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İngiliz Başvekiline Alman-! Ra~::!ş~=~nle'Pa is. Gazet:te i 

d s· H k . ? Dıye !_gırıyor. 
Harp 

ya an Ir a aret mı • 1 saşvekilin Korsibya seyahatı münmbetilı nümıyiı-
Oün Londrada verilen yabancı matbuat ziyafetine Alman el
Çiliei ve gazetecileri iştirak etmedi. Bu lngiliz başvekiline bir 

hakaret şeklinde tefsir ediliyor. 
b londra, 14 (A.A] - Ya heyecan uyaodırmııtır 
'llcı matbu•t cemiyeti dün Ziyafette dantlllerdeo bir 

blcıaoı yıldöoümü müo&1e· çoğu Alman da vetlllerlnlo 
~jt&le büyük bir ziyafet verm'ı bu hareketini yalnız matbu 

•an gazete leri mOstcıına 
ce-..ıyetto bütün yas ından at cemiyetine karıı dei!l 
b,tk• baıvekıl Çemberli ziyafete riyaset eden lnıtllz 
t1a hariciye ve diğer bütün baıuklllne karıı da bir ha 
:'tırların beraber ve avam karet suretinde teiak•i et-
b:••raıı ansrom Alman mtıttr . logiliz pısrlimentol 
._ JGk elçıai ve elç ılılt er · b f l d b l d 
111& .. 1 ü b"t- ı . me a l in e eyao o un U· d .. ın steına u un "or 

1Plornatızıo Londra mali 

~ehafJllerl artanın lngiltz mat 
Uat aıüme11 ı llerı o ln Lond 

t, Y6ksek ıoıyt:teııne men · 
~\ip daha bir çok zevatın 
I 'ıır buluoduiu bu 7.lyafete ' 
0ıtltz baıvekılı bü10k bir 
S>olıtık nutuk ı ö Y • 

ğuna ıöre matbuata hürme 
ten huıuıi ve mahrem ola -

rak evvelden tedavi olunan 
Çemberlayoıo hükumetine 

lltloa<leo Alman elçthk er-
8 . Çemberldyn .ltaomıo ve gazdectleıinln 

derecede ııkııtırdığını beyan daha nutuk ıöylenmeden 
etmlıtlr. evvel baıvektl ıo nutkuna 

Ztyafette Alman elçlllil kartı takındıklara vaziyet 
erkinınao bulunmama11 Lon ı adabı muaıerete tamamlle 
dra mehaflllnde b6y6k bir muıayırdar 

H. Ru:welt 
Loadra - Geçen ıün 

Nevyorkta bir konferanı 
vermlt olan eıld harfclye 
nazırı Eden btraberlnde 
Amerika hariciye nazırı 
muavtnJ Vela olduğu halde 
buıün v aılgtona eıtmlf ve 
cumhurreat Ruzvelt tarafıo· 
dan kabul olunmuıtur. 

Eden, Beyazaaraya ıırdlil 
ıarada ahaU tarafından ha~ 

raretle alkıılanmııtır. 
Eden ile Ruzveltlo mGli · 

katı çok ıamlmt olmuı Te 
45 dakika aürmüıtür. 

~a1ıe1Dı1t1r. lnallız Baıve 

1
111 nutkundan ıonra ıeoe
erıo bu tarıhlerlol yaphk
~-Q ıoora loııllz hük6me- 1 

h illa ıahd münaaebetler ile ================= ..,...,===== = ========= =--

~kı:n~~::;.:~· •• "b:n y!,:~ Tunusun ı·taly~ya Geçme· , .. ıı anlaımalara vardıjıoı 
0 Yledtkten ıoora alınan 

t'tbuatanm eıkt Baıvekll • ı·ngı·ıtere Muhalı(tf .. lQOrd Baldivine karıı çekin · sıne. 
l 0deıı hilcum etmek ıureU : 
~' 'loııı olduiu tonu tee11ufle 1 
t ll)detttkten ıonra Romaya j' 

'P•cajı aeyabatan mnkaad Fakat lngiltere Mevcut Anla,malar Dahilinde 
~t l•Jelerlnl izah ve loaı - ı 
~:1c:!'!~~-n~t~~;~~ ~~~;,~! Franaaya Fiili Yardım Yapacağını Bildirdi. 
•e 1 ı h oııllz f ranıız müoaae-
ııı'tıoıb bir birinin ayna elan 
• e1ıf aatları lıUoad etmek 
~~retlle baılt hukuki taab· 

Parlı, l 3 - İogllız büyük 
elçlıl Sır Erik flpı l.ugüo 
Hariciye Nazırı Boneyi zl 
yaret ederek, Baıvek61 Çem· ~erıo çerçevealnt aıacak 

1 - berliynan dün Avam kamo-

Dankü Millet raaında yaptıi• beyanat hak 
k ında bazı izahat v~rmlıttr 

Meclisinde loatlız baıvelull, Kamara · 

) Ankara, 14 [AA.) - Bü· 
dille Mıllet Mecltıl buıün 
, 

0•1et ıuruı kanun liyıba· 
~6zakereye baıla mı ıtır . 

da sorulan bir ıuale ceva 
ben, İtalyanın Franaaya ve 
ya Fransız mOatemlekelerlne 
hücum ettljt takdirde lngil-

Akala Parr.uğu T ohu
• 

ş ı .. m u Tevzii 
Bu sene vilayetimizde 70-80 ~in de~ar A~ala 

pamuk ekileceği anlaşılıyor. 
Pe.ınuk çlf tçllerioe bu ıe -

'lt Akala pamuk tohumu 
~etıleceğl zlract vekaleUn 
.a e1ı Ziraat müdürlüjüoe bıl -
-.ı .. 11 
«ı ınııtı. Nuılll pamuk 
t t~toıc çiftliği müdürlüiü 
b'tlfından göoderıleo mat-

\1 tohuoı ihtiyacını teıblt 
~d 
b en cedvellcr bütün mili 
"kata ziraat müdürlüğü ta

tarı d 
~ n ao tcvzl ed ıl mııtır P&-
"' ille eken köy mubtarlan · ... , 
bı.. 1 mahalle mümeastUertnin 
~ l Cedvelleri doldurup der· 
~' alakadar da ireye ver-

rierı lazım ıelmektedlr. 
~'ndu •uretle üretme çlfl!I· 
~il en tedarik edilecek to. 
~l~ •httyacı baklkl tekilde 

olıcık, nakil ve tevzii 

iti ballolunacaktır. 
Şımdlye kadar cedvel mer 

keze gelenler 15 bto dekar 
kadardır Bir hııf taya l:ndar 
teablt ltlnto bıteceğl ve bu 
ıenc Bahkealrde 70 80 bin 
dob:ar kadar Akala pamuiu 
ekileceği, yerlt ekmek aıtl · 
yen olmadığı aolnıalmaktadır. 

Bu tılerin çabuk yaptırı l 

maıı için alikGhlarla temas 

etmek üzere seyahat etmek· 
te olan Nazilli pamuk üret · 
me çtftltğt müdürfi Kemal 
Sezen üç ıüodeoberi Balı 
kesirde bulunmaktadır. Ba· 
lıkeılr tohum ihtiyacını teı· 
bite memur edtlen kontrolör 
Hüıeyın Balcı dn aynı iti 

takip etmektedir. 

tereoıo Fren1a1a askeri yar 
damda bulunacajına dair. 
2 devlet araaında hiçbir an 1 

lııımn Ye taahhüd meçcud 
olmadıjıoı ıöylemlftl. 

Sefir, baıvel ilin bu be ya 
nalının münha11ran sorulan 

' suale tek ve basit btr ce•ap 
oldujuıtu turlh elmlıtır. 

Huıualle kt, 1919 da akte
dtlmtı olan loıilız Franıız 
anlaımuı ve bilahare tmza 
laneo Lokarno pakta mucl · 

b!oce Frnnaa yatD1z Alman· 
ya tftrafından hücuma ma-

ruz kaldıiı takdirde logdte · 
reden askeri yardım nlabı. 

lecektlr. 

Maahuz aeflr, Tuouıun 
f ranıad u ltalya ya geçme 

ıtne loılltıeren ln katiyen 
rouhallf olduğunu ve son 

inglllz ltalyaa anlaımasının 
Akdeniz sta tükosuoun mu· 

hafazuını amJr buluoduiu 
nu Boneye tekrarlamııtır. 

Sır Erik f lpı Jle Bone cara 

ı .oda cereyao eden mülal:at

tao anlaııldıjına g ö r e 
foglltere, muhtemel sul 

tefehbümlerln önüne geçmek 
fçln baıvekılin dünkü beya 

natını tasrih ve tavzih et · 
mek lıtemlttlr. 

Roma, 14 (A .A.) - Btr 
Fransız İtalyan ihtilafı tak· 

dtrlode logllterenJo f raoıa • 
ya askeri yardımına dair 
Çemberliyn hrcfmdan dQo 
Avam Kcmıuaaında ıöyle

aen ıöıler mov~uu bcahsoden 

«Measa1ıero» iazeteai diyor 
kı: 

loglllz baıvekilt bu meae· 
le etrafında yenJ hiçbir ıey 
ıöy . ememııtır. Çemberliyn 
hukuki vaziyeti t:ıah etmek
le iktıfa eylemlttlr. Hununla 
beraber öyle ümtd ederiz ki, 
lnglllz baıvekıltntn çok 1e
rtnde olan bu ıözlert ıeılerl 
çıktığı kadar harp diye ba 
ğaran bazı Parla aazetelerl· 
nln eıerlerlol k11acaehr. 

