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ltler diin geee nii e ve te 
ile dola reni ir nota 

-----... --·- -·· ·- --·----~ 

Nutkun baılıca üç mühim noktası: 1-Almanganın geni~ 
hareketlere hazırlandığına dair ifşaat, 2 - Fransa~aJ 
yapılan hücum, 3 - ltalgadan pek az bahsedilmesi 

fi"iiier: "Arhk mesaimi·ii·n 
meyvalarını toplamak 
zamanı gelmiştir,, dedi 
Nutuktan bir parça: "Daladye, sana karşı koca bir Alman ordusu 
duruyor. Alman alaylarının nasll şeyler olduğunu öğreneceksin 1,, 

Hitler nutkunu: •Teslim olmak benim oiarım deGildir, bUtlln haklarımız 
tanınmadıkça hiçbir anlaşma mevzuubahs olamaz,, diye bitirdi 

mu. kiinütte 
·································-·····-···-·---········· 1 ••• ······-········································-

Fin tayyareleri dün 
bir Sovyet limanıni 
bombardıman ettilei2 

Diiiı n~n.ı ~ Almanyadal =Alman bemphrilen,m. yedi .llQI ,'>N\ C' ~- - t •• • F• ı~· • • d ~ıc1ar nıevkihre ~ ıenas ır ne1 111- 'MllliBP. .._ iüiDlllll 1ll ~~~J~ ~~ llJ.ifWU0 _ 1e • .ll~tu ve 
~ ictı. Bu mil=teebetle her sene !Wibetle bir aniye demektir. Bununla be- 1 ouu bomba atb, tayyare uı ı;, Ameniti n 
18P1laıı büyük merasımm bu sene yapıl- 1 raber bu yedi sene büyük ve çok hare • 200 sandık tayyare ve aksamı Finlindiyaya gönderildi 
~11acağı, Hitlerin de mutad nutkunu ket ve hldiılelerle doludur. Bu yedi aıene-
~Ylemiyeceği evve1ce bildlrilmif iken, de lııüyOk tarihi bafarılar oldu.. Birçok ~ Londra 30 (Huausl) - Bugüıı ıeret Scwyet tayyarelerinin dünkü bombar-
dün lece Alınan radyolan ve onlardan Y A Z A N l ı., bidiaeler vücud buldu.:. Sovyet, gerek Fin tayyvelert hayli faa- dunanı esnasında Viborg'da bir hutane 
ll.•~len diğer radyolar Alman devlet reJ- llmetlJ aeneraı Alman devlet relsi bu mukaddemeden liyet göstenniflerdir. j tanmnen hanb okmı§ ve 23 kifi &m~ 
:ın saat 9 da Berliude Sporpalasta nut- H. Emir Erkilet .-ıra IÖZlerine §Öyle devam etmiştir: ' Fin hava kuvvetle~ Kronftad olduju 1 tilr. En fazla baııara Ujrıyan Fin fehd 

nu vereceğini bütün 411.nyaya nan et- c- Ekseriya demokratlıktan bablolu- tahmin edilm bir Sovyet lfmtnile Sav - Abo oJmu.ftur. 
tıler. Nutkun radyo ile aıcııınmz metne c60D P09ta:. m• mert nayor. Tabit Almanyada değil, bqka yer-I yet d4'miryolu hatlannı bombardıman l'lnlllllc:tiya için bugün Amffi,kadan 20I 
)'akın bir hülAsasını aşağıda vertyonız: muharriri lerde •• çllnkü biz demokrasinin ne oldu- ı etmiılerdir. (DeYIUIU 8 inci uyfatla) 

G6belain .&deri Bay Bitlerin dibı ıece nuyonal tunu iyice tanıdık. Almanlar demokrul B 1 lr 
Sa IOflY8l fırkumm yıldlSnümü m(lna- idealini on bet sene tecrübe ettiler, bi& L an Antantı konsa ... 

at dokuzda Göbela 1U 86ılerle içt.i - aebetile myledili nutku dinledim. bunu aubden tevarib ettik. Bug1.1n bu ~ a 

ın~;ç~rerim, bu akpm seni yalnız 1!tl~en1::ni~~ ıaz;:zi:: ===~en~p~~bl; "Lları·cı~ne ... 1ekı·ıı· bu ak-~am lenın milletin değil, bütün dünya dinli • kalmıs bir adama benzemiyor. Bi- Avnıpa kurulacak, hak ve adalet Avnı - Iı. ~ r ~ 'Y 
Yecek. Bütün dünya yalanlara boğulmllf- Wds büyüt kararlar arifesinde bir 1 A M.U 

::ıı:r.:~~=1arma1!7.;·ı.;!= ~=!:i:..~~ r:;"'yasi~p~?=..::~~~.i Belnrada lıareket edi,,or 
•l<ia•--k . ..a.oı-'\. 1 6 j ~ "'1ıa. ve Alınan milletini senden a - ~ .......... ve heyeauılandunuştır. kültür, dindarlık, fazilet dünyası kuru -
Yırrnak istiyorlar. Bu usul tesirsizdir. Al- (Devamı 8 ind sayfada) Iacak, yani tek cümle ile bir altın devir 
~? kavmi senin arkanda tek bir adam lhdu olwıacak .. O altrn devir en eski za- ! 
ıııbi duracaktır. Alman milleti artık ya- kıllb günümüzdür. BUliln Almanlann manlann altın devri değil, fimdikilerin 
;nıar dinlemiyor. Alman milleti yalnız l BIWla teşekkür borçlu oldukları gündür. 1 biraz evvel Ylfldıklan altın devirdir. Fa-
~r tek sada dinliyecek. o da senin sesin- Almanların kalbi sana karşı teıekrlrle, kat 1918 de de ayni teYler vldedilmişti. O 

dır. Garbin yalanlan beyhudedir. Bun _ minnetle doludur.. 1 zaman da İngilterenin hedefi hak ve ada-
ta: derin bir korkudan mülhemdirler. Hitıer kftrsD~e j let tesisi idi. O zaman da sillhların bıra-
:ı bunlara ancak soğuk bir istihkarla Bunda.n sonra kürsüye gelen Wtler ıay kılması vldedilmişü. Üstelik bir de Mil-

kanz. 30 Klnwıusani bizim büyük in- le söze başladı: 1 (Devama 8 inci sayfada) 

