerden. gelen sfü:ılerin karşuına (T. Kö.) beldeği (alameti) ko nmu~trır. Rrmlarm lıer biri lıal.·kmda sırcı sı ile uzmanforınıızuı ( müıelıauu) 

yazılarını gazetelere vereceğiz. 
2 - Yeni konan karşılıkların i)·i ayıı·d edilmesi için, gereğine 9·öre: fransı:::caları yazılmış, uyrıca öı·nekleı· de lwıuılmuşıur. 
3 - Kökii türkçe olan kelimelerin bııgilnkii i~lenmiş ve kullanılan şekilleri alm mıştır: Aslı ak olem hak, aslı iigiim oları hiikiinı, tifrkc;e ~'-:ek~. kölı·üni:Ien ge. 

~ -- .. len şekil gibi. 
Ö Kok = (Fr.) Racim Cidden = Cidden (1), gerçekten MüceHed Kaplı 
ttıek. ı A ~ . l . 4: • - gacın cezrı, yer aıtrrıaa t.ırı tıtlan Cife = Oleş = (Fr.) Immondice 

1t'"11Jrdır - Ağacrrı kökü, yer altında bulu.nan 
rs.rııtdır. 

l 
- Lisaniyatta kelime cezir/erinin ehemmiye

lı 1" .. .. 
· llyuktur -= Dil biliminde söz köklerinin 
o~ . 

t" '11ı bl.iyüktür. 
~tr· 

Ö 
1 

- Köknel = ( Fr.) Radical 
l/.ıttı~\ •: 1 nkılah i~lerinde cezri hareket etmeli-

:'\ D . . 1 . ı · d" · evrım ıs ennde köknel hareket etme ı. 
ıı.. . 

r?.:ı oyı,. 

-._ret' 
(j re Toplamak 

rne1c;,., r . 'b . v . / 
cı. • ergı cı ayetı = ergr top aması 
~ilet _ 
Ö - Y aradılıı, yapılış 

t~:~k: İnsanın cıbilleti nasrlsa öyle kalır, anrı 
lr 11 etmek pek müşkiildür = insanın yaradı
}ı na.sr/sa öyle kalrr, onu deği[itirmek pek 
tı.llçtur. 

~let · · 112 - S"d" bo k & - u u zu , soysuz = (Fr.) De uJs. 
e na· ö ıssance, mal ne 
tnek· o k . . . . 

s;,d .. · • pe cıbıllets11: bır adamd1r = O, pek 
"· 

11 bonık ('>ay~uz) bh adamdtr. 
"tf>itıı 

Ö .....,. Doğunsal 
rnek: Cibı·ıı · 1 J • · • k''k 1 gibi . ı ırıy ar rnsanın ıçıne o • sa mrş 

~l dır . noğu11sa/ huylar insanın içine kok 
rıır, 'b. Ci gı ıdir. 

ct..ı {ın .. 
ör

11 
ucadde) = Uğraş = (Fr.) Lutte 

·~ilruek: l - Cidali hayat, }H!pimizi birer tarafa 
kledj - il - . . . b. na Sıt~"k - ayat ugraşr, heprnuzı ırer ya 

•l.l ledi 
~ . 

- Ga.,~· b ~elerde bır mesele ıizerinde bir cidal 
<lt/acJ, 

llğ Gazetelerde bu sornm üzerinde bir 
c· ra§ b j ladı. 
lda.ı<:. 
() u === Dalaşkan 

tnek: O P k 'd 1 • b' IJıuharrfrdir =O, f>eic · e cı a cu iT 

Cidcı· dafaşkan bir yazardır. 
,... 

1
'1lt - Ciddilı'k '-'d (T. Kö.) 

di - . ""-" Cıc!di 

Cihan ~ Evren == (Fr.) Univers 

Cihan = Acun = (Fr.) Monde 

Cihan = Dünya = (Fr.) Terre 

Cihangir (fatih) == Alpay 
örnek: Tarihin ıwmını ita ettiği cihangirler 

ar3sında .... ::; ,Tarihin a_duu yükselttiği alpay-

/ar arasrnda .• 

Cihannüma = Görülük 
Örnek: Eski tvlerin üstlerine birer cihannünıa 

yaparlardı - Eski evlerin üstlerine birer görü

lük yaparlardı. 

Cihan,ümuJ = Evı-ensel = (Fr.) Universel 

Cihanıümul = Acunsal = (Fr.) Mondial 

Cihaz = Takım = (Fr.) Appareil 
örnek: Elektrik cihazı - Elektrik takımı 

Cihet =- Yan, yön 

Cihatr erbaa - Dört yön 

Ciheti taalluk lli!iklik, ilişkenlik. (Bak: aidiyet) 

Cila = Açkı 

örnek: Döşemelerin cilası l.>azulmuşcu - Daşe. 

melerin açkrsr bozulmuştu. 

Cild = Deri, kap, tom (T. Kö.) 

örnek: CiJd hastalık/arı - Deri hastalrklarr. 

kitabm kabı (cildi) - Türk tarihini il üçüncü 
ci!dil1de Tiirk tarihinin iiçüncü tamunda 

Cildlemck, teclid etmek Kaplamak 

Cildietmek, teclid ettirmek - Kaplatmak 
Örnek: 1 - Bu kitabı arı cildletmcden (teclid 

ettirmeden) göndermeyin = Bu kitablan kap· 

/atmadan göndermeyin. 
2 _ Kitablarrmr cildlettim 
= Kitablanmr kap/attım. 

( teclid ettirdim) 

(1) Bu şekil hakkında yazılacaktır 

Cilve = Kırıtma = (Fr.) Coquetterie 

Cilveli = Kırıtkan 

Cilve ve şive Bayla (Bak: Eda) 

Cin = Cin (T. Kö.) 

Cinnet - Çılgınlık, delilik (Fr.) Folie 

Örnek: Kendisinde cinnet hal/r.rı .;orüldü 
Kendisinde delilik ( çrlgmlrk) lWilleri görüldü. 

Cins - Cins (T. Kö.) 

Cinsi - Cinsel = (Fr.) Sexue. 

Cinci sevki tabii -= Ci11seJ içgüdii 

Cirm = Oylum (Fr.) Volume 

Örnek: Ate§ olsa11 oy/umunca (cirmin kadar) 
yer yaka,.s111 

. 
Cirm Cisim (T. Kö.) = (Fr.) Corps 

Örnek: Göksel cisimler = Ecramı ~eıııaviye 
Corps ce/estes 

Cism Cisim (T. Kö.) = (Fr.) Corps 

Cismani Cismel ::. (Fr.) Corporel 
Örnek: Cismani uoksa1J/ar Cı\mel eksiklik-
for. 

Civan ~ üenç 

Civar = Yöre -= (Fr.) E!lvirons 

Örnek: Köyün civarmda Köyün yöresinde 

Ciyadet - Temizlik, tazelik 

Cüd - Cömertlik 

Cuş = Coşma, kaynama 

Cuşa gelmek - Coşmak 

Cüda Ayn 

Cümhuı· - Cumur (T Kö.) - (Fr.) Public 

Cümhuri = Cumursal = (Fr.) Republica{n 

Cümhuriyetperver "'-' Cumurcu = (Fr.) RopublS.. 
cain 

Cümhuriyet = Cumuriyet ...,. (Fr.) La republiqut 
Örnek: Türkiye Cümhuriyetl = Türkiye cu .. 
muriyeti 

Cemahiı· = Cumuriyetlc;- = { Fr.) Rcpubliques 

Örnek: Amerika Cemahiti Mütttthidttsi = Aa 
merika B irle.~ik Crımurlytttlerl. 

Cümle == Cümle (T. Kö.) 

Cümleten - Hep, bütüft 

Cümudiye -= Dontak (Fr.) Glacier 

Cünd = Aıker = (Fr.) Soldat 

Cür'a = Yudum 

Cür<?t = 
lık 

Atılganlık, ııözüpeklik, atakhk. kibtah. 
(Fr.) Audace 

Cüretkaı· = Atılgan, gözüpek, kuıtah, atak ;a 

(Fr.) Audacieux 

Cürüm Suç = (Fr.) Detit 

Ornek : Onun böyle bir ciirüm işliyeceğini ümit 
ı•tmczdim - Onun böyle btr :sııç i~Jiyeceğini um
ııı:.uclım. 

Cüsse Beden 

Cüs~eli hiyarı 

Örnek: Cıısseli hır adcım lriyarı bir adem~ 

ı.izü ( Fı.) Panie 

Örnek: Kol ve .ıyak ht•de111 n ı~cza~111dandrr -

[(ol ve ayak bedenin tıkC'lerındendır. 

Cüz'i = Tikel, pek az, azıcık - (Fr.) Partiel 

Öm . Cüz'ı bır s.ıy ılc bunu /Jitur.bilir:swiz -= 
Pek az (azıcık) bir çallşnıa ıle burıu bitirebilir-

'İlliz. 

Cuz'i lıukumler Tike/ hukumler (Terim) 



SAYIFA 2 

Bay De Martel'in sınırı
mızdan ayrılırken gön

derdiği telyazısı 

Fransa'nm Suriye ve Lübnan 
"Fevkalade Komiseri B. De Martel, 
türk topraklarından ayrılırken Dı
tarı işler Bakam Bay Tevfik Rüş
tü Aras'a aşağıdaki telyazısmı 
göndermiştir: 

"Fransanm mandası altındaki 
devletler toprağına girerken, bana 
karşı Türkiye' de gösterilen içten 
selen karşılama ve sevgiden dola
)'ı size derin bağlılığı bildirmekle 
luvanc duyuyorum. Türk • fransız 
dostluğunun öncülük ettiği konuş· 
malarımızın, karşılıklı güven ve 
dostça işbirliği duyguları içinde 
ıeçmesi; komşuluk işlerini daha 
ziyade kolaylattıracaktır .. , (A.A.) 

Bay Necmi Madrid' e 
gidiyor 

Son zamanlarda İspanya hükumeti 
memleketimizden lspanya'ya idhal e · 
dilmekte olan yumurta kontenjanını tan
did etmİ§ olduğundan vaki !İkayetleri 

naurı dikkate alan hükumet ispanya ile 
mevcud ticaret uzlatma11nı yeniden gÖz· 
den geçirmek ve memleketimizden fı

panya'ya idhal edilen yumurta durumu
nu daha esaslı bir surette hallederek ye· 
ni bir ticaret uzla§maaı esaslarını lspan· 
ya hükümetiyle temas ederek hazırla • 
mak üzere Türkofis kontenjan bürosu 
!eli Bay Necmi'yi Madrid'e göndermek 
tedir. 

Maraş umumi meclisi 
toplantısını bitirdi 

Maraş, 31 (A.A.) - Umumi 
meclis bugün toplantısını bitirmiş-
tir. Büdce 302.268 liradır. Bu pa· 
radan nafıaya 140.174, maarife 
72. 763, sıhhat işlerine 12.352 lira 
ayrılmıştır. 

Çith 

Çiker 

çaıak 

Kuyu 

Kul, köle 

Çc,ık 

Çare Çare (T. Kö.) 

ç 

Çar naçar -= ister istemez, çaresiz 

Çehre Çehre (T. Kö.), yüz, bet 

Çemenzar Çimenlik 

• 
1 ç o 

Bolu umumi meclisi 
dağıldı 

Bolu, 31 (A.A.) - Vilayet "e· 
nel meclisi yıllık toplantısını bu
gün bitirmiş ve daimi encümen ü
yelerini seçmiştir. Büdce 222.860 
lira idi, 145.090 lira fevkalade 
olmak üzere 367 .950 lira kabul e
dildi. 

Umumi meclis üyeleri şerefine 

C. H. P. vilayet heyeti taraf mdan 
40 kişilik bir ak§am ziyafeti ve 
gece de fırka salonunda 120 kişi
lik çaylı dans verildi. 

Bafra Cocuk Es1rgeme 
Kurumunun çalışmaları 

Bafra, 31 (A.A.) - Çocuk E
sirgeme kurumu bu sene 50 fakir 
talebeye her gün sıcak yemek ver
mektedir. 

Ş. Karahisar' da bir 
konferans 

Ş. Karahisar, 31 (A.A.) - Bu 
akıam baıtanbaıa dinleyicilerle 
dolu olan halkevinde askerlik §U· 

besi baıkanı B. Hamdi tarafından 
tayyarenin lüzum ve ehemmiyeti 
hakkında çok canlı ve çok kıy

metli bir konferans verilmiştir. 

Burdur kooperatiflerinin 
toplantısı 

Burdur, 31 (A.A.) - Okut. 
man ve itmenlerin kurdukları 25 
bin lira sermayeli borc verme koo
peratifi ve 23 bin lira sermayeli 
ekim kredi kooperatifi dün yıllık 
toplantısını yapmıştır. 

! 

u y u 
Bakanlar Heyeti 

toplandı 
Bakanlar Heyeti dün Maretal Fev • 

:.ı:i'run de iıtirakiyle 14,30 da toplanmıt 
\'e toplantı geç vakte kadar devam et • 

miştir. 

İnhsarlar Bakanlığı 
teşkilatı 

Gümrük ve inhisarlar Bakanlığı teş· 
kilit ve koruma kanun projesi dün 
Gümrükler müste§arı Bay Adil'in baş • 
kanlığı altında toplanan bir komisyonda 
tetkik t'dilmiıtir. 

Bazı maddelerden alına
cak istihlak vergileri 
Bazı maddeleden alınan istihlak ver

gisine müzeyyel kanun projesi Gümrük 
ve 1 nhisarlar Bakanlığına verilmiıtiı. 
Bakanlık proje üzennde kendi nokta\ 
naU\rma göre yapılması lazım gelen 
değişiklikleri tesbit edecektir. 

Kütahya umumi meclisi 
çalışmalarını bitirdi 

Kütahya, 31 (A.A.) - Kırk 
gündenberi içtimalarına devam e
den vilayet umumi meclisi çalış
masını bitirmittir. Büdce 560 bin 
lira olarak kabul edilmi§tir. 

Tokat'ta yol işleri 
Tokad, 31 (A.A.) - Vilayetın 

bütün yolları üzerinde ilkbahar in
şaatma başlandı. T okad • Niksal
Re,adiye yolunda 1.315, Erbaa
Samsun yolunda 1.682 amele ve 
Reşadiye • Köylühisar yolunda 542 
amele çalışmaktadır. 

K L A R ıı Bibliyograf} a 

Almanya'ya gönderece-· 
ğimiz yumurtalar 

Almanya ülkemize nisan ayı 
için "B" sınıfından 1.000 kental • 
Irk yumurta kontenjanı ayırmıştır. 

Yumurta ihracatı 
İnebolu, 31 (A.A.) - Bu sene

nin ilk yumurta mahsulü 550 san
dık olarak bugün 1spayaya ihrac 
edilmiştir. 

Muamele ve istihlak ver-
gileri hakkında sorgu 
Maliye Bakanlığı muamele ve istıh· 

lak vegileri hakkında bazı ibaai malu -
mal toplamaya lüzum gönnüş ve defter· 
darlıklarla malmüdürlüklerine bu hu • 
susta bazı sualleri ihtiva eden cedveUe•· 
göndermiıtir. Bu cedveller doldurulup 
Bakanlığa iade olu:.acaktır. 

Sağlık Bakanlığı kadro
snna geçenler 

fzmir ve Haydarpata'daki bulaşıcı 
ve Plgın haıtalıklar rastabaneleri mii· 
teha11ıs tabib ve diğer memurlan mu -
vazenei umumiyede Sağlık ve Soysal 
Yardım Bakanlığı kadrosuna alınmakta· 
dırlar. 

Samsun'da parti kon
greleri bitti 

Samsun, 31 (A.A.) - C. H. P. 
kongreleri bitmiştir. Üç aydanhe
ri çalışan üyeler idare heyetine 
seçilmişlerdir. 

İnebolu' da liman 
faaliyetleri 

İnebolu, 31 (A.A.) - lnebolu 

ı 
iskelesinden 935 mart ayı içinde 
97.500 lira değerinde 1.168 ton ih
racat 88.850 lira değerinde 386 ton ı 
ithalat yapılmıştır. 

HHıı da bir hilı.u)edir,, 
Ya~ar Nabı Nayır'ın son t 

"Ulus,, ta tefrika ediJdikten sorıra k 
tab halinde çıktı. Guzel bir kagıda, i 
zel bir şekilde Lıası1an eserine "/aş'• 
Nabi Nayır l>ir kaç guzel hikaye dl 
ilave etmiştir. 

Eserin mevzuu belkı lıir çoklar 
zın hele hayatı kendi muhay} cltlll 

göre görme çagJarımızda başın>• 

geçmiş olan bir maceradır. Soys 1 
viyesi yuksek münevver bir gencırt 
tesadufJe başlayıp yavaş yavas kalb 

de yer tutan askının inkısarla bit rı 

cerasınr, biz de onlarla beraber ya 
yıp, hatta onların duyduklarını du 
rak adım adını takib ediyoruz. "/a 
Nabi Nayrr'ın son eseri yalnız hare~' 
konuşma ve vaka dolu, okuyucuyu yo
ran eserlere karşı kuvvltli Lıir mudalı" 
ledir: 

Vaka, hareket, fikir, birbiriyle ınU' 
vazi gittiği zaman mevzu ne olursa o' 

sun olgun· bır yazıcının elinde da1 

istiyerek ve son satırına kadar ıste~ 
okunabilecek bir eser yaratmanın ıı11' 
kan içinde olduğunun mudafaası .. 

Belki bir başkasının elinde muva 
fakiyetsiz ve can sıkıcı bır csc:r ol 
ya çok müsaid olan bu taf2 ve ıııt"' 
zu Yaşar Nabi Nayır'ın kalemındc & • 
zel ve muvaffak: olmuş l ır ornegiı:I 
vermiştir. 