Kral 
Zogo 
Adri>·atik 
Sahilleri d~. 

Arnavut Kralı 
Roma , 14 [Radyo! - A.r · 

Davutluk kralı Ahmed Zo
ıo, kralıçe Cerardloo ile 
bJrlıkte [lbfryet] yatıle Ad · 
rlyn tık & hllterini dolaımak
todır. Kralao, buıünlerde 

Veoedlil z iyaret edeceil 
ıö1lenlyor. 

ler yap ı lacı~. 
Parlı, - Baatınadan bil

dtrlldlilne göre, müdafaa 
komlleal, bafYekıl B. Dala. 
dlyeeln Korsıka ıeyabatf 
müouebetıl~, Koratkanın 
Franı~ya bağlılıiını teyfd 
çln milli bir iün tertip 

edecektir. 
Bütün belediye mecliılerl 

tezahürata eavet edllmlıtlr . 

Loodra, - B. Çember· 
layo, avam kamaraaı içti· 
maında ltalyaya yapacağı 
HY•ı• , Franıa ltalya mü· 
naHbatı ve ÇekoılaTak1a 

bududlarının garantlıl hak
kında beyatta bulunmuıtur. 

B. Çemberlayn demlttlr 
kı: 

ltalyaya aeyohetlm, 
Mu11ollni ile ıabıl tema11 
lıtlbdaf ediyor. Melhuz her
hangi bir anlaımaoıo ev
Tel beevwel avam kamara 
ıana bildtrJlmeıt tabiidir. 

Çemberlayn, İtalya · f ran 
sa lhtılif ı hakkında ıorulan 

ıuale, dün verdiği ce•abı 

tekrar etmlf ve Çekoılovak

)'a hududları için da: 
- Bu huıuata garanti 

taahhüdümüz Yardır. 

De mittir. 
Loc.dra , - İtalya, f'ran

aanın müıtemlekelerlne ta . 

aruz ettiği ıakdirde, lnıtL 
terenin hiçbir nlıak muci
bince yardımda bulunmıya· 
cağı ıeklindekt beyanat, 
Londrada fena bir tealr bu · 
ıuie ıetlrmtıtır. 

Nlyuz Krunlkl gazeteıi, 

Çemberlaylnln beyatını ln-
11terl!' için dürlıt bir tarzı 
harket telakki etcaedıilnl 

yazmakta ve böyle demek
tedır: 

«Bu beyanat, Franıa ta· 
arruza uğradıiı takdirde in· 
gllt renin laka1d alacafma 
İtalyayı inandıracak mabt
yettedir. 

Franıaya taahhütlerimiz 
olup olmadıiı hariç, fakat 

Franıanıa mülki tamamtye· 
tinin loılltere fçfn bayati 

bir meael_, olduiunu Çem
berliyn beyanatla• tll-ve et
meli idi.» 

Roma, 14 [Radyo] - Me· 
aeıjero gazeteıt yazıyor: 

«Çemberliyn yeni bir ıey 
ı6ylemedJ. Huıuıi Taziyeti 
izah ile lktlf a ~yledl. Ôyle 
ümld ederiz ki, çok yerinde 
olan bu ıozler, ••azları çı
ktılı kadar «harp» diye ba. 
ğaran Parlı ıezetecllerlaln 

ıeılerlnl k11acaktar.» 

Su Üzeri de Yapılan 
işlerdeki Zarar .. 

Hafla vekaleti müteıhhitlerlehine kanuıi ~ir mıdde 
ilavı edecek . 

Bayındırlık Bakanlığının medıkçe müteahhide btr .. y 
Nafta itleri umum ıartname 
ılnln yirmi yedinci maddeıi 
ne bir fıkra ekleomealoe 
dair olan teklıfı Bakanlar 
heyetince kabul olunmuıtur 
Bu fıkrayı yazıyoruz: 

.. Bdumum ıu itleriyle ıu 
içinde veya ıu üzerinde ya· 
ptlao tılerde fevkajade ah
valden doğan zarar ve ha · 

verilmez. 
Hadlıentn •ukuundan ftl-

baren on güo ıeçtlkten ıon
ra müteahhtdtn tazminat lı
lemek hakkı d6ter. 

Eluiltme ıartoamealade 

yazılmıyan ve mukaveleye 
ıeçmlyeo her türlü zarar •e 
batar müteahhide aittir.» 

ıar bede!lt kt1men veya ta · , 
mameo idare tarafından taz· Zıraal kongre• 

hazırlıkları 
mlo oluoabılır 

Ancak bu nevi zarın ve 
hasar bellerini idarenin taz 
mln edebilmesi için fevka
lade ı:ıhvalln nerelerden iba
ret bulunduğu ve hangi ne· 
vt zarar ve baaar bedelleri
oın ne gibi ıeraıt ahında ve 

oe nlıbette idare torafandan 
tazmin olunacağı elu itme 
ıartnamelerlnde ııöıterılmek 
ve bu cao.ılar müteahhitler
le aktolunacak mukavclena
melere dercoluomak lazım· 
dır . 

Bu takdirde müteAhhlt 
hadııeoln vukuundan itiba
ren on aün zarfında tahrl· 
ren keyfıyett idareye btldlr
mlye mecburdur . Muteahhl· 
dtn talebi üzerine keyfiyet 
vek6.letçe tetkılc olunur, Ve
kiletiİı taavlbtne iktiran et -

• 
sı 

ta amlandı. 
Ankarada açılacak olan 

ziraat kongruıomıo bütün 
hazulıklara tamamlanmııtır . 
Uzoamf' ve açılma tarihi 
Relıfcumbur lımet lnöniln 
tasvibinden ıeçUkteo ıonra 

kat'iyet keab edecekUr. 

,, ...... ~···············" 
! Yılbaşı pivango- 5 
i su sizi bir anda zen- i 
: gin edebilir. Bir bi· : • • : !et almakla hem ta- : 
i liinizi denemiş, hem i 
: de Hava Kurumuna : • • : yardım etmiş olur- : • • : sunuz.. : 
• p - ~ . ....................... .. 



IA.'fPA 1 

Halif aka şeh
rinde esraren
giz bir hadise 

lnıtlterentn Haltf alu ıeh
rl11de meçhul bir adam 
lf'Ce sokaklarda kadınlara 

hücum edip uıturayla yüzle
rini yaralamaktadır. 

Şehirde yüzlerce ktıt bu 
meçhul «aeHlz cant»JI tut· 
mak için seferber bir halde 
beklerken lnıllterenin ayrı 
ayrı dtier üç yerinde claha 
aynı ıekllde hi.dlıelere te
sadüf edılmtıur ... 

Yalnız:, Hallfakıdakt hay
dudun taarruz ettikleri ek
seriya orta yaılı kadınlarken 
Mtdleaekı, Maoceıter •• Vf · 
ıanda aynı taarruzlara ui
rı1aalar ıenç kızlardır. 

Mlclleaekıde Ayyt Smlt
ma• isminde 14 yaıında bir 
kıs e•lnin civarında bir ak . 
ı•m birdenbire üzerine ati· 
lan bir adamla kartıiaımıı 
mııtır. Kuanhkta bir nok
ta ta b•lund•iu için kı:ıı:cafız 
adamı pek iyi farkedememlı 
meçhul mOtearrız ehndeld 
uıturayı kızın yüzüae dojru 
ıaldırmıthr. Fakat, A1vl 
kaçmıı ve ustura yalnız ıol 
koluau 11yırmıı ıeçmtıtlr 

Mançeıterde taarruza ui
rı1an da 14 yatında bir kız· 
dar. Marıerlt Marft isminde· 
ki bu kız da, bir akıam 
e•lade çıkhjı sarada hfteuma 
uframıı ve ustura tle ellntn 
izerlnden Jaralaamııtır. 
Vııanda meçhul bir ı•h· 

110 hücumuna 18 Y•ı•ndakl 
V•afred Voı uframııtır, O 
da aktam evine dönerkea 
evin ctvaranda karanlık bir 
köı•d• bir ıölıeyle kar· 
ıılaımıı •e adam uıturayla 
kıza hüeum etmlttlr. Vlalf
red ıol kolundan afır bir 
J ara almııtır. 

Bualaran, Hallf akıtakl bi.· 
dlıeyl duyan bazı macera 
meraklısı ıeraeraler tarafın· 

daa yapıldıiı anlaı\hyor. 

luzların eyleri clnrında ta. 
arruza uf ramaları da bunu 
ıöıterJyor. Onların oradan 
ıeçecef lnl bilen blrlıl ıak · 
laoıp puıu kurarak geçerken 
üzerine atılıyor. 

Htlafakıta olduju ılbl dt
l•r ilç ıehtrde de bldiıele · 
rla failleri yakalanamamıı · 
hr. Pollı en f üphe edil mı 
yacek ktmaeleri blle tutarak 
lıtlc•aba çekmekte, fakat 
lıtçblr ip ucu bulunmamak· 
tadır, Haltfaln poltı müd6rt 
bOtün bunların btr ıebeke 

taraf andan yapıldıiı ıektlde 

kt lddlaa1na devam etmekte 
ve dfier iç ıehtrde de a1nı 
ıektlcle hldlselerln cereyan 

etmJı olma11nı buna ku••et 
lı bir delil aaymaktad". 

lnıtltz rönüliü poltı kuv. 
vetlertle meıhur ılvll polis 

teıkllltı olan ~kotland Y ard 
memurları Haltf akı, Manç· 
eıtu, Mtdlcıelu ve Vlganda 
faaliyete ıırtımıılerdır. Ha· 
lif akıtakl teıkllitın kadroıu 
ıoo ktıtden 200 klıtye çıka
rılmııtır. Bu h&dlıelerln ta· 
ktbattle Skotlaad Yardın 

meıhur polt• haf lyelerinden 
bat mlfettit Cek Salrıburl 

. me11ul olmaldach 
Haltf akıta rece ıeç •akit 

e•lertoe d6aen ttÇt kadınlar 
sokaklardan ta bur ballade 
ıeçmekte ye evlerfne birer 
pohı memurunun ref akaUn· 
ile .. ,•elıltNlrler. T .1t .. rla · 

Vaşingtonda 
insçn hırsızlığı 

V aıtnatonda Mari Bra •n 
ilminde l 8 yaıında brr ı•nv 
kız geçenlerde küçük kar· 
deıt Luıi ile birlikte mek· 
tepten eve döoerk•n iki 
meçhul ıahıı tarafından ka. 
çmlmııtır. 