Nu.tkan ilk akisleri 
lngiliz radyosu diyor ki: " Almanya artık Fransayı lngiltereden ayırmanın 
imkansız olduğunu anlamışhr. Fransaya yapılan hücum bunu gösteriyor " 

Londra r~ .İm gece, Hitlerin ı manın ise 600 bin kilometre murabba~ bir U ittihettan ehemmi,etle bahaettlklert ele 

=~~ eden ilk ~yatında, bu ı sahada sıkıştıklarını söylemiştir. ~!~.~~~~ .. ?.~~.~~~--~~~~~:... 
l'lrb.ı, .u""lltn parçalanm büllsaten ve- Halbuki hakikatte, İngiliz dominyon -

bazı mütaıeaı.r da aerdetmiftir. 1 larmın muhaceret ve iskAn işleri ken - 1·111 ş f ı• ·ı· 
bu. Nu.tkıın ilk akWeri sayılabilecek olan 1 dilert tarafından tan.ıim edilir. Öyle ki 1 e ngı iZ 
ş:ıe; ve teflıirler fUlllard~: - İpgiliz adalarında, bir kilometre murab-: saf aretini 

BÖyl 1 kadar Fransa :ıleyhinde soz baı başı.na 703 nüfus düşerken, Alman - • • 
k eınekten içtinal> eden Hitler, bu defa yada, ayni sahaya 347 kiti ısabeı etmek- şereflendırdder 

açı ça Fransaya ~ydan okumuştur. Bu tedir 1 
da tosteriyor ~· Abn . darla ı . Ankara 30 (A.A.) - Rei.tcQm-

ıLA an zımam r 1 Bundan h... .. ka hft·•ı'b, Çö""'!ile de bazı •~- İ Fransayı İngilterede:n ayırmak hususun- .. ~ ..... '":ı hur .ı.sııet nönü, bucün atla yap • 
claki -'"-tl ,_,_ ...._ ,~ . .ıır...... k sozler atfederek, Almanyanın amansız tıklan mutad gezintiden IO!ll'I İn-

• -,, ... er~...., •&VU6~u artı an- .. A.o. ~ t..n,.nk 
l~ır. i9ir.Jıa~ hazır o1dutunu söylemiştir. I giliz sefaretine ""6Aayaraa uu,, .. 

.;1.:k • h elçi Sir Hulhe M:ontgommery 
Hitler _ ...... ~ t_....ı.u__nin ~ mi"- t H-i atje ~ :bu kabilden ne u • l ........... .,,.., rnsuııııı::n: ~ 5 r Kmtchull. Hugeıun ile bir mild-

J'ln JtOoaıetre IJlt:tr'IMaı arutye Ahtı> ınul, M .. df aleni' -~ hulunmunııı elen ~ler ve istinıhat bu -
~ - kllamMn mmabbu ..... ı·· "', ( JQnDUllardJr. (Devamı a de) 
..._ • aGtu ~ • milJOD Al • ~ llttİerin ve .-et G6bellin mD- \ı.-ııı~~~~~~~~~,~-.1 

T oplanbda Balkan devletlerinin bitaraflıklan teyid 
edilecek ve bazı iktısadi meseleler de görüıülecek 

ŞtlJcri Sanı.coOlu Geamıl Metcıbaı 

Anha 30 - Balkan antantı daimi koni toplantısına iftirak edecek olan bqvekil, 
eeyfnln BeJcradda ütedeceli toplantıya ve hariciye nazın Met:abasın riyasetin • 
fftirak etmek CbJere Harici19 Vekili Şilk· deki Elen heyeti bu a1qam vapurla Se13-
Ji1 Saracollu refakatindeki zevat ile bir- nile hareket etm.i§tir. Heyet Sellnilctcn 
likte bu akpm Anadolu ekspreaile İste de trenle Belgrada gidecektir. 
bula hareket eylemiştir. Metaksas riyasetindeki Elen heyeti or-

Hariclye Vekili istaSyonda Meclia Ret- (Devamı a inci Jfada>' 
si, hariciye umumt kAtibi, büyük elçiler sa 
ve elçiler, Hariciye Veklleti erklnı. yer- r-............. -.............................. _ .. 
ıt ve yabancı matıbuat mümemııert tara- i Hatlralar arasında 
fJndln utıarllnmqıtır. Vekil yarın (bu-1 
,un) Belgrada hareket edecektir. Ustad Halici Ziya Uf&kJ.ııllln 

y ... heyeti dördülıcil yazLtı yarınki •ymuada 

Atina ao --- a.ı1am amana k-..,i ..__ .................... -... -. - ....... __ ..._....., .......... ,,, 



