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Halifaks diyor ki: Dört vekalet teşkilatında 
"Hayattan daha kıymetli olan mühim dava- mühim değişiklik yapıldı 

• 

Lord 

ları müdafaa için Ingi~tere harbedecektir ! ,, Türk ofis Reisliği liğvedildi 
Güzel bir teşebbüs ! İngiltere -Fransa ve • 

Nafia, Ticaret,Muhabere ve Münakale,lktısat 
Memlekette tanınmış içtimaiyatçılardan biri 

olan bugünkü Maarif Vekilimiz neşriyat 

için de metotlu ve sistemli bir çalışma 

programı hazırlanması işini birinci derece

deki işler arasına aldı ki, bu teşebbüs mem

leket için çok hayırlı ve feyizli olacaktır. 

Yazan : Ahmet Ağaoğlu 
Kültürü kuvvetli insanlar kül • 

tilrün imillerini ve bu amillerin 
nereden geldiklerini tayinde güç
lük çekmezler • 

Bugünkü Maarif Vekilimiz mem 
lekette tanınmış içtimaiyatçıhır • 
dan ve estetlerden birisidir. Mem· 
leketin kültürünü kuvvetlendir • 
lllek için hangi yoldan çalışılması 
lizun ııeldiğini ve ne gibi vasıta -
lara mtinıcaat olunması icap ede
teiinl tayinde tereddtlt etmedi. 

Neşriyat vurtası bu yollann ve 
Çarelerin başında gelmiyor mu? 
lleşek kültürünün temeli yazı ica
dı ile kurulmamış mı? Bedihidir 
ki, bir muhitte neşriyat nekadar 
ıenlş ve kesif olursa o memleket 
kültürü de o nisbette inkişaf im • 
k&ıu bulur. Binaenaleyh meınle • 
lıetin kültür inkişafını düşünen 
"aarif Vekiletini~ faaliyeti ba • 
tında bu neşriyat meselesinin gel· 
Dıesi pek tabiidir. 

Fakat bir de çalışmak için prog
tanı ve neşriyat için de maddeler 
tayin etmek birinci derecede la -
~ bir meseledir. Programsız ça
lışınak veyahut siste.nısiz ve kar

Dıakarışık çalışmak ve her öne ge
leni neşretmek kadar, beyhude 
lavrulmuş zahmet ve ma•raf ol • 
b:ıaz. Zaten biz şarklıların öteden
berı en büyük hatamız, bu husus • 

basmak, yaymak, okutmak, sat -
tırmak ve ilaahırihi... 

Görüyorsunuz, takip olunan ga
ye çok yüksek ve geniştir, Zaten 
kültür denilen şey pek kuytu yer
lerde bulunmaz. Çok dikkat, zah
met ve sabır ister. 

Hele ecnebi lisanlanndan tercü
me meselesi, fevkalade ehemmiye
ti haizdir. 

Buciln Avrupa w AmeriJı:ada 
bir tek medeni millet yoktur ki li
sanına kadim Yunan ve Latin ede
biyatının şaheserleri, bugün yaşı· 
yan A vı-upa milletlerinin edebi • 
yatlanndaki ana eserler tercüme 
edilmenıiş olsun. Ve hattA bir de
fa değil, birkaç kere!' 

Halbuki bizde? Bu bakımdan 
nekadar geriyiz biliyor musunm? 
Daha Avrupanın on yedinci asrına 
bile varamadık!! 
Vakıa son zamanlarda gerek 

Maarif Vekiileti ve gerek•e şa
hıslar tarafından bu yolda tak • 
dire değer gayretler sarfolunmak· 
tadır. Fakat ne çare ki işin içinde 
metod ve sistem ve hatta bir de -
reeeye kadar ciddiyet olmadığı için 
yapılan tercümeler bilmem ki ne 
derece tatminkardır? 

(ArkllS! 3 üncü sayfada) 

Ahmet Ağaoğlıa ... .. ,,, ,,, ... .. . .. • 
lardaki k:ıyıtsızlığımızdır. Seme ., ılll==========:=ı~ 
~esiz çallljınakta hakikaten üstad- 1 

la~:at bereket versin Maarif Ve· B i r J a p o n 
lıilinıiz bu ciheti dahi tesadüfe bı-

rakmak istememiştir. Yakında ıç- f ı' IOSU Akde 
llınaa davet edeceği ve saliihiyet- • 
tar zevattan teşekkül edeceğini 

tahmin etmek tabii olan bir kon- nı'ze gelı'yor 
erenin nıüzakeresine başında bulun 
duğu Vekalet taraftndan tertip 
edilmiş mııfusal bir program ar
tolunacak ve işte o saliilılyettar 
lı:ongrenin vereeeği kararlara gö
te bilihare hareket edilecektir. 

konçenln kararları hakkında 

fİnıdiden tabii bir söz söylenemez. 
'takat Vekiiletin programı önü • 
lllUzde olduğundan, işin nereye 
doğru yürütüleceğini tahmin et • 
'inek şimdiden bile mümkündür. 

Bizim ·en ziyade dikkatimizi çe
ken şu cihetler oldu: 

Paris, 20 (A. • A.) - KomU-
nist Humanite gazetesi, 15 Ma 
yısta Akdenize bir Japon fi • 
!osunun gönderilmesi hak • 
kında İtalya hükumeti ile Ja
ponyanın Roma sefiri arasın .. 
da müzakerelere ba~lanılmış 
olduğunu haber vermektedir. 

Bn gazete, bu Japon filo • 
sunun Roma ve Bcrliniıı ta • 
]ehi iizerine gönderileceğini 

ilave etmektedir. 

••• 
Paris, 20 (A.A.) - Stefani 

ajansı bildiriyor: 
Fransız harbcu mahfilleri, 

İngiliz ve Fransız filolarının 

Sovyet anlaşması 
• 

Fransız- lngiliz tekliflerine 
Moskova iyi cevaplar verdi 
Londra, 20 (Hususi) - Halifaks \hakkındadır. Bununla beraber bu 

Lordlar kamarasında İngiliz siya- sahanın genişlemesi müstebat de
etine, asla bir taarruz veya çem· ğildir. İngiltere hükumeti enter • 

ber düşüncesinin girmemiş oldu- nasyonal vaziyet hakkında Ame • 
ğunu hükfunet namına temin ey- rika reisicümhuru Roozevelt ile 
iemiş ve hükOmetin dostça müza- ayni fikirdedir. 

kere usulüne avdeti temenni ey- Bizim istedığimiz, tecavüzlere 
lediğini ilave etmiş ve demiştir ki: mani olacak ve fakat siyaset de-

.Hükılmet devletlerin istikla·ı' ğişikliklcrint kolavıa,tırarak bize 
lini muhafaz'aya azmetmiş olan iltihak etmek lstiyecE>kleri ha 

bırakmıyacak geniş bir sistem kur 
rnaktır.> 

Lord Halilaks bugünkü şartla
ruı böyle bir sistem kurmağa mü
sait olmadığını teslim etmekle 

Vekaletleri teşkilatı Başvekalete bildirildi 

Nafıa Vekili 
ALİ FUAD CEBESOY 

~ T aprak Mahsul-

leri Ofisi Ticaret 

Vekôletine 

bağlandı 
Ankara, 20 (Hususi) - İktısat 

Nafia, Ticaret, Muhabere ve Mü • 
nakale Vekaletlerinin teşkilatlan 

Başvekiilete verilmiştir. Yeni teş

kilatların ve eskilerinde yapılan 

değişikliğin bütün ta!sılAtile şekil
lerini bildiriyorum: 

Ticaret Vekaleti teşkil4tı 
Teşkilat projelerine göre Tica.· 

ret Vekiiletinde iç ticaret umum 

( A~ka.n 3 üncü aaııfada) 
Ticaret Vekili 
CEZMİ ERÇİN 

beraber milletler münasebatında ------------------

Lord HALİFAKS 

sulhcu bütün memleketlerle, bwı
ların dahili rejimler! her ne olur-

sa olsun, teşriki mesai arzusunda· 
dır. Şimdiye kadar yapılmış olan 
müzakereler miınhası=an Avrupa 

. ,,, ... ... . 

kuvvetin kat't Amil olması lazım- Hı·tıerı·n ıı·nc·ı . yıldo-nu·· mu·· t;ı~ beyan eyll!mi~ ve demi~ e l 
.Eğer harp dünyayı saracak !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!l!!l!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!! 

;:ı:: ::·d~: ~~!~~~ ~;:· ~:. Von Nöyrat bu münasebetle bir nutuk söyledi 
hinı davaları müdafaa için başka • 

bir çare kalınamış olduğuna dela- ve birçok devletlere şiddetle hücum ettı 
let eder.• 

Londra, 20 (A.A.) _ Dün Lord- iiiiii.iiii....,...., .• ..;~..,. . .,....,iiii,,.-iiiiiiiiiDiiRZ?;iiiiiiiiiiiiiliiiiiJ:V7W7;;?iiôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--liiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iİİiiiiiiiiiil 
!ar kamarasında Lord Halifaks, İn- "Hitlerin teklifleri 
gilterenin Berlin sefirinin mezu - • • • 
niyeti hitam bulur bulmaz memu- k a b u l e d ı l s e ı d 1 
riyet! başına döneceğini bildirmiş
tir. 

Lord Halfaks, daha evvelce şöy
Le demiş idi: 
İspanyada Cebelüttarıkı veya -

(Ark.ısı 3 üncü saııfadaj 
,,, .. '"' .. 

d Ün ya endişeden 

kurtulmuş olacaktı,, 

M. Marko iç yarın 
müzakereye başlıyor 

Berlin. 20 (A.A.) - Nacht Aus
gabe Hitlerin bayramı dolayısile 

Von Neura\hın Hitler tarafından 

takip edilen harici s•yaset hakkın 
da bir mülakatını neşretmektedlr. 

Von Neurath, Bitlerin altı se
nedenberi mütemad'yen çenber 
siyasetine karşı muvaffakiyetle mü /ON NÖYARAT BİTLER 
cadele ettiğini söyliy~rek diyor ki: ___ -----------------------

.Daha 1933 de. Litvinof LondraJ •k 
da birçok devletlerle de~okras_ile- Amerı a 
ri Almanyaya taarruza ıcbar ıçın 

müzakerelerde bulunmuştur. Al· 

Donanması 
Yugoslavyanın bazı emellere 
feda edilmesini istemiyorlar 
Londra, 20 (Hususi) - Son gün· 

!erde siyasi vaziyet normal halile 
devam etmektedir. Yalnız İtalya
nın Yugoslavyayı parçalamak, 
Balkan antantını bozarak şarki 

Avrupada hakimiyet elde etmek 
istemesi demokrasi mahfillerinde 
iyi karşılanmamıştır. Yugoslavya
nın feda edilerek yeni bir blok te
şekkül etmesine İngiltere ve Fran
sa razı olmıyacaklardır. Maamatih 
Salahiyettar mahfillerden haber 
verildiğine göre vaziyet gerginli
ğini kaybetmiş ve normal seyrine 
girmiştir. 

• 
Yugoslav Hariciye Nazırı 

MARKOVİÇ 

(Arkası. 3 üncü sayfadaı 
. . ..... . ...... 

Gafenko 
Beri in' deki 
temaslarını 

dün bitirdi 
Berlin, 20 (A.A.) - Havas ajan 

sı bildiriyor: 
Romanya hariciye na2ın B. Ga

fenko, Hitler tarafından kabul e
dildikten sonra Alman ricali ile 
olan resmi müzakerelerini bitir • 

mistir. 

Filo Büyük Okyanustaki 
bahriye döndü •• ussu •• 

(1) Dilimizi, tercüme edebiyatı 
ile zenginleştirmek, (2) orta ve ip
tidai mektep talebesi için okuma 
\>e mütalca edebiyatı hazırlamak, 
(3) Tercüme olunması Hizım gelen 
llıni eserleri tayin etmek ve keu 
lıalk için bir mütalea edebiyatı 
Yaratmak, (4) Programda ansik • 
lopedl lı'.lgatlerinden de bahsedili
Yor, (5) Ayni zamanda halkımız 

arasında mütalea heves ve şevki 
llYandırmak, teşvik eyleınek, (6) 
l'ürk müelliflerinin cser1erini 

toplanmalarına bir mukabele Vencdik, 20 (A.A.) - Cumarte- ! mal tayyare ile gelecek olan Kont 
olmak üzere Japonyanın 15 si sabahı Venediğe gelecek olan Ciımo tarafından istasyonda kar • 

0

Gafenkonun, ecnebi memleket• 
!erdeki Alman ekalliyetleri mcse
!csiy le me~gul olan Ht!l!s ile de gö
ı:Üşmüş olduğu kaydl.'ttilmeltfedir. May .. ta Akdenize 35 harp ge- Yugoslavya Hariciye Nazırı Mar- ştlıuıacaktır. · 

misinden mürekkep bir filo covitch'c Yugoslavy8t!!.'! Rçma el; • İl<i gün devam "edecek olan gö-
göndertteği şayia•ını yaz çisi ile katemi mahsue müdürü ve rüşmeler, prefektörlük dairesi o -
maktadır. İtalyanır. B~lgrad elçisi refakat e- lan Corner sarayında yapılacak-
"===========~ decektir. Nazır, Vencdiğe ihti - tır. 

Emin bir menbadan temin o
lunduğuna göre, Alman ricali, Ro
manyadaki Alman ekalliyetlerine 

f Arkası 3 iincti sayfada) 

V 
.. - aJington, 20 (A.A.) - Amerikanın harp füosumın Panama ta· 

rikilc Büyük Okyanustaki üssübahrilerine avdeti, dün baş· 
lamış ve evvelce üç cüzütam Hamtonroad~ üssübahrisinden 