Kitabın sonundakı kuçük hıkfiyeıcr 
eserin orijinal güzelJiğinin birer de ' 
vamıdır. Değeri 40 kuruştur. Aklıa le· 
tabevi ve Varlık mecmuasından a!Jrtıl' 
bilir. Güzel bir eser okumak ıstiyerı ' 
lere tavsiye ederiz. 

Boks 
Bay Mustafa Atak tarafınddn ı.ıo"5 

sporunu kendi kendine ve suratle ög' 

renmek için faydalı bir kıtab vdcı.ıdt 
getidlmiştir. Bol resimlerle su lu 83 

sayıfalık metni bulunan bu eser bolcS 
en kolay ve sııde bir şekilde ve btitiJ11 
inceliklerile öğretmektedir Tane i 50 

k u rıış tur. 

Dahili içeri, içsel (Fr.) lnterieur Dalalete düşmek = Azmak, sapmalt, sapıtmak 

S'egarcr, tomber dans l'aberration 

Dnvn etmek 
proces 

Dilev açmak = (Fr.) İntenter 
Örnek: Emrazı dahiliye içsel hastalıklar 

Bir evin umuru dahiliyesi 
/eri. 

Bir evin içeri iş· 

Dahiliye veltaleti iç bakanlığı (Fr.) Ministerc 
ele J'Interieur 

Dahil olmak - Girmek (Fr.) Entrcr 
Örnek: lleyete dahil olan bütun aza 
giren bütiin ıiyelcr. 

Dahil Sığınan, sığınmış 

Kurula 

Örnek: Dalalete düşen milletlere, onların bü
yuklcri dogru yolu gösterir - Sapıtan (doğru 

yoldan sapan, azan) uluslara, 011/arın büyuklcri 
dogru yolu gösterir. 

Dam Tuzak 
Örnek: Danıi igfaline düşürdügü - Aldatma 

tıızağma diisiir<liiğü. 

Damad - Güveyi (Fr.) Gcndre, beau-fils 

Davet = Çağırı (Fr.) İnvitation 

Davet etmek Çağırmak (Fr.) lnviter 
Örnek: Bu akşamki toplantıya sizı de d8\ 

tim Bu akşamki toplantr}'8 izi de ç.1g 

Davetiye Çağrılık - (Fr.) Lettre d'ınvıtatı0 

Örnek: Onun da\etiyesi gönclerilmemış 

nuzı çağr1/ığ1 gönderilmemiş. 

Dayin Alacc.klı 

Çan - Kıvrım, büklüm, buruşukluk, çatıklık 

Örnek: Aiın buru~uğu = Çini cebin. Kaş çc:
tıklıgı - Çiııi ebru 

Dahiye Karabun ( Fr.) Cataclysme 

Dahnlet etmek Sığınmak = (Fr.) Se rcfugier 
Örnek: Yunan askerlerinin bir kısmı bu/garla

ra daha/et ettiler - Yunan a kerlcrinin bir kıs
mı bu/garlara sığmdılar 

Daman Etek Örnek: Dayinler ı-ekili 

Dana - Bilen 
De'b Törii = (Fr.) Usagc 

Daniş - Bilgi 
Debağ -= Sepici 

D 
Da Hnstalık (T. Kö.) 

Dad Tüze (Fr.) justice 
(bak: Adi, adalet) 

Dad Vergi (Fr.) Don 
Örnek: Dadı Huda Tanrr vergrsı 

Dad Veriş, &atış = (Fr.) Vente 

Örnek: Dfidıı sıted Alışveriş 

J>ad Y arup yakılma 

Da<lc Verilmiş 

Dader Kardeı 

Dadküster 7 uzernen 
(Bak Adıl). 

Dağdağa Gürültü 

Dağ dar - Yaralı 

Örnek: Yurc ım !irk t acı•dyle dağdar ikerı 
bir de --= Yuregim ayrılık Qcısiyle yar // ıkcıı 
bir de .. 

Dahamel irilik, kocaman! k 

Dahi Öke (Fr.) Gtnit. 

Dahi) = İç, içeri, içinde 
Örnek: Bınanın dahili 

Li teye dahı/ degıl 

Oiıhilen İçeriden 

(Fr.) lnterieur 
Kurağın içı (içerisi) 

Çizelge ıçınde degil. 

Örnek: Bu Jl er d'hilcn almak lazımdır - Bu 
,'/ er içeıdcn almalıdır. 

Dahi Kınama 

Örnek: Dinimizi kınayan = Dinimize dahleden 

Dahi { Dahlü tesir anlamına) 

Action de se meler 

Karışına - (Fr.) 

Dnhn 1 - Topfişck, 2 - (Bak: mezar, türbe) 

Daima Her vakit, bir düzüye (Fr.) Toujours 
Örnek: Daıma bizi isimizden ulrkor Her va-
kıt bizi i imizden alıkor. 

Başkalar1111 dinlemez, daima kemli soyler 
Başkalarını dinlemez, birdıiziıye kendi söyler. 

Daimı Devamlı (T. Kö.), Sürel 
.uel 

Örnek: D imı bir ba!i ağrısı 
ae.rısı. 

(Fr.) Conti-

Daiı· - Üzerine, için, dola:>:ı (Bak: aid) 

Daire Değre (Fr.) Cerclc 

Örnek: Daire şeklinde bir masa Degre şek-
/inde bir masa. 

Onun dairei muhabbetine gıremedi - Onun 
sevgi de resine giremedi. 

Dairenmadar - Çepçevre, çepeçevre 
Örnek: Düşman ordusunu dairenmadar ihata 
ettik Düşman ordusunu çepeçeı•re sardık. 

Daiı·evi = Degirmi (Fr.) Circulairc 
Örnek: Dairevi bir ini - Dcgirmi bir sini. 

Dalalet Sapınç = (Fr.) Eg remcnt, .. b ... rrati ... ı 
Örnek: Akıl, insanlarr daliilettcn kıırtarı -
Akıl, insanları sapınçtan kurtarır 

Danişmend Bilgili 

Dar Ev, yer, yurd 

Örnek: Darr dünya - Diinya evi 

Daraban - Çarpma, çarpıntı 
Örnek: Darabanı ka/b Yiirek çarpıntısı (rar-
prntı) 

Darat (Debdebe) Görkem 

Darbe Çarpı, vuruş (Fr.) Coup 

Örnek: Bir darbede yere serdi Bir vuruFa 
yere serdi. 

Darbetmek Döğmck 

Darbı mesel - Atalar sözü 

Daı·ü!aceze Kimsesizler yurdu 

Dastan Destan (T. Kö.) Epope (T. Kö.) 

Dastani Epik (Fr.) Epiquc 

Daüssıla Yurtsama = (Fr.) Nostalgie 

Örnek :Mııskatı resinden cüda kalrnc:ı daüssıla
ya ugradı Doğduğu yl'rdeıı ayrı kalınca 

yıırtsamaya uğradı. 

Dnüssıl ya uğramak Yurtsrunak 

Dava - Dilev (Fr.) Pıoces 
Örnek: Borcunu odemedigi için aleyhine dava 

açtım Borcunu odemediği için ona karşı di
lev açtım. 

Dava Sava - (Fr.) Cause 
Örnek: Davasmı büyük bir belagatle anlattı 
Sava ınr büyuk bı'r ıızdi/likle anlatll. 

Davacı = Dilevci 

Debağat -- Sepicilik 

Debağat etmek Sepilemek 

Dcbağhane Sepile 

Debdebe (ve darit) = Görkem 

Def'a Kere (T. Kö.) ke~ fa~ 1 
Örnek: Sıze bunu kaç defa öylemdılrızrııı? 
Size bunu Jcac kere soy/emeli? 
Son defa kusurunu affediyorum 

çu1111 bağışlıyorum. 

Son ket 

Def'aten Birden, bir kez.in, bir kerede 
Örnek: Def<ıten yuz lira borcunu çıkarıp vt 

yordu Bir kezin (bir kerede) yuz lira bot 

11a çıkarıp veriyordu. 
~--~--·~~~~~------~-__./ 

ÖNERGELER 
Kılavuz :..ôzleri üzerine, her liste.11111 

(ULUS) ta çıktığmdan başlamak üzere 
bir ay içinde, istek edenler yeni bir öııer· 
ge ileri sürebilirler. Bunlar T. D. T. C. GC: 
nel Katibliğine şu şekil alt mi!~ göndctı
lecektir: 

r,;-
0 s manlı ca . • • • . . • kelimesine Kıla· 
vuzda . • • • • • karşılığım uygun (ya· 
hut: yeter) gönnüyorum. 

Sebebi: (kısaca) • • • • • • ••• " ' 
. . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • .. • • • • • • • 1 

Öner e n şudur: •• t •• (1) 
İmza 

(1) Burada bır onerge gösterilmiycn yazıJal 
uzcrinc bir şey yaprlamıyacaktır. 

------..;.~---.:-.iiiiiiiiiiii .... iiiiiiiiiiii;;;iil' 
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i rı ·ı · 
1 !:1 

'" b.~k.mları "Bf'rlin den ayrı· 
ırke " 

.. n yap ,hn lıılı/ıı-i~. iki tarafın da 
l:Or ıı_,11/ • j · "' e:t<rr c•n pek mcrıınıın kaldıklan-
111 ıler · ·· 
1 

1 sınııyord11. F::ık;ı.c Berlinde ne-
ı·r konı . I . . .. 

., 1 ~11 mu, ofd11~11nu bır ıngılız 
,,aıerc\ı 
1 ortay;; kovunca Fransız -

ta/ • · • ' 
. Yan ·, t' Rıı:s matbuatında çok sinirli 
ya,ııa,.,. , 
L '. 1Ktı. Hele Anthony Eden Mos-
11:0\'a' 
k Yd <lo~ru h<1reket etmi~ btılunur-
erı, l .-ı· . . .. . 

11 1 
t'SU<ı g<1r.etc.)ı, Berlın .. konuş-

ld "" . 111 ırııi ,..ferck, iııgiliz politikası-
rıııı " 'ık , _ \ tahlıllerirıe giri.~ti Asyada 
·llt•111 I 
~ ü<ıc erı o/..ırı J ngiliz l mparatorlu-
tU11urı . • h • avı 11palı oldııgu kadar a-;yalı 
ır de~·/ r et oları Sovyet Rusya'nın "ba-
l\ gorü · · · şu .. mı yabana atamıyacağınr 

:ıııı aı r .. 
le 1 ve bu mutalealarrn altını birkac 
ere ~17.nıeğe lıizum gördü. 

a Şımdı, Moskova görüşmelerini de 
tJcaJard Jl.1 a bırakmış bulunuyoruz. Ve, 

1d.;:sk~va goruşmelerınin de her iki ta
r '. ııyade:sıle memnun blfaktrğını öğ-
enıyoruz. 

.., , Hem '"Berlin,. den hem de Mosko
a d· 

8 
dn memnun ayrılan bir lngilcere ..• 

11
• epeyce ~a~ılacak bir sonuc değil 

rn1<1 tr? · 

d Oyıe anlaşılıyor kı, Stresa'ya ka· 
:

1 
• ac;ık ve ı;erçek olarak hi~· bır şey 

~€renemiyeteğiz. Yalnız ''Mos!Cova,. 
b onuşmcılaı ından sızan ilk duyuklara 
b cıkılırsa. "'Moskova,. da .sade "Avrupa 
•uı~1 .. rıın rlegil, "acun b,uışı,,nın da 

goru" 1 ..,me erı yapılmışt1r. Hem de, de· 
1 "Ylarcı boğularak değıl büyük prensip 
noktaları üzerinde durularak. lngilte· 
re' · k nın '"Berlın., den olduğu gibi "Mos-
ova,,<tan da ınemnun ayrılmasınr bu 

hususi d I.k . d . yer ızah e er ı rın eyız. 

Gerçekren, "Berlin'', ancak A vru
Pa' nın hem de Karaavrupası'nrrı anah-

lar/arını verebilirdi. Halbuki "Mosko
v.:ı " barış'r daha büyük bir aynaya aks 
eır; k rerek go.stermıştır. Acunun beş a-

r.ı:.ırıda be~ parmağı ıakıh olan lngiliz 

lrnp.ırato:luğu'nun adamı Anthony E

den. her halde şundan hoşlanmış olsa 

gerek ki, "barış.. derken Moskova'da 

kendisine "kürei muccsseme .. üzerinde
ki Şartlar gö)>terilmiştir • . 

Bundan önceki bir yazımızda, M os· 

kova'daki görüşmelerin de açık olaca

ğını ıas.3rlarken şunu da işaret ctmiş
tık ki, misatir olan Eden, sözü Vçün

eu ArsrulusaJ'a getirmesini pek i~tiye

Cektir. Mo~kova'dan bugün gelen bir 

telgraf, bizim o Miinkü tahminimizi 

noktası noktasrna teyid etmiştir. Tel

grafta, bu husus üzerinde konuşuldu

ğu fak9t N'oskova'ca reminat verilme

di;]i ve esa:sen bütün me:.clenin 1914 

~eki sosyalizmden farksız bir hal aldığı 
ii/dirilmektedir. 

Bizim, Moskova konusmalarından 
"ı/adığımrz, ikidir: . 

1. Sovyet Rusya ile İngiltere, "ba

rış meselesini ortaya acunsal olarak 

koymuşlar ve Avrupa barışı' nr buna 

fJ0re miitalea eylemişlerdir 
2. Sovyet Rusya ile lngiltere impa

ratorluğu arasında, rejimler bakımIIJ· 

dan Utrecht barısı ancak bu seferki bu

luşmada imzalan~rştır. Şimdiye kadar 

ki bağlar, diplomatik ve ökonomikti. 
1ki .. re1ım arasındaki çarpışma devam e-

diyordu. Bugün, bu rejim çarpışma'>ı, 
bir .. mutarekeye bağlanmrş bulunuyor. 

ilk nokta, ''barış telakkisi,, bakı-
1?:ıındii!n bir merhaledir. İkinci nokta ise 
kapitalizm ile sosyalizmin mukaddera
tt bakımından bir merhaledir. 

Şimdi, bundan sonra, tekrar A vru
Pa barışına dönmek istersek "A/man
Ya'sız bir doğupaktı,, fikri, Londra'nın 
bu.ndan sonraki taktiği için, eyi bir 
anahtara benzer. 

BURHAN BELGE 

DtJZELTME 

30 mart sayılı Ulusun üçüncü 
aayıfasmda "Bay Eden Moskova· 
d.~" başlıklı ajans duyuğunun Ü• 
Çuncü fıkrası şöyle olacaktı: ''Be· 
te~et versin ki Avrupayı ve dola· 
Yısıyle bütün dünyayı tehdid eden 
~avaş tehlikesinin ancak bütün 

l 
evletlerin ve bilhassa büyük dev

etl · 

r ~I 
Atatürk'le 1 

Irak l(ıralı arasın
da telyazıları 

Irak KJrah Gaziyülevel'in 
annelerinin ölümü dolayısiyle 
Cumurluk Başkanı Atatürk a· 
şağıdaki telyazısmı göndermiş 
ve karşılığını almıştır: 
Haşmetli Birinci Ghazi ·Irak 

Kıralı - Bağdad. 
Sayın annenizin ölümü dola

yısiyle duyduğum derin acıyı 
bildiririm. 

Kamal Atatürk 
Kamal Atatürk 

Ankara. 

Annemin ölümü dolayısiyle 
gönderdiğiniz telyazısmdaki 
duygularınıza teşekkür ede~, 

lerim. 1 l
size yürekten uzun ömürler dJ-

Ghazi 

italyaıı -Hahe~ 
anlaşamazlığı 

..) 

Roma, 31 (A.A.) - İtalya ile Ha -
beşistan arasındaki münasebetler hak -
kında çıkardan yabancı duyuklar için sa
lahiyetli bir memur demiştir ki: ''Şim • 
dil<i durumla doğrudan doğruya görüş -
melerin kesilmesi aı·asında dağ kadar 

fark vardır. ,, 
Yarı resmi mahfiller 1928 tarihli 

İtalyan - habeş andlaşmasının beşinci 
maddesinin bugün de meri olduğun:.ı 
söylüyorlar. Bu madde: 

1 - Doğrudan doğruya görüşmelP,rİ, 

2 - Uzla,mayı, 
3 - En sonra hükme başvurmayı 

gözetmektedir. 
Son İtalyan önergesinin usul hakkın· 

da olduğunu ve bunun Habeşistan tara

fmdan reddedilmesinin doğrudan doğ • 
ruya görüşmelerin ıürmeşi için yeni bir 
usul düşünmeye engel olamıyacağı ileri 
sürülmektedir. Bu görüşmelerin sürme
sine imkan bulunmazsa uzlaşmaya ba~· 
vurulacaktır ki bu da görüşmelerin ke
silmesi demek değildir. 1 talya, Habeşİs· 
tan'a vermiş olduğu son notada bu son 
usule başvurmaktan geri kalmıyacağını 
göstermiştir, ve şimdi son habeş notası· 
na vereciği cevabı araştırmaktadır. 

Habeşistan'ın bir talebi 
Cenevre, 31 (A.A.) - Habeşistanın 

Paris sefiri Tecke Havariat. uluslar 

derneği genel katibliğine bir nota gön· 

dererek italyan • habeş dostluk andlaş
malarınm derpis etmekte olduğu ha. 
kemlik komisyonunun hemen teskil ini 

taleb etmiştir. 

BE,LCİKA'DA SIY ASAL 

DURUM 
(Başı 1 inci sayıfada) 

8. Van Zeland'ın düşüncelerini 
dinledikten sonra frangın değer
den düşürülmesi işine, biz de ka
tılmak zorunda kaldık.,, 

Kongre hükfunete güvenmeye 

karar vermiştir. 
~ır.ır. 