V akaya tamamen ıahlt 

olan küçük Luıl koıaralt 

eve ıelmtı ve heyecanla 
vaka11 aaleatne haber vrr
mlıtlr. 

Çocuk ablaalle beraber 
yolda ıtderlerken birdenbire 
önlerinde bir kımyonun 

durdufunu ve ıöferfn ken· 
dllerlne kamyona binmele
rini teklif ettlfloi, kendlıl. 
nln kaçarak kurtulduiunu, 
fak at ablasını iki adamın 
yakalayarak kamyona attık· 
farını ve derhal oradan 
uzaklaıtırdıklaranı, bu ııra
.la Marlntn ümidılzce çır· 

pınmakta oldutunu ifade et· 
mltltr. 

500 Yüz polis küçük kı
zın tarif etti fi eıkal üzeri -
ne suçluları aramaya ko 
yulmuı ve vaka mahallinde 
ıuç delili olarak bir iki ki· 
tap ve ayak izine raatla. 
mııtır. 

BGUln mıntakada haydut· 
lar ıtddetle takip eddmeie 
baılanmıı ve civar kaaaba
lardan tarif olundufu üzere 
bir kamyonun aeçtlil btldı· 
rılmtı, b6U\n yollar keıdmlt 
tir. Fakat devamla araıtır· 

malara rafmeo geceye ka 
dar renç kız bulunamamıı, 
oütün ailesi ve zabıta kızın 
öldürülmüt olmaanu dütü 
nerek ar•ıhrmalarını bu 
noktadan yürütmele baıla· 
mıılardır. 

DerlD btr kedere aömü. 
len aile, aece yarmadan 
sonra kapılarının çahndıiını 
duymuılar, kızlarının kati 
ölOm haberi ıeldtft korku· 
ıtle, kapıyı açmıılar, fakat 
kızları Mart Bravn tle kar. 
ıılaımıılardır. Genç kız bü · 
1ük btr korku ve heyecan 
içinde baıından ıeçen ma
cerayı ıöyle izah etmtıtlr: 

-Beni Vaılngton dııında 
bir yere ıe>türdüler. Bir eve 
kapattılar, akıama kadar 
burada tuttular, sonra tek· 
rar kamyonlarına koyarak 
~ok uzaklara ıötür6p yolun 
üzerine attılar! -

Yani bir ~altar dünyı 
rekoru. 

Tanınmıt Sovyet sporcu· 
larından Popov, Klevde ye 
ol bir dünya rekoru tcılı 

etmııttr. 

Popov, kliıtk trlatlde (ya· 
nl develope, atma ve iki el 

le kaldırma] 330 klloıram 
cemetmlıtlr. Popo•, bu su· 

retle, bundan bir ay evvel 
rene kendtılnln teılı etmtf 
ol dutu 327 ,5 kiloluk rekora 
kırmıı ve yeni bir dinya 
rekoru kurmuıtur. 

rın tici tarafından de yine 
polis memurları •eya ıönül
lft erkekler y6rümektedlr. 

Şehrin en karanlık ıokek· 
ları bıle ha•• ıazı veya el 
ektllı.le aydtnlatılmııtır. Ka ~ 
dıolar dıfer sokaklarda el
lerlade r~nerlerle dolaımakta 
•e Ozerlerlae lu lın manto· 
lar riyerek ,a.ıerlnl kapı· 

yarak ııdtp ı•l•elnetltr. 

11HlKDIU ıs llRINCllCANUN ıe• 7""" 

' ,., • l .. " . .... . ! : t. ' :, .. !: . ·,, ; ı:: .:_. 
• ~ ' • . .... •' • ' ' •• ' 7:·~ 

. ~ ~ . r . ı. .. ., • '° . 
- ';. • :! '~ ... :\.. ·' •• ·.ı.. ' • ·, \ ı " .. .,,..,,: " .. ~ •• ~ • • • 

ı 
. ., 

SEHİR HABERLERi I 
C. H. Partisi 
Vilayet kong

resi bugün 
C. H. Partisi Vilayet kou-

1rreıl buıün Parti merkezin
de ıaat l 4 de toplaoacakhr. 
Konrreyl Valtmfz Etb~m 
Aykut bir söylevle açacak
lardu. Konıreye iftira k ede · 
cek olan bütün K11za mü· 

me11ıllerl düo ıehrhniae rel
mlılerdJr. 

" ..,,,,..- •• ... • )-. ı· t' " 
•t l . . . 

Meyvah Ve Meyvasız 
Ağaçlann Dikimi.. 
Her 2 Nevi Ağaçları Dikerken 
Lüzumlu Noktalar Nelerdir? 

Taaarruf ve 
Yerli mallar 
Hafta•ı· 

Y erlı malı ve arttırma b•f · 
ta11 ıebrlmtzde li1tk otdol" 

kt•" faaliyetle de•am et111e 
dır 

Uluıal ekonomi arttırllll' 
ı· kurumunun bu hafta ., . 

naaebeule tertip etttil k00

1 
fer anılar HalkeYI hoparll' 

•·t•' vHıtaatle halka verıh11e• 

Meyvalı meyvaıız f tdan 1 
dtkme tılerlnl halka iyice 
anlatmak tçfa ziraat müdilr
lerl tarafından faydalı notlar l 
hazırlaınııtır . Ajaç dıkecek 
lere lazım ıelen tefatlltı •e· 

F Tansa fare hi1- ren bu öiltlerl yazıyoruz: 

Cum ğ d Ağaç ekerken dikkat edilıcık 

ve budaklardan biç katlyet 
yapılmamrııa mevcut dep• 
ııdanıa azlıiından ya fidan· 
lar yaprak çıkaramadan ku· 
rur veyahut pek az çıkan 

1aprak fidanı büyiilmei• 
kiff geleme yeceilndea ft · 
dan zaylf ye cılız kalır ve 
btnnetlce o fidan bir lkf ıe· 

ne kendtılol toplıyamaz. 
Gıdaıızlıkdao •eremll ııbı 
olur . 

dır. Dün rece Hat 20 151'' 

-· Gazi okulu baıöfretme11I f. 
zet Tan yerli mallarım•• 

una u ra ı. noktalar: 
Parla belediye meclisi 

azasından biri, bJr gazetede 
1azdıiı yazı ile Franıanın 
fare hücumuna uğradıjmı, 
yalnız Parla ıebrtnde 3 mil
yon fare bulunduiunu yazı· 
yor ve buna karıı çare alın· 
masanı •atıyor. 

Bu yazıdan öjrendtflmlze 
göre, fareler Franıaya ıt 

mali Juyadan aelmtı 3400 
kilometre uzunluğundaki 
Volea, nehrini ıeçtlkten ıon
ra, Avrupayı da baıtanbaıa 
kateden bu hayvanlar Fran
Hya girmtıler ve FranHda, 
karıılarıada hiçbir müdafaa 
tertibatı bulunamıyerak her 
tarafa yayılmıılardır. 

Bu farelerin Fraoıada 
yaptıkları zuar da senede 
btr milyar nltıo franıı bu
luyor. 

Hakikaten, farelerin ne 
kadar çabuk üredıklerl göz. 
önünde bulundurulursa teı · 
kil ettikleri tehlikenin deh· 
ıeU btraz anlaşılır. 

Bır dlıl fare senede altı 
defa dofurur veo her defa-
11nda da dünyaya 6 tli J 2 
yavru ıettrebtlır. Bu heıaba 

ıöre, bfrl erkek, biri dtıl tkl 
fare, bir sene içinde yavru. 

larınm yavruları ile 880 nl 

bulacak. ertesi ıene bu ra

kam 387.200, üçüncü ıene 
de 170 mf!yona çıkacaktsr. 

Farenin en biiJük tebhke
ıi ıehfrde •eba aalıını çıkar· 
maaıdır. 

Fare tehi•kestne karı ı Da 
ntmarka, lnııltere, Avuıtur· 
ya, Portekiz, Amerika ıtbt 

memleketlerde ıtddetlt ted-

btrler alıomııtsr Fraoıada 
dil fare tehlikesine karıı 
mücadeleye atrtıtlmeıi ve 
fare haftası thdaa olunarak 

halka, korunma tedbirleri 
öğreUlmeıt iıteomektedlr . 

T ıci~istında yeni dağ 
yollan. 

Taclklıtanda bu ıene bir 
k11mı deniz ıaıhından 3 000 

metre yüksekUğınde olmak 
üzere, 400 kllornetre ıo•a 

lnıa edtlmtıtlr. Halen T•cl· 
klıtandakl ıoıaların uzunlu· 
au, 2 000 metreyi aeçmek· 
tedtr. Baıkaca tktact dere
cede 2.000 kilometre yol
da otomobil geçebilecek ve 
cthle tıl&h edılmlıtlr . Tacl
ktıtaDıD merkezi olan Sta· 
llnabad, buıün 53 muhtelif 
rıuntakaya yollarla b"ilan 
mııtır. 