hareket etmiştir. Filonun kııvvei külliyesi, ihtimal bugiln hareket 
edecektir. 
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. Şehir Haberleri Millet mekteplerinde muvaffakıyet 
~~~~~~~~~ ~ -~ 

göstererek çalıştıklarından dol_ayı 

Adliye koridorlarında 
24SAAT 

Sarıyer ·Belediyesin
de 17 41 liralık iht ilas 

Takdirname alan 
muallimlerimiz 

Millet mekteplerınde parasız el, İskilip merkez ~averan kö
çalışarak muvaffakıyet gösteren yü öğretmeni Tahir Barutçu, İs
muallimleri Maarif Vekaleti birer kilip Merkez Kuzuluk köyü öğret 
takdirname ile taltif etmektedir. meni Abdullah Yılmaz, İskilip 
Takdirname alan muallimlerimizi Merkez Knılveran n~hıyesi baş -

yazıyoruz: öğretmeni Kadir ÖZdoğan, Sun -
Burdur ııilayeti: gurlu Merkez Boğazkale nahiyesi 

Sadıkzade kaza-1 
sında kabahat 
'tüccar, kaptanın 
hatalı olduğunu 

iddia etti 

Maktu fiat 
suiistimali 

Halkı aldatanlar şid
detle takip edilecek 

Pazarlıksız satış kanunu 
tatbikatının kontrolü şiddet -
lendirildirildikten sonra va -

Deniz tarif el eri 
hazırlandı 

Yalova, Adalar 
ve Boğaz seferleri 

arhyor 
Denizt>ank.ın 30 Nisanda tatbik 

edeceği ilkbahar tarifelerinin e
sası hazırlanmaktadır. Saoohları 

Köprüden Yalovaya erken saatte 

Ağırceza mahkemesi 
muhasebecinin tahliye 

dünkü celsede 
talebini reddetti 

Belediyeye ait 1741 lirayı ihtilil.s 

1 

ıunduğunı ve esasen ihtilil.s edil~n 
etmek suçile Ağırceza mahkeme - paranın 526 lirasının da Enverı.n 

sinde mevkufen muhakeme edil - mezuniyetle başka yerlerde bulun 
mekte olan sabık Sarıyer belediye duğu sırada yapıldığı anlaşıldığını, 

müekkilinin hareketinde ihtilas Turan okulundan Abdi Toker, başöğretmeni Kasım Çıtak, Sun -
Cümhuriyet okulundan Daim Ka- g~lu Merkez Boğazkale nahiyesi 
ragöz, cümhuriyet okulundan NI- öğretmeni Ekrem Olgaç, Sungurlu 
zami Özgen, Sakarya okulundan Merkez Kavşit köyü b~şöğretmeni 
H Nihat Gürpınar. Bucak kazası 

Finike civarında Adrasan kaya
lıklarına oturarak istifade edile -
miyecek bir hale gelen Sadıkzade 
vapuru hakkındaki tahkikat güç
leşmiştir. 

Vapurda malları bulunan kim -
seler kazanın kaptanın hatası ile 
olduğunu ve fırtına sırasında ge
minin açık denızde bulunması ıa
zırn gelirl«!n kaptanın tehlikeli 
kayalıklarla dolu küçük bir koya 
sığınmak istemesinin doğru olma
dığını iddia etmişlerdir. 

ziyetten istifade ederek faz -
la fiat ile halkı aldatan kim -
scler hakkında da şiddetli ta
kibat yapılacak ve belli başlı 
maddeler sınıflara aynlarak 
fiatleri tcsbit edilecektir. Böy
lelikle esnaf malının üzerine 

bir vapur kalkacak ve bununla muhasebecisi Enverle varidat kıl
Yalovaya gidenler akşam geç va - tibi Eminin muhakemelerine dün ve vazifeyi suiistimal mahiyeti de
kit oradan kalkacak bir vapurla de devam edilmiş ve müdafaa ya- ğil olsa olsa ihmal bulunabilece-

ğini, bunun da kasit eseri olmadı-
şehre dönebileceklerdir. Yalnız pılmıştır. 

ğım söylemiş ve Enverin beraeti-

k
. 

1 
d Cem 

1 
A dı y . Vehbi Bilecen. Sungurlu Merkez 

0 u un an a pay n. eşı- K . k" .. "ğ tm . H . G" 
kulu d İb ah

. avşıt oyu o re ePı ayrı ur 
!ova kazası o n an r ım 

bir gece kalınıp ertesi sabah iş Malum olduğu üzere varidat ka- ni istemiştir. 
başına dönmek içm de yeni bir ko- tibi Emin ihtilası kendi yaptığını, Vekil Enverin tahliyesini ıste • 

Vural, Askeriye yalı okulundan soy, Sungurlu Merkez Demirşeyh 
Mehmet, Sener, İsmail Özalp, Sa- köyü öğretmeni Ha~•n Arseven, 
dık öz, Ahmet Ünal. Arvah kö- Sungurlu Merkez Alembeyli köyü 

yü başöğretmeni Şevket Şener, öğretmeni Vehbi Eryılmaz, Osman 

Çeltikçi yatı okulur1lan Mehmet cık Merkez tnönü oı.uıu öğretme
Kayalı, Belönü köyü öğretmeni ni Hüseyin Akat, Osmancık Mer

fahi~ fiatli etiket koyanuya -
cağı için hem halkın zarara 
girmesi önlenmcğe çalışıla -
cak. hem de kontrol kolay -

!aylık hazırlanmıştır. Köprüden muhasebecinin mührünü vermek miş, fakat mahkeme bu talebi red· 
her akşam Büyükadaya kalkacak suretile gösterdiği itimadı suiı; ti- detmiştir. 

Bunun üzerine Ticaret mahke -
mesi İstanbul liman reisi Hayret
tinin reisliğinde bir ehli vukuf 
teşkil etmiştir. Heyet vapurun ka
zaya u~rayış şeklini tesbit edecek
tir. Kaptan kabahatli görülürse 
Deniz bank mal sah iplerinden bil -
yük avarya yoiile tazminat alaını
yacaktır. 

son vapur Yalovaya kadar gidecek mal ettiğini itiraf etmişti. Muhab.eme, varidat katibi Enıl· 
ve ertesi sabah erkenden Köprüye M E . k'l ' d" . · · ı<ı kili ·· 

!aşmış olacaktır. d
.. k . uhasebeci nverın ve ı ı un, nın yeni tayın ettı,.. ve n mu • 
onece tır. .. kk·ı · . h 'd' ., l'k l d f d bul . . b k gu" 
B d b k k t f 1 

. mue ı ının a ıse ı.e a a ası o - a aa a unması ıçın aş a • 
un an aş a ış arı e erme 

,,, 1 k h ak B" k madığı Eminin itirafile sabıt bu - ne bırakılmıştır. 

Sabri Dentz, Belendi köyü öğret- kez Kamil köyü başöl!retmeni Ke
ment Osman Açıkalın, Çebiş köyü mal Erdem, Osmancık Merkez Se 
öğretmeni Zarif Yüeel, Başköy o- cigıln köyü öğretm~ni Mahmut 
ltulu öğretmeni Mehmet Özyıldı - Gümüştekin, Osmancık Merkez 
nm, Büydüz okulu öğretmeni E - Dodurga köyü öğretmeni Veli Erk 

min Önel, Kağılcık okulu öğretme Osmancık MPrkez Hacıhamza kö
ni Ahmet Gürakar, Hasanpaşa o- yü başöğretmeni Osman Tunç, A-

-----<00'---

DENiZ 

BELEDiYE 

Belediye hukuk işleri 

teşkilatı değişti 

=ve o ara er şam uyu a -, 
dadan Köpriı.ye 19.30 da ve Köprü- • 

den bütün adalara 18.30 da birer iş Bankasının 
vapur kalkacaktır. 1 Hazirandan 

itibaren sabahları Büyükadadan 18 hı" n l ı" fa S ı İstanbul belediyesi umuru hu- yedide ~lkmak ve Heybelıadaya 
kukiye il.mirliği ile muhakemat mü uğramak üzere bir ilil.ve postası 
dürlüğü birleştirilmiştir. Yeni şu- daha yapılacaktır. 

Müşfik ve Necdetin 
ceza görmesi istendi 

6 bir Yaşında 

çocuğa tasallut 

14 yaşında iki çocuk 
Ağırcezaya verildi kulu öğretmeni Hakkı Onur, Den

gere okulu öğretmeni Nuri Selçuk 

Dimi! okulu öğretmeni Hulusi Er
tuğrul, Kavuncu okulu öğretmeni 
Sırn Özkan, Yusufça okulu öğret-

laca Merkez okulu öğretmeni Ce

vat Ersoy, Alaca MPrkeı Kaleşe
hir köyü başöğretmeni ismet Tup. 

Karadenizde yeni bir 
şamandra 

benin ismi cUmuru hukukiye ve Şirketi Hayriye de bugün baş
muhakemat müdürlüğü . adını a- Iıyan ilkbahar tarifelerin 'de her 
lacaktır. Buraya 400 lira ücretle akşam Rumeli sahilinde Yenima -
yeni bir_ müdür getirilecektir. Bu halleye kadar gitmek üzere Köp -
müdür Istanbul barosunda kayıt- rüden 22.32 de ve Ar.adolu sahilin 
lı bir avukat olacakt:r. Şimdiki u-ı de Beykoza kadar da 22.35 te birer 
muru hukukiye mildürii Muhlis a- vapur kaldıracaktu·. Bu vapurlar 
çıkta kalacaktır. her akşam Mudanyadan gelecek 

iş bankası Beyoğlu şubesınden Evvelki gün Akbıyıkta feci bir 

meni Arif Tuğrııl, Çamlık okulu 

Alaca Merkez Kalehi:;ar köyü öğ
retmeni Sablt Gökta 1, Alaca Mer 

kez Büyükhırka köyü öğretmeni 
öğretmeni Remzi Gülyurt, Kara - Adil Olgun, Alaca Merkez Büyük-
pınar okulu öğretmeni Ali Rıza ·ı· k" .. b .. - t · S 

camı ı oyıı aşogre menı ırrı 

Tunçağıl, Akça köyü okulu öğret- Çölen, Orhkify nahiyesi öğretme-

KaradenizcJe Sulina liman men
direğini'! 140 metre şimaline kam
panalı hir şamandıra konmuştur. 
Vapurlar siste ve gece bu şaman
dıra ile yerlerini tayin edecekler -
dir. 

Karaden:zde fırtına 

Belediye, umuru hukukiyede postanın yolcularını bekliyecek -
çalıştırdığı 10 avukatı 7 ye indir- !erdir. 
meye karar vermi~tir Yeni avu - ----00-----

vazifesıni suiistimal ederek 18 bin hadise olmuş, Mehmet ve Mahir 
küsur lira alan hesabı cari memu-ı adlarında on dörder yaşında iki ÇO 
ru Müşf:k ve bu işde kendisine cuk Akbıyık civarındaki Çarşam· 
yardır.ı eden Ticaret mektebi ta - ba pazarında bir araba içinde oy
lebesinder. Necdeti11 muhakeme - namakta olan 6 yaşlarında Ahmet 
!erine d<in birinci asliye ceza malı- adlı bir çocuğu kandırarak civar· 
kem.esinde devaın edilmiştir. da tenh:ı bir yere götürmüşler ve 

meni Salim Yurtsever, Güney oku- ni Ali, Çorum Merkez Gazipaşa 

lu öğretmeni Hüseyin Vural, Hay- okulu öğretmeni Emir.e Çeviren, 

riye okulu öğretmeni Necip To- Çorum Merkez Ovacık köyü oku
sun, Karaatlı okulu öğretmeni A- lu başöğretmenı Halit Özyurt, Ço 

li Cengiz, Navku okulu öğretme- rum Merkez Laçin köyü okulu öğ-

Karadenizde şımalden bir fırtı

na vardır. Küçük vapurlar liman
lara sığınmı~lardır. Bogazdan çı

kamıyaıı gemiler de vardır. 

katlar kanunu mucibince dışarda 

iş göremiyecek olan Lu ,lVukatların 
ücretleri tezyit olun<'.caktır. 

ÜNiVERSiTE ----------
Dünkü celsede müdde1umuml orada zorla ırzına tasallut etmiş· 

iddiasım serdetmiştir. Müddeiu - !erdir. 

Hukuk ve lktısat talebesinin muml, !Ylaznunların suçları sabit Ahmeciin hadiseden sonra ağlı

olduğunu söyliyerek ceza kanu - ya ağlıya eve dönmesi üzerine mü 
Be bek • isf nye ) olu • nunun 64 ve 345 inci maddeıerı tecaviz1er yakalanmış ve tasallılt Bursa se·ıahati 

süratle aÇllı}'Or Hukuk fakültesi talebesinin İk- mucibince tecziyelerini ve suçun keyfiyetı Ahmedin muayenesile 

Dahı"lı'ye VekaA letı' Tef- tisat fakültesi talebelerile birlikte 15 defada ve mükerreren işlenmiş tesbit ettirilerek meşhut suçlar ni Hasan Yalçın, Söğüt okulu öğ
retmeni Hasan Tekin. 

retmeni Makbule Tekin, Çorum Bebek - İstinye yolu üzerindeki 
Bursaya yapacakları seyahat için olmasının şiddet sebebi addini is- kanunu hükümlerine tevfikan A-

Merkez Yeniçamlıca ol·ulu başo"g· tı'ş Heyetı" Reı'slı'gv 1• faalıyet hızla devam Etmektedir. h 1 1 
Çanakkale vilayeti· 

· - program azır anmıştır. Buna gö- temiştir. ğırceza mahkemesine verilmiş er· 
t · K d' ö d · ç 

1
. B M S Rumehhisarı mezarlıgı sathı mııi-

Gelibolu - Bayır kcy okulundan 

Bican Ötüken, Yenice Merkez oku 
!undan Kemal. Çakırköy okulun -

ıe menı a ır z •ıgan, orum Kırsehir va ısi . , ithal ay . ı . re 600 kişilik bır talı-be kafilesi Muhakeme müdafaa için başka dir. İki suçlu çocuk dün Ağırceza 

1 
· ık b 

1 0 
.
1
. V • imden gelecek suları yeraltından 

merkez Çukurveren okulu öğret- amın aç u unan nhı ıye eka başlarında Hukuk fakültesi dekanı güne bırakılmıştır. mahkemesinde gizli ve mevkuf o-
denize akıtmak için ieap eden. su 

meni Osman Tunger Çorum iski- !eti teftiş heyetı reısl .-rıne tayin Ali Fuat Başgil ile diger fakülte- ---- -o !arak muhakeme edilmişler ve 
kemerciklerinin inşaat bıro.itiştir. 

lip Merkez Misakımi!F okulu öğ _ haberi tahakkuk etmPktedir. Veri- ler dekanları ve profesörler olduğu Sahte tayyare mühend"ıst' muhakemeden sonra tevkifhaneye 
dan Adl·ı Coşkan Akcakoyun ko" ı · Dün şosenin inşasına başlanmıştır. h !de •3 N' .. .. b h go"nderı'lmı'şlerdır' . • . - retmeni Mediha Erc•n. Çorum İs- len ma ı.ımata göre. bu vazife da- . . . a ~ ısan pazar gunu sa a 
yü okulundan Tevfik Özbilen, Ham ha bir :nüddct veka!et suretiyle Rumelıhısarında Necıp bey mev saat 8 de Galata rıhtır:ıından Deniz Sahte tayyare mühendisi Hörst 

kilip Azmimilli okulu öğretmeni kiinde yapılması icgn eden yol tev b k S .1 h k t d Frankenin muhakemesine dün bi-
dibey köy okulundan Necip Tü - Niyazi Karalı, Çorum İskilıp Ka- idare edilecektir. .. 11: h 1 . d an ın u~ vaprı e are e e e -

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!= siatından muteve ı t a rıyat a ceklerdır' . Saat 11 de Mudanyaya rinci ceza mahkemesinde devam emendirik, Arava köyü okulun-
dan Süleyman Çetin, Pazar köy raveren Yatı okulu! öğretmem Ha başöğretmeni Mehmet Gümüşte - bilmek üzeredir. Bu,-ada bir isti- muvasalat e<:lilecek ve hususi bir ' dilmıştir Franke geçen celsede 
okulundan Hamdi Kaya. Nuh Fah !it Bayrıtk, Çorum skilip Kuzuluk kin. nat duvarı. yapılması ~ararlaşmış- katarla Burs~ya gidilecektir. verilen karar mucibince elll lira 

d 
. yatı okulu öğretmeni Hüseyin Ay- Erzincan ı>ilıitıeti: tı:,. B.alta lımanı suy" ıızer_ınd~ b.ır Gençler burada 2': Nisan bay- nakdi kefaletle tahliye edilmişti. 

ri, Naipli köyü okulun an Nazmı ç t k'i' K 1 y l.-opru vapılaraktır Bu koprunun 't . . t' k Dünkü celsede Üstiş şirketi 
A ,_ İ D k.. k 1 taç, orum s ı ıp ızı veren a- Cümhuriyet okulu başög' relme- . . ramına ve geçı resmıne ış ıra e- ' 

taı.&y, rnroz - ere oy o u un - 14 metre uzunluğunda \"e 30 santi- ı d ki d' B d B Frankenin kendisini mühendis 
dan Hasan Tuna, Ömer Saltık, Te- tı okulu baxöğretme11; Haydar Yal ni Şevki Güçlü. Ziya Gökalp oku- ece er ır. un an sonra ursa 

. metre kutrur.daki k"zık_ları çakıl-! valı'sı· Şefı'k, gençlere Çelikpalas go"stermek için şirkete vermi• ol-H ı çın, Çorum Iskilip eski Alibey o- lu başöğretmenı Mehmet Alpte - • 
peköy ol<ulundan Murat ası, mağa başlan'llıştır. Avnı volun E- b h . d b' k . f t· k duğu tayyare planlarını mahkeme 
Ziba Güler, Zeytinli köy okulun- kulu öğretmeni Ömer Lütfi, Ço _ kin, Kerer okulu başii~ retmeni Kr . · . T kb · · k .. d a çesın e ır ır zıya e ı verece 

mırganda opra urr.u mev ıın e b d htel'f ğl 1 ye tevdi etmiştir. Şirket vekili bu 
dan İsmall Başaran. rum Osmancık Merkez okulu öğ- mal Ergin, Sakarya okulu öğret - k 1 . t' d 1 ve ura a mu ı r ence er ya-

yap.ılma ta .0 an 13. mat . uvar arı pılacaktır. Bundan sonra otobüs - planların Franke tarafından yapıl-
çonım vilayeti· . t i H t' T Ç 0 meni Ganıme Kızıltu:;<. Sakarya o- d k 1 cJ 1 k d 

· re men • ıce uncsy, orum s a 1 ma e 1 me u;:ere tr. !erle Bursanın gö"ülme .. e değer ınış olmayıp bir takım Macar tay-
Çorum merkez istlklAI okulu öğ kulu öğretmeni CP!t'ile Eskiyurt, s 

mancık Merkez Kiimıl okulu öğ - 'Merkez İsmetpaşa okulu öğretme- ----0 yerleri gezilecek ve gece saat 23 
retmeni Rifat Doğan Çorum Mer- retmeni Yakup. Turfan, Çorum ni Lutfiye, Hatunoğlu Merkez Zi- EK O NO M 1 de İstanbula avdet edilecektir. 
kez U.çin nahiyesi öf.rretmeni Ce- Osmancık Se<'iğen o.•:t•lu öğretme- ya Gökalp okulu öğretmeni Mü-
mal Kaman. Çorum Merkez Sey- . Şe ı Akb Ço Os k Ereslav sergis"ne hazırlık 

nı ıns an, rum mancı yesser Özdal, Merkez Kurtuluş o-
din köyü öğretmeni Hüsnü Talu, Dod " k ı .. · t · M t ur,.a Q u u ogre menı us a- kulu öğretmeni İrfan, Kösebey, 