Brüksel, 31 (A. A.) - Ayan 
meclisi 20 karşı ve 19 boş oya kar· 
şı 110 ~yla B. Van Zel8:n~ kabine· 
sine güvenini göstermıştır. 

Bu aonuc, kabinenin bildiriğİ· 
ni hükUınete özel salahiyetler ve
riİmesini ve paranın değerden dü
türülmesini onamak sayılmalıdır. 

Belçika f rangınm düşme 
nisbeti 

Brüksel, 31 (A.A.) - Bu sabah top

lanmış olan kabine, Belçike frangr kıy. 
metinin indirilmesi nisbetini yüzde 28 

olarak tesbit etmiştir. Borsalar, yarın 
acılacaktır. Yüzde 28 nisbeti esası üze· 
ri,ne kambiyoların kontroluna başlanı· 

lacaktır. 
Hükumet, ecnebi memleketlerden 

Belçika randlan istenilmiş olduğunu 
bildirı:niştir. 

Giimlelik 

BELÇİKANJı'.'l SIKJNTJS( 

(Başı I znci sayıfada) 

smdan ileri gelmektedir. Belçika
nm yaşayışı ve yükselişi biraz da 
başkalarının isteğine ve yardımı -
na bağlıdu. Bu istek ve yardmım 
kesildiği gün Belçika da kötü bir 
duruma düşmüş demektir. 

Belçika dar bir toprak üzerin
de kalabalık bir ulu.stur. T oprağ( 
kendini besliyecek bir gücte ol • 
madığı için, f abrikacıhk Belçika
nm giriştiği başlıca iş olmuştur. 
Dışardan ham şeyler almak, bun
ları fabrikalarda işliyerek dışarı -
ya satmak Belçika'nm yaşayış 
~prekenlerinin temelidir. Bu alrş 
veriş biçimi normal olarak deva1:1 
ettikçe Belçika kazanmış, zengin· 
leşmiş ve rahat etmiştir. Fakat 
büyük harbın sonundanberi a_rsıu
lusal geçimin gerek sıyasal ve ge
rek ökonomik alanda bozulmcş 
olması Belçika'nm bu çalışma ve 
kazanma sistemini altüst etmi.,.~:.-. 
Her tarafta yükselen gümrük sı -
r.ırları Belçika fabrikalarının da 
birer, ikişer kapısını kapatmıştır . 
Bunun sonucu kazancın azalma · 
sı, işsizliğin çoğalması olmuştur. 
Ülke ökonomisi ile devlet büdce
si de doğrudan doğruya bu du -
rumdan çok zarar görmüştür. 

Belçika'nın ökonomik bede
ninden d.)ğan büyük sıkıntı par:i 
ve frank kavgalarını da artırmış· 
tır. Fakat bunlar ikinci planda 
kalmaktadır. Belçika ökonomik 
liberalizmin beslediği, büyüttüğü 
bir ülkedir. Ökonomik liberalizm 
yerini hem sıyasal, ve hem d~ 
ökonomik nasyonalizme hıra~ ... 
rak adım adım çekildikçe Belçika 
her ulustan çok bunun acısını duy· 
makta ve kendi yaşayış sistemi -
nin kökünden sarsıldığını gör . 
mektedir. Şimdiye kadar birikmiş 
olan ökonomik gücler ile bir va • 

kit dayanabilse de sonunda sarsı· 
lır Sistemi değiştirmek işine ge 
lince, Belçika toprağının darlığı 
yüzünden o da kolay değildir. 
Belçika kendi başına tam ve erkin 
bir ökonomi birliği yaratacak 
köklere dayanmadığı için hangi 
alanda olursa olsun yüz gösteren 
sıkıntılarının çabuk ve kolay önü
ne geçemiyecektir . 

Zeki Mesud ALSAN 
~~-----..-•tmı ______ _ 

Atina harh divanının 
ili{ k.ararı 

Atina, 31 (A.A.) - Harb divanı, son 

azı suçlularından on kişiyi rütbeleri kal
dınlarak sonsuz hapseı gene on kişiyi 
20 yıla, iki kişiyi ikişer yıla ve bir kişi -
yi de bir yıl hapse mahkum etmiş, dört 
kişi için de berilik hükmü vermştir. 

1 1\1. oskova görüşmeleri 
( 8:ışı 1. inci sayıt.ula) 

dan tanışmaları ve görüşmeleri 

büsbütün başka,, demiştir. 
lş biraz gizli tutulmakla bera

ber iki taraf arasında önemli so
rumlar üzerinde görüş uygunluğu 
görülmüş olduğu açrkça söylen
mektedir. Ancak bir takım ikinci 
derecede noktalarda ufak tef ek 
değişiklikler yapılması gerekmek· 
tedir ki, bu da, konuşmaları ay
dınlatan karşılıklı güven ve anlas
ma havasiyle kolaylaşmaktadır .. 

Lord Eden'in lngilterenin doğu 
andlaşmasını, Almanya bunun dı
şında kalsa da, başarmak isteğin
de olduğunu söylediği tahmin e
dilmektedir. Oteyandan uzak do
ğu sorumları da görüşülmüştür. 

Bu noktanın büsbütün gizli tutul
duğunu imlenmek gerektir. 

İngiliz murahhaslarmm söyle
diklerine göre B. Stalin, Üzerlerin
de çok eyi bir tesir bırakmıştır. 

Bir ingiliz gazetesinin 
düşüncesi 

Londra, 31 (A.A.) - Observeı 
gazetesi, İngiltere ile Almanya
nın görüşleri arasındaki ana ayrı
lıkları kaydederek İngilterenin ha
rı~tan yana olan devletlerle birlik 
olarak kollektif güvenlik sistemi· 
ni kuvvetlendirmesini sağlık veri
yor. 

Buna karşılık, Skrütator imza
sı ile Sondey Tay mis' de çıkan bir 
yazıda İngilterenin kimseden ya
na olmaması düşüncesini ileri sür
mektedir. 

Bu iki görüş İngiltereyi ikiye 
bölen düşünce ayrılığını göster
mektedir. 

B. Eden 'in ziyaretleri 
Moskova, 31 (A.A.) - B. Ed~n 

ile yanındaki kimseler dün modern 
batı sanatı müzesini gezmişler ve 
orada birçok saat kalmışlardcr. 
Daha sonra kızıl ordu merkez e· 
vine gitmişler ve orada ressam 
Grekov'un sergisini, ordu evini, 
kütüphaneyi ve kızıl ordu müzesi
ni gezmişlerdir. 

Paris'te sryasal görüş
. meler 

Paris, 31 (A.A.) - Berlin ko
nuşmalarından sonra İngiliz gaze
telerinde görülen eyi karşılamala
rın gerçekliğe uygun olduğu anla
şılmaktadır. Sir Saymen'in B. E
den Moskova' da bulundukça bir 
şey söylememek istemesine rağ
men dün İngiliz büyük elçisi Sir 
Con Klark'ın Dışarı İşler Bakam 
B. Laval'ı ziyaret edipte Moskova· 
daki durum hakkında tamamlayı
cı malumat vermesi de bunu göı-

termektedir. 
Öteyandan B. Laval, ıovyet et· 

çisi B. Potemkin'i kabul ederek 
kendisinin Moskova'ya tasarladığı 
yolculuğa dair görüşmü, ve bu se
yahatin bitirilmesine bağlı olan 
projeler ve bu arada doğu a.ndlat
ması hakkında birlikte araştırma 
larda bulunmuştur. 

En sonra B. La val Habeş elçisi· 
ni kabul ederek kendisiyle iki 
memleketi ilgilendiren eski bir ta· 
kım idare sorumJan üzerinde ko
nuşmuş, fakat İtalyan - habeı an. 
laşamazlığma dair bahis açılma· 
mıştır. 

Moskova konuşmaları 
bitti 

Londra, 31 (AA.) - Royter ajan· 

sı Moskovadan istıhbar ediyor: 

İngilizlerle ruı.lar araı;ındaki göruş 

meler sona ermiı?tir. Gece neşrolunan 

bir bildiride bilhassa hu görüşmelerin 

hali hazırdaki uluslararası durumun 

başlıca unsurları htikkında ıcra edil

miş oldugu ve bunların arasına doğu 

anla:ımasile 3 ı>Ul.ıat tarihli Fransız -

İngiliz tcbligintle munderıç mesckle· 

rin ve İngiliz - Fransız munasebau

nın salahına taalluk eden mcsailin da. 

hil olcluğu beyan edilmektedir. Baştan 

başa tam bir hayırhahlık ve samimi

yet havası i!jindc cereyan etmiş olan bu 

görüşmeler esnasında B. Eden. B. Ltt

vino fa ingiliz bakaıtlarıyle dlman baş

vekili arasında cereyan ctmış olan go

rüşmeler hakkında malumat vermiştır. 

Bu göru!?melaın Avrupanın duru· 

munu aydınlatmıya medar olacagr hu· 
susunda mutabık kalınmıştır. 

B. Ed,.n, Stalin, Molotof ve Lit· 

vinof ,,.imdiki ııluslcıraraı;ı durumda 

uluslar derneği ı.ırensıpkrinc tevfikan 

Avrupada mü-:ıterck l.ıır cmniyct siste· 

mi vücude gctirılmcsıniıı her .ti:lnıaıı· 

dan daha 1.iyadc ldt.ıın oldugu hususun 

da mutabık kalrnışlardır. 

Bundan ;.onı" tel.ıliğdc ı;ovyet dev
let adaml<1rının, teklif edilmış olan 

karı:ııtıklı yardım anlaşm.ısınııı herhan
gi bir devleti istıhdat etmemekte oldu· 

ğunu ve gerek Lehistaıı'ın ve gerek 

Almanyanın bu anlaşmaya muvafakat· 

larının kcthlll edileceğini beyan etnıış 

oldukları l.ııldirılmektedir. 

Tcblığdt', uluslarcıta:,ı ı.ıya:>aya 

müteallık herhangı lıir nıc!stlcdc Btiytık 

Britanya ile Sovyet Husya aıasmda 

anla:,ıııaılık mevcud olmadıgı ve l.ıınne· 

tice B. Eden ile ,,ov; et 1.imamdarları

nın ıki memlt:kct aı a:;ınıla yapılac.ık 

dostane bır tt!şriki mesainin Lıarı~ı ve 

emniyeti i:.tıhdaf etlen uluslararası mc· 

sainin inki§&fı için l.ıiriııci derecede c· 

hemmiyeti haiz oluuğu kayıleclilmcl:tc· 

dir. 
( Bu duyuklarrn :;onu 5. inci s:ıyr-

f adadır.) 

'fleı'lin konu§maları sırasrllda Bay Hitler'in odasında Sir Co• Saymen "e Bay Antoni Eden 
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Silahlı diplomasi 
25 mart 1935 tarihli Noye Zürber 

Saytung gazetesi B. Musolininin Ve • 
nedik sarayı balkonundan verdiği söy 
]evi araştırdıktan sonra diyor ki: 

Askerlik mükellefiyetinin ilanından 

ve Versay andlaşması askerlik hüküm • 
terinin Almanya tarafmdau kaldırılma. 
111 üzerine sekiz gün geçtikten sonra, 
Avrupa diplomasisi askerlik tazyik va· 

gıtalaırx ile çah~ma devresine girdi. Bu 
durum, emrivaki sıyasasınm verdiği 

1iQnuçtur. Büyük Britanya, Fransa ve 
İtalya hükumetleri, Paristeki üçler 
:konferansında temasa geçtikleri ve Rayh 
hükumetinin bir taraflı hareketi kar§ı. 

aında ne yapacaklarını görüştükleri ST· 

ıalarda, Sir Con Saymenin Berline ha. 

ıeketinden evdki akşam, karşılrk haıe
ketin filen ilk tedbiri alındı. İtalya, 
cumartesi akşamı 1911 kura efradını si. 
Jah altına çağırdı; aynı zamanda da 
herhangi bir ani harekete karşı, 1 ni -
sandan itibaren 600.000 kişinin silah al. 
tında hazır bulundurulacağı ilan edil -
di. Gene aynı gün içinde Musolini de 
bir söylev vererek Avrupa meseleleri. 
nin doğurduğu ihtimallere karşı faşist 
bükı'.imetinin tam bir hazırlık içinde 

beklemesi lazım geldiğini açıkça izah 

etti. İtalya hükumetinin önderi, Av -
rupa devletlerinin elbirğiyle çaiışma1a. 

rı arzusunu izhar ettiği gibi, İtalya 
matbuatı da bugün, silahlanma mesele
sinde Almanya ile bir anlaşma yapll • 
ması arzusunu saıklamıyordu. Kısmi se
ferberliğin yapılması ve elde mevcud 
askeri kuvvetlerine işaret edilmesi ile 

111u demek isteniliyor ki, Almanya ile 
yapılan görüşmeler verimli bir sonuçla 

bitmezse karşı taraf, Almanyanm and. 
]aşmayı bozmasına müessir çarelerle 
karşılık verebilecek, ve hatta bu görüş
melerin suya düşmesi sonucunda, ister 
askerlik bakımından olsun isterse her. 

hangi bir surette meydana gelecek du
ruma karşı da silahlı bulunmaktadır, 

İtalya, almış olduğu tedbirlerle bu tesi. 
ıi uyandırmak istiyor ki, bu suretle as
keri tazyik unsuru Avrupa diplomasi • 
sinde yeniden mühim bir rol oynamağa 
başlıyor. 

Bu çarelere ba~ vurınağa İtalyayı 

mecbur eden bir çok değişik sebebler 

vardır; aynı çarelerin kullanılması son 

hafta içinde fransız gazetelerinde de 

münakaşa mevzuu olmuş ve hatta bu ça· 

reler göz önünde tutulmuştur. Doğu 

Afrikasındaki gerginlik Avusturyada 

ulusal sosyalistler nezdinde ve Alman • 

yada, Avusturyada bir değişiklik ya • 

pılması ve hatta Avusturyanm Alman • 

yaya katılması umudunu uyandırdı ve 

sanıldı ki, İtalyanın Habeşistan ile ara

sı açılmış olması yüzünden bir savaş 

çıkacak ve bu savaş, Avusturyada ya • 

pılacak olan herrangi bir deği~ikliğe 

İta1yanm silahla müdahale etmesi im

kanlarını ortadan kaldıracaktır. Bu dü. 

şünceye anlaşılan Berlinin bazı malı • 

filleri de iştirak ettiklerinden ve bu • 

nun sıyasal kararlar üzerinde de mües

ısir olması sonucunda, İtalyanın Ber • 
Jinde.ki prestiji bir parça eksildi. An • 

cak, İtalya bundan böyle herhangi bir 
ini harekete ve bilhassa Avusturyada 

yapılacak bir emrivakie karşılıkta bu • 

lunacağını ve böyle bir durumu göz ö
nünde bulundurarak icab eden tedbirle. 

ri güven altına almrş olduğunu isbat e
dince, eski durumunu gene yerine ge • 
tirdi. 

ıuscı duyuklar 

İrak hiikumelinin yeni karal'ları 

25 mart 1935 tarihli Noye Zürher 

Saytung gazetesinin yazdığına göre, 

frak hükumeti, sü ve kü1tür bakanlığı. 
nın bir kararı üzerine gelecek ders yr. 
Jmdan ba~lryarak orta okullara giden 
çocuklara.tüfek ve makineli tüfek kul • 
lanmak öğretilecektir. Bu düşünce ile 

alakadar olmak üzere bu yaz çocuklara 
askerlik öğretilecek, kamplar yapıla • 

caktrr. Bundan başka hükumet, üç filo. 
1uk bir tayyare alam kurmağa karar 
vermiştir. İngiltereden dört topıseker 
alınmış ve denizci yeti<>tirilmeleri için 
İngiltereye zabitlerin gönderilmiş ol • 
m.asr dolayrsiyle bir deniz işleri bakan
] ., ., 'rnrulması da düşiinülmektedir. 

ULU5 

/ l! abancı gaz~telerde okuduklarımız 
Berlin ziyareti 

26 mart 1935 tarihli Mançester Gar. 
diyen gazetesi Berlin ziyareti hakkın. 
da ~u başyazıyı yazıyor: 

Sir Con Saymen ile B. Eden Ber • 
!inde alkışlarla karşılanmıştır. Bütün 
bunlar hiç şüphesiz çok iyi işaretlerdir. 
Alman makamlarının, halkının ve mat
buatının gösterdikleri dostluk ruhu ay . 
rıca memnuniyetimize yol açmaktadır; 
bu ziyaretin gayesi de dostluktur. Fa • 
kat bu ziyaretin çok ciddi ve tehlikeli 
tarafları da vardır. Bu ziyaretin en 
büyük maksadr, bizzat Sir Con Saymen. 
in söylediği gibi, istikşaftır. İngiltere 

hariciye bakanr, Hitler ile Almanya hü 

kumetinin Londra tekliflerinin heyeti 
umumiyesi hakkında noktai nazarlarını 
öğrenmeğe çalışacaktır, Bir müddet e
vel Londrada Rusya elçisinin işaret et
tiği gibi Avrupa barrşr, taksimi kabil 
olmryan bir tek şeydir. Aynı şekilde bu 
barışı tam olarak sağlamlaştrrmak yo
lunda yapılan son teşebbüs sayılabile
cek olan Londra teklifleri de taksimi 
kabil olmıyan bir şeydir. B. Edenin 
Berlinden Moskovaya, Moskovadan 
Varşovaya ve oradan da Praga gitmesi
nin sebebi de budur. Bu ziyaretlerle 
bunların başında gelen Paris ziyareti ve 
sonunda gelecek Stresa ziyareti ile kon
sey toplantısı bu işin taksimi kabil ol
madığının işaretleri ve delilleridir. 