Z Sayfa 

Her gün 
Küçük dev:etlerin 
Büyük roileri 

Ekrem Utaklıgil _J 
f'E:5) ugün muharebenin beşinci ayı 

laJ bitiyor, altıncı ayın ilk günü bir 

devrin dönüm noktalarındnn biri sayıla
bilir, geride ıbıraktığınıız :laman gerçi kı
sadır, fakat bu kısa zaman içinde bir harb 
bitti, ·bir ba§kası ilan edildi, geçireceği 

muhtemel safhalar hakkında hüküm ver-
menin henüz sırası değildir, !akat arar
sak geçen ~ ay içinde bizi duşünceye 

sevkedebilecek epeyce hadise bulabiliriz. 
Bir defa doğru veya yanlış, fakat mut

lak olarak herkese endişe veren rivayet
lerden epeyce uzaklaşmış olduğumuzu 

tesbit edelim: 
Almanya İskandinav devietlerine sal

dı~tır, Felemenk, Belçika üzerin
den Fransaya doğru akın yapmamıştır, 

Tuna devletlerini işgal etmek teşebbü

sünde bulunmamıştır. Harb gene ilk gün 
vardığı noktadadır, ateş ayni daire içinde 
parlayıp durmaktadır. 

Yann yeni bir vaziyet, ufukta heniiz 
kat'iyetle teressüm ctmiyen yeni bir ih
timal Almanyayı yeni bir karar a2maya 
sevkedebilir, bugünün tedbirli durumun
dan çıkarabilir, mümkündür, fakat ne o
lursa olsun bu be~ ayı bu şekilde geçir
miş olmanın da bitaraflar hesabına bir 
lir te§kil ettiğini kaydetmek zaruretin
deylz. 

Kuvvetini k8fi görmiyen Almanya, he
deflerini sıralamayı bilen planlı Alman
ya, taarruza uğramadıkça saldırmayaca
ğını iddia eden Almanya, zamanın kendi 
aleyhine değil, lehine çalıştığını söyliyen 
Almanya hakikati itiraf etmek lazımsa 

buıgün elan bir muamma halindedir. 
Garb devletleri ber balta devlet adam

larından 'birinin diliJe hazırlıklarını an
latırlar, kuvvetlerinin çoğalmakb o1dn
ğunu söylerler, efkarı umum!yeı1 imkan 
ve fayda niSbetinde ahvalin cereyanından 
haberdar ederler. Fakat Almanya kapalı 
bir kutudur, yaptığını. düşündüğünü, ha
zırladığını yalnız kendisine saklar. Muh
temel hareketleri üzerinde yürütülen mü
talea sadece bir faraziyeden ibarettir, 
doğruluğu veya yanlı lığı yalnız zaman
la anlaşılacaktır. Bununla beraber Al· 
manyayı harekete geçmekten alıkoyan 

sEfucbleri gene araştırabiliriz. 

* 
Almanyayı şimal, gar'b veya cenub is-

lilrnmetlerlnde hareket arifl"Slnde sandık-

SON POSTA İkincikanun ~ 

r 
Sözün kısası 

-···· .,_ 

F armasiyen değil, 
Eczacı 

' 

1 
'-' E. Ekrem Talu _ 

i stanbul Eczacılar Cemiyeti geçen jfjn 
yıllık toplantısını yapmış .. bu toplanı

tının tafsilatını gazetelerde okudum. 
Bana: 
- Sen eezacı değilsin. bu alaka nC!l'e· 

den icab etti? 
Sualini irad edecekler bu1unur. Bu ~'U

al. ilk bakışta haklı gibidir. Lakin, - Ce· 
na:bıhak daim hafifinden versin - hasta
lık, ~lık bizim için oldukça hekimleri, 
eczacıları ilımal edemez, on farın işlerine 
tamamile -bigane olamayız. değil mi? Hu
susile ki son zaman1arda, bilhassa son 
zamanlarda, bir çoklarımız, «tecahülü a
rifane> görteren bazı hekimlerin tav.siye 
bu.vurdukları vabancı müstahzırrlan bul
mak için, otu;du.ğumuz ~ehrin bütün ec
zanelerini "Re7.er ve tanır old\ık. Ve kim 
bilir ka-ç defa. en son uğrad1~1mız ecza
nr>dP bir i~kf'mJenin üzerine ~·orgun ve' 
ümidsiz yığılakaldığımızda, burnumuza 
kolonva koklatan ve bir bardak mukattar 
mı içerisinde birkaç damla Lokman ?"uhuı 
sunan mü.;fik eczacı·başının az kaldı elle 

1n ih d. Hayat oylc bir mücadele meydanıdır ki, bu me .:ianda rini öpesi idik .• B!.r giliz mektebinde iki çocuğu yanyana imt an c ı- Eczacılar konPTesinin t.afsilntı, işte bu 
yorlardı. Birincisi kol-kak, çekingendi, fakat muhakkak da- sürçüp dilşmemek için manialara ehemmiyet vermemek, atı- sebebledir ki alBkamı çekti. Ve bir de, 
ha iyi !biliyordu. İkincisi ise cüretkh ve atılgandı, fakat bil- lıp geçmek, cesur ve atılgan olmak lazımdır, .wiece bilgi ki- bu seneye kadar şu, dedemizd'enberi bel~ 
gisi arkadaşından. eksikti, ilk mükafatı ikinclyo verdiler. fayct etmez, .bilgiyi g&termek, diret ile tamamlamak ıarttır. ledii'!imiz, kulaklanmıza munis gelen rec ... 