Çorum Merkez Ovacık köyü ö~ - fa İçeli, Çorum Mecidözü Merkez 
retmeni Şevki Tombul, tskilip Fiğani köyü başöğretmeni Cemal 

Merkez Azmimillt okıılu öğretme- Ertuvan, Çor~ Meddözü Merkez 
ni Şerife Karman, İskilip Merkez Elvançelebi öğretmeni Muzaffer 
Azmimilll okulu öğretmeni Sadet Berkay, Çorum Alaca Merkez o
tin Talu, İskilip Merkez Bahattin kulu öğ"etmeni Süleyman Rendµ, 
nahiyesi öğretmeni Ismet Demir- Çorum Alaca Merkez camilı köyü 

Merkez Sakarya okulu öğretmeni 

Nevzat Karapolat, Refahiye Melik 

şerif öğretmeni Osman Öğel, Re -

!ahiye Altköy okub öğretmeni 

Vehbi Güner, Refahıye Zevkler 

okulu öğretmenı Halit Atasoy. 

10 Mayıstan 15 mayısa kadar de
vam edecek olan Breslav sergisine 
iştirakimiz katileştiğinden dün bir 
parti eşya ~rgıye gönderilmiştir. 

Devlet Demiryolları da sergiye iş
tirak edecekler ve malları için yüz 
de yirmi beş tenzilat yapmakta -
dır. 

Pamuk ipl i ği ithali 
Şimdıye kadar hariçten memle

kete pamuk ipliği ithal edebilmek 
için muhakkak surette pamuk ih
racında bulunmak lazımdı. 

Dün bildirilen yeni bir kararna
meye göre bundan sonra diğer 

maddeler lhracile de pamuk ipli
ği ithal edilebllecektir. 

yareleri plil.nlarırun kopyaları ol
duğunu söylemiştir. 

Franke planlardan birini şirke
tin merkezinde ve bizzat şirket 

müdürünün önünde ve masası ü
zerinde yaptığını, diğerlerinin ise 
şirkete vereceği bazı evrak arası

na yanlışlıkla karışmış olduğunu 

iddia ettl 
Muhakeme planların bir ehll 

vukuf tarafından tetkiki için baş
ka güne bırakıldı. 

~--

Cezalandırılan esnaf 
Beyoğlunda belediye yasakları

na riayet etmiyen esnaf muMe11' 
cezalarla tecziye edilmişlerdir . Bu 
arada 13 şoför otomobil plılkaları· 
ru mübürletmemek, bir şoför otoıno 
bilin içine küçü plaka örneği koy· 
mamijk, 8 şoför fazla müşteri almak 
12 şoför muayenesiz otomobil kul· 
!anmak, 5 esnaf vaktinde dükkln· 
!arını kapamamak 9 şoför durak 
harici müşteri almak yüzünden 
ceza görmüşlerdir 

Alınacak afyonları fıat 
teshil edildi 

Toprak Mahsulleri Ofisi müba· 
yaa edece~! eski mahsul afyonla • 
rın fiatiııi tespit etmiştir. Kaba af· 
yanlar 25 ten ve ince afyonlar da 
30 dan İstll'!lbulda depoda teslirn 
edilmek suretile mübayaa edile • 
cektir. 
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.;ünkü arzu edebileceği han- j fevkalil.de n~~etini bildığinden sadakatsizliğıni, Pervin'e karşı Gülizar hanım artık dayanarna 
gi kadın Ragıp beyefendinin konakça men ı şuyuuna son derece olan mağlubiyetini tellendire pul· dı. Gitti Ragıb beyi odasında bul
değildi ki Pervin olmasın.. Hatta uğraşmiş!ı .. Çünkü kızın bu büyük landıra anlattılar .. ak sakallı bir du. Çocuk suratını sabunlamış ma
odnlık namzedini daba şimdiden cinayeti duyulursa gazebe uğrar. adamın yetmişinden sonra bu gö- kineli ustura ile çenesinin hafif 
her emrine, her istibdadına esira- Konaktan çıkarılır. Alı Bekir de nü! maceraları, bu s<>vda yakazala- tüylerıni alıyordu ... 
ne münkad etmek için ona karşı her felaketi göze aldırarak onu ta- rı ne idi. Gülızar bu dedesi yerin- Genç kadın canı içine sığmaz bir 
haşin bir erkek tavırları bile tnkın- kipten çekinmez. Bu suretle kalfa deki göçkünü koca diye sevmiyor, infial ile kenardaki bir koltuğu 
mıştı. Fakat mukabeleten Çerkes hanım oğlanı yanından, elinden asla kıskanmıyor fakat kendi gibi biraz öteye sürdü. Oturdu ve ha-
kızı dandini beyin bu avur, tavur- kaçırmış olur. genç yaşında hazlarınca nefsini raretle: 
!arına hiç ehemmiyet vermedi. Bu Fakat ihtiyar paşanın Pervin'e bu pinpona feda etmiş iıdeta bü- - Küçük beyefendi dedi. Bura
namzedlikten memnun görünme- ilanı aşkı, kızın şiddetle, nefretle tün tabii hukukundan geçmiş gü- ya, yanınıza mühim bir adam çe
dl Kız onun bu huşunetlcrine kar- red keyfiyeti konakça pek gizlene- zel bir zevcenin üzerine ihtiyarın kiştirmek için geldim ... 
şı bikayıd, müstağni ve hattil. ba- medl Kulaktan ağıza fısfıslar, mil- bu taşkınlıklara kalkışmasından ı Ragıb yüzünün köpükleri arasın
zan serkeş görününce güzelliği ka- nalı tebessümler, türlü tefsirler dolayı izzeti nefsi sızlıyor, pek ca- da gülerek: 
dar nefsine gururu bulunan bu ga- devam ediyordu. nı sıkılıyor, etrafındakilerden ve 1 -Hanımefendilerin zaten adam 
rip mahluku küçükbey günden gü- Büyük hanımefendinin, Güliza- bütün alemden adeta utanıyordu. çekiştirmekten daha mühim ne 
ne mütezayid bir aşkla sevmeğe rın, daha başka odalıkların Paşa bu defaki gülünç sevdacılığı- meşguliyetleri olabilir? 
başladı. Lakin bu muhabbetini kı- biribirlerine karşı bir nevi siya- le yalııız zevce ve odalıklarını gü- - Bu defaki zemmimde haklı ol· 
za karşı itirafı izzeti nefsine yedi- setleri, birbirinin esrarını öğren- cendirmekle kalmamış, küçük oğ- duğumu küçük bey sen herkesten 
remediği gibi başkalanna açmayı mek için aralarında istihdam ettik- !unun firaşına tahsis ettiği minimi- evvel tasdik edeceksin ... Evvelbe
da büyük bir zB.f sayıyor, yalnız !eri hafiyeleri, taraftarları, hık di- nicik bir kızı cebren lstifraşa kal- evvel sana şu duayı edeyim ki AI
kalbinde saklıyordu. yicileri, fedakarları, hatta fedai- kışmakla yalnız babalık şanına mu- lah seni ahlaken paşa babana, ben-

Pervının Ali Bekir ili! muaşaka- !eri vardı. gayir değil ahlakei ve herclhetçe zetmek felaketinden masun bu-
sından birşey sezinliyememiştL Gülizar hanım gece müsafere- menfur, mayup bir hareket irti· yursun ..• 
Kalfa hanım bu keyfiyetin, ailece tinden avdet ııtti. Derhal p11fanın kıip etmişti, - Paşa babam aleyhindeki. bu 

hararetinizin sebebini keşfedive- - Ya hangisi? Durunuz baka-
reyim mi! yım ... 

- Haydi söyleyiver bakayım pa- - Üzülme beyim .. ben söyleyl-
şa zadem. .. vereyim.. hiç aklına gelmiyen biri· 

- Mutlak koca kahraman üstü- ni ... Namzedi aliniz Pervini ... 
nüze bir daha evleniyor... Ragıb Adnan hemen elinden us· 

- Tastamam üzerine vurdun. turayı fırlatıp genş üvey validesi
Fakat bu defa kimi almak istediği- nin karşısında iki yumruğunu sı-
ni pek kolay keşfedemezsin... karak: 

- Paşa babamın huyunu, intiha- - Yo'< Gülizar hamın böyle so-
bını bilirim.. bakir olacak, on be- ğuk şakadan hoşlanmam ... 
şini geçıniyecek ... Gül yüzlü, gon- Gülizar kahkaha ile: 
ca dudaklı, hilal kaşlı, servi boy- _ Şaka mı? zavallı çocuk, senin 
lu .. ve keza ve keza eski divanla-
rın şairane tavsiflerine mutabık dünyadan haberin yok... Ben ko-

l ak nakta yokken Pervin'le paşa baba-o ac . • 
A k ls R b I

. . nın arasında ne hengameler geç-
- ş o un agıp ey... sun . p d . · ·ı b' 

t 'h t k' 1. . iki' ınl ınış. e erınız torum e taze ır 
asrı e .. ze ave uu avucu a 

alkışlı yayım... gerdeğe daha girmek istemiş.. o 
_ şu kırmızı saçlı körpe turun- küçük halayık paşa efendimizin 

ca benziyen Dilarayı... bunak kafasına bir iki yumruk, 
_ Hayır!. koca karnına bir iki tekme indir-
- Şu Ievend endamlı Boınalı: kı· miş.. şimdi kızcağız mahpusta bu 

zı Nazpervert.... cinayetinin cezasını çekiyormuş. 

- Geç o da delil-·• Kalfa hanım onu laf odaya. tıkmış, 

kapısını kilitlemiş. Anahtarı iple 
boynuna asılı ... 
Ragıb Adnan ne yapacağını bil• 

mez bir hiddetle henüz tıraşını bi· 
tirrnediği çenesinin sabunlarını 

silip havluyu yere fırlatarak: 
- Paşa babamın bu hareketleri• 

ni nasıl takbih edeceğimi bilmiyo
rum. Buna cinnet demek az geJir. 
Cinayet demek kuvvetsiz düşer. 

Dünyada artık kadın mı kalmadı 

ki Pervin'e el uzatıyor? Bu kız ba· 
bı>mın tensibile benim odalıklığt• 

ma ayrıldı. Ya benim Pervin 'de 
gönlüm varsa? Hiç iftirak kabul 
etmez bir aşkla, ateşle ona yanı• 
yorsam... Kızı benim kollarımın 

arasından kendi döşeğine çekmek· 

le ne büyük facıalara sebep olaca· 
ğını düşünmüyor mu? (Parmakla· 
rının çengelleri arasında kopara: 
cak gibi saçların ı çekerek) Vallııh1 

şimdi deli olacağım ... 

(Arkıu• " "'' • 
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iŞARETLER - -
Pazarlıksız satışın POLONYA -ALMANYA 

• 
zıyanı 

Musolini yeni bir 
nutuk söyledi 

Ruzvelt 
Cevap 
Bekl~y~ 

Okka yerine kiloyu kabul ettik, 
pazarlıkla alış veriş yerine pa
zarlıksız alış verişi kaba! ettik: 
Kabul etmemiz lazımdı. Tıpkı ala
turka saat yerine alafranga saati, 
rumi takvim yerine efrenci takvi
mi, alaturka yerine alafrangayı 

kabul etmemiz lazım olduğu gibi .. 

Polonya gazetelerinin 
Hitlere hücumu 

Varşova, 20 (A.A.) - Kurjer 
Fakat bunların hiçbiri ötekiler Poranny gazetesi, 1934 tarihli Al

Ruzveldin teklif elliği kon/ e
,.ans mutlaka akim kalacakmış 

Hitlerin cevabı 
hakkında henüz 
malumat yok 

gibi zararlı netice vermedi, Kilo ve 
pazarlıksız satış hayat pahalılığı -
ru arttırdı. Kilo ile alış verişimizi 

man - Leh ademitecavüz misakı 

ile 1939 tarihli İngiliz - Leh misa-

okka fiatine yapmaya başladık. kı arasında tenakuz bulunduğuna 
Pazarlıksız satışta esnaf ve tüccar 
müşteriden pazarlığın cari olduğu 
zaman ilk istediği fiati i.temeye 

dair Almanlar tarafından ileri sü

rülen iddiayı red ve cerhetmekte

Roma, 20 (A.A.) - B. Mussoli-/ tidai malfimatı olmıyan bazı kim
lli 1939 Roma sergisine iştirak e- selerin düştiikleri büyük coğrafi 
decek olan memleketlerin mümes hatalar bir tarafa bırakılsa dahi, 
SiHeri ve sergıyi haıırlıyanlar ö- on senelik karşılıkL garanti me
llÜnde irat ettiği nutukta ezcümle kanizması bundan d&ha az batıl 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiii;iiiii;iiiii;iiiii;iO,; v ı gto 20 (AA) _ H"tl . başladı ki, bu fiatin hazan yarıdan 
aş n n, . . ı erın • b"I d"" b"I •. . h .. Bu gazete divnr ki· 

Am ika · · ·· mh R 
1 

aşagı ı e uşe ı ecegını er muş- , • · 

dir. 

er reısıcu uru ooseve - . .. . .. . . Alm g eteleri bı"lhassa gı' terı otedenberı tecrube etmıştir. • an az • -
tin mesajına ne vakıt cevap vere
ceği hakkında Berlinde bir, glına 
malfunat yoktur. 

Bundan dolayı pazarlıksız satış rişilen taahhütler mucibince Po· ı 
temin edilemedi. En büyüğünden lonyanm Al.r.ıanya aleyhinde mü

en küçüğüne kadar her dükkanda, dahaleye mecbur olması ve bu tak demiştir ki: bir şey değildir 
Diplomasi mahafıli, Amerika her satıcıda ilk istenen fiati müş- d" d 1934 1939 ·til"l d 

Kundağı yakmak :niyetinde ol- B. Mussolini, teklif "edilen bü- h""k· t' · · dk. h 1 ır e ve ı a.ı arın an 
~ ume -~ın, şım. '. ı_ a va. ve ş'.'" teri kabul etmediği için satıcılar birinil tercih eylemek lztirarında 

yük konferansın muhakkak olarak raıt dahilinde sefirını Berlıne gon tenzilat yapmakta tereddüt etmi · ı . . . . . 1 laydık, taarruz hedefleri beslesey
dik, şimdi yaptığımız şekilde dün
Ya sergisini tertip etmek gibi bü

Yiik mikyasta bir işe karar vermez 

dik. 
Bu hal, bilik.is hiçbir kimseye 

taarruz etmek istemediğimizi gös 
tenr. 

Buna binaen bizi müttehhnler 

Bırasında oturtmal< teşebbüsü hak 
lız ve müdafaa edilemiyecek bir 
harekettir. 

Avrupa vaziyeti hakkında en ip 

akinı kalaca"'nı söyledikten sonra dermiş olan İngilterenin hattı ha- 1 b ti !ık b kalması halinı ılen sürüyorlar. 6' yor ar ve u sure e pazar aş ... 
sözlerini §U suretle bitirmiştir: reketne imtisal etrniyeceği müta - lıyor. Şimdi kanunun tatbik edi _ Halbuki böyle bir hal. vukua gele-

Malfuıı mesaja herhangi bir leasında bulunmaktadırlar. lemediğini gören memurlar daha mez. 
Vaşington, 20 (A.A.) - Hari - sıkı tedbixler almaya ve birçok es- Bu gazete, evveHI B. Hitlerin 

cevap verilsin verilmesin Roma ve 
ciye nezareti erkanından bir zat, nafı cezalandırmaya lüzum gör -mihver politikasının barış ve teş-

. . . .. . . Tokyoda çıkan Asahi gazetesinin düler. Bir müddet yine pazarlık 
rikı mesaıden mülhem bır politi- Roosevelt'in Japonyaya Musso - yasağı şiddetle tatbik edilecektir. 
ka olduğunu bir kere daha teyit !ini ve Hitlere gön&>rmiş olduğu Fakat madem ki pazarlıksız satış 
için zuhur eden bu fırsattan isti- mesaja benzer bir not göndermek fiatl, müşterinin teklifi ile deği -
fade etmemezlik yapamazdım. Al- niyetinde bulunduğu suretindeki şebiliyor, bir malın üstünde teshil 

30 ikinoikanun tarihli nutkunda 

İtalyanın bir taarruza kurban ol-! 

ması takdiriınde ona karşı bir yar-1 

dun taahhüdüne giriş'IliŞ olduğu-/ 
nu hatırlatrraktadır. B. Hitler, da 

manya ve İtalya bunu çok müsbet haberi hakkında sanılan bir suale edilmiş olan fiat inebiliyor, onnn ha ileri gitmiş, üçüncii devletlere 
cevap vererek Birl~şik Amerika inmemesinden ve sah~ kalmann -

delillerle lsbat etmişlerdir. 
halihazırda Uzakşarkta mevcut o- dan halk daima ziyan edecek de -

ve binaenaleyh bu meyanda Po

lonyaya karşı Slovakyanın her 

Dört Vekalet teşkilatında mühim 
değişiklikler yapıldı 

lan ihtilfıfın halli için Japonya ve mektir. 
diğer devletleri bir araya getirecek Pazarlıksız satış mecburiyetini 
bir konferansa iştirak etmeğe a- idame edebilmek, kanunu mer'i -
made olduğunu söylemiştir. yette tutabilmek için teshil edilen 

Güzel bir teşebbüs 
fiatJcrin asgariye indirilmesini te
min etmek lazım. 

türlü taarnııa karşı tamamiyetini 

zaman altına almıştır. Polonya Al-. 

manyanın bu garnntilerine karşı 1 

itirazda bulunmağa Wzum görme 1 
miş ve bunların Leh - Alman ade
mitecavüz misakı ilr kabili telif 

(BIJ§ taraf\ 1 inci sayfada) 
ll'lildürlüğü, dış tlcarP.t umum mü
dürlüğü ve teşkilatlandırma umum 
lnüdürlüğü olmak üzere üç umum 
lnüdürlük bulunacaktır. Ticaret 
Vekaletinde aynca tefti~ heyeti 
reisliği, hukuk müşavirliği, husu
ııt kalem, standardizasyon. turizm 
ve serg_iler, konjoktör ve neşriyat, 
ıat işleri ve levazım. seferberlik, 
evrak müdürlükleri bulunacaktır. 

Ölçüler ve ayarlar müdürlüğü iç 
ticaret umum müdürlüğünde bir 
fUbe müdürlüğü haline kalbolun
ınaktadır. 

Mevcut teşkilatta 
değişiklikler 

Türkofis rPislii(i 151!'volunmakta 

de Sanayi umum müdürlüğü, ma
adin umum müdürlüğü, iş dairesi 
reisliği, maden tetkik ve arama 
enstitüsü. elektrik işleri etüt ida
resi, teftiş heyeti reisliği, hukuk 
müşavirliği, hususi kalem, zat iş

le:i, levazım ve evr~k müdürlük
leri bulunmaktadır. Etibank ile 
Sümerbank da İktisat Vekaletine 
bağlı olarak kalınaktrdır. 

Muhabere ve münakalet 