Acaba bu tamamiyeti tchdid eden 
nedir? Belki yakın bir zaman iç.in teh
like yoktur; fakat bundan hiç bir za
man emin olamayız ve ergeç bu tehlike
nin belirmiyeceği büsbütün şüpheli 
bir meseledir. Almanyanın doğuya doğ. 
ru yayılma niyetleri ne doğu Avrupa. 
sının ne de bütün Avrupanın barışı ile 
telafi kabil olmıyan bir meseledir. Fa -
kat bu niyetler sadece mevcud olmak
la kalmıyor, aym zamanda alman drş 

sıyasasında da tesirlerini gösteriyor. 
İşin daha fenası Hitler ile mÜ§avirleri 
bu hareketlerinin ingiliz drş sryasasr 

ile kabili telif olduğunu da zannediyor
lar. (Vakıa İngilterede almanlarm bu 
niyetlerine temayül gösteren bazı gay
rı mesul ve hiç bir şeyi temsil sakkını 
haiz olmryan kimseler yok değildir.) 
Bu neviden niyetler beslemenin ne bu. 
gün ve ne de ileride mümkün olamx • 
yacağım Hitlere ihtar etmek vazifesi 
Sir Con Saymene terettüb ediyor. Faz

la olarak silahlarda müsavat hakkı Al· 
manyaya nazari olarak veı-ildiği halde 
Almanya bu hakkı bilfiil aldı. İngilte
re, Almanyanın müsavat istemekte bak
h olduğunu kabul etmektedir; fakat 

"Müsavat., pek kolaylıkla "müsavat • 
sız1ık,, şekline girebilir ve utanılacak 
derecede aşağılık birdenbire tehlikeli 
bir faikiyete geçebilir. Sir Con Say .. 
men Almanyarun irarecilerine katiyet • 
le bildirmelidir ki ingiliz sıyasasmın 

gayesi kollektif sistem içinde tam bir 

müsavat hakkının teminidir; fakat as
keri hakimiyet tamamiyle Londra tek
liflerinin önüne geçmek istediği nok
tadır; bu nokta da, çekinilmesi gayri 
kabil şekle girecek olan silah yarışı ile 
beraber, grup grup itilaflar sistemidir. 

Mühim bir ödev 
25 mart 1935 tarihli 1'aymis gazetesi 

yukardaki başlıklı bir başyazısrnda Sir 
Con Saymen ile Lord Edenin Berlin zi
yaretinden söz açarak diyor ki: 

"İngiliz bakanları, hareketlerinden 
bir gün eve! Avam kamarasında göste. 
rildiği gibi bütün ingiliz ulusunun iti. 
madma sahih olduklarım bildikleri için 
kendilerini daha güdü bulmaları ge
rektir. Bcrlinde İngiliz bakanları ile 
görüşecek olan kimseler, hiç bir zaman 
şüphe etmemelidirler ki, lngilterenin 
biricik maksadı çatışan menfaatleri ba
rıştırmak ve tahrik görmeden yapılan 

tecavüzleri menedecek ve hatta ceza • 
Jandrracak bir sistemin kurulmasıdır. 

Berlin ziyareti, birkaç gün önce gö
rüldüğünden çok daha iyi şartlar için • 
de başlıyor. Almanyanm yeniden as • 
kerlik mükeJlefiyeti ilan etmesının, 

Pariste olduğu kadar başka taraflarda 
da uyandırdığı şaşkınlık biraz daha ya
tışmıştır. 

İngiliz bakanlarının Berlin ziyareti

ni Fransa ile İtalyanın kabul etmesi 

memnun olmağa değer bir har<!kcttit; 

fakat bu peşin teminata ihtiyaç duy • 

masa idiler daha ziyade memnun ola

caktrk. İngilterenin savaştan sonra 

Fransa ile uzun zaman yaptığı işbirliği, 

İngiltere hükumetinin Berlin ziyaretin. 

de hiç bir gizli ve hodbin bir ülkü giit

mediğini, sadece barışa hizmet eden bir 

hareket olduğunL.l ve binaenaleyh ala· 

kadar ulusların menfaati mevzuubahs 

olduğunu temin etmesi lazım gelirdi. 

B. Hitler Almanya adına barış ku -

rumunda yer alrnağa hazır olduğunu 

bildirdi. Böyle bir sistemin yaşatrlma

srnı istiyorsa, Almanya andlaışmalarla 

anlaşmaların bağlayıcı kuvvetini kabul 

etmek mecburiyetindedir. Alman yanın 

bugünkü Avrupa nizamının her nokta

:;ını kabul edeceğine inanmak kendimi. 

.ıi aldatmak demek oldur; fakat kati O

larak bilinmesi lazımdır ki, bundan son

ra yapılacak değişiklikler daima barı~ 

yolundan geçecektir. Eğer bu ideale ye
tişmek nasib olursa, Avrupada uluslar
arasındaki münasebetlerin bugünkün • 
den daha ~ok artacağı bellidir. Herhal. 
de Avrupa memleketlerinin hepsinde 
değişiklikler yapmak ve uluslararasr 

geçimsizliklerini yapıştırmak için sa • 
vaştan başka bir vasıta bulmak isteği 
vardrr. Eğer B. Hitler, o.rdusunu ge

ni§letmekteki maksadının diğer memle
ketlerle müsavi şartlarla müzakere hak

kım kazanmak için olduğunu ve bunla
ra hiç bir tecavüz niyeti olmadrğınr in. 
giliz bakanlarına ve onlar vasıtasiyle de 

bütün dünyaya isbat edecek olursa. o 

zaman Avrupanm barrş içinde değişik 

likler yapabileceği ve muhtemel bir 
mütecavizin karşısında göreceğini bil • 
diği korkunç bir kuvvetten çekinerek 
tecavüz niyetinden vazgeçeceğini yeni 
bir devrin başlangıcına girildiii:i P~ıa. 
şrlacaktrr. 

Bir Amerika gazetesinin bir türk kompozitörü icin 
yazdıkları 

Amerikada çrkan "Boston Evening 
Transcript,. gazetesinin müzik sütu • 

nunda kene kompozitörlerimizden Ne • 

cil Kazım hakkında türk kültür ve sa. 

nat alemimizi sevindirecek bir yazı çık

mıştır. Bu uzun yazının kısaltılmışını 
aşağıya koyuyoruz: 

Ulusal melodi ve ritmlerini beyne] • 

milel musiki ruhuna uydurmak işi bir 
çok memleketlerde dikkate değer bir 
şekil almaktadır. Bulgaristanda Vladi· 
gerof, Yugoslavyada Slavinski, Roman. 

yada Mihalovici bu cereyanın öncüleri 
olmuşlardrr. Bu üç musikişinas, şükro. 

hınur ki, beynelmilel müzik tekniğin • 
de olduğu kadar, kendi musikilerinin 
ulusal ruhunun muhafaza ve ifadesinde 
de muvaffak olmuşlardır. 

Bu suretle muhtelif ulusların halk 
musikileri modern musiki tekniği jle 

çeşnilenmiş olarak dünvava arzolun • 

maktadxr. 

Gene Türkiyede de Necil Kazım en 

dikkate değer kompozitördür. Necil 
Kazım tahsilini Viyana ve Pragda yap-

mıştır, Joseph Marx'a ve sonra Alois 

Habaya talebelik etmişlerdir. Ölmüş 

Emil Herzka gene türk bestekarını lan~ 
se etmiş ve altı eserini Edisyon Üniver. 
sel'de bastırmıştır. Necil Kazımm mü
teaddid neşredilmemiş orkestra parça • 

ı.arı vardır. Bunların hepsi türk halk 

melodileri üzerinde yapılmış olup çok gü 
zeJ bir modern armoni kisvesine bürün. 
müştür, Tamamiyle türk melodi ve 
ritmlerile bağlanmış olan bu armonile
rin tam bir garb üslubuna malik bu • 
Junmasına imkan yoktur. Fakat melodi 
Ue armoni, Aynştayn nazariyesindeki 

zaman ve mekan telakkisinde olduğu 

veŞönberg'in her zaman yaptığı gibi, 
mesud bir şekilde birleştirilmişlerdir. 

Obzor ne diyor? 
Zagreb'de çıkan ''Obzoı·,, gazetesi 25 

mart 1935 tarihli sayısında Berlin ko
nu§malarr hakkında yazdığı bir yazıda 
diyor ki: 

''Berlinde İngiliz ve alman devlet a. 

damları arasında yapılan IConuşma]ar 

hakkında verilen resmi bildirimlere ba

kılırsa bu konuşmalar yalmz danışma -

dan başka bir şey değildir; daha doğ • 
ruım İngiltere silahsızlanma işinde AL 

manyanın neler istediğini Hitlerin ken
disinden dinlemek ve bu iş hakkında 

bir düşünce edinmek istemektedir. Bu
na göre Sir Con Saymenin Berline git
mesinden pürüzsüz bir sonuç beklemek 
doğru olmaz. Bu böyle olmakla bera • 

ber, İngiliz dışan isler bakamnrn Ber. 
!indeki konuşmalardan elde edeceği 

kanaatin İngilterenin genel sıyasasına 
istikamet vermek işinde büyük bir te • 
sirde bulunacağı açıktır. Almanyanm 
ortaya atacağı isteklerde ne kadar ileri 
gideceği sim diden belli olamaz; bu is
teklerin ortaya atılması ic;:in, üç büyük 

devletin Strezada yapacakları konuşma 
ve danışmaların sona ermesini bekle -
mek gerektir. 

Almanyanrn neler istiyeceği belli ol

mamakla beraber, neleri istemiyeceği 

daha §İmdiden kestirilebilir. Alman • 
yarım istemiyeceği şey doğu ve Akde. 
niz amlaşmalarıdır. Bugünkü durumun 
lrnvvetlcndirilmesi isteğine dayanan bu 
iki andlaşmanın yapılmasına Alman -
yanm yanaşmıyacağmı söylemek çok 
olmaz. Bundan baska ingiliz dışarı iş • 
ler bakanının Berline eri~mek üzere 

bulundukları günlerde alman gazetele. 
rinin en çok Meme! ve Sovyetlerden 

bahsetmeleri göze çarpan bir şeydir.,, 
"Obzor,, ,Avusturya bakımından 1. 

tal ya, Fransa ve İngiltere arasında dil· 
şünüş birliği olduğunu yazclııktan son
ra sözünü şöylece bitirmektedir; 

"Görünüşe bakılırsa uzun zaman sü. 
rebile~ek olan yeni bir konuşmalar dev. 

resine girmekteyiz. Bu devrede Berlin, 
Varşova, Moskova ziyaretleri ve hatta 
Streza ve Cenevre bile birer merhale
den ba~ka bir şey olamıyacaktır. Bütün 

bunlar anl<lşamamazhklarm barış yolu 
ile düzeltilmesi isteğini ortaya atmak
tadır1ar. Fakat bu hususta insanın aklı. 
na gelen bir sorgu vardır: Acaba ara 
yerdeki anlaşamamazlık diplomasi yo • 
lu ile düzeltilebilecek bir anlaşamamaz
lık mıdır?,, 

- • 'V' 

Berlin görüşmeleri 
ve Tan 

26 mart 1935 tarihli "Tan., gazetesi 
Berlin görüşmelerini aı-aştrran bir ya
zısında diyor ki: 

B. B. Sir Con Saymen ve Lord Eden 

dün Berline gelir gelmez derhal alman 
drşan işler bakanı ile temasta bulun • 

mağa başladılar. Daha doğrusu İngiliz. 
alman konuşmaları bugün B. Hitlerin 

huzuriyle başladı. Bu konuşmalar iki 
gün sürecektir. 

... İngiliz bakanlarının vazifesi sırf 

haber almak vazifesinden başka bir şey 
değildir. İngilizler bunu ısrarla söylü -
yorlar. 

Berlin konuşmaları karşısında her 
iki tarafın aldıklan durum nerir? İn
giliz kabinesi Almanyanın Uluslar 

Derneğine dönmesi ve yalnız dernek 

konseyinde değil silahsızlanma konfe • 

ransında da eski yerine geçmesi işine 

büyük bir ehemmiyet vermektedir. Bu 
düşünce, silahsızlanma işi henüz tamam 

bir şekilde bulunduğu ve Almanyanm 
yaptrğı son emrivaki ortaya çıkmadı. 

ğı bir zamanda, yerli yerinde bir dü -
şünce olabilirdi. Fakat, Almanyada 

mecburi askerlik vazifesi yeniden ku • 
rulduğu bir zamanda mesele başka bir 

biçimde ortaya çıkmaktadır. Bundan 
başka, İngiltere hü•kumeti mürakabe li 
bir silahsızlanma anlaşması meydana 

getirmek istemektedir. Halbuki Alman. 
yanın genel bir tarzda silahlanmaya 

başlamak suretiyle Avrupaya karşı yap. 

trğı emrivakiden sonra bu husus olduk· 
ça güçleşmiştir. İngiltere orta Avrupa 

ve doğu misaklarını, birbirini tamam -

\ NlSAN 1935 PAZ \'11 ı:;Sl 

Birle8meliyiz! ' .. 
def1a 26 marr 1935 tari/1li Koriyera • 

Sera yukardaki başlık altında yaıdıgt 
bir yazıda diyor ki: 

Almanyanın mecburi askcrligi tel<· 

rar canlandırmasına karşı büyük dev • 
!etler, güdecekleri istikamet hakkında 
ilk anlarda anlaşamamrşlardı. Fakat pa. 
ris görüşmesinden sonra, bu üç devlel 
müşterek bir yoldan yürümeğe karar 
vermişlerdir. 

S trezada M usolininin iştiraki j)S 

bi.r toplantı yapılmasına karar veril • 
miştir. Hareket tarzı, Almanyanın ka • 
ran karşrsında. bu üç devletin cJbirli • 
ğile hareket edeceklerine delalet eder• 
Çünkü bu üç devletin menfaatleri müş· 
terektir. Avrupanın menfaat ve saatldİı 
ancak barışın gerçekleşmesindedir; bU 

üç devlet ise Avrupa barrşının müdafii 

va zamini sayılırlar. 
Almanyanın bu son hareketi, bir Jıe• 

gemonya hareketidir. Avrupa ve me • 
deni acun, genel savaştan büyük bit 
ders almışlardrr. 

İngiltere, Fransa ve İtalya, Almıın· 
yanm gerek askerlik ve gerekse mane• 

viyat bakımından, düşük mevkide bu • 
lunmasınr istemiyorlar. 

Ray hş hükumetinin Saymenc bu bıı· 

susta vereceği izahat, ileride ta kib eue• 

ceği yol ve Streza toplantısm<la ,·eri· 
lecck olan kararın A !manya tarafın • 
dan kabul veya reddedilmesi sonucıı:ı• 

da, Almanya, ya Avrupa barı§ı işbirlı • 
ğindeki büyük yerini alacak ve ya11ut 
da telafisi kabil olmryac2k bir biçirrı· 

de Avrupa işlerinden uzaklaştrrılacak • 
tır. 

Almanyanın silahlanması işi diğeri§• 

lere bağlıdır. Binaenaleyh bif'birine 

bağlı olan bu meseleler aym zamanda 
hallolunacakldrclrr. BLl rususta iki pro 
je vardır: Biri doğu, öbürü de Tuııa 

misakıdır. Bunların ikisi de emniyet 

meseleleri ile ala.kadardır. 
Almanya bu iki misak hükümlerini 

kabul etmiyecek olursa, Almanyanırı 

silahlanması endişe teşkil edebilir. Al• 
manyanın bu biçimde silahlanmağa kal· 
kışması, Avrupa devletleri tarafındarı 
hiç bir zaman kabul edilemez. 

Roma, Paris ve Londra hükumetle· 
ri arasrnda, bu hLtsusta bir tesanüd mey· 
dana getirilmiştir. 

Asıl mesele, Avrupanın banşım gÜ• 
ven altına almaktır. 

Eu üç devlet, muhtemel bir askeri 
hareket karşısrnda, bir blok t:>ş• 

kil etmektedirler. Biz bu endi§eli ibti· 
mal in mevcud olmadığını umut ederiı. 

Streza toplnatısına iki hafta kaldr. 
Bu toplantı tarihidir. Çünkü, fransıı, 

ingiliz hariciye bakanları ile Musoliııi 
kararlarını birlikte vereceklerdir. Mu• 
solini, Venedik meydanında söyledLği 
söylevinde bu husustaki düşüncesi;:_(( 

açıkça ortaya koymuştur. Diğer büyü ~ 

devletler de Musolininin tuttuğu yol 
dan gidecek olurlarsa, ve Almanyaııı!l 

mecburi askerliği canlandırm-lk husu • 
sunda aldığı son karar, yukarda dedi • 
ğimiz gibi, diğer Avrupa anlı~mal<ı" ! 

ile telif edilebilirse, barış da güven al· 
trna alınmış o1acakttr. 

Aksi takdirde, başta olanlar vicdan· 
larrna, uluslarına ve tarihe karşr yapa• 

caklarr işlerin mesuliyetini Üzerlerine 

alınış olacaklardır. 

Jıyan mıntakavi misakların teminatı 'il• 

tmda bir güven sistemi olarak me,. da 

na getirmek istemektedir. İngiltere, 

bundan başka, herhangi bir muhtemel 

mütecavize karşı hava tecavüzleri hak • 

kında akdolunacak karşılıklı yar..ıun 

misakı ile kendini güven altına almak 

istiyor. 