1 - KÔKLERI; Ftdaoın 
ha1ab, ruhu Ye •deta ca
nıd1r. Kattyen kök keıme· 
meltdır. 

2 - bir fidanda baılıca 
tki k111m vardır. Biri top -
rak içinde kalan kök kıı

mı ve diğeri havada kalan 
sak yani ıö•de ve budak 
kmmlarıdır. 

Fidan tarlada çukura gö
mülürken yalnız kak luımı 

toprak içinde kalacak ıekd · 
de ekllmeltdlr. 

3 - Kak kıamıoın tama· 
men topraia yapıım .. ı il 
zımdır. Dıktlecek fldan ha 
zarlanan ç•kurun içinde top
rak •e ıu ile yufurulmuı 
ko1u macun içine dlktltr •e 
6zert kök ıe•lyeılne kadar 
toprakla doldurulur ve bir 

iki ıun sonra 16zelce çlf · 
neolp huıule ll!len çukur 
luk yine tekrar toprakla 
doldurulur ve f ıdan aağlaın 

bir kezıkla meınedlltp bı. 

ralnlıua fidanın tutmaması 
lhUmalt yoktur. 

4 - Fidanın ıak ve bu· 
dalıc kmmları gayet mühim 
dtr. Hiç jmklnı yoktur ki fl· 
danlar ıöküllirkeo ince lıı:ök· 
lerlnden mübtm bir k11mı 
zlyaa ujramamıt bulunıun. 

Bundan dolayı ffdanı dık 
meden köke katlyea dolıun 
mamak ıartıle dal Ye bu · 
daldardan mutlaka budama 
J•pmak lazımdır. 

Kaldeı acıumiye olarak 
bir fidanın ta:re dal ve bu -
daklarının beherinde ( ftda
nıo zavtf veya kuv•etlt ol. 
ma11na ıöre) « 3 · 5 ,. söz 
barakmak ıartlle üıt tarat
larını budamalıdır . 

5 - M .lumdurkt fidan· 
lar kökleri vuıtnıtle aıda 
alırlar. 

fidanlar ilk bah rda faal 
hayata baılarkeo ilk clefa 
yaprak çıkarmak lçfn sarf 
edecekleri ııdayi topraktan 
almazlar Bllakıı bu gıdayi 

ıoabahara dojru depo yap 
tıklan mevcut köklerden te 
mln ederler Ve aynı za 
ma11da köklerde mevcut bu 
depo aıdadan tali k6kler 
t~ıekkül etmealoJ de mucip 
olurlar. 

6 - Şu halde betlDct 
maddıeden fU netice çıkar: 

A - Köklerden ne kadar 
fazla katlyat yapılıraA • ntı 
bette depo gıda zayi edıl

mlı olur. 
B - K&kler ne kadar 

fnla he o kadar fasla depo 
ııda var Jemekdlr. 

C - Ptclaoı •tkerkon ital 

D - Fıdenı dikmeden 
evvel taze budıııklar1nda ta· 
rlftmlz glbt budama yapıhraa 
köklerdeki depo ııda hem 
ve budakdakt azalmıı aöz 
adetlerine fazla mlkdarda 
lıda verir ve hemde kökler· 
de yeat tala kliklerin bir 
an •••el vucude gelmesini 
temin eder. 

1 - fidanı dikerken bl · 
rfncl ve mutlaka llzım olan 
ıey kazıktar meınedılz f'dan 
kurum•ia mabkümdur. Ev· 
vell kazık ve sonra f ıdan. 

d 
.,,, 

fabrikalarımız hakkın • 
konf ere nı vermlıtlr. 

1 
, 

Sinemalarda yerli 111•1 ', 
ve blrlktlrm•le datr dli~ 
fflfmlere ıllveten küçlk 
ftltm de ıöıterllmektedlr· 

Milli ekonomi ve arttırllll; 
yerlt mahna att cemiyeti Is 
çük vecizelerden mürek"'ı' 

k •. 
renkli lıiiıtlar baıtırar• 
nemalara ıöndermtıttr · 

Bu vecizeler halka ,ıaeOI' 
k•' saatlerinde aerpllmekte ' 

Plfftn halk tarafından ıaP' 
de okunmaktad1r. 

__-._R._ADYO ::r 
ANllRA RADYOSU -6 - Dıkılen fidanların 

ıtkbaharda e••el& yapraiı Dalga U zun/uğv: 
kendi köklerindeki depo ı•· 1639 m. 183 Kes. 120 I(~' 
dadan çıkarır Fakat yaprak 

1

T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 !(~: 
çıku1r çıkarmaz talı k6k ·· T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 1' 
lerd~ taha110l etmtı demek· 15 12 9.l8 P~rşembt a· 
dır. 11.30 M6stk (Türk dl 

•'' Bu zamandan itibaren ztil Pi). l 3.05 Saat d 
6
, 

1ajmunuı: ıünlerdo en aıa · ve laaberler, 13. 15.14 Jet t 

iı hafta.la bır defa bir fida- zlk (komıu memleketi~ 
na bir teneke ıu •ermeltdlr. için muhteltf pllklar), 1 

9 - Kabuklu topraklarda j 00 Müzik (TGrk mlslll · 
.,. 

yant, üıt kıımı kaymak b"i 
hyaa topraklarda me•cut 
ıu pek çabuk za1ı olur. Bu 
blllaa.ıa yalmurdan ıonra 

•e1a ıulama11 müteakip hu
sule ıeltr. Her yafmur ve 
her ıulamayı müteakip top· 
rak ta•a ıellr ıe1me7. mut 
laka k~buklu k111mları çapa 
lamak lazımdır. Ve adeta 
tlcl çapa bir ıµ yerine ka · 
imdir 

10 - Muhitimizde fidan 
dikme me•ıtml bu gGodeo 
baılı1arak fidanlara su yü . 
rüy6nclye kadar devam eder. 

Yalnız f tdan dıkUJıkten 

ıoora f ıdanın boiazıada ve 

fidan muhitinde kııın su 
toplanmamasına •e daimi 

f 1 ce aaz faılı), ıs 30 Koo11

0
• 

ma (ziraat ıaatt) 18.50 ftt ,. 
ztk {Türk m&ztfll, 111ulll 

s-•' hf ıarkılar), 19.15 V 
ayarı •• halterler, 19 

ı. ,,,)· 
Müzik (muhtelif ı•r•• fi 

20.00 T emıll - ı•1tk ••'
1 

I' ıenç Oaman yurd plyeıter , 
B R •tt 

T ertlp eden ( krem • ) 

halk tlrkOlertle ber•b", 
21.00 Saat ayara ve Ar•~. 
ça ıöJlev, 21.10 Mhlk (Is 

çtik orkeıtra) • 1 - f:I~ 
Abeod ar der Nordıeo (~'1 
rlo Trev•ılol), Z - J&I~ 
und Trubel (Wlll LauteO 

hlaıe• ). 3 - Jıola beli•(~ 
ece), 4 - Ltchtertan• 

"'' Braut von Kaachmtr (R11 ,. 

çamur kalmamaaına bılha11a nıteln), 5 -- Unıarfach f• d 
d•kkat etmelıdtr. ze- (Brahma), 6 - Craol•~ 

~ - süit - (f rederlkaeo), 1 
Karşılıksız Berıöz (Codard), 22. ıO "'· 

b l • • nuıma, 22.25 M6zlk (kO~ 
OTÇ ar lÇln (P!], 22.45 Müzik (dao•J , 

1 }" k ""l f • • I 45.24. Son haberler •" 
1 

ye a e ın emrr. rınkl proiram. 
934, 936, 937 ıeneJerlne 

afd karıılıluıs borçlar, 938 
yılı mü•azene umumiye ka · 
nununun 15 ncl maddeıl1le 
kabul olunan hükme röre 
elde edlleıelen tasarruflu 
dan aabtplerlae verilmekte· 
dır 

Dahtltye Vekllettnden Vi
layetlere ıönderecejl bir ta
mlmıie eakl yıllar borçları

nın bu yıl ıoouna kadar 
herhalde idenmul l~ID ted 
bir alıa•Hı tat.t'8at olma-

_______ / 
~·' dıiından ıtmdtye k'dl 

ödeomlyeD •e bu y61 
0 

alacaklıların mltemadl d' .,, 
caat ve ılzln zararlarıe• .,,.,_ 
clb olan bu borçlarıD k•0 dl 
hükmüne ıöre bu 111 •~100., 
behemehal adenmelerl, "',,, 
madt tahkikatla alacalı1~ 
baıka yerde bile olı• bdlf' 
mehal buldurularak t•,,; 
emtrlerlnln kendileri•• 1 

elttrll•••I t.ıt•ırtlmtıttı· 
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Ata ürke Aid Bir Hatıra. 
~~--~~---~~~~~-•• •• 

« Omrümde Oyle Talebe Görme-
dim. Yaşına Göre Bir Harika İdi 

Nea Atlta gazeteıinden: 
Yunan ıazetecllerlnden 

Sllveıtroı Matopuloı Nea 
4ttta ıazeteıtnde çıkan bir 
Jazııında, Atatürkün Sela
rıılcte papazlar mektebinde· 
lrı talebe hayatına dair, 
18uallım rahip Rontrlgesden 
•ldıiı maldmatı neıretmek
tedır . B. Malopuloı bu m6 
lllcatını ıu yolda anlatmak 
la dır: 

«Bliyllk ö16 hakkında çok 
leyler yazıldıyea da, onun 
Sellnlkte Frenk mektebin· 
delcı hayahadan bahseden 
olmadı 

•e ktmıe ile görütmezdf. 
Yaıma ıöre bu harika idi. 
Btraz Fransızca blldlil için 
çok istifade etU Derste ıık 
ıık sualler ıorardı . Gilnün 
birinde o ıarııın ve ciddi er
baı mektebe gelmedi, onu 
bir daha ıörmedlm. Üç ay 
içinde çok ıeyler öğrenmtı. 