VekAleti teşkilatı 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Eksenyetle bizde tercüme doğ -

rudan doğruya ;.,etinden değil, 
başka bir lisandaki tercümeden 
yapılıyor. Düşününüz: Bixinci mü
tercimin bütün yanlışlıkları bu 
kere berikine ilave olunarak lisa-
nımıza geçiyor. Sizi temin ederim 
ki fransızcadan tercüme edilmiş 

rusça eserler ekseriyetle altüst e
dilmiş bır haldedirler. 

Hele Kadim Yunan ve Latin 
eserlerini zikretmiyorum. Ke -
za yaşıyan Avrupanın klasik ede
biyattan. 

Halbuki kültürümüzün kuvvet-

Muhabere ve Mün~kale Vekale
tinin teşkilat kanun projesiyle pos 
ta, telgraf ve telefon, radyo, dev
let demiryolları. karayollannda 

lenmcsine bilha ,sa bu kaynaklar 
nakliyat işleri, deniz nakliyatı, sey hizmet edeceklerdir. 
rüsefer işleri, bunlara ait vazife ve 

Bugün garb filemi - doğrudan 

IKllAMC' 

Lord Halifaks 
diyor ki 

(BU§ tarafı 1 inci sayyada) 
hut Portekiz veya Pireneler hu -
dudunu tehdit eden askeri birta
kım harekat icra edilmekle oldu -
ğuna daır olan şayialara pek o ka
dar .ehemmiyet atfetmemek icap e 
der. Hali hazırda İspanyol ordu -
sunun terhisine şahit bulunuyo -
ruz ve mevzuubahis askeri hare ·· 

' katın bıiyük bir kısmının bu ter-

olmadığını ileri sürll)emiş, yalnız 

mümasil mısak:ar akdı hususun

da hareket serbestisini muhafaza 

etmiştir. ı 
Kurjer Poranny, tedafüi İngi-

liz - Leh itilafı ahkamının ancak 

Almanya tarafınd•n bir taarruz 

vukuu takdirinde binnetice gerek 

Lehistanm ve gerek Almanyanın 

imza etmiş oldukbn Kellog misa

kı mucibince tatbik edileceği nok 

tasında ısrar eylemektedir. Al • 

manya, Büyük Britar.yaya taarruz 

etmekle Kellog misakının diğer 

akidelere karşı temin etmekte ol
duğu menafiden mahrum buluna

cak ve Alınan - Leh misakı oto-

Po~onyayı idare edenler 

Polonya Erkanı Harbiye Reisi 
SMİGLY RYDZ 

onun yerine dış ticaret umum mr hesaplar, liman ve tPçhlzat işleri, doğruya _ •rönesans. ve •refor _ 
dür!üğü ihdas :ılnnmaktadır. Ser- denlz mahsulleri ve avcılık işleri, 

mıByon• devirlerinin birleşmeleri 
gi işleri Türkofısten slınarak tu- havayolları muhaber(' ve müna - mahsulüdür. 

his icabatından omlası tabiidir. Bü 
tün İngiliz milleti, İspanyol hü -
hiımelinin İspanyanın Avrupa mil 
Jetleri camiasındaki mevkiini is -
tirdad edebilmesi lçn memleketi 
imar ve son feci iki yılın yaraları
nı teşfiye etmek için sarfetmekte 
olduğu mesainin muva.ffakıyetle 

tetcvvüç etmesini temenni eyle -
mektedır. 

matik surette her iki akit için va- 1GNACY MOSCİCKI 

rizm bürosiyle birlikte turizm ve kale veY.iiletinin vaz'felen· cum" y· Gr k R ed b' t 
1 

. .. .. .. _.. · · - ıne e o - umen e ıya ı 

1 
er~ıler mudur!ugu ~allne ge~ek- ' ·sinden bull!nmaktadır. Bu işler- ve alelfunum kültürü ile doğru _ 
edır . . Gene Turkofısten n~şrıyn . ., meşgul olan ve evvelce İktisat.1 dan doğruya temasa gelmeliyiz. 

işleri alınmakta ve ~onjoktor ser-ı vekaleti ile Nafia vekaletine bağlı Bütün Avrupada olduğu gibi biz
v.islyle ~ir~lkt.e -~onı~ktör ve ne~- olan bütün daireler muhabere ve de de yunanca ve Iatincc bilgiçler 
nyat mu~url~ğü haline gelmek~- münakale vekaletine bağlanmakta yetişmelidir ve bunun için de hiç 
dir. Zat ışlen ve le\•azıın da bır ve aynca, hususi kalem, zat işleri, olmazsa İstanbul liselerinin biri -
llıiidürliik halınde teshil edilmiş - sinde bu lisanlar tedris edilmeli -

levazım, eVTak müdürlükleri ile 
tir. İcra Vekilleri heyeti kararna- dir. Ergt."" bu mukadder vak'a ola-

tefliş heyeti reisliği, hukuk müşa- ·• 
!neleriyle idare edil~n kadroların, vırliği ihdas olunmakatadır. Deniz caktır. Neden şimdiden olmasın? 
hepsi yeni tP.şkll!ta dahli olmuş - Bay Hasan Ali Yücel, böyle şe -

yolları ve limanları ile sair daire-
lur. Yeni t~kilat projesinde üc - refli bir teşebbüsü neden üzerine 

!erin tekaüt ve mümasılı sandıkla 
?etli me~ urlyetlerin bir kısmı da almasın? Biz de Homeri olduğu 
bareme alınmıştır. Yeni proje ti- rı da gene bu vekaletın kadrosu gibi okuyacak ve onu bize kendi 

caret vekaletinin taşra teşkilatını 

nııntaka ticaret müdürlüğü ünva
:nı altında bir müdiirün emrinde 
tevhit etmekte ve 12 yerde mın -

taka ticaret müdürlükleri lhdas 

içine girmiş bulunmaktadır. anlayışlanna göre izah edecek in-

Nafld Veka' eti teşkilatı sanıar yetiştirmeliyiz. 
Muhabere ve münakale vekale- Sonra, bu tercüıne edebiyatı -

tinin teşkilatı dışınd& kalan Nafi-, nm gençliğin yetişmesinde dahi 
anın muhabPre ve mürasele mü -1 azim tesiri vardır. 

İngiltere - Fransız - Sovyet 
Londra, 20 (A.A) - Times ga

zetesi, İngiliz - Fransız - Sovyet 
mukarenetinin iyi yolda ilerlLdi -
ğinı mü:;.1hede ederek Moskovamn 
Fransız - İngiliz ~kliiler~n~ cesa
ret ver'ci bir cevap gönderdiğini 
yazıyor. 

Daily Telegraph, Lord Halifak
sın dünkü nutkundan İngiliz-S<ıv
yet anlaşmasının Asyfa ve Uzak 
Şarka da teşmil edileceğini istih -
raç ediyor. 

cibülicra olmak kuvvetini kaybe- Kurjer Poranny, r.etice olarak 

decektir. Şu haldP Polonya, asla şöyle diyor: 

iki itil aftan birini tercih etmek za J .. s~de ve açık işleri iğlak etme-
rureti karşıs•nda kalmıyacaktır. melıdır.> 

Alman gazeteleri Von Papen'in 

Ankara Elçiliğine tayini hakkında 

hararetli neşriyat yapıyorlar 
Berlin, 20 (A.A.) - D. N. B. A-ı alan bir vazifeye gitmektedir. 

jansı tebliğ Pdiyor: Von Papen, eski Türkiyenin 

meselelerini bildiği içın eski Tür

kiye ile genç Türkiye, Atatürk'ün 

Börsen Zeitung. Von Papen'in 
Ankara büyük elçiliğine tayini 
hakkında şunlan yazıyor: 

Von PaP"n, son zamanlarda fev yarattığı bu mükemmel genç dev-
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Hitlerin ellinci 
yıldönümü 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

manya buna millcllrr cemiyetin -
den çekilmekle mukabele etmiş -
tir.• 

Von Neurath Polonya ile 1934 
de aktedilcn dostlu}- muahedesi 
hakkında şöyle demektedir: 

Eğer başkaları kör olmamış ol
salardı bu hadiselerın niyetlerini 
anlatmak için onlara kati gelirdi. 
Mezkılr muahedeye halk hiç de 
taraftar değildi ve Alrnanyaya a
ğır fedakArlıklar yüklüyordu. 1914 
tenberi ilk defa olarak gayesini 
bir hadise, Versaille~ muahedesi
nin ektiği ebedi kin ile tezat teş
kil eden bir hadise vukubuluyordu. 

Edenin 1934 de Bt>I"line yaptığı 
ziyaret bu İngiliz devlet adamı -
nın daha o vmanlarda bile iyi ni
yetler beslemediğini ısbat eylemiş 
ti. lngillerenin i:ıakikatte istediği 

bizi çenber içine almak için bir 
çok taraflı muahedeler akli idi. 

Hitler buna 1935 martında Al
manyanın askeri hürriyetıni ilao 
etmekle mukabele ey lcdi ve bu 
suretle de Almanyanın dıplomatik 
vaziyetini kurtardı. 

Müteakiben Von Keurath, 1935 
martında Hitlerin Reichtag'da ile· 
ri sürdüğü 13 prensıpi hatırlatarak 
şöyle demektedir: 

Eğer diğer devletler Hitlerin 
bu telakkilerini kabul elmiş olsa
lardı dünyayı birçok endişelerden, 
sıkıntılarda;ı kurtarmış olurlardı. 

Halbuki aksi yapıldı. Fransa Mos
kova ve Pragla ittifak eyledi. 

Şimdi Hitler harici siyasetini, 
kat'i olarak çizmiş bulunuyr Her 
tarafta ve bül\in vasııalarla komü 
nistliğe karşı mücadele etmek ve 
binaenal~yh İspanya ve İtalya ile 
müşterek ve müstake.r bir siyaset 
takip eylemek. 

Hitlerin misafirleri 
~rli:n, 20 (A.A.) - B. Hitlerin 

1 doğumunun 50 nci yı '<\önümü mü 
nasebetile Berline gelmi olan ve 
en az 23 memleketi temsil eden 
resmi misafirler arasında bilhas
sa İspanya namına A;razar kahra
manı general Moscardo, visamiral 
Estrada, İtalyan ıord usu erkanı -
harbiye reisi general Pariani, Fa

şist milisleri erkamharbıyesi reisi 

general Russo. sabık Macar nazır

larından B. Daranvi ve B. lmrcdi, 
Bulgar milli müdafaa rüesası, Yu 
goslav hava ordusu başkumandanı 

Türkiye, Yunanıstan, İsveç, ve Lit 

vanya mümessilleri bulunnı11ki11 -
dır. İngiltere ile Fran53 henüz ı·es 

mt heyetler göndermemişlerdir. 

Mamafih Lord Brocket ile İıaj:i\iz 
general Müller' Führerin misafy

leri olacaktır. 

Gafenko 
(Bll4 taran Z iııci sayfada.) 

yapılan iyi muameleden dolayı 

Gafenkoya memnuniyetlerini bil
dirmişler ve Romanyaya karşı ya

pılacak toprak metalibatına mü -
zaheret etmiyeceklerini ihsas ey-

!emişlerdir. 

Transilvanyadakl Al ıanl•"ln 

vaziyeti hakkında Al'nan rical'nin 

memnuniyet göstermesi, Roman -
ya mahafilinin nazarı dikkatini 

celbetmtştir. Çiınkü Transtlvanya etmektedir. Gene proje ile kulla
:ııılacak ticaret ataşeleri sayısı 14 e 
çıkarılmaktatlır. 

şavirliği ile tarife müsavirliği müs ı Bugün gençliğin eline gelişi gü
tesna olma!< üzere diğer Nafia ve-! z~ı. her şey geçebilir. Polis ve cü -
kaleti daireleri Nafia vekaletinin rum romanlarından fuhuş ve şeh
yeni teşkilat kanununu teşkil et _ I vet hikayelerine kadar her ~ey! Bu 
mektedi'r 'gibi eserlerden gençlik hangi fey-

Daily Mail, Paris muhabirinin 
aldığı bir haberde Sovyetlerin İn
giltere ve Fransadan bir Japon 
taarruz'.l karşısında yardım iste -
miş olduğunu bildiriyor. 

l h · et Jet arasındaki farkları kavnyabi-kaHide enternasyona e emmıy Macaristanın Roman.vadan yaptı~ 
lecektir. 

Yeni teşkilatta bilhassa turizm 
Ve sergılere ehemmiyet verilmiş, 

konjoktör müdürlüğü ile sergile
rin takviyesi esas ırözetilmiştir. 

Yeni teşkilatla döviz getiren mem

leketlerden seyyah celbetmek me
saisine bir kat daha hız verilece -
ği gibi, ihracat mallanmızın belli 

başlı Avrupa serl(ilerinde daha i
Yi bir şekilde tanıtılmasına da r 
hemmiyPt verilecektir. 

Ticarel. ve lktısat Vekalet- zi a~~~tepıerimizde ıaıebcye tah

leriııin yeni bUdceleri sis edilmiş bir kütüphane var mı? 
İktisat ve Ticaret Vekaletleri Halbuki gidiniz de komşu memle-

1<.etlerin mekteplerindeki talebe 
1939 bülçelerinın hazırlığını da k··ı·· h ı · · t ed" · u up ane erını emaşa ınız Bu 
bitirerek bütçelerini Başvekalete kiitüpbaııelerdeki eserler, taleb~nın 
vermişlerdir. Bütçeler Maliye Ve- ht ı·f ı ·· t "f mu e ı yaş arına gore asın e • 
kaletine havale edilmiş ve mez - dilmiş, sade hikayelerden başlı -
kiır vekalet tetkiklerine başlamış- yarak seyahatnamelere, romanla
tır. Ticaret Vekaletlnın 1939 büt- ra, büyük şairlerin eserleriı,e k; -

Aynca, iktisadi bayatın teza - İ 
çesi 1.667.800 lira, ktisat Vekfile- dar ihtiva eder. Tabii bütün bu e-

hürlerini takibe yanyacak anket
ler tertip etmek, endeksler tanzim 

tinin bütçesi ise l .5f.4.304 liradır. eserler, ayni milletin eserleri de
Bütçe kanun projesiyle teklif olu- !!ildir. Kısmı küllisi tercümedir. 

eylemek ve memleket iktisadiya- nan İktisat Vekllleti bütçesine na- İşte orta mekteplerde talebe bu 
tının devamlı tahlilleri ile resmi zaran her iki vek;j 1 1 in bütçeleri nevi mütalealar ile tedrici bir in
konjoktör etütlerini yapmak işine be .. b' 11. oks nd B k kişafa nail oluyor ve yüksek mek-

ş yuz ın ra n tı ır. u no ı ·-· • 

ihtimamla devam olunacaktır Top !ık k" 1kt" t Ve' ., t d . 1 lehe geldıgı zaman hakikaten ol-, · san , es ı ısa .itdJe ı aıre· 

rak ,l\e•i ofisi ve Ziraat ban- . . gunlaşmış bulunuyor. 
1 lerınden bır kısmının Muhabere İ t ht · .. 

kası da yeni teşkilat kanunu ilel .. • . l . ş. e mu ':'."~~n .. Maarif Vekılı. -
Ticaret vekAleti.ne bağlanmakta _ ve Munakale vekaletıne bağlana- mızın teşebbusunun memleket içın 
dır. cak olmasından ileri gelmektedir.! nekadar hayırlı ve feyizli olabile-

' 

, • Nafıa vekaleti ile Muhabere ve ccğiııi gösteren mütalcalar. 
ktısat Vekaletı teşkılatı Münakale VPkaletler; henüz 1939 Fakat biz bu meseleye yakında 
İktişat Vekaletinin teşkilat ka- bütçe projelerini hazırlamakla meş bir daha temas edeceğiz. 

il.un projeleriyle İktisat Veka!e& guldürler. Atımet Ajlaoğlu 

••• 
Londra, 20 (A.A.) - Lordlar ka

marasında beyanatta bulunan Ha
Hariciye Nazın Lord Hali:iaks, İn
giliz siyasetinin başlıca hedefinin 
sulhü muhafaza ve İngiliz tebaala
rının can, mal ve meşru menhaat
lerini korumak olduğunu söyle -
miş, İngiltere hükiımeli tarafından 
yapılmakta olan müzakerelerin ve 
verilen garantilerin tecavüz mak
sadile yapıldığı iddialarını red -
delmiş ve demiştir ki: 

•Hükumet, Britanya siyasetinin 
her türl;i taarruza mani olacağı ve 
herkesi dostça mtizakerelere sev
kedeceği ümidindedir. İngiliz hü
kumeti bütün sulhcu milletlerle 
beraber çalışmak isliyor. Moskova 
ile müzakereler de devam edecek
tir. .. .. 
Varşova, 20 (A.A.) - Leh ga -

zeteleri, siyasi komitenin bu ak -
şam .Staline'ni riyaseti altında ve 
Sovyetl~rin Londra, Paris ve Ber
litıdeki· diplomasi mümessillerinin 

ı~,ıra1<.ıe bır toplantı yapacağını Türkiye bizzat kendi kuvveti

haber vermektedir. Komite _Sov - 'nin yarattığı bir eser olduğundan 
yetleri mütecavize karşı vucude 

onun tam ve mutlak istiklili en -
getirilecek bir itilfıflar ve garan -

tiler sistemine ithal etmeğe matuf 
olan İngiliz - Fransız teklifleri 

karşısında Sovyet Rusyanın itti -

ternasyonal kanunun tsasıdır. Dün 

yanın mühim bir mevkiinde otu

ran Türkiye bugünkü kanşık va-

haz edeceği hattı hareketi takar - ziyette eheınmiyetli rol oynamak
rür ettirecektir. 
Konferansı, siyasi büronun fev

kalade bir içtimaı takip edecektir. 

Uzak Şark 
Londra, 20 (A. A.) - Yorkshire 

Post gazetesi, mütecavize karşı teş 
kil edilmiş olan cephenin Uzak 
Şarka teşmili ihtimalinden bahset
mektedir. 

tadır. 

Coğrafya, tarih ve kendi men

faatleri Türkiyeye, başkalannın 

teşebbüsleri karşıSJnda, bazı esas

lı prensipler tahmil eder ki bu 

prensipler kPndisini umumi vazi

yetin çerçevesi içinde tutmakta -

dır. 

talevlerin mevzuunu teşkil eyae -
mektedir. 

Diğer taraftan yine temin olun
duğuna göre, G:ıfenko, Polonyan111 

noktai nazarını da Berlıne bıldir

miştir. Fakat gerek Alman, gerek 
Polonya mahafili Gafenkonun Po

lonya hariciye n3.'ır• tarafınd~n 

böyle bir vazife ile tavzif edilmiş 
olduğunu kabul etmemektedir. 

---<><>--

Fransız kabinesi 
bugün toplanıyor 

Paris, 20 (A.A.) -Yarın saat 16 

da Elizede mühim bir nazırlar 

Bu gazete, bu meselenin - ipti - Börsen Zeitung, Türkiyenin konseyı toplanacak ve mühim ka-
dai bir safhada da olsa - evvelce ihyası eserinde şahsi meziyetleri - rarlar Cümhurreisinin imzasına 