Görünüşe bakılırsa, Berlin konu~ • 

mal arının te;:nelini bunlar teşkil et • 

mcktedir. Almanlar ingilizlerle l: ~c 

karşıya sarpr§maktan çekınmektedir • 

ler. Almanlar, şüphesiz İngiliz bakan -
larma Almanyanın Ccnevreye avdeti 
ümidini canlandıracaklardır ve taLii 

Alrnanyanın Cenevreye suçlu sıfatiyle 

dönmeyeceğini ileri süreceklerdir.,, 
"Tan,, ingiliz ricalinin alman!arr 

kandırabileceklerini sanmanın kolay ol 
madığmı ve Musolininin müsellah k1t\'• 
vetlere dayanarak konuşmalarda bulu;ı 
ma:k hususundaki usulünün en iyi uGtıl 
olup olmadığını sora~ak sözünü bi.tiri· 

yor. 



ULUS 

Dışardan 
- ·~ 

~-

Bu yazı ile ki.iltür, ökonomi ve soy. Çorumda ev kiralan da ucuzdur. B. Eden'in yolculug"' unun 
sal ·1 

Almanya'nın durumu 
ve İzvestiya 

1 

za, alman tehlikesi öniıncle Sovyetl r 
birliğinin korıınnıası Avrupa barış sıya

sasıııın en mühim sorumu olduğıınu ve 

sovyct sınıı ]arının Avrupa haritasının 

en tehlikede hatları oldu~unu da düşu.1• 
mcmcktcdirkr. Sovyct efkarıumumi • 

•• 1 erlemeden dikkate değer varlık Oturulabilecek bir evin aylığı nihayet sonuçlan 
gosteren Çorumun baymdrrlrk islerin • 5-10 liradnm içindedir. Yalnız, şurayı 
den bahsetmek istiyoruz. , da ilave etmek lazımdır ki, ev sahible. 

Yirmi bin nüfuslu, Kızrlırmağın u- ri kira bedellerini, senelik olarak, pe. 
ıandıöı re . . ı· d "" C . . b "h 1 .. <> :ı: vrenın şıma ıne uşen , o • şin aldıkları ıçın u cı et memur ar u-

Moskova, 31 (A.A.) - Rus diplo

matlarından. biri bugün havas ajansı 

bildirmenlerinden birine şöyle demiş· 

Moskova, 31 (A.A.) - Jurnal dö 
Mosku gazetesi, başyazı~ında, Bc::riın 

konu~malarının İngilterc'de oldukça tu

tulan bir hayali dağıtm.ı.ya yarıyacağı 
rum, her şeyden önce, üzerinde durul. zerinde bir hayli sıkıntı yapmaktadır. 
~ası gerek olan, büyük bir eki~ ülke- x x x 

tir: 

B. Eden'in yolculuğu sonucunda el

de edilmiş olan muvaffakiyctler umud-

yesi meseleyi daha derin ve daha gl'nL~ 

bir surette ortaya koyuyor. Bu e(karr
ıımumiyenin anlayışına göre, Avrupanın &.ıdir. Ekim sanayiinin istediği ve di- Bugün Çorumda, noksan kalan şey 

lea·- · 

muhakkak olduğunu bildirerek diyor ki: 

}arımın üstündedir. 

1 
ıgı şartlarm Çorum ovasında top ~ elektrik ve yollarının rar, bozuk oJma-

~ıımı§ olması, Çorum için parlak bir sıdır. Elektriğin pek yakında şehre Yapılan görüşmelerin bu suretle 

"Bu hayal. bilhassa yumuşak ve füel 

inandırma kurallariyle B. Hitleri pro. ortasına konulmu~ ve her hangi bi•· za .. 

manda ve herluıngi bir yönde patlryabj. 
:ukse/iş ve yarrnın müjdecisidir. Biz renk, aydınlık vereceği söyleniyor. 
u husustaki tetkik ve düsüncelerimizi Bugünkü Çorumun yolları kendisj-

ba~ka b' , f h f ah k . ır yazımıza bırakarak Çorumun ue }ayık olmaktan ersa ers uza 

~Unden güne güzelleşen değerli varlr. 
g.nı ... ı . .,t -.... ·~ acagrz. 

Çorumun eski yapılan, konaklan, 
hareın]i'· 1 l ' k"k dil "'' ve s;: am ırdarı tet ı e e -
tek olursa bu, çittçi dıyarı hakkında da 

ha genış bılgılerimiz olur. Çorumun es
kı yapıları, dı~ yüzden bır duvarla hap. 
SCdilmistir. 

Bunu, sehir halkının fazla mutaas. 

&ıb oldugu~a hamledenler vardrr. Hal

buki bu evlerin iç pencereleri de ka -
feslidir. Demek oluyor ki, bıı, eski bir 

gorenek ve adetten doğmuştur. Eski 

Yapıların genis bir avlusu vardır. Avlu 
ıçinde Fırın, o~ak, ambar, çeşme vardır. 

tvlerin ahırları baska kasabalarda oldu. 

gu gibi evin altında değil, ayrı bir yer. 

dedir. Evlerin bir çoklarında bahçe 

lle vardır. Çorumun bu yapılan umumi· 
Yet itibariyle iki katlıdır. Ahşabtır. Ev· 

ler birbirlerine baglı gibidir. Bu yüz

den yangınlar olmakta, büyük felaket. 

!erin kaydedildıği söylenmektedir. Ev
lerin iki kapısı vardır. Birisi büyük bi· 

risi kücük kapıdır. Büyük kapıdan ara. 
ba, sapan, kağnr, hayvanat, saman, huğ. 
day, arpa gibi çiftçi eşya ve malzeme
si girer. Küçük kapıdan ev halkı işler. 

Çorum evlerinin bir hususiyeti de 
ta larımn oyma tahtalardan yapıl -
trıış olmasrchr. Bunların içinde 
ince bir zevkle oyulmuş sanat eserleri 

de görülür. Çorum yapıları baştan ba • 

şa kireçle sıvanmıştır. Burada gerek 
Yanmış ve gerekse yanmamış kirecin 
boı olması her evin kireçle sıvanması. 

na yardım etmiştir. Ve bundan ötürü· 

dür ki, Çorum, ilk görünü_şte karakte 

ristik bir şekil alır. 
x x x 

Bugün, Çorumda eski usul ve adet

ler üzerine yapılar yükseltilmiyor. Her

kes anlamıştır ki, caka ve fiyaka için, 

lüzumsuz yere bol bol para sarfetmek 

devri çoktan geçmiştir. 

Cümhuriyetin onaran ve bai:jaran eli. 

Çoruma da uzanarak ona d.::ğerli bir 

Yükseliş ve clırilik aşılamı§trr. Ve bu -
gün bütün hızı ile uı:vam eden bir imar 

Çalışması ve işi vardır. Şı:bir, bilhas. 

lia memleket hastanesi ve şimal srrtla

tına doğru yayılıp uzanmaktadır. Be -

lediye de bu· canlı çalışma karşısında 
halka öncülük ederek şehrin bir pro .. 

je, plan içinde düzenlenmesine yardım 
etmektedir. Mul1akkakdır ki Çorum, ya. 
kın bir "a~da, yeni yeni yapıları, yer 

Yer yükselmiş kurumları ile bu mrnta -
kanın en verimli, bayındırlıklı, ileri bir 

Şehri olaca!<tır. 

Çorum'un ünlü saat kulesı 

tır. Bununla beraber Çorum yollar . ı 1 

yapılacağında, genişletileceğinde asla 

şüphe edilmiyor. !Ialkevi önünden, do. 

ğumevine doğru açılan yolu - hatala

rına rağmen - bir başlangıç olarak sa-

yılıyor. Çorum, yollarının bir kısmı a. 
ğaçlandırdmıştır. Geriye kalan kısım. 
ların da, ufak bir gayretle, ağaçland -

rılması unutulmamalıdrr. 

Çorum yollarından bahsederken, ek 

)emekte ister ki, şehrin etrafını halka· 

lryan yamaçlar, tepeler şehir için birer 

zarar kaynağı olmuşlardır. Her yıl ya 
ğan karların, yağmurların toplanarak 

büyük bir sel halinde Çorum sokakları 
nr kapladığı, doldurduğu görülür. Bu 

seller, yolları <lelik deşik etmekte, ya. 

pıbn rmek ve masrafları larzada yok et

mektedir. 

Çorumun yolları, yazın ne kadar 

tozlu ise, kışın o kadar çamurludur. 

Çorumda trahom hastalığının çok ol 

ması, bu tozdandır, diyorlar. 

Umulur ki, şehrin güzelliğine zarar 

veren, halkın sağlık şartlarını bozan 
bu toza da bir çare bulunmuş olacaktır. 

Çorumun güzel bir yerinde yapıl
mış olan park için, gayretler, emekler 

sarfedilmi§tir. İçerisine ağaçlar, çam • 

lar dikilmiş, yeşilliği temin edilmiş, 

kutsal sonuca varması bir taraftan B. 

Eden'in Moskovadan önce Berlini zi-
yaret etmiş olması olmuştur. Çünkü 
mumaileyh bu sayede alman tehlikesi-

ne karşı rus ileri gelenlerinin duymak

ta oldukları korkuyu anlamıştır. Diğer 

taraftan doğuda gerginlik bu sonucla-

ra varılmasına yaramıştır. 
İngiliz murahhası lordunun arka

daşlarından biri şöyle demiştir: 

- 18 yıl devam eden bir ayrılıktan 

sonra İngiltere Sovyetler Birliğini ta-

nıyor. 

Bununla beraber İngiliz mahfilleri 

elde edilmiş olan sonuçların <:ht.!mmi

yet ve şümulünü azaltmak yolunda ıs-

rar etmekte ve B. Edcn'in Moskovaya 

İngiliz kabinesinin konuşmaya mı:mur 
bir hükumet adamı sı fatile degil, ına-

Jiimat almağa ve vermeğe memur bir 

bakan sıfatilc gitmiş olduğunu hatır

latmaktadırlar. İngiliz kabinesi, B. E
den 'in elde etmiş olduğu sonuçları ka

bul ve tasdik edebileceği gilıi red de 

edebilir ve Londra kabinesinin muva

fakati olmaksızın Moskovada yapılan 

şeylerin hi<s biri kati bir mahiyet ala-

maz. 

f Bundan başka, İngiliz - Rus ya-

kınlaşması büyük bir mikyasta - B. 

Eden'in arkadaşlarının söylediği gibi

··Alman başbakanı B. Bitlerin fevkal-

ade olan diplomasi acemiliğinin., so-

nucudur. Alamn başbakanının tuttuğu 

yol, uzlaşma gözeten her tiirlü arzula-

rı altüst edebilir. 

havuzlar yaptırılmıştır. Söylemek de 

faydalıdır ki, yapılan emekler, gayret. 

!er ıcvksizce ve gilgisizcc olmuş, bir 

krokisi, planı çizilmeden, gel işi güzel 

işe başlanmıştır. 

Atatürk'ün timsalini bağrında yaşa. 

tan Çorum parkı, bu havalinin en eş -
siz, renkli, tarhlı, şekilli güzel bir sa

nat eseri olmak mecburiyetindedir. Ve 

0 zamandır ki, Çorumda bir (park) 

vardır, diyebilelim. 

Çorumda başarılan İ§Lerden biri de 

Su işidir. Önceleri ı;usuzluktan büyük 

sıkıntılar çekmiş olan Çorum, cümhuri. 

yet devrinde Mürsel suyu gibi içimi 

çok Jeziz bir suya da kavuşmuştur. 

Bu su, bugün bütün Çoruma dağı. 

larak ihtiyaca fazla fazla kafi gelmek· 
tedir. Belediye su müteahhidine olan 

borcunu da sürüncemede bırakmıyarak 
ödemiş, Mürsel suyu şehrin en ke:nar 

köşelerine kadar uzanmıştır. Bu su 
için hastane civarında 5000 tonluk bir 

mahzen de yaptırılmıştır. 

grammdan VdLgeçirmek ve onu güven ve 

banş gerekliği önünde daha an/asır lıir 
hale getirmek umududur. Berlin konuş
malarının sonuclarr meydandadır. İn. 

lecek bu bombaya karşı gerçek v~ tesir• 
li tedbirler almmaktadır. Ber/in konuş • 

malarından ve B. Eden 'in iki taraf içırı 
memnuniyet ~rici bir tarzda cercyarı giliz bakanları, B. Hitlerin barışı temin 

ve bizzat Almanya ile birlikte diğer ül-

kelerin güvenini pekişthmck için baş· 

ka devletlerle işbirliğine hazır olup oL 

madığını soı dukları vakit, B. Hitler 
kendilerine kati surette bir - hayır_ ke
limesiyle cevab vermiştir. 

Doğu andla:jmasına katılmasına, kar
şılıklı yardım kuralı tatbikinden ·..ıe şim. 

diki biçimıyle Tuna andlaş.masını ka
bulden geri durmuştur. Almanya bun. 

dan başka kendisini Cenevreye çağıran 
devletlere birçok isteklerle cevab ver
mekte ve silahları da tahdidden çekin
mektedir. 

B. Hitlerin Berlin görüşmeleri ~ıra. 
sında alman nasyonal soı;yalizminin ko
münist tehlikesine karşı mania olmak 

yolundaki tarihi ödevi hakkındaki ku
rallarını uzun uzadıya anlatmış olduğu-

na dair duyuklara inanmak gerektir. 
Ancak Sovyetler Birliğine karşı çabuk 

durumu bir alman saldırımı imkanını 
gösteren uluslararası gazetelerinin Bcr. 

lin konuşmalarının bu cephesi hakkın
da mübaleğalr davranmış olduğunu sa-

nıyoruz. B. Hitler katma ve genişleme 
programına giren bir sovyet karşı sal-

dırısı hoş görmektedir. Söylediklerinde 

sınırların değiştirilmesi programının 

tatbikine doğudan başlamak isteğini 
gizlemedi. Fakat bundan hakiki' ama. 

cı bu olduğu manası çıkmaz. B. Hitler
in ilk darbeyi Fransa'ya veya Çekoslo-

vakyaya ve yahut İtalyan menafiine in
dirmek istediğini aynı açıklıkla söyle. 

miyeceğini göz önünde bulundurmak ge
rektir. Bazı alman sıyasa adamlarının 

sovyetlere karşı tahrikler ve sergüzeşt
arayan beyanatlarına rağmen, bunlar, 

kuvvetli teslihatı ve bu teslihatı takvi • 

ye için sonsuz imkanları olan Sovyetler 

birliğinin geniş topraklarını istilaya kal

kışmak gibi istisnai tehlikeyi anlıya nr

yacak kadar ne akıllarını kaybetmişler, 

ne de tarihten alınan dersleri unutmuş
lardır. 

B. Hitlcrin Avrupa hartasını değiştir· 

mek teşebbüsüne doğudan değil batr • 

dan başlıyacağı ve Sovyet Rusya'clcın 
başka saldırış hedeflerini tercih edeceği 

kuvvetle muhtemldir. çalışmalarım Sov
yetler Birliğinin gerçek kuvvetine da • 

yandıran Sovyet sıyasa adamları bütün 
dünyanın Sovyetler birliğine yardım 

edeceğini sanmaktan çok uzaktırlar. Ke-

etmekte olan Moskova görüşmelerinden 
sonra barış doıtlan daha aonra ne ya • 

pılmak gerekece&ini soruyorlar. Bunun 

cevabı şimdi daha kolay vuilebilir. Ç~ılt 

kü, bu konuşmalar durumu genit ölçü. 

de aydınlatmış ve ba.zı mt'seleleri basit• 

leştirmişlerdir. Avrupa şimdi şu ırklar 

karşısında bulunuyor: 

Ya, ülkeler için Hitler Almanyasını 

saldırış maksatlarını takibe cesaret bile 

edemiycceği gerçek bir güvenlik kUTul • 

m:ısı için çalışmak, yahut dünyayı şim

diki karışıklık içinde bırakmak, ııavaş 

tehlikeleri durumunu uzatmak ve fiddct 

lcndirmek ve hitlerizme hiç bir engel 

mcvcud olmaksızın sergüzeşt hazırlıkla4 

nna bitim imkanını vermek. 

Bu iki şrktan başka bir hal tarzı yok 
tur. 

Almanya harba 
hazırlanıyormuş 

Stokbolm, 31 (A.A.) - Almanlar 
son zamanlarda isveçten birçok at al 

mışlar ve bunlar için iki misli fiat ver. 

mişlerdir. Diğer memleketler atlarınm 

tabi olduğu yüz kırk marık gümrük res

mine mukabil isvec;s atlarının 500 marli 

resme tabi oldukları göz önüne getiri. 
lecek olursa anlaşılır ki Almanya, har• 

ıba hazırlanmaktadır. 

İsviçre Almanya' ya bir 
protesto notası veriyor 

Bern, 31 (A.A.) - Ga&eteci Jacoo 

meselesi kati bir safhaya girmiş gibidir, 

Yarın lsviçrcnin Berlindclri büyük el. 