~==-...;;_..., ___ .;...aı::aı ...... =-ıı::::::==-====---====-======-====-=-=-ıı::::::===--=========== zacıl tabiri yerine ınrtlaktan ftÜçlüklo 

Dilnllanın en uzun 
Boyla IJkilza 

1ngilterede Leighton hayvan pazarında 
satılığa çıkarılan bu öküzün boyu bir 

metre seksen santimdir. Ağırlığı da 1400 
kilodur. İngiltere iaşe nezareti hayvanı 
770 liraya satın alm~tır. 

~~~J:s~~t~~~:~:~:~ 
~ .............................................. _ ...... , Yer gllzündeLI · 
' ' fi rünce J?önlümü büvük bir ı:;f"vinç kapladı. 

H U b • f k : IUfi f hı. h fi Ga7eteve de o sevinçle sanldım. erg n lf 1 ra i. ır.ı, S B nem a Br Hevhat ki meserreti.m çok J'iilrmiyet·ek& 
- • mis! Bir sütun tutan o havadisin orta1a-

Sermay&Sİ sıfır i rına gelince. (!ene miibarı-k. tertenıiz, 
Hasis bir JskoMınlı og~ıunun jran- :.· munis f eczacıl tabirinin veni bir suikas-

n- te nıaruz bulundul!ımu ok11mayım mı? 
ı sızca öğrenmesini istiyordu. Bir 1nu- ! Yurdun neresinde. her kime sorsanız 
i aUim lanmdı. Hakiki bir Fransız mu- i asina cıkacaifı. arabcada avni manayı ifa-

J

i allimin adresini öğrendi, ona gitti. i de etmPdii!inden. demek ki kendi öz mn· 
Pazarlığa girişti. lskoçyalı Fransızın i lrmız oldui?u sfrobe .ıtötürmh•en aüzPlim: 

; istediği ücretin yansım bile 1'ermi- i rEı-7acı. Eczam•l isimleri yerine bu Clt>fa 
! d ' da bunlar:ı bal f!ibi halis frrnkçe fFar-
i yor u. Fransız: i ' masiven. Farma.<>ıJ denilecekmiş! 1 - Siz fazla pazarlık ediyorsunuz, f 
• benim istediğim parayı 'L'ermek iste- l Türk f'F'arrna~yen l l bilmez amma. 
! fFarına<;onl u bilir .. ve. ondan. oldum ?ı 

miyorsunu.z amma bir J;ere şunu dü- J lasıya kocunur. Halkımınn na:rnrınd.ı, 
§il.nün, ben şurada burada bir parça i farmason mevmenefl;iz.. netameli bir a-
fran.sızca öğrenrnif değilim, fransızca i Avrupa harb halinde bulunuyor, har- d'amdır. B?. şöhretin ~kh ve haksız ol-
ben.im ana dilimdir. ! . . . duğunu munakasa etmıvorum; ancak bu 

1 • be ıştırak eyJemıyen memleketler de ha- oo· 1e0· b. k "d s 1 skoçyalı güldü: i . . . v )r: ır va 1tı ır. ayın eczacı ım-
ah . . _ 1 d. . d d. : nl banl kend1lerıni koruyabilecek ted - mızın bu türlü bir iWbastan zarar ~öre-

- D a ıyı soy,e ınu: Y~. e ı, : b. 1 · ·uın ı lcted" l B t d 
fransızca mademki ana :ülimzdir. Jf iç i b~rler~ 1 'bı azdey em.~ ahkır er. u keil - ceklerine kailim. Bundan baska. bu).fra-

f t de - • . . ·~d· : ır enn aşm a must em mev er ta, bu yersiz ve lüzumsuz ünvan de~ıştir-masra e m.e n ogrenmışsını ... ır. • . 
. . . i gelmektedir. mevP- de hi<'bir mana veremiyorum. 

Sermayesı mfır olem bır şey içın fazla i Bu miistahltem mevkilerin sayısı da Neden Farmasi dı>. Apotekc dej2il?I Analarının hasrctıne 1... • ., ı tan son:ra derin bir sessizlik içine dalmı~ para ..,.~enır mı. • ·· el - rt ktadır Ko"''"'ede FranSlz kii1türü t?Örmüş olan-
Y • R\1'11 en gune a ma . .....,. . 

bulan Framıız gazeteleri şimdi hüküm dayananııqan çocuklar \.. __ _,,! Fransızlann meşhur cMajinot hattın_ lar herhalde e'ks.eriveti tehskll e.tm1ş ol~-
vermckte biraz nrütereddid davranıyor- Z'"- . caklar. Yarhud kı kongre eyetı umumı-

Da lga {arda dan son.ra Alm,anl~r m:şhur_ c ıf'>~rı.d, vesi oportünizm yaptı .. 
lar, kendilerine en mü'Ayim gelen ihti- Harb dolayısile Londradan civar köy- hattm1 ınşa ey ern1şlerdır. Günün bırm- Ne olursa olstin! Kırk yıllık Kani na-
ma} Almanyamn hedefine gayret sarfet-

1
lere gönderilen beş İngiliz çocuğu anne- Rekorl~r de fırtınanın kopaca~ını sezen FinlAndi- sıl Yani olamaz ise. yüz k1rk yıllık hir 

meden ve tehlikeye atılmadan varmayı ferinin hasretine dayanamıyarak gizlice vahlar. bum;n can kurtaran vazifesini "'Ö- san'at ta firmasını bozmamalıdır. Bövlc 
f d 60 ki Mevzuubahs dalgalar, deniz da!gaları- "'" "' 

tercih etmekte olmasıdır. Bir misal ola- yola çıkmışlar ve 10 saat zar ın a - ren cManerhavırn> hattını in= eyleınt .. _ muhafazakarlıklara hiç kimse kötü göz1e 