Ç. r· · ·1 L d H lif ks ara arzedilecektir. ın se ırı ı e or a a - nin mütebar!z bulunduğu reisi -
sında müzakere edilmiş olduğunu cümhur lnö!"ü'nün k•ymetli arka- Ko~eydcn son« M"liye Nazırı 
ilave etmektedir. od Tü" k" . r:ıdyoda bir nutuk söyiıyerek, mil-

daşlarının, m ern r ıyenın 
Bu cephenin U2ak Şarka teş - . ı letin kendi müdafaası için muva-

mili, hali hazırda birinci safhasın- mümtaz mümessiller:nın Berlinde fakatine mecbur olduğu fedakar
da bulunan taahhütler silsilesinin Hitlerin ellinci doğum yıldönümü lıkların ehemmiyetini anlatacak 
ancak üçüncü safhasını teşkil ede- merasimine iştirak etmekte olduk ve bütün Fransızlar vatan \'e va
cektir. !arım kaydeylemektedir. zife hislerine müracaat edecektit. 
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Mural, tarlanın ortasında bulu· 
nan kuru otlarla ağaç kütüklerini 
yakıyordu. Bir hayli uğraştıktan 
sonra metruk bir kuyunun ağzı

u açabildi. Yarın burada çalıştı· 
racağı iki ırgat kurumuş menbaı 
açmağa uğraşacaklardı. cŞimcil 
tam vaktidir• diye düşünüyor ve 
bir yandan da elindeki demir ça
talla otların alevini bastırıyordu. 

Bu sırada yanından birisi geçti. 
Bu Benzel'di Mural, Benzel'in ver
diği selama cevap vererek: 

- Eyvallah Benzel, dedi, mer
haba, nasılsın? 

Benze! kasketini kaşlarının ÜS· 

tüne indirmiştL Sırtında avcı biçi
mi bir ceket vardı. Kasabaya inen 
yola saptı. Hem ıslık çalıyor ve 
hem de adımlarını ısbğın temposu
na uydurmağa çalışıyordu. 

Benzel de Mural gibi otuz yaşın· 
daydL Yalnız Mural ondan daha 
zengin olduğu için Mari ile evlen-

mek fırsatını elde etmişti. Şu ka· 
sabada da ne kadar güzel kızlar 
vardı hani .. Bu şirin kızların insa
nın yürE:ğinde uyandırdığı heye
can, tatlı ürpermeler unutulur gi
bi değilcii 

Mural biraz düşünceye dalmıştı. 
Ötedenberi onun canını sıkan şey 
kendi arazisinin Benzel'inkine hu

dud olmasıydı. Filvaki bu arazi 
pek geniş değildi ama gene Mu
rnl'ın içini kemirmekten hali kal
mıyordu. 

m.ıştı. Kansını ve hayvanlarını 

kurtarana bin lira verecektl 
- İki bin.. 

Bu, hiç te yabana atılacak bir 
para değildi. Fakat hiç kimsede 
ölüme atılacak göz yoktu. 

Nihayet Mural: 

- Öyleyse beni bırakın! diye 
haykırdı. Galiba hepiniz zengin ve 
korkaksınız! 

Ah, şimdi yanımda Benzel olma
lıydı; diye düşündü. Sonra boğuk 
bir sesle bağırdı: 

- Benze!, Benzell .• 

Bu haykırışta şu üade vardı: 

cOnu ölüme bırakma, kurtar da i 
senin olsun!> 

Fakat ne yazık ki Benzel ortada 
yoktu. 

Ondan sonra müzayedeyi biner 
biner arttırdı ise de bu gayreti de 
faydasız bir netice. vermekten baş
ka bir işe yaramadı. Bu ümidsiz 
çırpınış ta ağzı köpüklenip gözleri 
kan çanağına dönünciye kadar sür
dü. Nihayet onu alıp götürdüler. 

Şafak sökerken yalnız dört beş l 
kişi Mural'ın evine doğru yollan
dılar. Ortada hala kıvılcımlar du
ruyordu. Yanık kokusu da dağıl
mış değildl Evin duvarları yıkıl

mamıştı. Boş pencerelerde sanki 
siyah camlar vardı .. 

Mural dört arakadaşile evin her 

tarafını gezdi. Yatak odasına gir
dikleri zaman yerde insan kemik
leri ile iki kuru kafa buldular; 
Genç adam bu iki kuru ·kafanın 

Küçük Aya 

iKDAM 

Feci bir tren 
kazası oldu 

= 
B i r g e n ç kendi 

hatası yüzünden 

iki ayağını kaybetti 
---..... :::: : : : t =t ::: := 

İzmir (Hususi) - Halkapınar 
istasyonunda bir tren kazası olmu~ 
devlet demiryolları işçilerinden 

biri tren altında kalmı~. zavallının 
iki ayağı ezilmiştir. Vaka şöyle ol
muştur: 

1 
Sabahleyin saat 6,45 de Basma

hane istasyonundan Burnuvaya 
hareket eden 53 sayıh havali ka-
tan, Halkapınar istasyonuna var
dığı sırada henüz durmamıştı. Dev 
let demiryolları Halkapınar Cer 
atelyesinde işçi 25 yaşında Sait 
hareket halinde bulunan trenden 
yere atlamış, fakat öni.!nde kum yı 
ğını bulunduğundan aş:ığı doğru 

kaymıştır. B•.t yüzden her iki aya
ğı rayların ilzerine diişmüş, arka
dan gelen vagonun tekerlekleri iki 
ayağı üzerinden geçraiş ve zaval
lı işçi, ağır surette yaralanmış, a
yak kemikleri parçalanmıştır. 

Tren derhal durmuş. hadise müd 
deiumumiliğe haber verilmiş, tah
kikat yapılınca işçi Sa:din, Halka· 
pınar istasyonunda indiği takdirde 
üç yüz adım kadar geriye doğru 
yürümemek için trencen atladığı 

fakat ayakları kayarak trenin al· 
tına düştüğü anlaşılmiştır. 

---oo>----· 

Zararlı kırağı 
Mur~l kasabada oturuyordu. Gü

zel, yepyeni ve şirin bir evi vardL 
kime ait olduğunu pek iyi anladı; Yukarda iki resrr.ini gördüğü-' Mahsullerin gördüğü 

zarar çok mühimdir 
dişlerini gıcırdatıp yumruklarını , nuz bu hayvan Ber:m Hayvanat 
sıktL İhtiyarlar ise sadece istavroz bahçesinin meşhur cly~sıdır. 

41~~~ YnDnncdl©ı ~ 

©lDku~D©ınan yo04 
Meşhur yıldızlar akrab 

aynı mesleğe çeki~ 

Sinema aleminde IF~ 

olup bitenler 
Her sene olduğ'u p,ibi bu sene 

de Fransız sinema !>alcmlarının sa-

hipleri toplanmışlar, aralarında 

en çok alkışlanan ve filmleri en '#' 

fazla para getiren 12 Hkek artist· 
le, 12 kadın yıldız SE'~crek, bu ar-

tistleri 1939 un filmleri en çok 
beğenilen, rağbet gi:ıre, yıldızları ' 
olarak ilan etmişlerdir. 

Bu yıldızlardan on iki erkek 
şunlardır: 

Jean Gabin. Louis Jou;·et, Fer
nandel, Rai.rnu, Pierre Fresnay 

Charlcs Boyer, Sacha Guitry, St
rqheim, "Michel Sunon, Tina Ros· 
si, 

VİVİAN ROMANCE 

del 

bir ~ 
dide 

fınd 

rilm 

mine 

Kadınlar: Vivan Romance, Da
nielle DarriE>ux, İvonrıe Printemps. 

Michel Mo,·gan. Cor;nne Luchaire 
Annabella, Elvire Pcpt>sco, Greta 

Garbo, Edwige Feuillere, Fran-
alıp yürümüştür. Loretta Young net 

Genç adam çalışırken bir aralık 
kilise çanının acı acı çalmakta ol
duğunu duydu. Evine doğru başı

nı kaldırıp baktL Çamlarla, meşe
lerin arasına sıkışmış bulunan bi
nayı görmemekle beraber hayal 
meyal ahırla ambarı seçebiliyor
du. 

çıkardılar. 1 Geçenlerde müreblı!nin eır.rine 
itaat etmediği için bir ay r. apse 
mahklı.m edilmiş. 

çois Rosaye. 
İzmir. (Hususi) - Vilayetimiz- Bu tasnife göre Dnnielle Dar _ üç kız kardeşi ile birlikte yeni 

deki alakadarlara ge'en malumata riex ve Fernandel b:rinci planda bir film çevirdi. Jear.Ptte Mac Do· sat14 
göre Manisa ovasına fazla miktar- yer alıyorlar. Vivan Romance *'n nald'ın küçük kız kardeşi de Luise ğaz 

Hemen kasabaya doğru koşma
ğa başladı. 

Kireç ocağında 
feci bir kaza 

Bir Alman mecır.nrunnd'.l.n a1dı

ğımız bu resim altınd? şunlar ya· 
zıhydı: 

da düşen kırağı. bağlarda mühim 
zararlar yapmıştır. Burnuva ziraat 
mücadele istasyonu memurları, 

cMahkum ayı itaatsizliğt elden bölge dahilinde k:rağının yaptığı 
bırakmadığı için tahliye edilme · zararları tesbit için t:ıhkikat yap
miştir. Bakınız demir parmaklık - maktadırlar. 

Rainer'in Amerikada yeni çevirdi

ği cFacia mektebi• filminde rol 
aldı. 

taya 

mek 

sind~ 

Yokuşun başına geldiği zaman 
yüreğinin duracakmış gibi sıkıldı
ğını duydu. Bir an evvel eve gir· 
mek ve karısına mülnki olmak is
tiyordu. İnsanın o kadar güzel bir 
karısı oldu mu rahat yaşamasına 

imkan yoktu. 

Üç kişi kireç kuyusuna 
düştü, ikisi yaralandı, 

biri de öldü 
ları kurmağa nasıl çalışıyor.> Haber Rldğımıza göre Manisa 

Olivia DPhavillanrl'ın kız kar-~ 

dcşi Jean Fontain de arka arkaya t 
filmler çevirmektedir. Bu genç ar :ı 

Şu anda muhakkak, ki Mart ak· 
şam yemeğini hazırlamakla met
guldü. Otların bile tutuşacağı ka
dar kızgın bir sıcağın hüküm sür
düğü bu saatlerde Mari vücudünUn 
bütün hatlarını meydana çıkaran 
ipince bir elbise giymiştir" 

Kilisenin çanı hala çalmaktaydL 
Bu çalınış bir tuhaftı. Biraz daha 

·yilriidü; evinin bulunduğu cihete 
doğru yaklaşınca oradan kızıl bir 
alevin çıkmakta olduğunu gördü; 
heyecandan kalbi duracak gibi idL 

ovası bağlarından b·r kısmında 

Balıkesir-. {Hususi) _ İvrindi • yüzde 60, bir kısmınd::. da yüzde 
ocağın etrafında oturup konuşma-

nin Bozviran köyünde kaçak bir 50-75 arasında zarar \'ardır. Mah • 
ğa başladıkları sırada kireç kuyu- ·· d ı ~ tah · kireç ocağı yakılırken feci hır ka- sulün bu yuz en az o.acagı mın 
su birdenbire çökmüş, Hasan oğlu 

za olmuştur. ediliyor. 
Nahiyeye bağlı Bozviran köyü Yusuf, Arif oğlu Nebi ve Osman Dört sene evvel f,ızla miktarda 

muhtarı hükfımete haber verme • 
1 
~ğl~ ~l y~nm.~ta olan kuyunun 

1 kırağı düşmüş, zararlar yapmıştı. 
den köy civarında kaçak bir kireç 1 ıçerısıne duşmuşlerdlr. Bunlardan Meteorolojik tetkıkler, bu sene de 
ocağını yakmak üzere etrafına Yusuf belden aşağı ve Nebi de iki fazla miktarda kırağt düştüğünü 
topladığı beş altı kişi ile gece sa- ellerinden, belinden ve sol gözün- göstermiştir. Kırağı b•.t sene en çok 
at 20 aralarında ocağı kazıp yak - 1 den ağır surette yaralanmışlardır. Kemalpaşa, Foça, Turgutlu, Mani· 
mağa başlamışlardır. l Diğer üçilncü Ali de yıkılan o· sa ovası ve Salihli lıı•vallsindeki 

Aradan iki saat geçmiş, bunlar cağın altında yanarak ölmüştür. ) mahsulle~e zarar vermiştir. 

Olanca hızile koştu. Hızla ko
prken ayağına bir taş çarptı; yere -
yuvarlandı. Doğruldu, ve tekrar 
k()fmağa koyuldu. 

Ta2e, reçineli çamların tutu.şm.a
alle büsbütün hızlanan alevin, sesi
ni şimdi adamakıllı duyuyordu. _ 

Elli kadar köylü yangının etrafın-
da toplanmış hiçbir yardımda bu· 
lunmamanın verdiği azap ve üzün. 
tüy le şaşkın bir halde ateşe bakı· 
yorlardı. 

Köylülerden biri Muraı•ı görün
ce haykırdı: 

- Karın nerede Mural T 
Karısı mı? O, herhalde yangın 

başlar başlamaz kaçmış olacaktı.. 
Fakat hiç birisi onu görmemfitL 

Mural evin içine dalmak istedi; 
fakat köylüler onu kollanndan tu
tup mani olmağa uğraştılar. o za
man genç adam gükrer gibi bir ses
le: 

- Beni bırakın, bırakın beni! 
Goz göre göre onu ölüme bıraka
mam. Zaten bütün sığırlarım. bey
girlerim içeme .. 

Yüzünden, ter mi yoksa yaş mı, 
ne oldugu belirsiz damlalar akı· 

yordu. Yangına ilk yetişenler va· 
imi içeriden imdad sesi duymu.:r 
lardı ama rüzgarın yardımile bir-

denbiı e ~Jdetlenen yangın yüzün-

den ağaç ve devrilen çatı yıkılır· Kaliforniyada her mev•im aıatı yukarı deniz 
kcn, insanlarla hayvanların sesini ve gezme aylarını te1kil eder. Burada aık aık 
ayırmanın imkanı var mıydı? yapılan ccşitli mÜ•abakalar o etlencelcri büa-

Herkes grup grup olmuş Mural'a bütün kı;mellendirmelc icin bir vesiledir. Yu-
yaıdım etmek istiyordu ama hiç tel ' 
kimsede cesaret görünmüyordu. lrarıda re•mini gördütünü.z genf k :ıclında 1939 

_ Bin lira_ J yılı için " Sarııı,, eü:z.eller kralifesi ,, •~çilmi,. 

__ ..J 

FERNANDEL 

başta gel~n yani en ~·ok sevilen 
yıldızlardan biridi" Amerika ar • 

tistleri arasında ise te:~ih edilen 
·aretadır. Halbuki (İlahi Greta) 

tist te kız kardeşinin şöhretini ya- ... 

kın bir şöhret yapmıştır. 

Lan kız kardeşler de şöhret yap 1 buluı 

mış yıldızlar arasındadırlar. 

Herhalde meşhur bir yıldızın 

yakın akrabası olmak sinemaya in 

tisabı daha kolayla~tırıyor. Fa· 
kat bunun için de yinl! istidat sa• 

garip 

de R 

oynıJ 

nesinı 

hibi olmak, rolünü iyi becermek 

lazımdır. Bu sayede ve filmdeki ken 

meşhur Doı.ıglas Fairbanks'ın şöh· 

retini, oğlu Junior Douglas Fair -

banks'ın birdenbire parlıyan yıldı-

zı gölgede bırakıverdi. 

Fernandel'in karde,i gibl .içle- kocatl 

rinde tam bir sana_t a~kı bulunmı- Tayl 

yanlar ise işte bu görünmeden son hidisE 

ra ortadan kaybolun gidiyorlar. 

Demek ki sinemada iltimas hiç 
olan~ 

kahka 
artık Amerika halkının teveccü -
hünü kaybetmiş bulunuyor. Fran
sızlar arasınca ise h!ıleı; eski sev- te istendiği neticeyi vermemekte -

gisini muhafaza etmektedir. dir. 

Meşhur yıldızlar akiabala
rrnı da aym mes~oğe yekiyor 

Son zamanlarda t:ınııırnış yıl

dızların J· ardeşlerl daha yalılar!

nın çocukları sinemaya intisabı 

bir adet haline getirdiler. 

Meşhur Fransız komiği Fcrnan 

1 

del son çevirdı i filır.ierindf'n bi-

rinde kızı Josette'e k-.:çuk bır rol 

ı vermişti. FernandC'l bir aralık kar-
desine de filmlerinden birinde rol 
verdi. Fakat kardeşi yalnız bir 

fılm çe\•irdı 'ile nazarı dikkati cel
bedemediği için scss~z sadasız or
tadan çekıldi. 

Oldukça fenn bir r.etice veren 

bu hııdis- başka ytldı~Jarın ccsare

tir. i k rmış dPgildir. Fvvelce birkaç 
filminde karısına da rol \'ermiş o-

lan Harry Baur son iılmi olan 
cRe:s Hantı>caur» filminde ise o-

ğ ıllarına rol vermiştir. Fransada 
bırdenbiıe parlıyan ve çok genç 

yasın rağm"n iıstüst<> filmler çe
virerek büyük bir sükse yapan 

geı ç yıldız Corir ne Luchnire'in 
ki.ıçük kardeşi 1"lorence Luchaire 

de cSaman Alevi> filminde küçük 
bir rol deruhte ederek sinemaya 
ıntisap etmiş bulunuyor. 

---00'----

ARTiST RESiMLERi 
I 

ile ko 

ne filr 

kiran~ 

oldu~ 

bu filr 

kin y 

dası vı 

in daiı 

filmler 

tehyiç 

de maı 

ı .... · 
f .... , 

caktır. 

filmdek 
filmin 

Herkes yerinden sıçradı. Murti ı' tir. Kendi•i Holivat Film kumpanyalarından 
yüksek sesle bu teklifi ortay~a...!a~ ... ~----~-~----------~----birüul.. fi•ürto..hb ---JJ- ;,,,ı,:. ___ ~.ı_-~~-----~~------'L---- - ·------· 

cMis~ 
yor. M 
lacaktır 

l nü kim 
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DilrIYB. meseleleri 

Arnavutluğun işgalinden devletlerin garantile
rine kadar Yunanistanın geçirdiği tehlike 

Bir Alman 

gazetesi va

ziyeti nasıl 

tahlil ediyor 

Yugoslavya 

çember içinde 

kalmak lehli-

kesi karşısında 
l 1arım aksatmış ve nihayet parti 
1 politikacılarının sahsi menfaatleri 
j yüzünden meydana gelen ayrılığın 
kapanması için pek çok zaman kay

bedilmiştir. 

Enternasyonal reaksiyonu itiba· 
rile, Almanların Bohemya ve Mo
ravya'da tesis etmiş oldukları pro
tektoranın bir mukabelesini ifade 
eden İtalyanların Arnavutluk iş· 

gali; mihver devletlerinin istihdaf 
ettikleri gaye etrafında tekmil 
Balkan devletlerini intibaha davet 
etti. Romanya, Almanya'nın ya
kınlaşması üzerme kendini tehdit 
altında görmektedir; Yugoslavya, 
çember içine girmek tehlikesi kar
şısında bulunmaktadır; Yunan -
Arnavutluk hududunda ise, bugün
kü günde İtalyan askerleri gelip 
yerleşmiştir. Maamafih, cenubu 

şarki devletleri böyle bir inkişah 
çoktan hissetmişlerdi; fakat, garp 