Bizim mekteblmlze devam 
ettiğini Fraoıız generali Pel. 
flye de ıöylemtıtır. 

Blrıün buraya bir Türk 
gazetecfıf gelmfıU. Bunları 

ona da ıöyledlm Ona da bir 

fotofrafımı Terdim. Bunları
neıredecell ıazeteden bir 
nüıha ıönderecektl. 

ihtiyar muhatabımın mak . 
eadını anladım. Ben verdi· 

O devirde müthtı Kızıl 
Sultan Abdulbamldln zalim 
P-dııahlılınıa en çetin yıl· 
1-rında yıııyorduk. Oıman· ihn ıözü tutacafım » 
lı de•lettnlo ahallıi barbar 
bir zalf mla topukları altın· 
da inliyordu. 

O •akit erbaı olan Ke· 
llllt Topaaeye de•am edl 
•ordu Henüz 17 - 18 ya· 
tında tdı . Nazik, tirin, ıa · 

rııın, mavi g6zlft, ciddi ba
kıtlı, yeni terlemekte olen 
••rı bıyıklı hır deltkanlı 
ldt. içinde dlmafında d6ıOn· 
cenın bir ı0r6 hisler çarpı 
l•Jordu. Ulıın henüz lraoa· 
•tlerl1al tebellGr ettiremiyor 
'-leyuı ve mükedder, bu 

-
Soıyet tari~ müzesinin 

araştırma heyetleri. 
Sovyetler Blrllii tarih 

m6zeılnla ilmi tedlcık be· 
yetferl, memlek"tln muhte
lif noktalarında arkeoloji 
kazılar1 yaptıktan ıonra 

Moıkovaya dönmüıtür. 
Kırıma giden heyet, pa

leolltlk devri aydınlatan •e 
Kırımda muhtelif kültürle 

bııler karıııında mevkltnl rln ıeyrlade takip ettiği in 
takıp edemiyordu. Candan 
hiçbir doıtu yoktu. Derdini 
dal&ecek, d616ocelerlnt ıöy 
it, tc ek klmıeıl yoktu. 
O deruni 11 e yapa.,alnız 
ltalmııh· Okumağa çok me· 
'•Ilı vardı . Tophanenin yanı 
beıında bulunan Franıız 
(de la ~aile) kolJejln ihzari 
•tnıfına dtnleylcl talebe ola. 
"•k yazılmııtı . Çok ıevdlfl 
Fraoıız ltHnını ö4renmek 
lattJordu. Kendlıl ile- bera · 
her biri earı, dlierl kumreh 
ilet TGrk erbaıı daha aynı 
•ıoıfa yazılmıılardı . Daha 
•ile günden ltlbreo ıarııın 
erbaı ıınıf arkadaılarfyle 
llauhterem profeıörü Frere 
~odrtgıez üzerinde iyi tntl· 
ba b1rakmıth . Aradan 38 
Yıl aeçmlt olmasma raimen 
ihtıyar frer T6rk erbaııaın 
•ltnaıını ıözO önünde buhın · 
durmaktadır. Muhterem pr•· 
feıörü ziyaretle AtatOrk 
halckıoda malumat lıtedlm . 

ılcamı ıösteren zenaln ma
terlyeol toplamııtır. 

Voloadaya ılden beyl?tte 
So•yetler Bırlfğlnln ı~mall 
aarbl mıntakaaında neelltlk 
devre materlyellerl bulmuı
tur. Bu heyetin en enlere· 
1110 kttff, Modlon nebrfode 
üç bin ıene evveline atd ka· 
zılar üstüne oturtulmuı ılte· 
ler bakayHidır. 

Kazakf.tan heyeti, lsadan 
ıeklz ili on aatr ev•elıne 

adı Aodronıen kültlrft lıtaa· 
yonlarında araıtırmalar yap
mıı1 Kafkasya heyeti lıe, 
gene lıadan dört tll alta 
aa1r evveline ftl4 Verhnaya 
Ruçka mezarlarında kazılar 

icra eylemtıtf. Bu ıon ka
zılar, Kafkaıyada lıklt ktl· 
türünün ıenltllil hakkında 
e"terHan materlyeller ver 
mit buluamaktadır. 

Altay hP.yetl, bundan 2000 
ıene evvelki Tacllr mezar· 
larw üzarlnde ufraımııtır. 
Mordav ve Baıkır heyetle• 
rl de, kendi çahıma eaha
larmda bu milletlerin eakt 
kültürlerine eld lıuymetll •e· 
ılkalarla Moıkovaya dönmlı 

tür 
Müze, bu heyetlerin çaht· 

maları neticelerini tafıtll
Uyle anlatacak eserler ha· 

«O devirde, dedt, ılmdtkl 
frere F erdlnantın der1haoe 
•lllde den okuturdum. Btr 
llio üç tane erbaıı ıeldı. 
8u1aıa rdan birisi sarı, lkla· 
ctıı biraz kumral Oçüncüıü 
de ••r11ıadı. Daka ilk andan 
ltıbaren ıarııın erbaıı üze· 
tlrııde b(iy6k bir teılr yap. zırlamaktadır. 
lbııtı Mektepte üç ay bu · 
1undu ve derelerini munta
ıal8•n takip etti. Saatinde 
dershaneye ılrer kaputunu 
eldt•enlerlnt ve ıapkaııDı 
Çıkarır ve ıu g6rdüfün at· 

kıya aeardı . Çok çalııkan 
"e çok enerjik bir talebe 
idi. H:~ bir dostu yoktu Ve 
1•ıla ciddi oldulu için ar · 
~•daıları oaunla alay eder-
erdı.» 

Muhterem profeı~r biraz 
d,fdılttan ıonra ıösüoc ftl 

Yold,. deum etti: 

I 0 ÔmrQmde böyle bir ta · 
•be daha ılrı•edfm . Tenef-
1'-te bile yapa7alnı• clola91r 

MotörlD mo~ıl tıyare 
uçuşu rekoru. 

Trunçenkov de PollakovuD 
No•aalblnkte vücude ıetlr· 
dikleri, benzin aıotörlG bir 
model tayare. 66 kilometre 
83 metrelik btr u~uı yap· 
mala muvaffak olmuı ve bu 
ıuretle 21 ktlometre 857 
metre ile d6nya rekorunu 
e1'nde tutan Zurlnln ıene 

Sovyd toyare modelinden 
bu rekoru a1mıthr. 

S.Yyetler lırhll mer ... z 

Diinyada Ne ... 
Kadar insan 

Yaşıyor. 
Geçen sene atbayetlne 

dofru Milletler Cemiyetinin 
hazırladıiı lıtallıtlle ıöre, 

dünyada yaııyan biUGa la· 
sanların uy111 2 . l 34 000.000 
dur. 1936 senesine nazaran 
1937 seneılnde lnıanların 

aay111 28.000.000 daha faz . 
ladır . Umum fnıaaların 1 
sene içinde bu kadar fazla· 
laıma11 az ıörülmektedlr. 

Çiiokü bazı milletlerde ölüm 
hidfıelerf doğum hidlıeıln· 

den daha çoktur Dünya yü
zündeki insanların yarııın· 

dan fazlası Aıyada yaıar. 

Çınde 450, Hındlllanda 375, 
Japonyada J 00, Avrupa kı· 
taıındakl tle birlikte Ruıya· 
da 170 mtl yon nüfuı var· 

dır . 

Nüfuı çoklufu itibarile Aı . 
yadan ıonra A •rupa kıtaaı 

rellyor: Ruıya lıarlç olarak 
Avrupada yaııyan insanlar, 
397 milyondur. lngtlterede 
47, ltalyada 43, Lchlatanda 
3S mtlyon tasan bulunur. 

Amerika Btrleıtk H6kü· 
metlerinde yaı1yao lneanlar 
) 30 milyondur. Cenubi Ame 
rlka yaııyaD tnıanların mec · 
muu kadar f nıan Brezilyada 

oturur. 
Dolum ltlltartle eski Avuı· 

' turya en aıa~ı derecededir. 
Binde 12.8. tıveç 14.3. Fr· 
anı• l 4. 7, fnglltere 14 9. 
İı•tçrr. 15, Belçika 1000 
de 15.9 dur. 

Hayvanat: 

Kangurolar 
Londra tabii tarih mOzeıl 

IOD rGnlerde haylı zenıtnle 
mtıttr. M6zeye dOnyanın bir 
çok yerlerinde yapılan tabtl 
araıtarmalar ve tetkikler bak 
kında her gün ıayııız rapor· 
lar ve fotofraflar ıelmekte 
dır. 

Müzedeki ilimler, zaman 
• zaman toplanarak gelen bii 

tiln raporları tncellyerek ye 
nl edlndtklerl malumatı bor· 

tirler ve kitaplar halinde 
neıretmektedfr. 

Geçenlerde tabiat alimle · 
rlnden doktor Volkerln aıcak 

memleketlerde yapılmıı uzun 
bir tetkik eseri meydana 

ç•karılmııtır Bundan birkaç 
ay evvel bir tayare kazaeı · 
na kurban ılden doktorun 
yeılkaları ara111ida çıkan fo· 
toğraflar araııoda bılha11a 

ııcak memleketlerde ycttıen 
hayvanların teıekkilllerlnl 

gösteren reılmler, müzede 
büyük blr ali.kayla karıı 

laomııtır. Bu fotofraflar 
hayTaD teıekküliloü safha 
safha ıöıtermektedir. 