dır. B821 coğrafya kitablarmda dalgala- r&& Y"" ~ 

rak Figaro gazetesinde cLucie:ı Romi- lometre kadar ........ ı· katettikten sonra ta- ]erdir. bakmaz. Bilakh~ bunun zıddı ifratlardır 
J...,.. nn azami yükseklikleri 12 metre olarak L -~ı· ··1·· t er. in yazdığı şu satırları gösterelim: katleri kesilip, üstelik t~ korkarak karıı- . . . . f bu kadarla kalmıyor. ki halkca ftÜC. 111'3.'Zmt:\.11 ır ve gu unç e-

l d 1 1 . tesbıt edılmektedır. Bu k1tablar, dalga- ş · • liikki olunur. 
- cA11:1any~nın şima . ev ~t erme kola baş vurmuşlardır. Alakadarlar, bu lara 18 metre için cevaz da vermektedir- Romanv.a da ~us - Macar hududlan ım İlbaylar tekrardan vali bakanlar yc-

karşı bakıkt bır sefer heyetı tertıb ede- bec: hasretzedeyi annelerile gö~türdük- 1 tida<Jınca bir müstahkem hat inşa eyle - "d · ..:1.:ı hrp durnrla;ken ukala?ıt 
.... uh kk k d ğild . 1 1 St ı· · ~ er. h b. k m en Vı=• ·0 ~ m a a c ır, o sa o sa a ının tekr.ar gönderildikleri köye Halbuki son zamanlarda Amerikada miştir. Bu. attın ır çu ur oldu~u söy - sayın eczacı hıra mı kaldı?!. Baltık devletlerine kar .. şı t.a. tb .. ik e.tt. iğı ve 1 t:~1::ı::rdır. ' Ienmektedır. Bu hatta cKral Karol hattı> ı;;; ı;;; ı ,,....r- l 

muvaffak olduğu usulu duşunebılir, bu- y ş intişar eden mühim bir tetkik e.serine na- ismi verilmiştir. L...-. GkıuJlfl. • \..__...a '' 
gün değilse yarın tatbik edebilir.> F h .. k ... . . h . zaran, dalgalar daha yiıkseklere çıkabil- Şimdi sıra Macaristana gelmiştir. Ma- - .......... - ... • .. ··-···-·· ............... ___ ...... _ 

ikinci b!r misal olarak bir başkn F.ran- ransa u umeltnın ımaye mektedirler. carlar cKarpatlar> bo}'Ullca ,gayet rnüs - Önümüzdeki ders yılına aid · · kl Raınapo adında bir Amerikan "'apuru sız muharririnden şu satır1an alalım: ettıgı çocu ar tahkem bir «Horthy> hattı ~ eyle - ihtiyaçlar 
_ Şu son vıinJer >rinde Almanvanın Pasifiık Okyanusunda 7 Şubat 1939 da 34 mektedirler . 

.o- "S' " Fransız tıükUmeti, babaları cephede ö- metrelik dalgalar teSbit eylemiştir. Maarif İdaresi İstanbulun önümüz 
niyetleri v~ surette anlaşılmıştır. Şi- len üç Fransız çocuğunu himayesine al- 1 Bu gibi hfıdH!lere arasıra rasgelin- Belçikalıların, Holfındalıla.rın, İspan - deki ders yılına aid mekteb ihtiyaçla· 
malde is'kandimrvyalılardan demir itha- yolların da müstahkem hatlar inşa eyli- nnı tetkik etmektedir. Gelecek ders 
Jatını, cenubda ve şarkta Romanyadan ~tır. Çocuklar ıa yaşına vanncaya ka- miştir. · yeceklerinden bahscdilmektedi.r. 
petrolu. garbda da Felemenk ile Belçika- dar hükümet tarafından ıbeslenecek, o- 18\il senesi .kışında İngiltere cenub Majino, Ziğfrid, müstahkem hatları yılt ba.şında yeniden ne kadar -0rta o-
dan 1ngiltereye karşı deniz üslerin· t mi kutulacaktır. Yetim çocuklar annelerinin ktsmJnda Lorhngues adalarında bulunan yeni bir şey değildir. kul ve lise açılması icab ettiği bu tet • 
etmek istiyor.. &ı e n ı yanında kalacak ve hükCımetin müraka- otuz metreJ~k bir deniz feneri dalgalar j 2 187 sene evvel Çin imparatoru Çin-Şi- kikler sonunda anlaşılacaktır. 

Sayısını kolaylıkla artırabileceğimiz besi altında bulunacaklardır. ı tarafın<l~n koparıl~ıştır. . Hong-Ti, memleketi ManQUryalı Tatar .. Maarif Müdürü Tevfik Kut, gele • 
bu misaller de bize öy,e geliyor ki, mes- Amenkada Pasıfık Okyan.us sa~ılk- fan muhafaza eylemek üzere Seddiçin cek hafta içinde An"'karaya gidecek ve 
lektaşlanmız hakikate çok yaklaşmışlar- kauınmasını istiyebilecek, teshil edebi'e- rinde Oregon mmtakasındakı denız fe- .ilen 0 muazzam duvan in.şa ettirmiş- bu hususta hazırlıyacağı raporu Vekil.-
dır. ı cek bir tek küçük devlet yoktur, fakat nerlerinden baz.ılan 40 metre yükse1en tir. lete verecektir. 