çisi alınan hükUmetine ! tviçre hlikumt• 

tinin resmi protesto notasını tevdi ede

cektir. 

iııgiliz hükumeti üg 
yol karşısında 

kalacak 
Londra, 31 (A.A.) - Havas bıldir

meninden: Sryual mahfillerin tahminle· 

rine göre !\ord Eden 'in dönü,ünden 
sonra Streza konferansını hazırlama!< 

üzere P aris ve Roma ile duyuklatmak 
(Sayılayı çeviriniz) 

22 -- - - - - ---- - - -- ------- - -

Tefrika: 34 

Ban Michele'nin kitabı 
Yazarı Ak:sel MUNT 
'! iirb, c ;·ı: ~e~·ıren: Nasul11 BAYDAR 

Gene bir buzlu banyo yapacağımdan ü~
~erek göle vaklastım aldamyormuşum; Rıs-
tı J • ' -n, eka denilen altı düz bir kayıgın yarı 
Saklı olduou bir a o-aç <Yövdesinin karşısında 
~.Urdu. Bu

0 

e~~a hic
0 ki~senin değildi, herke-

1.ndi ve laponlam~ en yakın alışveriş yerine 
gıclerek, varlıklarının üc tek lüks'ü olan kah
•.e, şc'.-er ve tütüne kar~ı Ren derilerini ve
l'ıp ?e.~ ;şt irmck işine y;ny?rdu. ., _ 

Golun suyu zırnık ınavisı ve Kaprı dekı 
~avi.~11agarünm peruze mavizi Sl!~a~ın?an da· 
lt a guzeldi. Öyle duru, öyle arı ıdı kı kor -
... Unç Stalo'r..un onun dibinde yapmış oldu -
:: cleliğ·i görüyorum s:mdım. Yolun yarısın-
ı ' Yanyana ve yalnız boynuzlarını suyun -~ı
~~da~ırakarak yüzen iki haşmetli yoku gor
• ~k. Iyi ki beni lapan yerine koydular da 
~ıce Yanlarına yanaştık ve ürk~~den bize 
~:k<!n .. gi.izel, tatlı bakışlı ~öz~e~ını yakın -

n l{orebildik. Renlerinkı gıbı u gmlarm 

gözlerinde de şaşılacak bir. şey va:: ner~den 
bakarsanız bakınız; gözlen dosdogru gozle
rinizin ta icine bakıyormuş sanırsınız. 

Karşı k;yıyı dikliğine tırmanarak, ?üneş
ten başka kılavuzumuz ol~aksızın, bır ~ k~
re daha, sonsuz bataklıklı bır yaylada yuru
meö-e baş ladık. Cep puslamm nasıl kulla
nıla0caö-ını Ristin'e kaç kere anlatmağa ç.a~a
ladığı~ halde bir türlü öğretemediğim ıçın, 
ondan kendim de vazgeçerek, yalnız krz~n 
yarı alışık hayvan duygu.s~na ~-~venmeg~ 
karar verdim. Pek evedılık ettıgı besbellı 
idi: biraz sonra doğru yolda olduğumuzdan 
kuskulanmakta olduğunu sezmeğe başla -
dı~. Arasıra, elinden geldiği kadar hızla bi~ 
yana seğirtiyor, birdenbire duruyor ve yelı 
kokluyor, sonra bir başka yana fırlayıp aynı 
manevrayı gene yapıyordu. Arasıra da yere 
uzanıp bir av köpeği gibi toprağı kokluyor-

du. 
Bataklık boyunca, bize doğru uçar gibi 

gelen, alçak bir bulutu göstererek "Bog,, 

dedi. 
Sis! evet, sis basmıştı. Bir dakika içinde 

öyle kalın bir sis içinde kaldık ki Lon.d~a~ 
nın sonbahar sisleri kadar deşilmeıdi. Bırıbı
rimizi gözden kaybetmemek için e1ele tutuş-

mak zorunda kaldık. Sonunda Ristin, artık 
yolu şaşırdığını ve sisin geçmesini beklemek 
gerektiğini söyledi. Bu, daha ne kadar süre
bilirdi? 

Bir şey diyemiyordu; belki bütün gün, 
bütün gece ve belki de bir saat. İş yelin es
meğe başlamasında idi. 

Bu başıma gelenlerin en çetinlerinden 
biri idi. Eyice biliyordum ki böyle ucsuz bu
caksız çöllerde, ince üstbaşımızla siste kal
mak ormanda ayı ile karşılaşmaktan da kö
tü idi. Gene eyice biliyordum ki olduğumuz 
yerde durup beklemekten başka yapılacak 
bir şey de_ ~oktu. Derimize buzlu bir bez gibi 
yapışan sısm altında, çantalarımızın üzerine 
oturup saatlerce bekledik. 

. .Bir ~ipo yakmak isterken yeleğimin ce
bını su ıle dolmuş bulunca ne kadar çaresiz 
kalmış olduğumu büsbütün anladım. ~Kendi 
kendime acınarak ıslak kibritlerime bakar
ken Ristin piposunu kavlı çakmağiyle yak
tı. Kuru çorab giymek isterken, 0 zaınan]ar 
Londra'<la y_apılanların en eyisi olan su geç
mez çantamın sırsıklam olduğunu görerek 
medeniyetin yeni bir bozgunu karşısında da~ 
ha kaldım. Buna karşı, Ristin'in evde yapıl: 
mış, kayın ağacından çantası kupkuru idi. 

Bir fincan kahve içmek için su kaynatmak 
üzere yaktığım ispirto lambasını esen yei 
söndürünce Ristin kalktı, yelin geldiği ya• 
na gidip döndü ve durmadan çantamı sırtla• 
ınak emrini verdi. Bir dakika geçmemişti kl 
sert ve düzgün esmeğe başlıyan yel, sis per· 
<lesini gözlerimizin önünden silip süpürü .. 
nrdi. Oldukça uzakta, vadinin dibinde, gü
neş altında bir kılıç gibi parhyan büyük bi• 
ırmak göründü. Bunun öbür kıyısında, sılo 
bir çam ormanı, gö.z alabildiği kadar, uzamR 
gidiyordu. Ristin, ağaçların tepesinden yük~ 
selen ince bir dumana doğru elini uzatarak a 

· "Forstugan,, dedi. 
İnişten yuvarlanırcasına indi ve azıcılf 

çekingenlik göstermeden gırt!a<Yına 
ırmağa daldı; ben de ardından .. ~ Biraz son., 
ra ayağımız yerden kesildi ve öteyana, göl•• 
d.e gördüğiimüz sığmlar gibi, yüzerek geç,. 
tık. Ormanda yarım saat kadar yürüdükteı1 
sonra insan eli ile yapılmış oldugu belli oıan 
bir açıklığa vardık. Büyük bir Japon köp~ği 
acı acı havhyarak üzerimize yürüdü; yanı .. 
mı.za gelip eyice kokLadıktan sonra, günfö• 
ğünc sevinmiş gibi kuyruğunu sallaya sal .. 

, laya önümüze düşüp yol göste- · i. 
tS011~1 , • ..,r) 
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. 
~cr'ek.:cci..tiı. Kabın enin dUl·umu gele -

cei. hafta aonlarındllki toplantıdi\ belır 

mi~ olacaktır 

f n \(; f~I~ Hl Yl ~. 1 'H Yalnız başına uçma 
rekoru 

İtalva'nın 94 üncü 
vilayeti 

italya'nın süel tedbirlert 
/lO • 

Noye Zurher Saycung gazetesı -ı-. -
lspar:ya kabinesinin 

durumu 

.• I gaıett• ma bıldirmeni 24 mart tarıı.ı e 
Sıyaaal mahfiller~ gore hukümet üç 

.. y .. a.ı vol karş11ında kalacaktır: 
Birinciıi : Uluılaı derneğinin bu -

kanlıtı altında kollektif güvenliğin ku -
rulnwr.ıru. katılmıya haZll" olan devl~l 

1erl• birletmek. 

lkinciıi: Taymiıı gazetesinin aon 
baıyazılanndan birinde ileri ıürüldü~:i 

ıibi ilk önce bütün emekleri bir hava 
andlaımasiyle bir silahları daraltmak 

andlatmaaına vererek Tuna ve Doğu and
latmalarının başanlmaıını daha uygun 
bir zamana bırakmak, 

Üçüncüsü de: beklemek ve gözetlt! -
mek aıyaıaıını benimsemek. 

Tutulan yolun bu üç sıyasa arasın -

\a (lrtalık bir ,ekilde olacağı tahm:n 

dilmektedir. 

Rnlır ha,za ... 1111la c·konomik 

durum kötii 
Sarburk, 31 (A.A.) - Havas bildir

meninden: Ruhr havzasındaki biıyı.ik 

zanaat şehirlerinin mali durumları çok 

kötüdı.ir. Şehir budcelerinin açıgı Bo

hum'da 20 milyona, Dı.iisberg'dc 17 mil

yona, Esen"de 10 milyona varmaktadır. 

Belediyeler, memur aylıkları gıbi birin

ci sıradaki masrafları bile ödemeye ye

tişemiyorlar. Bu şehirler Prusy:ının ve 

Almanyanın hemen yardımım dılemek

tedirl..!r. 

Resmı istatistiklere gore yalnız 

Ruhr havzasında kömiır uretimi 1933 

yılında 77 milyon tondan 1934 yılın

da 90 milyon tona çıkmış ve gene 1932 

yılında 479 bin ton olan aylık ham çc. 

lik üretimı de 1934 de bir milyon tonu 

geçmiştir. Bundan anla;?ılıyor ki buyük 

demir sanayıinin alman silahlanması 

ıçin çalıstığı bu havza içinde sanayi ü

retiminin soysal hayat iızerinde bek

lenilen tesrileri olmamıstır. Esen'de ha -

la yardım gören i;?sizler binde 26 dir. 

Bu nisbet Bohum'da binde 35 ve Dort

mund'da binde 42 dir. 

Madri<l, 31 (A.A.) - B. Lerroux, B. 

Gıl Robles ıle görüşmustür. Mumaileyh, 
çiftçiler fırkası başkanı B. Martinez 
Valesko ile \ıberal demokratların başka
nı B. Melkkiades Alvares'i ziyaret ede

cektir. 
Sanıldığına göre yeni hükumetin 

parlemntoda dayanaca~ı kuvvet bi raz 
daha genislemiş olacaktır. Ancak teş

rinievel ayında Lerroug kdbine::.inin 
te§~kkühinü protesto etmiş olan fırka
lar, bu ekseriyete dahil olmıyacaktır. 

~Iar .. ih a -.uika..,dinin 
ırı ulıakt>nw-.i 

Marsilya. 31 (A.A.) - İstintak ha
kiminin Havas bildirmenine söylediği
ne gi:>re, Marsilya suikastinde, Valçiko 

ve öteki adile Kelemcn'in arkadaşları 

olan bı.itün u::.taşilerin parmağı oldugu 

apa9ktır. Çı.inkü bunlar işlenen kıya'}• 
önceden oğrenmi§ler ve işlenmesine de 

yardım etmişlerdir. 

Bunlar kamplarından ayrıldıkları 

vakit "bı.iyük bir iş görmiye,. gittikle
rini biliyorlardı. Kendileri Fran~aya 

iki ayrı grup halinde girmisler ve Fon

tenblo ile Parisc gittikten sonra Valçi

ko, Krayenio ve Kraternik öteki adile 

Kruvaner arkadaşlarından ayrılarak ilk 

önce Avinyon'a sonra da Eks'e gitmiş

lerdir. 

9 ilkteşrinde Kvaternik "sarı:?ın ka

dın,.ı bulmıya gittiğini söyliyerck öte

ki ıki ortağından uzaklaşmış ve onun 

o kadından aldığı silahladır ki Valçiko 

kıralı ve B. Bartuyu oldürmüştüı. 

\lman orchı..,u Jw..,abma 
i ... timlaklcr 

Berlin, 31 (A.A.) - Havas bildir

mcnindcn: 
Alman ordu bakanlığı orduya gerek

li olan toprakları satın almak üzere 
öı:el bir büro kurmuştur. Bu bı.iro or

du için gerekli olan toprakları istim
lak etmeye izinlidir. 

Londra, 31 (A.A.) - 1ngiliz tayya
ı ccilerindcn Girof, Avusturya ıle İn. 
giltere ar .. sındaki yalmz başına uçma 
re-korunu 13 .:.aat 10 .Iakika 40 ile kı· 
ıar.:ık Lympne'de karaya inmiştir. Gi

rof. bu uçuşu yedi gün ve yirmi saat 
zarfında y.ıpmıştır. 

Litvan~ a a_jan..,ı alman ga:t.(•f(>lc·
rini 'alan('ı nkarn or . . . 

Kannas. 31 (A.A.) - Elta ajansı 

Klaypeda - Memel'de yapılan nazilerin 

duruşmalarını lıiisbiitiın •anlış bir bi

çimde ele alarak Litvanya'ya öclü sal

dırımlar yapan alman gazetelerinin 

yazdıklarını kökiinden yalancı çıkar

maktadır. 

Ajans. bu arada. alman gazeteleri

nin çıldıracak derecede kendisine kö

tiilük edildiğini yazdıkları halde mah

kemenin karşısına sağ ve esen çıkan ve 

hiç bir şikayette bulunmıyan suçlu 

Horn'u örnek olarak göstermekteir 

Uh·aıı)a - Alman)a 
anla..,amazlıP.ı 

ı. " 
Kovno, 31 (A(A.) - Alman hii':tt. 

meti Memel'deki nazi suçlular için ve

ı ilen ölüm ve hapis cezalarına bir kar

sılık olmak üzere Litvanya tebaalarına 

artık transit vizesi vermemektedir. 

Litvanyamn Polonya ile sıyasal 

münasebetleri olmadıgından batı A vru. 

pasına gitmek istiyen litvanyalılar için 

yalnız deniz yolu kalmaktadır. 

Yalan dtı) uklar 

Viyana, 31 (A.A.) - İtalyan ordu

sundan ve alman ırkından bir takım as

kerlerin Tirol'a kaçtıklarına ve bunla

rın Avusturya memurları tarafından 

yakalanıp sınıra gönderildiklerine ve 

İtalyanlara teslim edildiklerine dair çı

kan duyukların yalan oldukları bildi
rilmektedir. 

Roma, 31 (·A.A.) - Bdkanlar mecı.

sin:n karariyle dün yeni bir \ ilayet ku · 
rulmuş ve böylece İtalyan vilayetlerinin 

ıayısı 94 e varmıştır. 

Bulgaristan'ın büdcesi 
Sofya, 31 (A.A.) - Bakanlar heyeti 

düı.kü toplantısında 1935 büdceıini ka
bul etmiştir. Büdce 5 milyar 695 mil 
yon levadıı·. 

so ... yali-.t ... ll(;lula~ 

Viyana. 31 ( A.A ) - Eski so::.yd

list partisi üyelerinden yirmi bir ki
si yüko;ek yurd karası suçunılan iki ni
sanda askersel mahkeme önune çıkarı

lacaktır. Bunlar arasında general Lo

erner de vardır. 

Amerikayı yc·ni bir -.a,·a~tan 
korumak kin .. 

Vasington, 31 (A.A.) - Ayan ü_ 

yeterinden Nye'nin başkanlığındaki 
sılah ticareti tahkikat komıtesi Ame· 
rikanın bitaraflığını memleketın yeni 
bir savaşa girmesine engel olacak bi. 
çimde çizen bir projeyi gözden geçir· 
mektedir. Silahlara ambargo konulma

sı, savaş mıntakasına gitmek istiyen 
Amerika tebaalarına pasaport verilme. 

si gibi kayıdlardan ba ka bu proje sa

vaşan devletlere veya bunların tebaa
larına Amerikadan gerek genel veya 
gerek özel biçimde borç verilmesini 
yasaklamaktadır. B. Ru:zvelt bu proje

ye taraftar olması umulmaktadır. 

·----·· 
f.amli llörl hafta ımsac:ak 

Gandi 23 marttan baslıyarak dört 

hafta susmağa karar verdiğini ilan et
miştir. Bu müddet içinde yığınları bu. 

lan mektublara karşılık yazacaktır. 

TüRK 
ÇOCUKLARI 

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

~irı~ vazdıgı bır melı.tubta dıyor kı. 
. . . ıcvi ıe 

Gazeteler, Musolınının soy 
·,ıe

IJırlikte , matbuat ve propaganda ınu 
. . biJtUll 

sarının bir tedbır olmak uzere 
1911 kura etradının silah altına çagı • 
rıldıgı hakkındaki tebliğini neşretınır 
ıerdır. Bilindiğı gibı, daha pek yakın 

·k· fır· zamanlarda bu kura efradından ı 1 

. .. d ·ı . ti 1911 ka doğu Afrıkasına gon en mış · . 
!ilerin silah altına alınmasiyle bu ıkl 
tırkanın yerleri taze efrad ile doldu • 

1• . . sınıf• rulmu oluyor. Asker ıgını yapan 
1 a • Jar ve yava:. yavaş sılah altına a ın 

cak olan 1914 llilerle birlikte nisanda 

600.000 kişı sılah altında olacaktır. ftal· 
· · ı k ·· aldık• yanların bır ıhtıyat o ma uzere 

ları bu tedbirler daha şimdiden bir sa· 
ık. . 1 . andırt 

vaş başlangıcından eve ı gun en 

yor. 

B ugiınku ::.abah gaze telerı Brit<ınY'• 
Fransa, İtalya mumessillerinin Sueza· 

da buluşmalarını daha şimdiden tehlı" 
keli l>ir biçime girmis olan duruınuıı 
düzeltilme::.i için alınan teşebbüslerin 
l.ıir devamı olduğunu ıddia ediyorlar• 
Ancak bu Streza toplantısının arkasın• 

ela da diplomasi temayı.illerini ani uiı a• 
<lisenin baskınına uğratmamak için, 

Musolini koca bir ordu toplamaktadır. 

\.ııkara radyosu 
Bu a k:,ıamı n rudyo programı: 

19.30 - Çocuk esirgeme kurumu 

saati 

19.40 - Musiki: 

Bleichmann muztarip kalb 

Billi Stornellc 

Tosti İdeal 

Helmuntt Gen ·arkısı 

Buonjovanni Napoli ~rkısı 
M. K. Çekatovski: Teganni 

Ulvi Cemal: Piyano 

20. - Nafıa Vckileti saat~ 
20.10 - Dans musikisi 

20.30 - Musiki: 
Orkestra konseri (Plakla) 
20.50 - Haberler. 

inhisarlar Umum 
l\lüdürlüğünden: 

Ankara Belediye Reisliğinden: 

1 - İzmir Cam altı tuzlası için fenni şartnamesi muci
bince (18000) lira muhammen bedelle iki adet gazojen ka
palı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameler Cibalide levazım ve mübayaat şube
sinden almacaktır. 