Avrupası buna kulak vermek iste
memiştir. Diğer taraftan, Arnavut
luğun İtalya'ya bağlılığı eskiden
beri gözönünde tutulup hesaba ka
tılmış olduğu için, dikkati celbede
cek derecede sükilnetini muhafa

za eden Yugoslavya'ya şaşmamak 
gerektir. Bu böyle olmakla bera
ber, Yunanistan, hB.diselerin seyri
ni endişe içinde takip etmektedir. 
Bu devlet de, İtalya'nın Arnavut
luktaki nüfuz ve üstün mevkiini 

önceden bilmiş olmakla beraber, 
hudut bölgesinin kat'i surette işgal 
edilmesi üzerine vaziyet, şimdi acı 
bir hakikat halinde tecelli etmiş
tir. Bu hadise, 1923 ağustosunda 

Arna·vutluk • Yunanistan hududu 
tanzim ve tesbit edilirken enter
nasyonal komisyonda bulunan İtal
ya mümessillerinin öldürülmesi 
neticesinde çıkan ihtilat yüzünden 
Korfu'nun işgalini Yunan milleti
ne yeniden hatırlatmıştır. 

1 
Rejiyonal muahedeler, Yunan 

. emniyet sisteminin temelini teşkil 

' etmektedir. Türkiye ile Yunanis-

,4 1 .. _ .... ___ atrt. tan arasında 30 ilkteşrin 1930 tari-

hinde aktedilmiş olan dostluk ve 

bitaraflık anlaşması, Ege denizin

de sulhu tesis etmiş ve Türk • Yu

nan münasebetlerinde yeni bir 

MUSOLİNİ 

gayrete geçmişlerdir. Bir Akdenız 
devleti olması hasebıyle yüzünü 
garbe çevirmiş olan Yunanistan, 
sırtını takviye etmek bakımından 
her cihetle haklı idL Fakat, memle
ket içindeki kargaşalıklar (Veni
zelos'un devrilmesi, mart isyanı, 
monarşinin avdeti) diplomasi plan-

hava yaratmıştır. 

Cenubu şarki Avrupasında son

radan yapılmış olan anlaşmaları.ı 

hepsine bu muahede temel olmuş
tur. 

ispanya harbi g a ı i b i General 
Franko ve ltalya, Fransa 

• • 
Fransızlara göre ispanya ltalyan 
tahakkümüne dayarıamıyacaktır 

N eden gizlemeliyiz? Bir yol i kuvvetinin ne olabileceğini ölç -
münasebetleri mükemmel de- mesini Lilmedik. Ve cenubu şarkı 

ğildir, cite yandan İtalyanlar İs • komşularımız, Avrupq henüz bu 
panyadan ayrılmalarını pazaıclığa kuvveti tanımakta tereddüt eder

koymak ve paalhı ödetmek istı - ken, Fransanın, vatanlarını, bü -
yorlar. yük bir devlet olarak mütalea et-

Hele bugünkü günde, İtalyan'la
rın, Arnavutluk sahilindeki Santi 
Karanta'dan Korfu'ya gözlerini 
dikmiş olduklarına göre, Yunan 

Birinc, nokta: İspanya ile Fran- memiş olmasına çok gücenmişler
sanın münasebetleri, Pariste bu- dir. 1918 • 1919 da, İtalya, bizim 
lunan mareşal Petain, orada an - tarafımızdan layık olduğu merte
laşmanın iki zıd tefsiri ve bunları beye çıkarılmadL Daha sonraları, 
uzlaştırmak imkansızlığı karşısın- İtalyanın gururu .ansızın faşizm

. gururunu pek acı bir surette renci
de etmiş olan o hadise, bugün ye
niden tasa ve kaygu mevzuu ol· 

. muştur. 
Bu son vaziyette Yunanistan 

için bahsin mevzuu olan cihet, 
müstakbel hadiseler karşısıntı.a 

gerek diploma.si gerek askerlik ba
kımından kafi derecede kuvvetij 
olup olmaclığı meselesidir. 

Cihan harbinden ve bu harpten 
sonraki devirden acı tecrübeler al-
mış olan Yunanistan, ne Yugoslav

ya'yı tecrit etmek maksadiyle ha
reket etmiş olan Musolini'nin 1928 
deki planlarına filet olmuş, ve ne 
de bunun bir aksi olmak üzere 
İtalya aleyhinde bir oyuncak va· 

ziyetine girmiştir. Bu itibarladır 

ki, Korfu hadisesinden sonra, ara
sıra hududu tanzim ve tespit edilip 

ortaya çıkmış olan ihtilafların önü
ne geçilebilmiştir. 

Roma ile Atina arasında 1928 de 
aktedilmiş olan dostluk anlaşması, 
istikbalde tutulması derpiş edilen 

da kalmış. 

Bir misal alalım. İspanyanın 
bizden ıstediği materiyellerin bir 
kısmı bedeli ödenmemiş mallar -
dır. Fransız topraklarına igren bu 
malları satıcıları geri istemekte -
dirler. Biz bu işde sadece transit
çi idik. Mallar bizim değildir. Bu 
itibarla başkalarına teslim ede -
meyiz. Fakat İtalyanın nazarında, 
bunlar münhezim Katalonya or -
dularının İspanyadan götürdükleri 
ve belkı nasyonalist ordulara kar
şı kullanmış o1dukları m~kineli 

tüfekler ve topraklardır. 

Bunu psikolojik bir kayıtla te
barüz ettırmelidir. Bu, münazaa 
esnasında ehemmiyetsizdir, fakat 
biz yepyeni, ve bir ahınlede eski 
zamanların İspanyası seviyesine 
fırlamış bir İspanya karşısında bti
lunmaktayız. Son üç asrın mü -
tereddi ve daima mağlup İspan -
yası sanki şiddetli bir rüzgarın 

tesiriyle ortadan yok oluvermiş -
tir. Son sekiz yıl bu İspanyayı tas
fiye etmiye kafi gelmiştir. Bu si
vil harp esnasında meydana gelen 
İspanya mağrur ve kuvvetli ve 

yol için bir çığır açmak gayesini eski kahramanlık devrinin hava

istihdaf etmişti. Fakat, bu anlaş- sını yaşatan bir millettir. 
madan başka birşey yapılamadı; Bunda ifrat olmadığını söyle -
çünkü, münazealı olan hiçbir me- miyorum. 1939 İspanyası nüfusça 
selede bir hal tarzı bulunamadığı zayıf, oldukça fakir, damarları ha

gibi İyoniyen denizi sahillerinde Uı açık, kana bulanmış harap ve 
bulunan her iki devlette de bu me- netice ıtibarile görünmek istedi -
selelere temas etmek temayülü gö- ğinden aşağı bir seviyededir. İyi 

bir müşahit nazarında bugün do
ğan İspanya kuvvet itibarile ne 
Charles - Quint'in, ne de ikinci 
Philippe'in İspanyasıdır. Fakat 
kuvvetın husulüne intizaren, gu • 

rülmemiştir. 

Maaınafih, vatansever Yunanlı
lar, İtalyanların işgali altında bu
lunan on iki adadaki halkın ekse-

riyeti Yunan olduğunu, zaman za- rur geri gelmiştir ve şimdiden te
man cihana hatırlatmaktan gerı 7.ahür etmektedir. Bunu hesaba 
kalmamışlardır. Buna mukabil, bu ·' tmamız 18.zımdır. 
adala·rda yaşıyan 14.000 İtalyan da B iz 1870 denberi İtalyayı an • 
faal olmaktan geri kalmamıştır. lamasını bilmedik. İtalya da 
Ve- Yunanistan'ı İtalya'nın ekono- ..... r tereddi devresı geçirmiştir. Bir 
mik ve ideolojik yayılma çerçeve-! zamanlar İtalya ancak bir harp 
si içinde işleyip hazırlamakta, bu- ı sahası haline ifrağ edihniştL 1870 
gün her vakitkinden daha ziyade den itibaren İtalyanın müstakbel 

le inkişaf edince biz, gerçekten 
mevcut oian tiyatrovari ciheti işa
ret etmekle iktifa ederek bunun 

altında mevcut olan reel, sağlam 
ve hakikaten kudretli tarafı gör -
mesini bilmedik. Hatamızı anla -

maya başlıyoruz. İspanya husu -
sunda ayni büyüklükte bir hataya 
düşmemeliyiz. İspanya dün ikinci 

derecede bir milletti. Aşağı yukarı 
Fransa büyüklüğünde olan yarı -

nın İspanyası, mükemmel an'ane
leri ve 18.tin Amerikasındaki mu -
azzam faaliyet sahasiyle pek ça

buk birinci sınıf bir millet haline 
eglecektir. Bahusus ki bir adım o

nu sevketmiye hazırlanıyor gö -
rünmektedir. Yakında başvekil ta

yin edileceği söylenen Frankonun 
kayın biraderi olan B. Serrano 
Sunnerden bahsediyorum. 

Şimdi İtalyanın İspanyadan ay
rılmaları meselscine eg:iyorum. 
B. Musolininin bunu pazarlık et -
mck için elinden geleni yapacağı
nı söyledim. Fakat bir gün oradan 
ayrılmak icap edecektir. İspan -

yollar bundan böyle yalnız Fran
sızlara karşı değıl, kendllerine ta
hakküm etmek istiyen İtalyanlara 
karşı da mağrur ola"4klardır. 

Londra ile Parisin şuna dikkat 
edeceklerini umalım: İtalyanların 
İspanyadan uzaklaşmaları mu -
kadderdir; bizzat İspanyollar bu -

nu istemektedır. İspanya yarın ne 
bir Alman ve ne de btr İtalyan sö
mürgesi ol..tcaktır. İngıliz - Fraıı 
sız - Amerika kapitalizminin bir 

sömürgesı de olacak değildir. İca
bında, kendini dünyanın en anti -
kapitafüt kanunlnriyle müdafaa 
edecektir. Yarının İspanyası mo -
dern bir devlet, vuni parlamento
suz, fakJt eski krallık devrinde 
kendisini idare eden aristokrat'k 
kuvvetlerden kıırtı.Wnu~ bir re -
jim olacaktır. 
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Alman devlet reisi Hi 1 rin ellinci yıldönümü 
mecmualarının neşrettiği birkaç 

münasebetile Alman 
resmi 

SAYFA 5 

Cuma 
Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk müziği - Pl 
Saa lt3: Memleket saat ayart, ajam 

ve meteoroloji haberleri 
Saat 13.45 - 14: Müzik (Karışık PI'OI 

ram - Pi.) 
Saat 17.30: Konuşma (İnini.ip tarihi 

derı;leri - Halkevinden naklen.( 
aat 18.30: Proıram, 
Saat 18.35: Müzik (Operet mO.•iii -

Pl 
Saat 19: Konuşma. 
Saat 19.15: Türk mil.tiii (Fasıl lıe -

yeti.) Tahsin Karakuş ve arkadaşları. 
Hakkı Derman, E§ret Kadri, Hasan 
Gür, Hamdi Tokay. Basri Üfler. 

l 
Saat 20: Azans, meteoroloji ablıer -

!eri, z.lraat borsası (fiat.) 
Saat 20.15: T!lrk müziği. Çalanlar: 

Zühtil Bardakoğlıı. Cevdet Çağla, Ke-

l mal Niyazi Seyhun .. Okuyanlar: Halülı: 
Recai, Melek Tokgöz. 1 - Şemsettin 

( Ziya - Hicaz şarkt: Kim görse seru. 
2 - Rifat Beyin - Hicaz şarkı: Sislen-
di hava, 3 - Rahmi beyin - Hicaz şar
kı: Akşam edri yine sular, 4 - Zühtü 
Bardakoğlu - Santur taksimi. 5 - De
denin - Şetaraban ı;arkı: Gözümden 
göynümden. 8 - .. . •. .. . . • Şetaraban 

ı ııarkı: Gecemlz. 7 - tl'sküclarlı Ziya 
beyin - Tahir buselik ıarkı: Nim ni -
g~a kail oldum. 

Saat 20.45: Türk milzil! (Saz eser • 
leri.) Çalanlar: Falılre Fenıan, Refik 
Fersan. 

Saat 21: Memleket saat ayarı. 
Saat 21: Kon<ı1ma. 
Saat 21.15: Eslıam, tahvilAI, kambi

yo - nukut borsası (!lal) 
Saat 21.25: N<1'ell pWc!ar - R. 
Saat 21.30: Milzilı: (RiyaseUcümhur 

Filarmonik orkestrası.) Şet PraeloriUL 
1 - R, Heuberger - Opera balosu: O -
pemball operetinden uvertür. 2 - 1. S 
traua - cViyana onnanında masa.llar> 
3 - F. Lelıar - (Altın ve gümüş• 4 -
J. Strauııs - •Güzel mavi Tuna• 

Saat 22.30: Müzilı: (Opera ııyar!an • 
Pl) 

Saat 23: MQ,llı: (CUband - Pi.) 
Saat 23.45 - 24: Son aJaıı.1 haberleri 

ve yarınki proııram. 
4 .. '"' ......... .,.,... ...... 4 ,., 

GÜNÜN PROGRAMI 
..... ,,.,,, '"' • . ... . . . ..,... 

; Zır Deliler 
HALK 
OPER.ETİ 

iPEK ı Cambazhane ço • 
cuğu 

MET.EK J Kutup Yıldızı 

SARAY ı Venedik T!eni 

SÜMER ~ Herkül 

TAKSİM ı Sonsuz Mücadele 
1 

• ALEMDAB 
; Büyük Vals J MİLLİ 

TAN : İlkbahar geceleri 

SAKARYA f Olimpiyat gençl~ 

HALE ; Büyük Vala 

LALB r Hergill 
A.LKAZAa l Görüıunl1'en CUlll 
AYSU 'Cemile 
AKIN : Cici Anne 
FEBAB 1 Y &fUlll AfJı: 
AZAK ; Y &fUlll AJk 
Yaldm : Zambak 

PARA BORSASI 
AllKAllA 

IO ·4·11t 
llA.,A .. t 

l 8TUIJK ~ ..., 
100 DOLA& 1%6.'1015 
100 FllANlt a.3550 
100 LiBE'l' 6.6650 

100 isvtÇRE 1'r. ZS.(075 
100 FLOIUN 11.%6'15 
100 BAYİŞMAU 50.'1%75 
1'0 BELGA Zl.3050 
100 DRAHMİ L0925 
100 LEVA L5I 
100 PEZETA 14.035 

100 zwrt Z3.78'15 
100 PENGO H.9675 
100 LEY 0.9050 

100 DtNAB !.8925 
100 YEN M.62 

100 İSVEÇ KT. 30.SS 
100 BUBLE !3.9025 

Eahem va Tehwl aı 

Ergani (Kuponsuz 19.· 
1933 % 5 Hazine 

tahvili 29.25 
Türk Umum tiyatro 30.-

S L B 1 l FIAT LEAi 

Ku,.uı s. 

Bakla • • • • • 8-
Araka 'l -
Bezelye • • • 8-
Pırasa 2-
Ispanak • 2-
Havuç ·-Taze yaprak • • • 15-
Kereviz kök . 3-
Kereviz yaprak 2-
Enginar ·-Karnabahar . • ıs -
Yeşil salata 100 det 30-
Pancar Z-
Maydanoz • -to 
Dereotu -50 



SAYFA• 

w~ . ESKi YUNANIN ŞUH KADINI r 
~Iv~.~~.~mo~,s~,~~Y, A J 
Sokrat: "Ne dersiniz çocuklar ... 
Atos çiftliğine süt içmeğe gide-

1. . ? d d" ım mı. ,, e ı 

Gece .. şarkılaı, abınkler ıçiı:de .. 
köşelerde öpüşmeler, sedirlerde 
kucaklaşmalar arasında, tatlı bir 
saniye gibi geçti. Ora.da bulunan -
)arın hepsi pek zevki! ve neş'eli 
bir vakit geçirdi. Bu kadar misa -
fir arasında, öpüşmedPn, koklaş -
madan mahrum kalan yalnız As
pasya idi. Sabah p<'l'isi, nermin 

pembe parMaklariyle, Himet dağ
lan üzerind(?ki siyah tülleri açar
ken, güzel kızın dudaklarında biç 
bir günah gölgesi yoktu. O, bu 
şehvet ve tereddi mAbedinden, 
girdiği gibi, taze masum ve bAkir 
çıktı. 

Sokrat, sokağa çıktıkları zaman: 
- Ne dersiniz çocuklar! Atos 

çiftliğine süt içmeye gidelim mi? 
Orada, sabah serinliğinde süt içer
ken, gece yorgunlnğunu ve Sira -
güza şarabının humarını gidermiş 
oluruz. 

Deyince, Fidyas'la A·lıiyad, çift 

tatlılığını topladığı minnettar bil' 
tebessümle teşekkür ~tti. 

Üç erkek, tek kız arkadaşlarına, 
istirahate geçmeden evvel, Atina
nın bu sevimli köşes'.ndekJ merak
lışeyleri göstermeye J:izum gördü
ler. 

Burada, merakla seyredilecek 
bir çok şeyler varılı. Surada bura

da cAzip bir üslUptg > ~pılnıış ve 
güzel heykellerle süslenmiş ma -
bedler .. ötede mermer sütunları, 
revakları ile dikkati celbeden bi -
nalar_ jlmnazlar, öbek öbek, birer 
zevk V>! san'at manzarası arzedi· 
yorlardı. 

Atoır çiftliği, Akadeırılya bahçe
lerinin nihayPtinde Seamik ma -

hallesine bitişik bulunduğu için 

Aspasya, arkadaşlan ile beraber 

gezinirken, birdenbire, hetairlere 
mahsus olan .aleni muhabere. du 

varı ile ka~~laştı. Güzel kızın, biri 
şey anlamıyarak, merakla duvara 
baktığını gören Alkiyad: 

- Bu duvar ... 

Diye iyzahat vermek istedi ise 
de, her nedense, IÖzüne devam et-

llğin sükıin ve inzivasında, güzel 
arkadaşları ile başba.,oa kalacakla
nna, tam bir sabah kPyli yapacak
larına öyle aevindı1er k1. ikisi bir 
ağızdan: 

- Mükemmel! Gld~lim. 

1 

medi. 

Diye bağırdılar . Aspasya, daha ziyade meralı: e -
Atos çiftliği, Aka1P.mya bahçe- derek~ 

!erinin nihayetinde ziraat mual - - e duvarı? 
!imlerinin talebelerin" ders verdi- Diye sorunca, Sokrat: 

ği bir yerdi. Çiftliği'!! bir hususi - , - Du_var! O ka~~r · · Daha faz -
yeti de, Melit ve Kolle gibi kıöar lası~ soyle.~eye fo~um yok; 
mahallelerinde oturanlar, Sera - Dıyerek ışı kestırıp atmak iste-

. , . di .. Fidyas i<ıe, Asp3':yının bu du-
nik te zevk ve safa ıç•nde gecele- d" t· d h be i 

varın mevcu ıye ın en a r ol-
rini tamamlayanlar bıırada, gü - dığın ...... ma a ,...,.w. 
neşin doğmasını seyre(!nek sinir- Aziz '--t B d - . 

· · J ~ ·nı - ..u.. u ııvarın şohreti, 
lerının yorgun tıklarım "' endi - b-t·· y . tan 1 1 u un unanıs l yayı mıştır 
rirlerdi. Bu zevk er°P3bından baş • N ıl 1 d b ld • · as o uyor a, unun ne o ugu-
ka, felsefe ve bel.§ggt hoca lan da nu bilmiyorsun? 
talebelerini alarak, .. ~r&ya kadar - Emin olunuz bilmiyorum. 

uzanırlar; derıılerini verdikten Yoksa, bir tarihi abide midir? Bel 
sonra, esmer ekmek ve sütten ya-) ki de, arkasında, bir hadise cere -

pılmış şeylerle karınlarını doyu - 1 yan etmiştir. 

rurlar, saf havadan bol bol istifade) Fidyas, kızın bu satiyane sözle -

ederek, akşam kaur.u~;arı basar- ı rinl te~le karşılıyarak Utife 