Almanya bütün Avrupa kıt'.asını kendi umumi tasfiye sonunda zarnn•1 telafi e- da}galı:ı.:r tarafmdan P31\3 parça olmuş- Daha eski zamanlarda da buna mü _ GelPcek ders yılı ~ında yeni iki 
hayat sahası dahilinde görebilir, fa'kat dileceği muhakkak olmasına rağmen Al- , lardır. · ımasil müstahkem hatlar ~ edilmiştir. lise ve bir kaç orta okul açılması muh-
bugün menfaati düşmanlarını artırmakta manyanm ilk şi~detini ke!ldi üzerine çek- Diğer taraftan Okyanuslarda ~a:'geli- Mısır kıt'aısmı Arablann hücumundan temeldir. 
d~l, azaltmakta, tıarb cephesini geniş- meye razı olabılecek l'bir kü.c'\ik devletin nen dalgaların uzunlukları 150 ıln 300 korumak için cSesostris> d'uvan inşa e- .............. T ...... A•••••••K······-v···İ··M· .. ·········-
letmekte d~il, mümkün olduğu kafüır bulunduğu da hiç değilse şimdiki halde 

1 
metre olarak tesbit edilmiştir. dilmiştir. 

daraltmaktadır. Fakat bir kayıd1a: görünmüyor. Bugün küçük devlet büyük, Halbuki At1antik Okyanusunda mü- İmparator Traian, Tuna nehrinden Ka-
İskandinavyadan demir, Danimarka- rolünü vaziyeti idare et:nekte buluyo'!". kerreron 800 metre uzunluğunda dalga- radenb.e kadar bir .wd inp ettirmişti. ____ 1=K..,l.;.N=C.;;,_İK-=A==-=NU-=-N.,_ ___ _ 

dnn yı:~· HoUındadan süt ve müştakkatı, Fakat i~temek ibaşka, yapabilmek gene lara ra c-gelinmiştir. Bu dalgalar saatte 401 AvrlJlla tarihinde Adrien duvarı, Sep- Rumi - 31 
Arabt "D• 

181)8 Macnnstanla Yugoslavyadan yiyecek başkadır. 1 kilometre sürat ile hareket eylemekte ı time - Lev&e chıvarı mühim yer alan JSM _ 
madde, Romanyndan petrol ve hububat Ekrem H~aklıgil idiler. müstahkem hatlardır. llı.iDcilı:i11UA Rumi na• Ku.m 

alabilme~ !azımdır, aksi taKdkde yaşa- ;::::::;:;::::;:::;:::::=::;;;;;;:;::;::::;:~~~====~~=::::::::::=:=:=::=:::::=::::::::=::~:=~:=:==:~~======:::::::=~ IL----1_s __ .,..ıı... __ 1_9~4-0=-__..._ ___ ss __ _,,
11 

Harbin ilk günlerinde Almanyayı dÖYt R N A N, 1 S T E R N A N M A 1 ya:maz. hnvasıihktan OOğulur. 1 İ S T E I j ÇARŞAMBA 

tarafa l>irden saldırmak istiyen bir saT'n- Gazeteler dün Tii k ha ğ lt . GÜNEŞ Zilhicce 
b t 1 l_ ...... , Al . . r yra ı a ına gırecek vapurlnrın ha- Karar yerindedir, fakat İnğiltere gibi 14 milyon tonilato- s. 

0 Jıya enze en er o "'"'y•l!. .man~ anı:-ı lZ olma lan icab eden şartlann tesb·t d·ıd· . . -ıı 
1 

. 
bütün hududlannı kapayınız, ilk madde menmuniyelle okuduk ve öğrendik k~· e 1 ığinı yaL.Uı ar, luk bir ticaret filoouna malik olan bir devletin bile azim ih- ·ı 13 21 
ve yiyecek kanallarını tamamen tıkayı- Hundan sonra yaşı ıs ten fazla .. · ı· is 

14 
. tiyaçlar karşısında kiralık vapur andığı bir zamantLı satılık ı sı 

nız, nblx>t başhyabilir, işte küçük devlet- vapur satın nlınmıyacnktır. 'sura 1 e milden ebık vapur bulunacağına, ba§ka sözle, verilen karan tatbik için 
lerin büyük rolleri vaziyetin bu hususi- fırsat çıkacağına: 

yetindedir. ' s T E R 1 N A N, i s T E R 
Bugün Almanyanın mutlak bir za!er 1 NAN M Al &. 

v. 

ikindi 
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• 
lngili2 Harbiye Nezareti 1 Alm~n ~~yyarel~ri .dun 
f I .. k de ıngıhz gemılerıne 

Milll Şef İngiliz 
sefaretini 

şereflendirdiler 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Devlet reislerile teati edilen telgraflar 

E --------• Gene Balkanlara dair 

e a etzedelere 800 ton taarruz ettiler Ankarl\ 30 (A.A.) - Elenler Kralı ile Re. 
lsicümhur İsmet İnönü arasında aşağıdaki 
te!graflar teati olunmu.ştur: 

Yazan: Selim Ragıp Eme9 

Ö nürnüzdeki Şuıbatın ilk haftasında 
ve ağlebi ihtimal ikisinde Del

gradda. toplanacak olan Balkan Bir'i~i 
konseyı, sağdan soldan alaka ve dikkati nıevaddı gıdaiye gönderdi 

Hariçten yardımlar devam ediyor, Budapeşte 
belediyesi de nakdi yardımda bulundu 

ına~nıc:ra. 30 (A~.) - Aldığınuz malu - ı telgrafta hareketiarz felaketzedeleri için 
t- _.

1
. gor~ hareketıarz felaketzedeleri için Rangon halkı tarafından 1700 İn.giliz lira-