3 - Münakasa 24. 4. 935 tarihine ınüsadif çarşamba 
günü saat ıs de Cibalide levazım ve mübayaa şubesinde 
icra kılınacaktır. 

4 - Münakasa ehliyeti f enniyesi mücerrep fabrikalar 
arasında yapılacağından fiatsız proje ve tekliflerin heyeti 
f enniyemizce tetkiki için münakasa gününden laakal bir 
haf ta ev el tevdii lazımdır. 

5 - Münakasaya iştirak edebilecek olanlar yukarda 
tayin olunan gün ve saatta kanuna uygun olmak üzere fi
ath teklifname ile 1350 lira yüzde 7,5 muvakkat teminat 
parasını komiwona tevdi etmeleri. (1282 - 595) 1-1043 

Ankara şehrinde binalara numara levhaları takılmağa 
başlanmıştır. Numaralama talimatnamesinin 38 inci maddG 
sinde yazıldığı veçhile içinde bulundukları binalara numa· 
ra vazına muhalefet edenler, numaralan silenler, bozan • 
lar veya söküp kaldıranlar, konulan numaraları muhafaza 
etmiyenler, numarası .ziyaa uğradığı halde yenisini tak • 
tırmıyanlarm vilayet tarafından sayım kanununun 6 ıncı 
maddesi hükmüne tevfikan cezalandırılacakları ilan olu • 
nur. (679) 1 -1166 

ZAYİ 
1330 senesinde Bala kazası 

Rüşdiye mektebinden aldığım 

şehadetnamemi kaybettim yeni-
sini alacağımdan eskisinin hilk. 

miı yoktur. 

Bala kazasının Hacı Bekir 

köyünden Abdullah oğlu 

Dağıstan. Doğum: 318 

ZAYİ 

iLAN ŞARTLARI 
Beher 

Sayıfa Santimi Sayıfa 

2 300 3 200 
4 150 s )()il 

6 80 7 40 
8 25 kuruıtur. 

1 - Hayır işlerine ve yeııı 

çıkan kitablara aid ilanlardan Anl{ara V aliliğind en: 
Sanatlar okulası talebesi için okuladaki nümune veç • 

hile yüz takım elbise ve ikişer yüz don ve fanila gömlek 
ve 300 adet yatak çarşafı ve 360 adet yastık yüzü alınmak 
üzere açık eksiltmeye konulmuş ve ihalesinin 15. 4. 935 pa
zartesi günü yapılması onaylanmıştır. Şartnameyi görmek 
ve almak istiyenlere her gün sanatlar okulası müdüriyeti
ne ve eksiltmeye girmek için muhammen bedelin yüzde 
yedi buçuğu derecesinde teminat veya esham ve tahvilat 
makbuzu muhasebei hususiyeden alınarak ihale günü en-

929 senesi askerı ı><ınatlar 

mektebi 4. sınıfından almış ol -

duğum tasdiknamemi zayi et -
tim. Yen isini alacağımdan es. 

kisinin hükmü yoktur. 

% ıs tenzilat yapılır. ~ 

TiR 
TORKiVE iS llANkA!tl 

•• •• BUYUK 
Tayyare Piyangosu 

18 inci tertibin 6 ıncı çekisi 
11 Nisan 1935 tedir. 

Büyük ikramiye200000Iiradır 
Ayrıca 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 

5,000 liralık ikramiyeler \'e 50.000 liralık müki· 
fat vardır. 

cümene gelmeleri. (688) 1- 1184 

Jandarma GenelKomutanlığı IJ. 
U. K.) Ankara sahnalma 

yonun dan: 
komis-

Jantlarına süvari hayvanatı ihtiyacı için muhtelif nu • 
marada (653.873) tane adi (40400) tane buz mıhı 13.4.935 
cumartesi günü saat (15) de açık eksiltme usuliyle satın 
alınacaktır. Bir adi mıh için (35) buz mıhı için (55) san
tim kıymet tahmin edilen bu eksiltme şartnamesi her gün 
Ankarada komisyonumuzdan parasız alınabilir. Eksiltme
ye girmek istiyenler eksiltme saatından bir saat evel (188} 
lira (31) kuruşluk ilk teminat banka mektubu veya sandık 
makbuzu ile (2490) sayılı kanun ve şartnamesinde yazılı 
belgeleri komisyona vermiş olmaları. (681} 1-1209 

319 Fikret 

Fransızca ders 
Fransız bayan muktedir mu· 

allım hususi ders veriyoı En 

istifadrli ve süratli metoi ile 

mükaleme öğretir. Muhakkak 

ilerletme • Lisan öğrenmek ve. 

ya lisanı ilerletmek için bu ad • 
rese müracaat ediniz: 

Postahane caddesi, Ankara • 
Çeşme çıkmaz sokak 10. 

Satılık bağ ve hane 
Etlik kuyu ya.: sı mevkiinde 

2 ailenin oturmasına müsait iki 

katlı beş odalı bir bağhane ucuz 

fiatla satılacak ve kiraya veri

lecektir. Taliplerin halde 55 No. 

dükkana müracaatları. 1-1202 

1 2 - Zayi ilan bedelleri mak 
~i tu yüz otuz kuruıtur. 
~ı 3 - Tebrik, teşekkür, evlen· 

me vefat ve katı alaka ilanla ~ 

• ından maktuan bet lira alınır 

ABONE ŞARTLARI 
ıVlüddet Dahilde Harıçte 

Seneliği 17 Lira 30 Lir 
• 6 Aylığı 9 .. 16 ,, 

1 
3 Aylıiı 5 ., 9 " 

Posta ücreti gönderilmiyen 
mektublara cevab verilmez. --------· 

1 

imtiyaz sahibi ve B.ı~nu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neıriyatı idare eden 
Yazı lşleri MUdilrU Naıuhı 
BAYDAR 

Çankm caddesi cframıd11 

Ulu~ Basımevind• basılmı ş· 

(_.' 

TURK MAARiF CEMiYETi nin ÇiÇEK BALOSU 18-Nisan-1935perşembe günü akşamı Halkevinde 



l ı'h.:ıl\;..j hı.>o> ı·ALAl'l.Jt:.::>1 -
Kanzuk 

KREM 
Balsamin 
ve eksiri 

Yegane ciddi gü-
zellik kremidir . 

Tenin izin daimi . 
tazeliğini yalnız. 

RREM BALSA-
~ "İN ile korursu
nuz. 

Kanzuk öks\.irük pastillerini her zaman kııllanrmz. 

Devlet Demirvolları ve Jjmanları 
işletme Umu~i '1 ü(l a ··liie·üııden: 

Beher M3 17 lira tahınin edilen 1000 M
3 

çam. tomru~ 
7 nisan 1935 pazar günü saat 15.30 da Ankar.~~a ıdare bı
nasında Malzeme dairesinde kapalı zarf usulu ıle satın a-
hnacaktır. . 

Bu işe girmek istiyenlerin 1275 liralık muvakkat t_~m~: 
natıa kanunun tayin ettiği vesikaları ve. kanunun 4 ~uncu 
llladdesi mucibince işe ginneğe manilen bulunmadıg ma 
dair beyanname ve tekliflerinin aynı gün saat 14,30 a ka-
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. . . 

Bu işe aid şartnameler Ankarad~ ~al~~~e daıresınd~, 
liaydarpaşada tesellüm ve sevk mudurlugunde ve ~skı
şehirde Eskisehir mağazasında parasız olarak dagıtıl -
lllaktadır. (6B8) 1 - 1179 -
Emlak ve Eytam Bankasından : 

Bankamıza ait istasyon civarında Ruknettin ~· A~ar
tımanı Zemin katında 3 odadan ibaret müstakil hır daıre
nin ihalesi 4 nisan 1935 perşembe günü saat 11 de_ yapı~
mak üzere acık artırma ile kiraya verileceğinden ısteklı
lerin 27 lira pey parasiyle bankamıza müracaatları ilan 
olunur. (662) ı-1133 -

1\nkara Valili~ıindeıı: 
Bendcleresinde Sakalar değirmenine giden yol üzerin

deki taş ocağı şartnamesi veçhile bir sene müddetle istek
lisine acık artırma ile ihale edilecektir. İhale 11. 4. 935 per
şembe ~ünü saat ıs de yapılacaktır. Muvakkat teminat 75 
liradır. Bunu ihaleden evel hususi muhasebeye vererek 
rnakbuz a1mmasr ve artırmaya gireceklerin encümene ver-
meleri lazımdır. Scraiti anlamak için her gün muhasebei 
hususiye müdiirlü~ü ı~alemine müracaatları. (687) 1-1185 

Dıyarıbekir l-1e1ediye 
Baş~~anhğından: 

Diyarbekir belediyesine lüzumu olan alatı hendesiye
nin Nifo, Teodolit, Pantograf, Dört adet Mira, dört çelik 
Ş~rid, üç mukayyet barometre, ve on Jalo, 12 mart 1935 ta
r~hinden itibaren yirmi üç gün müddetle kapalı zarf us~
lıyle münakasaya konulmuş olduğundan taliplerin temı· 
nat akçeleriyle teklif mektuplarmm 4 nisan 935 perşembe 
günü saat on ikiye kadar belediye encümenince kabul edi-

leceği ilan olunur. (1509-695) 1-1206 
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Seyhan Viıayeti 
daimi encümen inden: 

1 - Adana istasyoı;ı. binası üzerinde inşa edilecek ilk rnek
teb "otuz dokuz bin dokuz yüz elli., lira keşif tutarı ile ek-

siltr.ceye konulmuştur. 
Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A) Keşif hulasası, 
B) Proje resimleri, 
C) Hususi şartname 
D) Mukavelename 
İstiyenler bu şartname ve evrakı iki lira mukabilinde 

Seyhan. Nafıa bas mu··hendisliıYinden alabilir1er. 
~ b 

2 - Eksiltme 935 senesi nisanının (21) inci pazar günü 
saat on birde vilayet daimi encümeninde yapilacaktrr. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
. 4 - Eksiltmeye girebilmek için (2996) lira 25 kuruş te

n:ınat vermesi ve N afra baş mühendisliğinden tasdikli fen
nı ehliyet vesilrnsiJe Ticaret odasının içinde bulunduğu • 
ınuz seneye aicl vesikasını göstermesi lazımdır. 
b. 5 - Teklif mektublarr 3 ü_~cü r:ıad~e~~ yazılı. saatta.n 
l>ır saa~ eve.~ vilayet daimi encument re~slıgıne v.~nı:cektır. 
dosta ıle gonderilecek mektublar da nıhayet 3 uncu mad
i.I ede ~azılı saata kadar gelmiş ve dış zarfın mühür mu~u 

e eyıce kapatılmış olmasr lazımdır. Postada olan gecık-
tneleı; kabul edilmez. ( 1464 - 680) J-1167 

ULUS 

Taksitle satılık 
emlik 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas 
No. 
24 

Mevki ve nevi 
Yeğenbey mahallesi Mescid sokağı 14-85 

Teminat 
Lira 

No. 
lı e\•in 218-448 hissesi 

25 İnkılab mahallesi Hacr Abdurrahman sokağı 
498-16-35 numaralı evin l 2 hissesi 

26 Tabakhane mahallesi Boyahane sokağı 4 12 

nunıaralr evin 101 18 hissesi 
27 Misakı Milli mahallesi Han ardı sokağı 26 nu

maralı evin 1/2 hissesi 
28 İsmetpasa MahalJesi Uzunyol sokağı 2 12 

numaralı evin 3;8 hissesi 
29 Hacıdoğan mahallesi Papa.ıoğlu sokağı 2 20 

numaralı evin 266 3432 hissesi 

243 

60 

223 

50 

120 

31 
30 Yeğenbey mahallesi Mescid sokağı 14 numa-

ralı evin 304/864 hissesi 106 
Yukarda yazılı emlak 8 taksitle ve açık artırma ile sa

tılacağından istiyenlerin 13. 4. 935 cumartesi giinü saat 
16 da bankamıza müracaatları. (727) 1-1256 -
Ankara Tapu '.\'liidürJüğünden : 

Ankaranın Arkacebeci mevkiinde kain tarafları Şeyh 
Ömer ve yol ve Seyid Mehmed ile mahdut 8 dönüm harab 
bağ Hacı Hamza oğlu namı diğeri Hacı Ömer oğlu Hali 
elin ana ve babasından kalmak suretile tasarruflarında ol
duğundan bahisle veresesi Ali ve Hacı Hüseyine intikalen 
namlarına tapuya raptmı istemişlerdir. Tapuda kaydı bu
lunmıyan bu mülk hakkında 16. 4. 935 tarihinde mahallen 
tahkikat yapılacağından mezkur gayrimenkul i.izerinde 
herhangi bir hak iddia edenler varsa evrakı ınüsbitelerile 
birlikte müddeti zarfında tapu idaresine veya mahallin<le 
bulunacak memura müracaatları lüzumu ilan olunur. 

1 - 1253 

Türkiye Ciimhuriyet 
Merkez Bankasından: 

Gedizde tüccardan Alanyalı Bay Hasan Amir adına 
yazılı D sınıfından bir hisselik 17900 sayılı esas hisse se
nedi kaybolduğundan bu senedin artık hükmü kalmadığı 
ve başka sayı ile Bay Hasan Amire yeniden sened veril-
diği ilan olunur. 1 -1257 

Devlet Demiryolları ve limanları 
işletme umumi l\lüdürlüğünden: 

Senelik icar bedeli 1320 lira tahmin edilen kapalı bir 
binek otomobili 16 nisan 1935 salı günü saat 15 de Ankara 
da iclare binasında müteşekkil komisyon tarafından ve a
çık eksiltme yoliyle kiralanacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 99 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanunun 
dördüncii maddesi mucibince işe ginneğe manii kanuni 
bulunmadığına dair beyannamelerini ve otomobil sahihi 
olup Ankarada icrayı sanata mezun bulunduklarına dair 
vesaiki komisyon reisliğine vermeleri Iaıımdır. 

Bn işe aid şartnameler parasız olarak Ankarada mal-
zeme dairesinden tedarik edilebilir. (726) 1 -1244 

Nafıa Bak:aıılığ-ınd an: 
Muhammen bedeli 984 1 ira olan 8 ton 4 m/m. lik gal

vanizli telgraf teli ile muhammen bedeli 80 kuruş olan ıo 
kilo 1,5 m/m. lik bağlama teli acrk eksiltmeye konulmuş-

tur. 
Eksiltme 16. 4. 1935 salı günü saat 15 de Ankarada Ba-

kanlık malzeme müclürlüğiinde yapılacaktır. 
İsteklilerin Ticaret Odasr vesikası ve 73, 86 liralık mu

vakkat teminatları ile birlikte aynı gün ve saatta komis
yonda bulunmaları lazımdır. 

Jstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
malzeme müdürlüğünden alabilirler. (694) ı - 1240 

Ankara Askerlik Şubesi 
riyasetinden: 

Ankarada ınevcud ye!'!i ve yabancı 330 doğumlu ve b~ 
larla muameleye tabi ve muhtelif sebeblerlc şimdiye ka
dar sevk olunmıyaıı bütün doğumluların kısa hizmetlileri 
aşağıdaki tarihlerde sevk olunacaklardır. 

Ehliyetnamesizler 1 mayıs 935 de 
Orta ehliyetnameliler 1 temmuz 935 ele 
Tam ehliyetnameliler ı eylul 935 ele 
Yüksek ehliyetnamcliler I, 2. Teş. 935 de doğru mek-

tepde 
ı mayısta kıtada bulundurulacak ehliyetnamesiz kısa 

hizmetliler (deniz hariç) 27 nisan 935 cumartesi oüni.i 
sevkolunmak için nüfus cüzdanı şehadetname ve ell~rin
deki bütün askeri vesikalariyle şubeye müracaatları bugün 
müracaat etmiyenler ile geç gelenler lıakkmda askerlik 
mükellefiyeti kanununun değişmiş olan 89 uncu maddesi
nin tatbik olunacağı ve bu yazının bilfümim kısa hizmetli
ler için celb makamına geçtiği ilan olunur. (719) 1-1243 

SAYIFA; 
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Ankara Levazım AmirJiği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

i J an 
l _- Fı_r~a birlikleri ihtiyacı içiu yüz altmış altı bin kl• 

lo sıgır etının_ kapalı zarf usuliyle eksiltmesi Selimiye sa• 
tın alma komısyonunda 13 nisan 935 cumartesi ı;i.inü saat 
onbeşte yapılacaktır. 

2 - İstekliler usulü~e göre yazılacak teklif mektupla• 
rııu muayyen saatten bır saat eve) komisyona vermiş ola• 
caklarclır. · 

3 - Eksiltmeye iştirak edecek şirketlerin 2490 numa
ralı kaı:_unun 3. üncü maddesine göre vesikaJarmı komis• 
yona gostermeleri mecburidir. 

4 - ~şbu sığır etinin tahmin bedeli altmış bin i.ic yüz 
d~k~a!1 ~~ra seksen kuruştur. Teminatı muvakkatcsi, dört 
~ın ıkı yu:- ~ltmrş dokuz lira elli beş kuruştur. Bu teminat 
ıhaled~n ıkı saat eve) Selimiyerle fırka muhasebeciliil 
vcznesıne yatırılmış olacaktır. Diğer mal sandıklarına 
yatırılmış olanlar usulen teklif mektupları ile mak1mz1arı· 
nr komisyona verebilirler. 