Bu fotoiraflar ara11nda 
btllıa11a bir taneıl Kanguru . 
ya tahılı edtlmlıtlr. Kanıu 
ru yanuıu, dünyaya geltr 
gelmez, alk it olarak kanne· 
ılnln göiıüne doaru ıilrOn. 

mektedlr. Bu hldlıe 16ıter 
mtıttr ki, bitin ha1vanların 
ıkı Gç gilnlük yavruları ara· 
ıında en ce•val, en m6tbıı 
olanı Kaoıuro yavrusudur. 

baYacıhk kuhlbü komtıyonu 
bu uçuıu Sovyet rekoru 
olarak teaçll etmlı •e taıdik 
için de enternaeyonal lla· 
~acılık federaıyenuaa llsım 

ıelea veıall&I ıladermltttr. 

Hangi memle
kette yaşamak 

istersiniz? 
Amerlkadakı Efklrıumu . 

mlye mGe11eaeıt içtimai ve 
ıtyaıt meıeleler Clzerlnde 
gayet meraklı anketler yap
maktadır. Bunlardan biri 
Amerikalıların Avrupa da 
hanıl memlekette 1•1amak 
lıtedlğlnl soruyor. 

Cevap verenler yüzde 58 
zl lngtlterede, 38 zt Franıa· 
da yaıamak fıtedtklerfnl 
ıöylüyorlar . 

Diler ce•aplar da ıu ıe· 
kilde: Yüzde 2 Fınllndlya, 
yüzde 1 lrlinda, btrıde 75 
lıvlçre.. Binde 25, kiti de 
Almanyada yaıamak iatedl
jlnl ıöylftyor . 

Dlier bir ıual ve cevap · 
ları: 

«Yeni bir dünya harbi 
çıkana en fazla kim meıul 
olacaktır?» 

Yüzde 66 Almanya, yüz
de 20 ltaly•, y6zde 10 Ja
ponya, yüzde 4 Ruıya 

•Süveyş• isminde ki filim~e 
oymyan artist. 

Bundan bir ay kadar ev· 
vel Anna Bella ile Jan Mü· 
ranın ayrıldıkları haberi ya· 
yılanca. Anna Bellanın Tt. 
ron Poverle eYleneceil ıöy
lenmeie baılandı. Bunll'r, 
(( sn •• ,. )) lımtndekl fıllmde 
beraber oynamıtlardı. 

Tlron Po•er, geçenlerde 
cenubi Amerlkaya hır aeya · 

hata çıktı . O zaman Anna 
Bella Parlıte bulunuyordu. 

Cenubi Amerlkadan kablo 
ile Anna Bellayı buldu. Ar 

tlıt derhal Parlıten kaybol
du. 

Bug6n Anna Bella cenubi 
Amertkada Rlyo d6 Janey· 
rodadır Şimdi biit6n Arjan· 
tin gazeteleri b• ilet artistin 
evleneceklerini yazmakta· 
dır. 

Yalnız unutmamalıdır ki, 
Pover kendileriyle oynadıfı 

büt6o ıüzel artlıtlere ltık· 
tar. Sonya Heni, Janet Gıy· 
nor, Norma Şerer, Lorette 
Yunı ıtbl artlıtlerle çok ıa · 
mimi konuıur. Hepıloe ald 
e•lenme kararları vardar. 

Anna Bella dlierlerlnden 
daha talihli olmalı ki, Po · 
ver kendillyle evlenıln. 

Sovyet f i~an kültürü ens
titüsü. 

Lentnıradda bulunan SoY· 
:yeller Birliği f•dan kültür(i 
enıtlt6ıü, bu ıene Anupa, 
Aıya •e Amerikanın muh
telif yerlerinden, hububat, 
ıebze yemtı aiact, teknik 
•e dekoratif nebatlar• aid 
olmak üzere 6.000 numtı . 
neltk lnalit almıf, •e bıl· 
mukabele 209 muhtelif but· 
day ve arpa aumGneel 160· 

dermlıttr. 

Bu enıtlt6. bütQn din~• · 
da 20 000 ilim m6e11eıe1I, 

Fidan bahç~ıl ve ziraat ili· 
mi ile mün&1ebettedlr Bun 
lardao ıelen numüneler 
muhtelif lıtlf a lıtasyonları · 
verilmekte ve adi kiltürler 
yerine daha fazla randıman 
veren bu yeni eloıler yetlı 
tlrllmekt.dlr. 

SAYF'Aı 1 

Yabancı gazetelerden 

T .. kiyede Kadı Ve-
i le c k H · riyet .. 

•Atıtürk devlet ş flerininekseris1 gibi maziye istinad 
dacık bir de azimle isti~~ale ~önn üştür.• 

Nfıte fDtff'" etmekte olan 
Le PeUt Nlçolı gazetesinde 
Fraoaanın kadın muharrir 

!erinden Clalre Charleı Ge · 
nlaux Atatürk ve faılzm 

adlı bir makale neoretmlıttr. 
Manevver bir Frao11z kadı · 

nınm Türkl yl ve TClrk ka· 
dmlarını hangi zaviyeden 

gördiliünü tfade etmeıl ltl · 
bariyle dikkate ıayan olan 

bu makaleyi ayaen ıtltun -
Jarımıza alıyoruz: 

« 1918 denberl vukua gelen 
biUün lnkıllplar içinde Türk 

inkılabı, bir memleketin 
yaıayıı tarzında belki en 

büyük deilt•kllklerl yapmıı 
olanıdır . Mustafa Kemal, ha 
lffelfğl kaldırmakla TClrklerl 

bit hamlede orta çağd""n 

modern hayata ve kadınla· 
rıo hurem Haretlnde yafa• 

dık!arı dini bir topluluiu iki 
clnıtyct araıında en mutlak 
bir ıtya i •e hukuki müea · 
vatan hükGm ıürd6ğü ilik 
bir de..,let haline getlrmlı
Ur. 

Eıkl Türkiye amatörlP.rl 
pltorfııkl ortadan kaldıran 

bu değfılkllklcrden hızlan· 
makta gecikmediler ve As· 
yede kanlara ınf erkeiln 

zevki için yetlttlrllmtı ve 

kafeı ardında kutlar g•bt 
cıvıldaıan lltlf mahldkluın 
ortadan kalkma11na eaef et· 

tiler. Lalin in Deıencbt\ntee 

lerlnl, yarım bir Avrupalı 

terhlyeıl almıı ve ıonra eı 
iri ııırayların ıehe.i karan· 
lıima dönmöı o melez ve 
lu11r mahldkları, okumuı, 
meıullyetlerlnl müdrik •e 
herhanıl bir .,. rormlye 
kablllyetlt kadınlar t.tlhllf 
etli: Büyük Millet Mecltıfne 
on yedi kadın ıeçtldt . 

Birkaç ıene e••el Nııde, 
bir kadınlık kongreıt eına· 
ıında biri mecllıte mebuı 
olan tkt TGrk kadın mümeı 
ılltyle görOıaıek f ınatını el· 
de etmfıttm Te daha on ıe
ne e•vel çarıaf taııyan bu 
kadınlar ... ırlardanberl hür 
rlyete ahımıt biz Franıız ka
dınlarının hatl bir rey puı
la11 ve medeni kanundan 
kocanın otoritesinin kaldırıl 
maeını beklemek mevkllnde 
oluıumuza hayret ediyorlar 
dı. Hill bizi ezeli eaılrler 

tellkkl etmekte lnad eden 
kendi kanuncularımız heaa· 
bına utandık. 

B. Claude Farrerin bazı 
karıları belki. bu açılmıf, 
okumuı, heyatını kazanan 
•e tehir tıleriyfe meıgul olan 
Türk kadınluınıo cahil ve 
kapalı otnelerlne nazaran 
daha az mesut oldukları fık
rlodedlrler. Emin olıunlar, 
bu kadmlar kurtıırıcılarını 
medh •e ıene için kelime 
bulmakta güçlGk çekiyorlar. 