ken, şehre avdet ederlerdi. etmek ıstedı: 

- Hayır... Arbsında değil! 
Atos çiftliği Atinanın öyle sA - H.d. 1 h .. a ıse er, er gun. onun önünde 

kin ve şirin bir mesiresi idi ki, cereyan ediyflr. 

mütefekkirle~, devlet ricali bile,, - Tuhaf şey! .. Bunun ne oldu -
muğlak ve rr.ühim bir mesele ile ğunu bana söyleseniz e!.. 
karşılaştıklan vakit. buraya gelip, Fldyas, müşkül bir vaziyette kal 
teemmül ve mürakaheye dalar - dı. Meseleyi, üstü kapalı bir şekll-
lard ı. de anlatmak istedi: 

IKDA1'ı 

,,,,,,,.,,.,... 
1 • • • 

Yeni ilhaklardan llOJU'8 Alınan ti earetln.lıı ana luııuılı hali.ne ıı:elen 
bir reami 

Bamburıı:'un tayyareden alınL 

Çiftlik, bu coşkun bayram gece-
sinin sabahı, Sokratın tahmin et -
tiği gibi, pek tenha idi. Filozof, 
kendilerini bu tenhalık içinde gö-

- O kadar merak edilecek bir 
şey değil ... İşsizler, bu duvara ı -
simlerini yazıyorlar. 

Alkiyad'ta: 

ukarıkl resimde İtalya Krah na Arnavutluk taemı takdim etme ye gelen Arnavut heyetini görü -
yorı;onıız. Milli kıyafetleri ile me rasime gelen bu heyet açık bir otomobilin içinde şehrin sokakların
dan geçerek gördüğünüz ıekilde F aşlst selamı ile milleti seliunlamış !ardır. 

rünce: - Kolayca iş bulmak için ..• Bu ===================================== 
- Oh ... Ne 51A! Koca çiftlikte sayede, pek karlı iş bulanlar da o-

biz bizeyiz. Herkes. geceyi geçir- luyor. 
diğl yerde sızmış, kalmıştır. Bü - Diye llAv~ edince, Aspasya, bu 
tün bu yeşillikten bu çınar ağaç - usulü çok beğendi· 
!arının gölkelerinden, bu taze v" - Ne iyi! ne iyi• İş bulmak için 
serin havadan yalnız biz istifade çok güzel bir usul' 
edeceğiz . Hem de, bir güzellik illi- Deyince, Sokrat. biraz da müs-
besinin müstesna hururuyla... tehzl bir eda ile: 

Aspasya, hamilerinin bu cemiy- - Evet, ôyle... Kestirme bil' 
lekarlıklarından çok memnundu; anlaşma usulü ... 

bir tren kazası Milli Suriye bloku j Belgrattaki İtalyan el- ' 
Şam. 20 (A.A.) - Milli Suriye çisinin resmi kabulü Paris, 20 (A.A.) - Amiens'den 

haber alındığına göre Paris - Lille 
haltında ı~Jıyen bir tren Illois i-.
tasyonunda ateşalmı ştır. 5 kişi -
nin öldüğü ve 20 kişinın yar,.Jan -
dığı bildirilmektedir. 

blokunun bir çok nüfuzlu azası 

mezk\ır bloktan çekilmiştir. Bun

ların arasında meclis reisinin kar

deşi de vardır. 

Bunun sebebi, belli değilse de 

Fransanın Sııriyeye karşı aldığı 

Belgrad, 20 (A.A.) - Romanya

nın Belgrad sefiri Cadero ye refi

kası orta elçiliğin büyük elçilik 
derecesine çıkarıldığı tarihtenbe-

Sokrat'a, sonra ötek: arkadaşları- Dedi. 
na, içinde şuh k~dmıığının bütün 

vaziyetle alakadar ol:!uğu zanne -
(( Arka!t var J diliyor. 

ri ilk defa olarak dün akşam bir ı busan, askeri ve mülki rical ile 
kabul resmi tertip etmişlerdir. Bu Yugoslavya payitahtının kültürel, 

kabul resminde kralın başyaveri, , artistik ve iktisadi hayatının mü
kordiplomatik, birçok Ayan ve me· messilleri hazır bulunmuşlardır. 

21 - Nisan 1&39 

Arnavutluk Petrolleri 
• 
ltalya Arnavutlukta 

petrol arıyor 
Arnavutluk, hiç şüphe yok ki, Arnavutluğa yüınlmış olan ita!· 

Avrupaıun en fakir memleketle - yan sermayesi bır milyar lirete yal< 
rinden biridir. Fakat bır müddet- !aşmıştır. 

tenberi, Arnavutluğun fakir değil. Bununla beraber, Arnavutluk, 
bilak:is zengin yeraltı servetlerine parasının kıymebıi düşürmiyen 

sahip bir yer olduğu söylenmiye dünyanın nadir ır.eir.lekt , ,nden 
başlandı. , biri idi. Arna·ro'.ıukta 1925 tenberi 

İtalya, 1920 de Arnavutluk le-' bir tahvilat bankası vardı. Arna· 
hinde b'.~ siyaset güdmiye ba.şla-ı vutluk para<nnın ölçJ. vahidi .Al: 
yınca, dunyanın naznı Arnavutlu tın - franktı• Arnavutluk milli 
ğa döndü. Ve Arnavutluğun pet- bankası, parasının ka litcsini )..<'•· 

rolleri dillerc!e dolaşmıya başladı. bit etmek için Fransız ,•!tını ve yüz 
İngiliz, A'Tlerikan kumpanyala- franklık altın basnu~ •. r. Kral Zo· 

n, bilhassa İngiliz - 1ran petrol go Arnavutluktan uı .n çıkarılma· 
kumpanyası ile Sink!er grupu Ar- ması için tedbir O.: ·mştı. 
navutlukta petrol kuyuları açmak (Parü - Midi) 
için hararetli miidahı.Ielere giriş-

tiler. 
Ahmet Zogo hükUmetin!Jı su- Aydında acılmakta 

1 

olan kurutma kanalı 
. kutu, rakibi Fan Nol!'r,in iktidara 
gelişi, 1924 de Zogonun tekrar av
deti ve devletin başına gedşi gıbi ı 
hadiseler, hep petrol mücadelelerı.I Aydın (Hususi) - lıbay ve 
le münasebettardır. Partı başkanı Özdemır GündaY 

Arnavutluktaki mahut petrol beraberınde sular idaresi mu -
damarlariyle, İtalyanlar da yakın- dürü olduğu halde Osman Bükü 
dan a!Akadar oluyorlardı. İtalyan kurutma 1· .alına giderek kanal 
demiryolları Arnavutlukta genilş üzerindeki çalışmaları tetkik et • 
arazi temin etti. Se!Pnizza İtalyan miştir. Evvelce mükellefiyet usu • 
şirketi imtiyezlar elde etti. Fakat lıyle kurutulması kararlaşan ve 

1 bütün bu gayretlerin neticesind · ışe de başlanan bu kanal sonradan 

k b
. 1 · d F Devlet sulama işleri arasına alın· 

pe az ır §PY e e peçıyor u. a- .. . . 
· t h""kü t" · b . . mış ve muteahıde ihale olunmuş-

şıs u me ının u gaye ıçın mu- 1 
b • 1 tu. 

azzam para asmasına ragmen M''t ah .d u e hı kanalın kazasında 
Arnavutluk petrolleri bu emekleri 

en son sıstem (Eksklavalör) ma • 
ödiyemiyordu . 

k.inesı kullanmakta ve üç ekip ışçı 
İtalyanlar Arnavutluk toprakla istihdam ederek gece gündüz ça • 

rında çeşitli ;stifadeler yapacakla- lışmaktadır. 

rını düşüniiyorlardı Mesela kö - Müteahhıt işe başlıyalı beş ay 
mür, demir, pirit, bakır gibi bir olmuşsa da havaların muhalefe • 
çok madenle• bulundu'lunu talı- tinden bir çok zamanlar çalışıla -
min etmişlerdi. 1 mamıştır. Buna rağm~'D bugüne 

Arnavutluğun ik\ısadi inkişaf kadar evvelce açılan üç kilomet • 
şirketi .s. E. E. A.• bllyük İtalyan relik kısım yeni projeye gör~ ge· 
bankalan tarafından finanse edil- nişletilmış ve derinlettirilmişti•. 

mişti. Bu şirket Arnavutluğu, bir Kanal Osman bükü köyü altın· 

~'lvi rr~rr;kk tt h·.:l;::.e ıı~tirrr da İkiz derenin Menderese karış· 
için beynu,1e y~re ç~lışmış dw _ tığı noktadan başlıyarak on bir "ki· 
muştur. A·ııwt·Juk13 memnuni _)lometre mesafede Aydın azmagı. 
yeti muci}' iıir şekılde bir tek sa- na kadar gelecektir . 
nayi inkişafı olmuşbr: o da yan- 3on yağmurlar kanalın şimdiy~ 

kadar açılan kısmın etrafındaki 

araziyi tamamen su altında bırak· 
mıştı. Evvelce bir ayda çekilen su· 
!arı, kanal iki üç günde toplamış 
ve tarlaların şimdiden tav olması· 
nı temin etmiştir. Köylüler bu va· 
ziyetten çok memnun ve sevinçli· 
dirler. Kanal tamamlanınca on bir 
kHometre uzunluğunda ovanın iki 
tarafTndaki arazinin uzun müd -
det su altında kalmasına mani o· 
lacağı gibi Aydının yakınında sıt· 

ma membaı ol .n büyük azmanın 
da kurumasını temin edecektir. 

maz taş istihsaltıtıdır 

Arnavutluk fsas itibariyle zira
atçı bir men' le ket olarak kalmış
tır. Arnavutlui;un deniz kıyıları 

rütubetli, hastalıklıdır; fakat ol-

l 
dukça münbit arazilf.>r vardır. Sa
hil boylarında hububat, zeytin, 
portakal ve tütün y~tiştirillr. 

Arnavutluğun çok yeri dağlık-
tır ve çoraktır. Buralarda ancak 
koyun keçi yetiştiril;r. Her ne ka
dar h~lkın yaşama satndardı aşa
ğı ise de, Arnavutluğun ıç ticare
ti oldukça hnra.:-etlidır. 

ArnavııtJuk, 1937 de bugünkü 
Fransız frangı ile 250 milyon frank 
!ık ıthalat yapnuştı~. Fakat ihra
catı ancak 100 m;lyon franga çı

kabilmıştir. Arn.ıv:ıthık ihracatı -
nın üçle iki<L:ıi İtalyaya yapardı. 
Alacakların·~ı hemen yarısını ke
za İtalyadan alırdı. 

Arnavutluğun ticardi müvaze
nesiz olduğundan dışarıya bilhas
sa İtalyaya epeyce borçlmımıştı. 

--<><>----

Roma sergisine 
iştirak ediyoruz 

Roma, 20 (A. A.) - 1924 de a· 
çlıacak olan beynelmilel Roma 
sergisine ahiren iştirak etmeği 
kabul ı:tmiş olan hükumetler me
yanında Yugoslavya, Türkiye, 
Portekiz ve Arjantin hükun:ıetıeri 
'!ikredilmektec'r. 
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- Ne olurmuş? Kay'bolmasın- daları dokunduğunu, k;min istik- işte hayır gördüğün yoktur. İskaınbili, kahve•falını kızlar den küçük bir küp bul, temizle, 
dan mı korkuyorsunuz? Bir şey- halini haber verdifini soruyorlar- Said ağa yumuşıyarak maksadı- her gün tecrübe ediyorlardı. Bu. getir ... İçine su koymayı da unut-
cikler olmaz. Götürüp caddeye dı. nı izah edecek, Müjgiin'ı tatmine nun mütehassısları vardı. Fakat 
gömecek değiliz ya ... Sarayın içL'I- Bu sırada Said aganın gözü kar- çatışacaktı. Fakat onu derin bir bu faldan hayır gören olmadığı için 
de ve bahçesinde yola düşürsen şıdan Müjgan'a istifsarkar dikil- 'ışüphe, Müjg5n'la Nihad arasında herkes omuzlarını kaldırdı. 
gene bulan malını getirır, sana miş, birşeyler sormak, birşeyler !kendi gıyabında büyük tertibat y k K h f 

1 
h. 

ma... Şimdi siz de hazırlanın ba
kalım ... 

Odadakiler içinde kızlardan, kal· 
talardan ağalara kadar hepsi üs-

rında epeyce mesafe vardı. Buna 
rağmen Said ağa bu bakışlardan 

fışkıran ateşle içinin yandığını 

hissetti. Müjgi\n'Ja aralarında bü

yük, doldurması güç 'boşluklar 

açılmıştı. 
teslim eder. Burası dağ başı değil... anlamak ihtiyacile Müjgiin'ın ken- alındığı ve Nihad'ın Müjgiin'ı mel- b. -

0 
.. canı! m... at ve a 

1 lkıç 
İhtiyatlı Jı:alfa sarayın namusu. disine bakmasını bekliyordu. Bu un maksatlarına alet etmekte ol- ırşey S<YY emıyor... şte evve ı tiJnde başında düğme, yüzük, kü- O zaman Said ağa dişlerini sık-

na dokunmuş olmamak için: intizarın boşa gittiğini görünce duğu şüphest uyanmıştı. Bunun gün Nazikler iskambil falına da pe, bilezik ne varsa hepsini çıka- tı, gözleri hıddetinden siyah çer-
- Öyle demek istemedım. Tup- Said ağa ortaya: için bir küpe kızlanr •c kalfaların baktı, rıeye yaradı?.. Kimin falı rıp hazırlanmıyan kalmadı. Her- çeveleri içinde büyüdü, kendi ken-

rağa giımülecck, diyorlar da pek - Çocuklar, dedi. Sarayımızda avuç avuç mücevher koymalarını çıktı? kesin kucağında, üç, uört tezyinat dine söylendi: 

kıymetli mücevherlerin bozulma· çok şükür eli uzun olan yoktur; ve bu küpün toprağa gömülmesini Diyenler oldu. Sehernaz kalfa toplanmıştı. Yalnız ağalardan biri- _ Senin kime güvendiğini ve 
sı ihtimali vardır. demek iste- fakat ben gene bir fal için mücev- tehlikeli görmüştü. Bu tasavvurun işe karışarak: le iki üç kız biribirine benzemiyen bana neden böyle muaınele ettiği
dim. . herlerinizi, küpe koyup toprağa önüne geçmek istemişti. _ Aman, ne de uzattınız? Sen düğmelerini hazırlamakla iktifa ni anlıyacağım ve seni dize getire-

- Kıymetli mücevheri olanlar gömmenize muhalifim. Ne !uzumu Müjgfuı'ın birdenbire tehevvü-

tu ve entarisinin bir cebinde duran 
iki iri taşı da !\oymakta tercddiid 
etmeyince oturanlar harQkete gel· 
diler ve birçok avuç küçük küpe 
uzandı. 

Birkaç dakika içinde küp dol• 

muştu. Hatta mücevherler suyun 
dışına çıkınca Müjgan itiraz etti: 

- Olmaz, dedi. Mücevherlerin 
su içinde kalması lazım. Üç dörl 

mücevher koyanlar bir tanesıni 
geriye alsınlar .. Fazla geldi. 

Bu sefer Sünbül ağa müdahale 

etti: 
de ne kadar nazlanıyorsun Müj- .etmişler, üstünde kafi tezyinat bu- ğ' M- ·gan 

koymasınlar. Bizim elimizdekiler, •var efendim?.. rü onu şaşırttı, tatminkar birkaç ce ım UJ ··· - Neden alalım bir iki bar-
b d k ·ı ü b ı· 1 k ı M • S d • b gfın? Yapacaksan şu falı yap ta lamıyanlar, odalarından getirmiş- Ne•aketı"n buldugu- büyu-eck bir r oynumuz a ı er Ç eş ıra ı üjgan, aj agaııın u mi.ıda- söz söylemeği düşündü, fakat Müj- L dak su daha karıştırın, olur bite · 

le d. görelim. Küpe pırlanta küpesini lerd;. eanak ve küçük bir küp idi. Bunu 
şey r ır. halesini kendisine bir tariz şeklin- gan bütün sözlerini ağl.lnda tıkı- • Kızlardan biri konsol üstünde-

Umumi bir ittifak vardı. Herkes de alarak birdenbire köpürdü: yarak etraftakilere·. atn:ak istemiyenler entarilerinin Bu hazırlık ve küpün temizlen- yandan fazla su ile doldurmuştu. kii• 
S 

ki sürahiden iki bardak suyu 
bu toprak falına büyiıl< bir ehem- -Neden muhalif olduğunu an- Mode k. t k 1 1 d b. düğmesine ışaret koyarak atarlar, mesi devam ederken aid ağanın İptida Sehcrnaz kalfa niyetini tu- d ve 

- ~ m ı opra a ın a oy• . . k . d k. b'l pe boşaltınca meselt kalma ı .. 
miyet veriyor, alaka gösteriyordu. !atmıyorsun, sade itiraz etmeKle le bir tehlike görüyorsunuz, başka 1 oıur biter... gözleri bir aralık Müjğan'ın göz.. tarak entarisının ucagm a ı ı e- 1<u· 
Müjgan'ın etrafın.da bir halka ya- iktifa ediyorsun Said ağa ... Sen da- bir fala bakalım can:m ... Toprak l Ve sonra kızlardan birine sesle- lerine isabet etti. Artık karşı kar- zikle küçük bir iğneyi suya bırak- Müjgan beyaz bir be?. bularak 
pan üç beş kız ondan toprak falı ima itiraz eder ve her eyin menfi 1 şart değil ya ... Kahve falı istemez nerek: şıya, odanın bir köşesinde biri öte- tı, ondan sonra Müjgan göğsünde-! pü sımsıkı kapattı. 

ı IA~~~ 
nın neler söyJed,ğini, ne gibi fay- istikametini düşünürsü.ı Hiçbir misiniz? Ya iskambil falı? - l-Jaydı kız Nezaket ... Git kiler- kinde digerı oturduğu için arala- ki büyük iğneyi çıkarıp suya sok- "' 
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Yeni Ödemiş 
istasyonu 

60,000 1 i raya 
büyük bir istasyon 
yapılıyor 

İzmir (Hususi) Devlet de-
llıiryolları umum miidürlüğü ö
demişte Topbaşı mevkiinde 60 bin 
liraya yeni bir istasyon binası in-
li. ettirmeğe başlamıştır. 

Yeni istasyonun fnşaatı sona er 
dikten sonra Çatalyol mahallesin
deki istasyondan yeni istasyona 
kadar ray döşenecek, yeni istasyon 

Yolculara, eskisi de emtiaya tah
sis edilecektir. 

Odemişin Birgi nahiyesi istika
metinde genişlemesinde yeni is -

tasyonun mühim rol oynıyacağı 
tahmin ediliyor. 

Kızılçullu istasyonundaki çift 
hat çok dar olduğu için tren yol

cuları hazan tehlikeye düşmekte
dirler. Hattl burada hazan tren -

den çift hat üzerine inen yolcula
rın karşıdan gelen iklncl bir tren 

bulunduğu takdirde kendilerlnl 

kurtarmaları imkansız gibi bir 

şeydir. Bunu nazarı dikkate alan 

devlet demiryolları umum müdür 
lUğü, Kızılçu\lu istasyonundan çift 