5 - ~artnameler komisyonda her gün gf>rülebilir. Şart• 
nan:eı~rın rnusaddak suretini a1mak istiyen1er kanunun 
b~şı~cı n~addes_ine göre muhammen bedelin yüz binde be
şı nıs~e~mde bır bedel mukabilinde komisyondan alahile-
ceklerı ılan olunur. (692) 1-1191 

İLAN 

1 - Kırklareli kıtaat ihtiyacı icin 91 ton sıU-ır eti ka
palı ~arfla. ihalesi 6 nisan 935 cumartesi saat 1S de K1rk
Jarelı komısyonunda yapılacaktır. 

. 2 - Tahmin edilen bedeli 20020 liradTr. Muvakkat te· 
mınatı 1501 liradır. 

3 - ~eklif mektuplarının ihale günü saat 15 e kadar 
~ı~kl~relı s~tu~~lma komisyon rei-sliğine verilmesi ve ta

p erın be1Iı gun, saatlerde komisyonda bulunmaları. 

İLAN 
1 - Ankaradaki kıtaat 

için müteahhit nam hesa
bına 45,000 kilo sabun ı 6 
nisan 935 tarihine müsadif 
salı günü saat 11 de pazar
lıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen fiata na
zaran bedeli 14,850 liradır. 

(617) 1-1060 

teminatı katiyesi 1113 liıa 
75 kuruştur. 

3 - Şartnamesini görmek 
istiyenJerin her gi.in talip
lerin de belli saatte Ankd
ra Levazım amirliği satm 
alma komisyonuna teminat 
makbuzları ile birlikte mü-

. racaatlarr. (730) 1-1259 
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Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

MUHTE~İ~ OÇAK TUGLALARI HARCLARJ V~ 
TAV OCAGI ICLIGİ MALZEMESl . J 

Tahmini bedeli 2.o~OO lira olan yukarda yaz11ı malze
me 16 _mayı~ 93S tarıhınde perşembe günü saat 14.30 da 
Asken Fabrıkalar satın alma komisyonunda ·kapalı zarfla 
satın almac.a~tır. Ş~rtname bedelsiz olarak mezkur komis
yondan ~erılı:. Tahplerin muvakkat teminat olan 1500 li
~~yı havı tek~ıf mektublarmı mezkur günde saat 13.30 dan 
ıtıbaren komısyona vermeleri ve kendilerinin de aynı aün
de ve muayyen saatta komisyona geleınelcri. (720) 1~1250 

KIRIKKALE TİP 13 EVLERİNİN HALA ÇUKUR
LARININ ÜZERLERİNE BETONARME KAPAK. 
LAR YAPILMASI. 

rik Bedeli keşfi 8~2 .~ir~ -~~an yukarda yazılı iş Askeri Fab-
. alar umun:: ı:ıudurlugu satın alma komisyonunca 16 

nısan 935 tarıhınde sah günü saat 14 de pazarlıkla yaptı
nla.c~ktır. ~art~ame beş kuruş mukabilinde komisyondan 
verılır. Talıplerın muvakkat teminat olan 66 lira ıs kuruş 
ve 24~0 n~marah kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gun ve saatta komisyon.;' gelmeleri. (721) 1-1249 

BİR ADET MOTÖR POMP mezkur glin ve saatta ko -
misyona gelmeleri. (684) 

& 

Tahmini bedeli 650 lira 
olan bir adet motör pomp 
askeri fabrikalar satın alma 
komisyonunca 11 nisan 935 
tarihinde perşembe günü sa
at 15 de pazarlıkla satın a
lınacak,trr. Şartnamede de • 
ğişiklik yapılmıştır. Ve be
delsiz olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvak -
kat teminat olan 48 lira 7 5 
kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 maddelerinde
ki vesaikle mezkur gün ve 
s~atta komisyona gelmele • 

1-1180 
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1 Resmi Ruhsatı Haizi l'I= = DAKTİLOGRAFİ 

rı. (683) ı _ 1181 

BRİNEL ALETİ 
Tahmini bedeli 1000 lira 

olan bir adet Brinel aleti as
keri fabrikalar satın alma 
komisyonunca 11 nisan 935 
tarihinde perşembe günü sa
at 14 de pazarlıkla satın ah~ 
nacaktır. Şartname bedelsiz
dir. Ve komisyondan veri· 
lir. Taliplerin mut'akkat te
minat olan n50 lira ve 2490 
numaralı kanu .un 2 ve 3 ün
cü madde~rindeki vesaikle 

KURSU 
Kmacı Han Telefon 3714 

5 E 1-1153 ~ 
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Aile yanında bir 
bayana 

Bir octa ve bir mutfak kiralık
tır. Matbaaya O. Z. Rumuziy1e 
yazıJması. ı - 1228 

Kiralık 
Ev, dükkan ve garaj 

Ulus gazetesi yakınındadır, 

Matbaa karşısındaki yazıhaneye 
müracaat. 1-125 

KILIÇ 383 kömür ocaklarına 

Mühendis lazım 
Aıakadarların Zonguldaktaki 

idarehancmize ve maden müdü
riyetine müracaatları. 1- -1251 



SAYlFA 8 

Tt:JQKiYE 

llRAAT 
BANK.ASI 

• 
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I Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Komisyonu ilanları ~ 
' 1 İLAN 

3-4-935 çarşamba günü 
ihalesi yaplla<.:ak olan 22 ka
lem def ter \'e cetvelin 25 ka
lem olduğu tashihen ilan o
lunur. (706) 1-1208 

İLAN 
18 kalem eczayı baytari

ye kapalı zarf usuliyle sa
tın alınacaktır. İhalesi 6. 4. 
935 cumartesi günü saat 14 te 
icra edilecektir. Tahmin be· 
deli (9000) liradır. İstekli -
terin evsaf ve şartnamesini 
almak ve görmek üzere be
delsiz olarak M. M. V. sa
tm alma komisyonundan 
verilecektir. Teminatı mu • 
vakkatesi 675 liradır. Eksilt-
meye gireceklerin 2-490 No. 

b 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 
satınalma komisyonuna gel-
meleri. (627) · 1-1081 

İLAN 
200 kilo ağır makine ya

ğı pazarlıkla alınacaktır. Pa 
zarlığı 6. 4. 935 cumartesi 
glinü saat 14 dedir. Beher 
kilonun muhammen bedeli 
45 kuruştur. Talipler evsa .. 
fını görmek ilzere her gün 
M. M. V. satın alma kom is .. 
yonuna müracaatları. Pa -
zarlığa gireceklerin belli 
gün ve saatmda maliyeye 
yatınlmış 675 kuruşluk vez 
ne makbuziyle birlikte sa -
tm alma komisyonuna gel
meleri. (723) 1 -1247 

İLAN 
Ordu diş bakrm evi için 

bir adet protez masası ile 
lavabo ve küvet masası pa· 
zarhkla almacaktrr. Pa.zarh 
ğı 7. 4. 935 pazar günü saat 
14 dedir. Talipler evsaf ve 
keşifleri görmek üzere her 
gi.in öğleden sonra M. M. V. 
satın alma komisyonuna mü
racaatları. Her iki masanın 
muhammen bedeli 375 lira
dır. Pazarlığa gireceklerin 
belli gün ve saatmda mali 
yeye yatırrlmıs 28 lira 13 
kuruşluk vezne' makbuziyle 
birlikte satrn alma komisyo 
nuna gelmeleri. (722) 

1- 1248 

İLAN 
1000 kilo benzin alına • 

caktır. Beher kilonun mu -
hammen bedeli 34 kuru§ttlr. 
Pazarlığı 8. 4. 935 pazartesi 
günü saat 14 dedir. Talipler 
evsafmr görmek üzere her 
gün M. M. V. satın alma 
komisyonuna müracaatları. 
PazarJrğa gireceklerin belli 
gün ve saatmda maliyeye 
yatırılmış 25 lira 50 kuruşluk 
vezne makbuziyle birlikte 
M. M. V. satın alma komis
yonuna gelmeleri. (724) 

1- 1246 

İLAN 

8. 4. 935 pazartesi günü 
saat 11 de ihalesi ilan edi· 
len 1800 kilo keten ipliğin 
alınmasından vazgeçilmiş • 
tir.. (701) 1-1241 

MALZEME İLANI 

46 kalem muhabere mal
zemesi kapalı ,zarf usuliyle 
satın alınmak üzere eksilt .. 
meye konmuştur. Matlup 
malzeme memleket dahilin
de mevcud malzemeden o -
lacakttr. Tahmin edilen u
mum bedeli (11255) lira 50 
kuruştur. Şartnamesi bedel
siz olarak komisyonumuzdan 
verilecektir. İhalesi: 17. iV. 
935 çarşamba günü saat on 
birde komisyonumuzda ya 
pılacaktır. Muvakkat temi • 
natı: 844 lira 16 kuruştur. 
Eksiltmeye girecekler 2490 
N o. h kanunla şartnamede 

1 
istenen belgeleri teklif mek
tublariyle birlikte en son i -
hale günü saat ona kadar 
komisyon reisliğine veril -
ıniş bulunacakttr. (703) 

1- 1242 

MUHABERE MALZEME -
Sİ İLANI. 

60 Takım laklanşe pili 
35 Km. 3. Mm. kutrunda 

demir tel 
2000 Mücerrit fincan 3 N: 

deve boynu ile birlikte 
45 adet 9 metrelik direk 

190 ,. 6.5 metrelik direk 
Memleket dahilinden sa

tın alınacak olan yukarda 
cins ve mikdarı yazrh beş 
k~lem muhabere malzeme
sinin ikipci açık eksiltmesi
ne de talip çıkmadığından 
bu defa pazarlığa konmuş -
tur. Pazarlığı 6. IV. 935 cu-

ULUS l NiSAN 1935 l'ı'\Z,\.l{i ~~S· 

Satılık arsa 
Yenişehir Havuz başında 

Karanfil sokağı üzerinde 
(554) ve (486) metre mu • 
dıbbaı iki arsa satılıktır. Mü
racaat yeri, ordu evi karşı
sında Bay Hadi apartıma -
nmda 7 numaraya. 

1-1255 

Ankara dördüncü icra · 
memurluğundan: 

:ı: ildE :ı: ·:ı: iL :ı: :ı: 

Yeni Sinem< da 

Raşid Rıza Tiyatrosu 
2 Nisan salr günü akşam saat 20 30 d:ı 

GALA GECESİ 

SAMSON 
Piyes 4 perde ••••.• Türkçeye çeviren: M. Feridun Bir borcun bitmesi için haciz 

edilip paraya çevrilmesine ka • 
rar verilen aşagıda adet ve ev • 
safı yazılı eşya 12. 4. 935 tari· 
hinde Ankara beledıye müzaye· 
de salonunda açık aıtuma sure
tiyle satılacaktır. Taliplerin o 
gün orada hazu· bulunacak me • 
mura 935-448 numaralı dosya 
ya müracaatları ilan olunur. 

· Biletler şimdiden Yeni Sinema gişesinde satılmaktRdır. 
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An aı-a c e< ıye cı"'i ıgı ~ l .. .r~>r.k..,,...,.,"",.,8:~""1 ""'""1 ~"",,.,"'R,.,~"""'1 .~~-~ı: T aşcı, duvarcı, betonar ınecilet 
~ tı&niar :~ cemiyetinden: 

Adet Cinsi 

42 Marka kiristi yeni ke • 
nar l ı ve kenarsız şapka 

28 ,, çerez yeni ke. 
narsız şapka 

18 Marka derpi yeni kenar
sı.& şapka 

12 Marka percnıı. yeni ke • 
narsı:z ~apka 

31 Marka kiristi yeni ke • 
narsı.z şapka 

09 Marka Anderson yeni ke 
narsıı: şapka 

1-1252 

Doktor 

Ali Maruf Ünver 
Deri, firengi ve belsoğukluğu 
Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: 5 

Hastalarrnr her gün 9-13 
ve 15-20 ye. kadar kabul eder, 

1- 1239 

İLAN Cemiyete mensup olan azanın cüzdanları değiştirile· 
ı - Otobüs garaJının et- cek ve olmayanlara yeniden cüzdan veri ecektir. Cüz~aıı~ 

rafiyle garaj içi parke döşe- olmayan hi<( bir işçinin çalı~masına müsaade edilemıye. 
necektir. Keşif bedeli 9189.28 ceğinden her işçinin cüzdanlarını bir ay zarfında yeıııle 
liradrr. meleri ilan olunur. 1-1110 

2 - Keşif ve şartnamesi
ni görmek için fen kalemi • 
ne gelinecektir. 

3 - İhale 11. 4. 935 ta
rihine rastlıyan perşembe 
günü saat 11 ele fen işleri 
müdürlüğü odasında açık 
eksiltme ile yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 
690 liradır. (676) 1 -1176 

ZAYİ 

Türkiye Millt Sigorta şirke. 
tiyle a1;dettiğim (489) numaralı 
mukavelenameyi zayi ettim, Ye 
nisini alacağım, rskisinin htik • 
mü olmadığını ilan ederim. 

Ankara Sıtma mücadele 
başkam Dr. Talat 

1-1237 

Ankara Çimentoları Türk 
Anonim Şirketindeııı 

Ankara Çimentoları Tiirk Anonim Şirketi hissedaraıı 
heyeti umumiyesi fevkalade olarak 21 nisan 1935 günle • 
mecine müsadif pazar günü saat on beşte Ankarada tnşa• 
at İdarei Fenniyesi yazthanelerinde içtima edecektir. 

Müzakere ruznamesi 
1 - İdare heyeti ve murakib raporlarının okunması .. 
2 - 31 mart 1935 günlemecine kadar olan üç aylık b!· 

lanço ile kar ve zarar hesablarının tetkikile idare heyetı• 
nin ibrası. 

3 - 1nihlal eden İdare meclisi azalığına yeniden bir 
zatın tayini 

4 - İnhilal eden mürakibliğe yeniden bir 2atm tayini 
1-1225 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 28 Mart 1935 vaziyeti 

~Aktif l Pasif 

KASA: 
Altın: safi kilogram lS.792,972 
Banknot 
Ufaklık 

DAHlLDEKt MUHABİRLER: 
Türk lirası 

HARİÇTEKİ MUHABİRLER: 
Altın: Safi kilogram 3.806,986 
Altına tahvili kabil aerbeıt 
dövizler. 

HAZiNE T AHV!LLERt: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
kar~ılığı 

Kanunun 6 ve 8 inci maddele . 
rine tevfikan hazine tarafından 

vaki tediyat 

SENEDAT CÜZDANI ı 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

ESHAM VE TAHVİLAT cttz 
DANI: 

. 

( Deruhte edilen evrakı nak
A· ( diyenin karşılığı esham ve 

( tahvilat (itibari kıymetle) 

B- ( Serbest esham ve tahvilat 

AVANSLAR: 
Altın ve döviz üzerine 

Tahvilat Uzerine 

HİSSE DA 1~1.AR 

MUHTELİF. 

Lira 

22.214.126,20 
11.485.903,-

648.590,58 

460.843,85 

J.354.842,10 

12.941.694,34 

US.748.563,-

10.121.623,-

Z.191.147,60 
892.540,-

ao.373. 101,19 
4.863.380,35 

25.247,62 
965.386,82 

YEK ON 

Lira 

SER.MAYE 

İHTİYAT AKÇESİ 

34.348,619,78 TEDAVO'LDEKl BANKNOT. 

%0.843,85 

LAR: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddele 

rine tevfikan huint tarafından 

. 

v11ki tediyat 

18.l96.536;44 Dernhte edilen evrakı nakdiyt 

148.626.940,-

3.083.687 ,60 

35.237.087,54 

990.634,44 

4.500.000,-

13.84 7 .945,67 

259.::192.295,32 

bakiyesi 
Karşılığı taınamen altın olarak 

il!veten t.edavüle vazedilen 

TÜRV LİRASI MBVDUATiı 
Vadesi~ 

Vadeli 

DÖVİZ MEVDUATiı 
Vadesiz 
Vad!li 

MUHTE;L1F. 

Lira 

ı 58. 748.563,-

10.121.623,-

148.616.940,-

10.000.000,-

18.236.624,17 

-,--

1 1.241. $9 4 ,82 

799.647.79 

YE KON 

1 

Lira 

ıs .ooo.ooo,-

663,914,30 

18.236.624,17 

12.041.242.61 

54.82.1.SH.24 

·I 

259.392.295,32 

ı mart 1933 tarihinden itibaren: fslionto 5 t/2 % - Altm iizerinı avans 4 l / l % 
____ .......,._.___,; ______ ....,. ___ =----------------·----===_;;-===----''----.;;;.._-

martesi günü saat on birde 
komisyonumuzda yapıla • 
caktır. Şartnamesi bedelsiz 
olarak komisyonumuzdan 
verilecektir. Tahmin edilen 
umum bedeli 3185 lira 80 ku
ruştur. Muvakkat teminatr 
239 liradır. Eksiltmeye gi • 
recekler 2490 N o. 1ı kanun -
la şartnamede istenen belge
leri beraber getireceklerdir. 
.(725) 1 -1245 

SİNEMALAR -1 : J 
f YENi } 

Telakki edilen emir mucibince sinemalar seans aralarında 
tamamen havalandırılacaktır 

l KULÜP) 

BUGÜN BUGECE 
Jules Claretie'nin eserinden iktiba~ 

edilen 
YAVRUM 

Son dsreco hJss1, müessir ve dahiyane 
bir eser, Fran ... ızca aözlü 

BUGÜN BUGECE 
Afrikanm sıcak çöllerinde geçen aşk 

- heyecan ve macera filmi 
1 T T O 

Uynıyank.r: İbrahim Molla - Ayşt 
M. Yusuf. · 