Atatiirkün yaptıfı lnlnlA· 
bın bGUln ehemmiyetini anla
mak için miblüman memle 
ketlerlnde kadının bürrlye· 
tine kartı erkeklerin ne ka. 
dar muhalif olduklaranı bil 
mek llausadır: O kadınları 

mtlleUnln tazyiki alt1Dda de 
ğil, faluıt kadının cehalet ve 
cıaretlnln ne mOthfı bir taz. 
ylk kuvveti tcıkll elUllni 
blldlil için hOrrlyete kavuı
turmuıtur. Pozitif bir zeka-

ya Hbtp olan Atatürk, dev· 
let ıcflerlnln tJk•erlıl glbt 

maziye fıtınad edec ~k yerde 
azimle lıttkbale d6nmOıtOr. 
Türklyeyı yabancı boyundu-

ruiundan kurtardıktan ıon. 

ra ileri dofru yürClyüıüne 
eoıel olan her oeyden onu 
kurtarmııtır. O din itleriyle 
devlet lılerlol ayırmrı, fakat 
vicdan hOrrlyetlne hOrmet et
mtıUr. Camilerde tbadet edil
mektedir . Y olnız ezanlar 
Arapca defli. Türkçe ıöyle· 
nlr, 

Ankara, lstanbule hiç ben. 
zemez Sert iklimli yükıek 
btr yaylada fnıa edilen ba 
yent hnkumet merkezinde 
o kadar ez ellence vıırdı ki 
elçtler Atatürk kendtlerlnl 
yeni hOkd met merkezine 
ıelmlye icbar edlnctye ka
dar lıtenbulda kalmakta de
vam etmfılcrdl. Yeni TQr 

klyeyl iyi tanıyan nadir 
Fransızlardan biri olan Ge· 
rard Tongasın dcdlA;I eıbt: 

Hükumet merkezini, Ana-

doluoun göbeilnde, üç bin 
yıl önce Torklerln cedlerl 
olan o meıhur Ettlerln ilk 
çaeların en p rle.k medenl
ydlerlnden birini kurmut 

oldukları yerde kurmuı ol
ması dlhfçe bir fikir olmuı· 
tur «0 hOkiimet merkezinin 
Türk inkılabının senbolü ol-

mıuını lalem ıttr Bu ıuretle 
herkeıe mazinin artık tama
mlyle ö:müı oldufunu gch· 
t rmek lttemltllr: İatanbulun 
ıftzel aünlerlnln ecnebi nü· 
fuzuoa paydoı. Sarayın men· 
huı eottfkalarına paydoı. lr· 
tlkflba paydoı. TenbeUık ve 
fahate paydoı T6rk milleti 
nihayet tarihe kendine sal· 
lam temeller temin ederek 
giriyordu » 

Atatürk bu Anadolu ıeh . 

rlodea co modern esaelara 
aöre lnoa edıtmıı büyük bir 
hükdmet merkez! viicude ıe · 

tirdi f ranaızların (ili.kasız · 

lıkları ve anlayıııızlıldarı yü· 

zünden asırlarca ıQrmüı olan 

ve e•velce f ran11z ticaretinin 
ıarkta ibt6nlüğ0nü temin 
eden bir dostluğu ıoğutmuı 
olmalarına 8 . Gerard Ton· 

gaala beraber ancak esef 
f.ldlleblllr. Hırlıtlyan kral bt· 
rlncl Franıova Kanuni Sü
leymanla ittifak etmekte 

tereddilt etmemlıken, bizim 
ihtiyar cumhurrelılmlz genç 
T\lrklye cumhuriyetine mQ· 
zaheret etmedi . Bu eıoada 
Sovyetler Bırllil, İngiltere, 
Almanya bizim yerimizi al· 
maktadır. Bız aadec~: e:Bey
oflunda berkeı Fransızca ko-
11uıur» demekle tkttfa edi
yoruz. Fakat biz onu canlan· 
dırmak için biç blrt•Y yap · 
mazıak kDIUlrClmGs •e iti· 
barımız orada da ı&nmelcte 
reclkmlyecektlr. » 
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u Şehri ramak l 'zere ir 
Profesör De izin i lerce Met 

e Aş ğ sına l ecek •. 
Bir zamanlar denizin di

bine battıiını sandığımız 

meıhur AtlanUd ıehrl ve 
onun medeniyeti nihayet bu· 
lunabllecek mi? 

Tarihçiler uzun asırl r · 
danberl hu mevzu ftzerlnde 
hararetle durmakta ve kab 
lemlli.d dokuzuncu bin yıl 

da A.aor adaları clvar1Dda 
mevcut bulunan Atlantld 
ıehrlnln blyük bir lndtf a ne
Uceıı, aballstle birlikte Atlat 
denizinin kudurmuı daJl'a · 
lan araıına karıttıiını iddia 
ederler. 

Bu iddiayı en önce orta 
ya koyan, Yunan ftlezofu 
Eflltundur. EfJatuo; Tıme 

ve Krltlayla yaptıfı müba· 
haselerde Atlantıd devJeUoe 
nakit kellm etmlı; ve bu
aun muazzam ıaraylarını, 

göz kamathran beykellerlnl, 
nefis kadınl rını, büyük jlm 
nazyumlarıoı Ye yanı ma
hallerini anlata anlat biti · 
rememtıtlr. 

Ancak, Eflitunun bu izah· 
ları, sonradan tarihçiler ta· 
rafandan tamamen 
tellkkl edilmtıtfr. 

efuııe 

Yunan, Mısır. Ftnlke ve 
Keldanl medeniyetlerinden 
önce kabul edilmesi lazım 

ıelen ilk medeniyet, nihayet 
Hinde ve Çine ald olabilir . 
dl. 

Bu medeniyeti mevhum 
bir Atlantld lutHına teımtl 
etmek elbet de masaldı. 

Son zamanlara kadar Av· 
rupa ilim muhitini böyle 
müsbet kanaatler ııgal edt· 
yordu. Fakat, 1898 de Bres 
ile Kop- Kod arasıaa rer· 
leıtlrllmekte olan uzun kab· 
lu direklerinden m6hfm bir 
kısmı denlaln dibine çakıla· 
mamıt, çünkü 3000 metre 
derinlikte çok sert ve tat 
clılmlere rastlıyan kablo dl· 
reklerl dentzfn aathına lirl 
büirü olarak çıkarılmııta. 

V akanın cereyan ettlil 
yer Asor adalarından 900 
kilometre kadar uzakta idi; 
ve bu kablo hadisesi o va· 
kitler ilim aleminde hiç na
zarı dikkati celbetmemlttl· 

Ancak, bundan sonra, ge 
ne aynı mıntaka dahilinde 
yıpılan büyük deniz evle· 
rinde, demir çengellerden 
bazıları denizden alelacalp 
madenler getlrmtılcr ve fşte 
bu madenler Atlantld eııra· 
rının yeniden ort ya kon· 
masma ve yeniden münak . 
ıaaına sebebiyet vermlttlr. 

film ada1Dları tarafından 
tedklk edilen bu deniz teı . 

larının deniz taı1arı o lmak
tan ziyade karaya ald taı

lar olduğu e vr.alk nlk bir 
hidlae neticesi oolenn bu 
bale geldikleri tamamen en 
laıılm11hr . 

Asor civarında tarihin 
kaydettiği hemen hiç bir ha
reketi arz ve çöküntü eıerl 

ıör6lmed1ğlne göre, Efl tun 
eserlerinde bahıettığl meıhur 
Atlaotld f clasmıu yavao 

yav f hakikat olduğu bu 
ıuretle biraz ydınlanm ıtır. 

Bueüa llml:ıde Atlantlde 

ld baıkaca bir molumat 
yoktur. Frenaız romancıla· 

rıodan Plerre Beoalt tarihin 
bu tatlı ve hoı menkıbeıln· 
den lıtlf ade ederek güzel 
bir roman yazmııtır . 

Atlantlde ald hakiki fo · 
toiraflar, reıimler ve flllmler 
görecek miyiz? 

lıte uıl mesele burada. 
dır. 

Bundan beı ıl önce Bel 
çUs:alı profesör Ptkardın ba
lonl atrotofer tabak sına 
çıktıfını .,lltrlz. Profeıöriin 

gösterdlil bu cesaret ve fi· 
zlk dCloya11na verdlfl bu 
hamle herkesi kendi üzerin 
de durdurmuttu. 

Hakikaten profeıör Pi· 
kard, bava boıluju içinde 
yeni bulduiu bu yolla ıürat 
mefhumunu ort11dan kaldı 
rıyor; Parlıle Ne•york ara. 
11ndakl mesafeyi nihayet 3·4 
s ate indiriyordu. Profesör, 
bu mevzu Qzertnde elan 
durmakta ve yeni yeni pro· 
jeler huırlamakta iken ge
çenlerde ansızın ıu kararı 
vermııtır: 

- Denizin dlbjode tahar· 
rller ~ yapmak ve orada bazı 
fizth i tecrübelerde bulun
m k lazımdır. 

Profesör Pıkard yakında 

ıor adel rı civarında de
nize inecektir. Stratoıfer ta· 
bakasın• çıkmak için onun 
kollandıiı tayarenln baıka 

bir tekli, bu defa denizde 
yürüyecek ve huıuıi tertlba· 
ta malik olan bu denizaltı 

ıemlıl 3000 metreden fazla 
bir derlnltfe JnıcekUr. 

Profeıör ıle aörüıen bir 
muharrtr mülakatını ıöyle 
naUetmektedır: 

Profeıör demlttlr ki: 
- 3000 Metre derinlik 

bent bfç endlfeye sevk et· 
mlyor. Her tehlakeyl önce · 
den hesap ettim. Eier denl
zlo dibinde herhangi bir 
Arızaya uiraraam, elektlrtkll 
m1knat11larla bir an içinde 
denizin üıtüue çıkabtlece · 
flm. 

Buıünlerde Parlste olan 
profesör ekıerlyetle masal . 
larda duyduğumuz insanla 
ra benziyor. Uzun boylu, 
aiiler yüzlü, ço btult bir 
sur tte giyinen bu adamıı. 

he eccınla ıordum: 
Dünyanın hangi t ra · 

f ındon denize gireceksiniz? 
Profesör gülümıedt: 

Kaoary nd larmıo 
garbın den! 

Demek mcıhur Ati n 
tld diyarının bulunduğu yer 
den! 

- Evet, evet; tam or · 
dan denizin dtblne inece 
ğlm! 

Profesörle onuıurlum Jü . 
les Vernln eıerlerlot batır 

ladım Onun (yirmi bin mil 
deniz altında) adh kltabıoı 

h pimiz biliriz Pikardı d in· 
lerkeo endlmJ • e5erl oku 
yorum sandım 

Bu kitepll'rda da Ptkarda 
benzlven urarenglz d lgıç. 

lar, h rabelcrin kıyıl rında 

btrblrlerde koouıuyorlar; ve 

o A 
Uc 

1 ulduğu En 
z Harp .. 
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leketlerden getiren birçok Frankonun aakerlerlnl Afrl· ~~~~ . ~ ~~~~~.