hattı tevsi etmeğe b3şlamıştır. İki 
hat arasında bir de tel örgü vücu
de getirilecektir. 

----"O•---

2 3 nisan Çocuk 
bayramı 

Vilayet, İstanbulda 23 Nisan Ço
cuk bayramının kut!ulanınası için 
bir program hazırlamıştır. 
Buna göre 23 Nisanda saat 10 da 

~eyazıt Cümhurlyet meydanında, 
ilkokul Yoksul çocu1<arına yardım 
birliği ve ilkokullarda, Himaye Ce 
miyet ve heyetleri tarafından ha
zırlanan onaylı programlara göre 
kutıulanmağa başlanacaktır. 

Beyazıt Cümhuriyet meydanın . 

da, yapılacak merasimde, şehir 1 
bandosu tarafından İ~tiklal ve ço

cuk marşları çalınacak ve İstan -

bul yoksul çncuklarma yardım bir 
!iği, Çocuk Esirgeme kurumu ve 
~zılay gı!nçlik teşkili! tı tarafından 

bir söylev verilecektir. Cümhuri

Yet Halk partisi, belediye, ilkokul 

yoksul çocuklarına yardım birliği 

ve Çocuk P,sirgeme kurumu; Kı
zılay gençlik \eşki' · ~arafından 

Taksim Cümhuriyet iıbidesine çe
lenkler yollanacaktır. 

İlokullarda, tal"b~ süsledikleri 

okul blnalarrnda ve sınıflarında 

toplanacaklar sade bir programla 

çocuk haftasının başlamasını kut

lulıyacaklardır. 

23 Nisan çocuk bayramı töreni, 

kazalardH ve nahiyelerde Cümhu
riyet meydanlarında, saat tam 11 
de (mümkün olan yerlerde bando 

veya rtiğer bir müzik aleti yardı-' 

mı ile) çocuklar tarntındHn İstlk

lil ve çocuk marşları söylenmesi 

ve limanda bulunan bütün gemi

lerin düdük çalmala'• ile başlıya
caktır. 

llkokul yoksul çocuklarına yar
dım birlikleri veya Çocuk Esirge

me kurumlarından bir zat ! stan-

--, 

-

• . ..... .,~ 
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• 

Bilhassa kadınlar arasında me- mecmuasından aldık. Resimlerden 

raklı bir istikbal tahlili halinde de anlaşıldığı gibi iki genç kadın 
rağbet gören kahve falı Avrupalı . 

k dı l d 
,, f 

1 
l"k son derece dıkkat ve hevecan için-

a n ar arasın a cot<: az a a a a · 
uyandırmıştır. . ı de birbirlerinin yakın istikballeri-

Buradaki üç resmi bir Avrupa ni keşfe çalışıyorlar. 

bul vilayetinde Cürr.huriyet dev-============================ 

rinde parti ve hbyır müesseseleri İngiltere- Çin J ~İnopta balık bolluğu 
ta.rafından çocukların k~runması Ç.unking,. 20 (A.A.\ - İngilte'.·eı Sinop, 20 (A.A.) - Bir hafta-

ıçın yapıla'l ışlerı tebaruz ettıre- [ büyuk elçısı .K:rr tayyare ıle dunl danberi Sinop limanında bol mik
cek ve coc ık bayramının mahiye- buraya g~lmıştır . Mareşal Çankay- t d b 1 k 1 K f 1 b 1 , .. _ .. . .. .. ar a a ı av anıyor . e a a ı 
tin i anl«tacJ.k tarzda kısa bir söy- şek le onumuzdekı gu.nlerde mu - _ . . 

h . ·· k ele de buluna lh gının kılosu 15 kuruşa ve hamsı 
lev " k b. • k 1 iht" ım muza er r ca., 

erece ve ır ~ u a ısas tahmin edilmektedir. yüz paraya satılmaktadır. 
!arını kısaca a nlatacektır. Taksim 

meydanında fü,Ikevleri ve diğer 

teşekküller ta raf•ndan hazırlanan 

Çelenkler, Beyazıttan gelen çelenk 

lerıe birlikte i'ıbideve konulacak -

tır. Bwıdan sonra ilknkulların ikin 

Ci devre talebesi nwras: mde bulu

nanların önünde geçit resmi yapa

rak törene nihayet vereceklerdir. 
ftdüsalt olan yerlerde çocuk eğlen-

-o--

Laheyde 
. 

seçım 

La Haye, 20 {A.A.) - Vilayet
lerde yapılan umumi intihabat I 
hakkında alınan en scın neticelere 
göre, 1935 deki intihabata nisbetle 
katolikler 11, muhafazakarlar 7, 
liberaller 2, hıristiyan birliği 2 il· 
zalık fazla kazanmışlar, sosyalist
ler 2 ve nasyonal sosyalistler de 

· ~rdir. 

........................... 
ÇOCUK narin ve nazik bir 

fidan gibidir. B"iıkılırsa gür -

büzleşir. Çocuğu sev. Sevecek 

kimsesi olmıyan yavruları da 

hatırla. Yılda bir lira ver. Ço

cuk Esirgeme Kurumuna üye 

ol! 
Ç. E. J(. 

.......................... 

t 

ı s~_o~ !/~~~~~&~~~~ 
Bu· hafta yapıla- Şar ,,.i Türkistan 
cak mektepliler ne vaziyette? 

DÜNKÜ BULMACAMIZIN 
HALLİ 
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maçları 
İstanbul okulları Spor Bölgesi 

Genel Sekreterliğinden: 
22/IV /1939 cumartesi günü Tak 

sim stadında yapılacak Fıitbol 

maçları: Taksim stadında Hayriye 
lisesi doktoru Ali Riza bulunacak-
tır. 

Saha komiseri: Nuri Örs 
Vefa lis~si • Pertevniyal lisesi 

saat 15, Hakem: Ahmet Adem Göğ 
dün, Kabataş lisesi - Işık lisesi., 
saat 16,15. 

Voleybol maçları ( erkerler) 
Kabataş Lisesi Voleybol 

sahalarında 

Saha komiseri: Necati Aygen, 
Işık lisesi - Bölge San'at okulu sa
at 14,30, Hakem: Muhsin Aykürek. 
Haydarpaşa lisesi - İstanbul Erkek 
lisesi saat ll'i,30. Hakı-m: Ferhat 
Acarkan, Darüşşah.ka lisesi - Ga
latasaray lisesi saat 14,30, Hakem: 
Selim Duru, Boğaziçi lisesi - İstlk

ıaı lisesi saat 15,30. 

Voleybol maçları (kızlar) 
' lstanbul Kız Lisesi Voleybol 

Sahalarında 

Saha komiseri: Seniha Kor'.11", 
Boğaziçi lisesi - İstanbul kız lisesi 
saat 15, Çamlıca kız lisesi - Selçuk 
kız enstitüsü saat 16, Şişli Terak
ki lisesi • İstiklal lisesi saat 17. 

Bu maçların hakemliğin! Hay
ri Ragıp Yalım yapacaktır. 

Birinci maçın yan hakemlerini 
Kabataş - Işık liseleri, ikinci ma
çın ise Vefa lisesi - Pertevniyal 
lisesi gönderecektir. (Futbol) 

Okul maçlarında seyircilerden 
Taksim stadında (Tribün, antre) 
10 kuruş, balkon için 25 kuruş a
lınacaktır. 

KÜÇÜK HABERLER 

* Dün alakadarlara bildirilen 
yeni bir kaırarname ile müstemle
kelerden takas yolile memlekete 

deniz motörü ithal edilebileceği 

bildirilmiştir. * Mebus olan General Seyfiden 
boşalan Gümrük Muhafaza Ku -
mandan.1,ğına Liitfi Karakapan ta
yin edilmiş ve yeni kumandan va
zifeııine başla mıştır. * Pireden gelen Adriy &tika va
puru yolcularından Leonidas ve 
3ultananın üzerinde kaçak ipekli 

kumaşlar ve diğer eşya bulunmuş, 
suçlular adliyeye teslim edilmiş -
\erdir. * Hukuk Fakültesi deniz ve 
kara ticareti hukuku ordinaryüs 
profesörü Hlrş tarafmdan bugün 
saat 17.~0 da fakültede Sümerbank 
ve Etibaınk gilıi devletin iktısadi 

müesseselerinin hukuki mahiyeti 
hakkında bir konferaru; verilecek

tir. * İstanbul belediyeııi yeni bir 
memurin kadrosu hazırlamağa 

başlamıştır. Yeni kadro 80 kad!":· 
memuru açıkta bırakacaktır. * Fatih kazası civarındaki teş
clr sahalarında son hafta zarfında 
429 ağaç dikilmiştir. 

Çuııgkiaııg, mart, 193g. yor, orduya kışlık esvap, beygir 
Eskiden tetkika çıkan bir çok hatta tayyare bile gönderilerek 

seyyahlarla tüccarların dolaştığı ! yardım ediliyor. Milli bayram gün 
Sinkiang veya Çin Türkistanı, son !erinde Urumçi'nin arzetmekte ol
on yıl içinde hemen hemen hiç duğu manzara buradakinden fark
bilinmiyen bir memleket halini sızdır. 
aldı. Orada da mutat dövizleri olan 
_ Çin . rejiı_rıi sall~nmağa başladı-, levhalar dol2stırılm3ktadır: cÇan
gı ve bırbırıne rakıp kuvvetlerden kayşek'e yardım ediniz!•, cSon 
istifade ederek dermansız kalan · hadde kadar mukavemet! • , cza
Çin hakimiyetini büyük bir ma - feri kazanıncaya kadar mücadele 
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haretle idame etmesini bilen vali edeceğiz'• Öyle anlaşılıyor lı:i, Sov --ı--:-"""':'---==------.., 
Yang Tsen Hsin, Urumçi'de kat- yetlerin Çinlilerin Japon aleyhtarı - _ _ _ \ __ . _ -~-
!edildiği sıralarda, (1928) Sven cephesi şimdilik buralarda muvaf 
Hedm henüz oralarda bulunuyor· fak olmuştur. Bu cephenin ne vak - --. - 1-. -
du. cBüyük beygirin kaçışu adlı ! te kadar mukavemet edeceği ayrı - ••iil ---••• -
eserinde, bu tarihten sonraki yıl· bir meseledir. Çin'i Sovyetler Bir - - ~~-.--. - -~
]ar içinde Çinliler, beyaz Ruslar. i liği ile bağlıyan yegilne yol, şarki g ---. --- - 1- --~-

Sovyet Rusları. Türkler, Tungan- Türkistandan geçmektedir. Bugün -- -- - ·-. - . - - -- -

lar ve Mongollar aresındaki mü - !erde Çungkinge gelen ve ağzına _ ii •• - - - • • l'l -
cadelelerin bir kısmını anlatmak- ' kadar dolu olan üç yüz Sovyet ==t- -- ··:--=.-11_-_ .-.-_------ ~---tadır. O tarihten sonra. Peter cFle-1 kamyonu Urmuçi üzerinden, Tür-
mlng, cTahr haberlPri • adındaki 1 kistan stepleri<)den ve dağlarından 
eserinde· seyahate çıkıncaya ka- geçerek 3500 kilometrelik bir yol 
dar bu memleket, yabancıların tet 

1 
katetmiştir. Mamafi!ı. Sovyetler, 

kık mevzuu olmadı. 1 şimdi bir de demiryolıı inşa etmek 
Bugünkü günde. Çın Türkista- suretiyle, Rasya ile Urmuçi ara • 

nına yalnız Çinlilerle Sovyet te _ I suıdaki muvasalayı isl3h etmeü az 
baası seyahat edebilmektedir. U - mindedir. 

rumçi şehriyle (Çincesi · Tihua) \ Ancak, Japonlar Mongolistan 
diğer kasabalarda her ne kadar yoliyle buraya yaklı,şınca, yahut 
msiyonerler bulunuyorsa da , bun- i Sovyet Ru;yanın y~rrlımda bulun
Jarın harek'.'.'t serbestiler! çok tah- ı makta olduğu Çin milli hükumeti 
dıt edılmıştır. sarsılınca v•ziyet ne olacaktır? 

1931 den sonra Çi'1 Türkista - ı Ne müslüm3ıı Türkmen kabile-
nındaki Sovyet nüfuzu gittikçe art !eri ve ne de Çin melezleri ve bü
mıştır. Mamafih, Sovyetler büyük ] yük bir kısmı Kansu vilçyetinde 
bir temkinle hareket etmişlerdir; yaşıyan Tunganlar Çinlilerin ha· 
ekonomik nüfuzları::ı , emniyet ı kiki dostları değildirler. Bu haki
altına almış bulunuyor larsa da, Çin kati, neşredilmekte olan sadakat 
idaresini yalnız murafaza etmek- mesajları da değiştirecek kudrette 
le kalmamışlar, ayn: zamanda bu değildir . • Büyük bevglr> kaçtık -
idareye müzaheret de etmişlerdir. tan sonra; müslümanlar, Çin - Sov 

Çinlilerin Sinkian!l'da Şung yet Rusyası kombirezonuna kar
Şitay adında çok muktedir bir va- şı, kendileri"li artık müdafaa ede
lileri vaı·dır. Ona, herkes. mareşa- bilecek mevkiden ç ı karmışlar ve 
!in sadık tilmizi göziyle bakmak- nihayet birliğe girmek zorunda kal 
tadır. Bu zat, 1931 denberi asilere 

1 1 d n· - t ft b ı . mış ar ır. ıger ara. a~ un ara 
vali tayin etmiş ve 1933 de valil8 
vali tayin edilmiştir. kayıtsız şartsız olarık Japon dos-

Sovyet - Çin dostluğu dolayısi- tu da denemez: Çünkü, bu halkın 
le vazifesi büyük bir güçlük arzet bugüne kadar Japonlarla hiçbir 
mektedir. Ancak, Çin - Japon ilı temas noktaları olmamıştır. Japon 

ti!B.fı dolayısile bu memlekette . çı- propagandası henüz bu yerlere 

kacak olan kargaşalı\darı hesaba kadar girmemiştir. Geçen yıl ha

katmak gerektir. rekete geçen propaganda heyetle· 
Bugün şarki Türkistan Japon

yaya karşı düşmanc• duygularla ri, y.arı yolda. sa~lanı~ kalmışlar 
mütehassisdir. Bu vlliıvetteki müs- ve nıhayet gerı donınege mecbur 

1
.. il d 'T .. k olmuşlar veya Japonlara düşman 
uman genera er en. ur cema-

atlerinden, Moğollarda!! ve orada olan Moğollarla Çinliler tarafın 
yaşıyan diğer kabilelerden yalnız dan imha •dilmişlerdir. 
sadakat mesajlar gıelmekle kalını- (Frankfurter Saytung) 

- Soldan sağa -
1 - Antakya hududunda bir ka

za, hatıl. 

2 - Almak masdarından fili iJ. 
tizami (üçüncü müfred şa -
hıs), tavır, bir peygamber. 

3 - Tren yolu, artistlerin vazi-
fesi, bir nevi toprak. 

4 - Mef'ulü maa edatı. 

5 - Adle mensup, zevk. 
6 - Bir içk~ hububat ambarı. 
7 - Siyah, bir teshin vasıtası. 
8 - Vermek. 
9 - Cemi edatı, çekmek, 

getirmek. 
10 - Uzuvlar, kahraman, 

alfabesınde bir harf. 

vukua 

Arap 

11 - Çekinıne, 

bir "lev'i. 
taze bezelyenin 

- Yukarıdan aşağıya -
1 - Ekseriyetle çalgıcıların top

ladığı para, bir nevi serpuş. 
2 - Alacalı, bir nevi kumaş, ezi

yet. 
3 - Yaymak masdarından emri 

hazır, cemi edatı, sır. 

4 - Yapmak. 
5 - Sıra takip eden, kira. 

6 - Boş olmıyan, kira He yatılan 
bir yer. 

7 - Müdafaa için yapılan bina, 
hububattan biri. 

8 - Yere kadar alçalan bulut. 
9 - İsmi mekAn edat, telefond& 

söylenir, sarih olmıyauk 

anlatma. 
10 - İsyan eden, mahallinde tN

lim (ticarette), yarış kayı • 
ğı. 

11 - Yemeğin yağlı suyu, taharri 
etme. 

Capulets'ler şatosu 
ve ihya ediliyor lzmirde çam tırtıll 

Vicence, 20 (A.A )_ -:- ~urism 1 sik .ve ~u mes:leyi halletmek mak ile mücadele 
tamir 

Meşhur 

enstitüsü, eyalet şub~smın ~ıınme-I sadıl~ ınş_aat ışler'. yer altın~ ~a İzmir, 20 (A.A.) _ Bu sene vaJr. 
tile ve sanayi erbabından bır zatın j teşm.ıl edrlm'?ktedır Mamafı~ böy tinde başlamış olıı!n çam tııtı.lları 
yardımı ile meşhur Capuletsler şa le bır korıdorun me\'cudiyetmden mücadelesi neticesinde İzmir ve 
tosunun imar ve ihya .. işine baş- şüphe edilmektedir. Zira ıki aşık Manisa vilAyetleri dahilinde bu -

lanmıştır. Bu şato, Montaigus1er bu koridorun ~evcudıyetine agah güne kadar otuz sekiz bin beş y1lıı 
şatosu harabesinin yakınındadır. olmuş olsalardı facia vukua gel • hektar ge~liğ:nde iki yüz sek • 
Bu şatolardan birincisi ailelerinin d' B"l'h M t · 'l sen dokuz ormndan on bir bin . . , . mez ı. ı a are on aıgus er şa-
kinlerine kurban gıtnış o.an .ki . üç yiiz otuz dört amele tar.tından 

kt J " tt ,. 'k' tosunun da unar ve ıhyası muhte· d"' . kiz . kahraman aşı an u.ıe e •n, ı ın ort yW: otuz se hın yirmi bet 
cisi de Romeo'nun şa!osı, olarak meldir. Bu suretle bu şatonun çok kilo tırtıl imha edilmiştir. 
maruftur. İki şatoyu birbirine rap daha geniş olan dahil! avlusunda Sıcakların erken başlaması yü
teden tahtelarz bir koridor mev • Şekspİr'ln dramını mahallinde oy- zünden alçaklarda cenup kısım -
rut olduğu suretindeki iddiayı tev namak imkanı hasıl olacaktır. !arından tırtıl keseleri dizi ahllnde 

toprağa inmeğe b~lamış oldu -
ğıından buralardH mücadele bu se 
nelik gevşemiş bulunmaktadır. 

Yliksek mıntakalarda mücadele -
ye devam olunmakta ve gelecek 
sene mücadele yapılması icap e -
denyer.ler harita üzerinde tespit 
edilmektedir. 
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SENE: 1939 

V•oati 

Fransızların moforsüz tayyare sürat şa~piyonların
dan Madam EDMEE JARLAND geçen pa~ar günü planör· 

le uçuş esnasında bir başka planörle çarpışma neticesinde 
düşerek ölmüştür. Burada genç kadının resmini ve Ver • 

say civarına düşerek paramparça olan pliinörünü görü • 

yorsunuz. EDMEE JARLAND Fransızların cesur ve en 

iyi tayyareci kadınlarından biri idi. 28 yaşında idi. Bil 
tayyll're fabrikası direktörü ile evli idi. Çok güzel bir ka
dındı ve Fransada tayyarecilikteki kabiliyeti Ue talWl • 

mışb. 
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