... ~1 ız mılleti v h ·· k • · Pllın 
0 

~ u .umetı tarafından ya. s:ı teberrü edilmi~ olduğunu bildirmiştir. 
illve': lan genış mıkyastaki yardımlara * Ankara 30 (A.A) - Üsküpten ha
reu :n ~u defa da İngiliz harbiye neza - 1 ber verildiğine göre hareketiarı; feliı.ket
E'Önde r~~d~ 800 ton mevaddı gıdaiye zedeleri için yeniden 13,350 dinar ile 
nezar ~ . ıştır .• Dost memleket harbiye muhtelü eşya teberrü olunmuştur. 
bu yek nın :elaketzedeler için gösterdiği * Ankara 30 (A.A.) - Berutt.ı İbra -
Benı~t.1~ alaka muhitimizde büY'°.ik bir him Şakir tarafınd:ın hareketiarz fela -* Aı ~e karşılarumştır. ketzedeleri iç.in 200 Suriye lirası, Kemal 
bildirild~ ~ra 30 (A.A.) - Budapeşteden Haşim 15. emekli alb:ıy Ahmed Necib 25, 
fesi b ğin~ nazarın, Budapeşte beledi- doktor Mustafa İzzettin 25, Bayan Sara 
dun 0;reke:ıarz fe'aketzedelerine bir yar Siret de 25 Mısır lirası teberrü eylemi§ -
lenıiştiı;ak uzere 50,000 pengö tahsis ey - lerdir. * A k Gene Berutta İbrahim Itrı 500, bir 
bildiril~ğ~ra 30 (A.A.) - İskenderiyeden Türk vatandaşı 50 ve Muzaffer Emin de 

11..... • ıne nazaran halkın İkıncik! - 50 Türk lirası teberrü etmişlerdir 
.... un ılk h ft . · lAket d ~ asına kadar hareketıarz fe- Yeni zelzeleler 

sına ~ elerıne yardım.lan U20 Mısır Hra- Siva« 30 (A.A.) - Sivasta Pazar tjnü * A ";;ıştır. saat 1,4.5 de, Pazartesi saat 5,46 da, bugün 
bildı· "ld~ğ~ra 30 (A.A.) - Köstenceden 1 de saat tam 3 de orta şiddette onar saniye 

rı ı ınc g.. K .. \'atanda 
1 

ore, ostencede mukim devam eden üç zelzele olmuştur. Hasar 
z ş arla ırkdaşlarımız ve hayırsever yoktur. 

C\"at taraf d h aeıe . ın an areketiarz felaketze - Ş. Karahisar 30 (AA ) - Dün gece 
rıne b" d _ · · 

tey tebe~r yar ım olmak uzere 82,700 saat 21 de kasabamızda hasat"Sız hafif bir * A k olunmuştur. zelzele olmuştur. 
~m k n. ara 30 (A.A.) - Rangon yar - Amasya 30 (A.A.) - Dün Amacvada 

omıtesi · · A t ~J 
hUtreisi ! reısı .. ~~d ~rahim'. ~ün:ı- saat .18,35 de üç saniye devam eden ha-

sınet İnonuye gondcrdığı bır fif lbır zelzeJe olmuştur. 

Almanlar petrol naklini tesri için 
Romanyaya 2000 sarnıçlı vagon 

120 lokomotif gönderdiler 
Bük 

1iadan ~O <--:·~·> - Emin bir mem - · rol istihsalatının daima devletin hima -
lerinın Am:!dığine göre Rumen petrol- yesi altında bulunduğunu hissetmesi la -
lere Alınan ya~a naklini tesri etmek ü- zımdır., 
f'ay: deıniryollan idaresi Roman-

ı a 120 likomoti! ile 2000 '""'mı lı Hububat için 
9e\rketrnişt· ..... ç vagon 

1 B.ükr ır. Bük:eş 30 (A.A.) - Hükfunesin ye-
.... ,~ . eş 30 (A.A.) - Umumt petrol ko- ni petrol komiserliği bugün ilk içtima
~rlığt d .. 
iniştir, un akşam resmen teşekkül et- mı ~apm~tır. . v • 

bu tn•· Uınumt komiser profesör Netta, Millt 1ktısad nezaretı a.şagıdaki teb-
iefek ~~betle bir nutuk irad ederek bu liği neşretmektedir: 
Dlişti ~~n gayelerini tasrih etmiş ve de- Bundım sonra evvela hububat ve 

_ \rı!· sonra da madenler için buna benrer 
lldlyat UsellAh. kuvvetlerimizin ve iktı • komiserlikler ihdasına mecbur olaca -
için kat~zı.n ihtiyaçlannı karşılamak ğımız ~phesizdir. Zira istihsal ve tev
taabhü.dı llliktarda petrol iı;tihsal etmeği zi için bütün otoriteyi haiz bulurunak-

etrnek mecburiyetindeyiz. Pet - lığımız lazımdır. 

izmirin Sinekli Garb cephesinde 
Par· to çu düellosu mıntakasında heye!An 

liddet~ ~O (A.A.) - Dün öğleden sonra İzmir 30 (A.A.) - Sinekli mıntakasın-
~ kuvv ~r ~ağmadan evvel kara ve ha- da bir müddettenberi hafifçe başltyan 
Yet ~öste~:ı cephede büyük bır faali • heyel1n dün ilerleyişini arttırmıı Vezir 

Fr tşlerdir. ve Osmanağa sulannın ana borulanndan 
larda aı:,ız lbataryalan muhtelif nokta • birini patla~ır. Civan kaplıyan wıa -
sahi}" ılhassa Vosgesda ve Rhin nehri rın arzettiği tehlikenin önüne geçmek 
gıör~n!~:erne~. taşıyan ve başka işler için. be~ediye suyu d~riıal ~embaından 