1
~ 

yerler ıtmdl bizzat kendileri y ı • u ı D •• k 
kadan ispanyaya nakletmek 1 er 1 a 1 o nıe fl·ıım revlrnıektedır. 

Y surettle asi generale yardım 1 
Buıün yer yüzOnde uzun· 1 K •• •• ~ b J 

etmeğe baı amıılardı. oınur ~o a arı .. luğu 3 .400 500 nıetre tutan foglltere bili dünya va - 1 
3.000 fıltm göaterilmektedır. ~ J d 'k k .. ·· b / h zlyetınt ıtyast bakımdan gö· Yerli ma ı ö me omur so a an şe ,. 1937-1938 Senelerınde en 

rürkeo, diktatörler meaeleyi ~ · · d d · / d "/ kt d · Ş' d 'l'k 
çok falım yapan memleket· büsbütQn batka bir gözle, it, rımız e e ıma e I me e ır. ım I I 

ler, Fransa, Japonya, Al· askeri zaviyeden g6rmekte· " bu sene bir numara/J olarak ima/ edil- ';f 
manya, ltalya, Çekoııovak dırler. ô1ıe kt bugnn ltalya meğe baş/anmıştlf. Bu sobalar çok kulla- 'ı 
ya, Mekılka, Arjantin, Hin· ~ 

1 ve Almanya hlç harp etme· nış/ıdır. 
dısten, Ftllpin ada arıdır. 1 

Herkes en çok ftlım ya- den aevkülceyt bakımdan ftı; Fiatlar ise İstanbul fiafJnd. an muhak-
ıayet büyük ehemmiyeti ~ 

1 pan memleketin sinema bel- haiz bır zafer kazanmak 1 kak iki - üç lira daha lenzJ/fJt/Jdır. flrzu 
deat denen Holllvud olduğu 
DU zanneder. Halbuki Holt üzere bulunuyorlar. ~ eden sayın müşterilerin Emanetçi - Flh- J 
vud bir sene zarfında ancak Bu yeni tarz harbin baı· it. met Gümüş yazıhanesine uğrama/an .. ~J. 
cak 475 film imal etmııttr. hça tabiyesini ıllihl•nma ~~~~~~~~~~~~~ 
Halbuki beri tarafta Japon· projramları teıktl ediyor. B J k • T s • • ı 
yanın yaptığı uzun fılımle · İngiltere acaba bir Avru· 8 1 .,. esir 8 pli JCI 
rln Hyııı 500 dür. Sonra, pa harbine lıtlrak etse, Is- Muhafızlıg~ ındaıı: 
Japonyanda yapılan f ıltmler panya mukabıl tarafta ol-
baıka memleketlere ihraç duğu takdirde netice ne olur? 
edilmez. Bu kadar filimi Ja · Evveli Cebeliittarıktan bir 
ponlar ıeyreder. ü11ü bahri olarak istifade 

Üçüncü İngiltere geltr. Fr· lmklnı kalmaz. lıpaDya sa-
anıa ondan sonraya kalır. 
f ransa 1 senede 11 1 filim htllerlne pek t yakın oluıu 

dolaylslyle o taraftan açıla· 
yapmııtır. FranHda yapılan 
filmlerin çoiu bartce çıkarı
lır. Almanyada lae 108 filim 
vücude getlrllmııur. 

Avrupada, Sovyet Rusya 
30 tle 60 aratın da, Çekos · 
lovakyada 52, ltalyada 37, 
Macarlstanda ~4, İıveçte 25, 
Avuıturyada 18, Finlandiya
da 14, Danlmarkada 13, 
Belçıkada 6, Nornçte 4, Is· 
•içrede ve Hollandada 3 
filim yapıl mı ıtır. 

Cenubi Afrlkada, Mekıt

keda 52, Arjantlnde JO, Be· 
rezllyada 4, Peruda 2 ttltm 
vücude gettrılmııttr. 
Şunu hatırda tutmak li. 

zımdır ki y kın ve uzak 
ıark memleketlerinde Ame 
rlktıd n ve Sovyet Rusya da 
dahil olduğu h ide Avrupa 
memle ·etlerinden d&ba çok 
filim çevrilmlıttr. 

Japony da, Çtnde, Hin · 
dıstand . Fılıp ın dal rınd 
ve Mısırda 953 fHlm çevrıl 
mlftlr. Bun ların 500 teoeal 
Japooca, 352 sl Hintçe, 52 
tanesi Ç•nce, 19 tanesi de 
Ar pçadır. 

Buodao §U netice çıkor, ki 
her memle ette y pılan f ı . 
ltmler ora h lkı tarafından 

ıeyredılmektedır. Artık bun· 
dan sonra milletler arasında 
falım ıdhalitı ve ihracatı 

azalacaktır. 

------------------mu bay yer u kül dalgıç elbtıe 

!erini giyerek denizin meç
hul dalgrılorının içine fthl 
mıya çahı1yorlardı. 

Dalgıç Pikard ı selamlıya· 
rak anınd n hOrmetle ay. 
r1ldım. 

cak top ateıtne tamamen 

açık olan Cebelüttarık böy· 
le bir harp vukuunda lngll. 

terenin Akdeniz filosunu 
barındıramıyacaktır. 

O takdirde lnıllterenln ta 

lakenderlyeye kadar bahri 

ü11ü bulunmıyacak demek
tir. lnıalız harp gemtlerlatn 
Cebelüttarık bojazından 
geçmeje mu~affak olup ola· 
mıyacakları cayı ıualdır. 

Muha.ım tarafın ispanya 
ıahıllerlode ve Balear ada 

larında~babri üılerl bulunu· 
fU lngllterenln Adalardenl· 

zlndekl hakimiyetine nlha· 
yet verm•t olacaktır Frar. 
aanın da aynı ıektlde Afrl· 
kadakl müstemlekelertyle 

lrtlbab keatlmlı olacaktır . 

logtltcre hariçle temaaını 
ıd me ettirmek için Kap 

yolunu ihtlyaı· ehe gene 
tebllkeden uzaklaımıı otmı 

yacaktır. Çüokü lıpanyanan 

ııwal v 1;,; cenubu ıarbi kı 

yılarından hareket eden düt · 

man denlultı gemileri ve 

tayarclerl bu deniz yolunu 
daimi bir mürekebc altmda 

bulundure.caklardır. Hele 

dO~man Kanarya adalarını 

da kendine ha H ve deniz 
ü11ü ittihaz ederse bu teh · 

ilke büsbütQn çoğalmıı ola· 
caktır . 

Binaenaleyh bugünkü Is· 
panya harbiotu neUcıesi in· 

gfltere için h yatl bir ehem· 

Mahallesi: Ctnsı: 

Mirza bey Ev 
Hududu: 
Sağı Haun oğlu lı · 
mail hanesi, ıolu Arif 
oğlu Mehmet hane.ır 
arkaıı Mustafa baoe•1 

önü yol. 
Hudud ve bulunduiu yer yukarıda yazıh eYI 312 yı· 

hnda Gaffar Mehmet kar111 Haftzeden haricen satın al111a~ 
suretlle Murat kızı Emlnenln senetsiz temellükQnde tk•0 

3 J 5 yılında eski evi yıkarak levizımlle yeniden eY yap· 
hrmak ıuretlle mali olduiundan bablıle namına sened • 1• 
mak lstedlilnden tahkikatı için 24 12·938 gün6 maballtıı• 
m~mur ıönderllecektir Taaarruf lddlaaında bulunanlar•" 
bu günler içinde 1azı de Vilayet Tapu Sicil Muhafızlıiıo• 
veyahut mahalline gelecek memura müracaatları lOzuo>" 
ilan olunur. 

mlyett haizdir. lnglltere hiç 

ıüphealz lıpanya ile dost 
kalmak lstlyecekttr. Hele 

bitaraf bir lıpanya İngllte· 
renin pek itine yar1yacak· 
tar. 

lspanyaoın, Alman ve İtal· 
yan tesiri ve hikimtyetl al· 
tına glrltl loglltere ve Fran 
sanın Almanya ve ltalyaya 
karıı herbcngi bir harbe 
girmesi haltnde harbin neti 
ceslnl bilıbütOn deilıtırecek · 
tir. Bunu müdrik olan Al-
manya ve İtalya Fraokoya 
har türı'ü yardımı vapmak 
tan geri dur mu yorl ar. 

Almanya ve ltalyanın 
ademi müdahale taahhütle· 
rlnl biçe ı yan hareketleri· 
ne lnglltere ve Fransa da 
lıpanya hükumetine yardım 
etmek ıuretlylc mukabele 
etmlı olsalardı arada mü· 
vazene tee11üı etmlt o1ur
du . 

Almanya ve ltalya ynr 
dımlarını pek aım götür· 
dükleri takdirde Fransa ve 

~ 

loglltere malt cihetten da' 
ha btlyük imkanlara ıah1P 
olduklarından bu ıkt devleti 
bu yarııta kolayca geride 
bıraka bilirlerdi. 

Mıamaflh, MacarlstaP• 
Romaaya ve Yugoslav1•i 
Almanyaya kartı tttıb•t 
edecek olurlarsa ve bu ıtt1 

he&da Polonya da dahil olut ' 
aa ılyaaetlnl daima aağlall' 
esaslara lıtlnad ettirmek I•· 
tlyen ltalya bitaraf kalaıağ• . e 
tercih edecek ve böyle' 
müstakbel bir Avrupa h8 r' 

r---------ht önlenmlı olacaktır. ı 
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