krd an :müfrezelerine ateş açını§ • kestınnış ve ihtiyati hır tedbır olarak su 
~ ır . . Alınan topçulan mukabele etmi .. basan mıntakadaki evlerden ikisini de 

neticede 'k· -s ahli · i · n-taıp 1.m ı ı taraf arasında düellolar t ye ettirm ştir. .DQrunun süratle ta • 
1 ıştır. mirine çal~lmaktadır. 

Havada 'h "k 
0.7.ere d.. er ı i taraf da fotoğraf almak • 
eevkedı~ hatları 'ilzerine tayyareler ISY8ÇtO gönüllü 
bakası bü !1ır. Orta kesafette olan kar ta • 

kiınatı Ve tün yolla:ı•. keçi yo~arını. t~h- mudaf aa teşkilatı 
için Pek ~r~eri ıyıce tebaruz ettırd'iği 
çekmek nıusaıd !erait altında fotoğraf Srokholm 30 (A.A.) - Social • De • 
hic bi iınkdnı hasıl olmuştur. Havada rnokraten gazetesinin bildlrdiğine göre 

• r çarpışına: olmamıştır. İsveç ordusu başkumandanı General Tho; 
G nell, askeri makamata tabi olmak üzere 

arb cephesinde keşif bir gönüllü müdafaa teşkUAtı yapılması 
kolları faalı·yetı• için ilıznri tedbirler alınmasını, hükıl _ 

metten taleb etmiştir. 

Paris 30 (A.A.) _ 30 Kanunusani Bu teşkilatın hedefi, bilhassa tayya • 
akşam tebliği: relere ve bozgunculuk iç:in paraşütle 

Sarın bat d . . memleket dahiline inebilecek ~üşmanlara 
le keşif k Hısın a e?en~ınıyetlı ~ur7t - karşı m'!.idafaada bulunmak olacaktır. Bu 
tlr. <> arı faalıyetı kaydedılmış • teşkilat, gönüllülerden mürekkeb bulun-

A makla beraber devletin kontrohi altında 
Yni bö}rrede gu·· ·· ""h' b. k k t"l d nıınd .., nun mu ım ır ıs çalışma sure ı e e herhangi bir siyasi 

t a karşılıklı topçu faaliyeti olmuş- gnıpun istifade aleti haline gelemiye -
ur. 

cektir. 

Ekselans Bay İsmet İnönü 
Türkiye Reisicümhuru 

ANJtAltA üzerine toplamakta berdevamdır İlkba
r~ata bı:gün de devam etmiştir. Dün Eks~lO.nsı?ı:a, "~cam Elen · prens.ı ChrLs. har~n ~a~laşmakta olduğu ve B~lkanlar 
ku harekata 20 Alman tayyaresi işti - tophe un ölumunu bildirmekle muteelll • vazıyetının sık sık mevzuubahs bulundu-
rak etmiştir. nıJm. ğu su sırada bu alaka ve dikkatlerin bu 

Londra 30 - Düşman. İngilterenin 
şark sahili açıklarında dün ticaret ge
milerimize karşı yaptıklan geniş ha -

Düşman tayyareleri bu sabah c:afak- Georıes kon.!er~ns üzerinde tekasüf etmesi kadar 
.. Majeste tklncı Georges tabu bır şey yoktur 

la beraber sahil açıklarında keşif u - Etenler r-aı. l\"aluA ld ~. .. . B lk 
1 

. . . . ıu- ı m o u"'u uzere a an'arın hu-
çuş arı yapmış ve lngıliz tayyarelerı - ATblA susi bir vaziyeti vardır. Son hadiseler ve 
nin yaklaşması üzerine uzaklaşmış - Majestelerin büyük yası, bent cıerln sureL Almanya ile garb devletleri arasında çı
tır. te mütE-.,esslr etmiştir. Majestelerinin kede. kan harb ve bu arada Arnavudluğun İtal-
Düşman tayyarelerinden biri, bu sa rlne anlıyarak iştirak eder ve en harareUl ya tarafından işgali bu vaziyetin husu-

bah, bir İngiliz ticaret gemisine hücu- ve en s:ı.mlml tazlyetlerlml blldlr!rlm. si.~etine yeni bir takım amiller katmıştır. 
İsmet İnönü Şoyle ki: 

mıı tas:ıddi etmiş ise de gemiyi hasara Ankara 30 (A.A.) _ Gl~ppe Motta'nın ı -. Çek~slo\•akyanın Alman isgali al
uğratmnğa vakit bulamamıştır. Çün~'ü vefatı münasebetile, Relsicümhur İsmet in5_ !ına .,gırmesıle Yugoslavyanın Almanya 
bir avcı tayyaremizin ve müteakıben nü ne iwlçre konfederasyonu reisi Pilet G<>. ıle hemhudud olması. 
bir sahil muhafaza servis filosunun ta- ıatz ar:ısında aşağıdaki telgranar teati o. 2 - Ar.navudluğun İtalva tarafınd:ın 
kibine uğramıştır. Bilahare bu Al _ lunınuştur: işgalile Yuı?oslavyanın ftalva ile hudu-
man fayyaresinin düşürüldü«'ü tesbit is.içre konfederasyona reisi dunu geni.şle~ş b?lunm<ı.~: Ayrıca İta'-

ıi BF.RN yanın Yunanıstan ıle genış kara hudud-
edilrniştir. · · lan mevd t• · ı Yüla:elı:: devlet adamı Bay Motta'nın ölü. ana oge ınnış 0 ması. 

Holanda üzerinde mü haberln1 derin blr tees.c:ürle öğrendim. 3. -. Romanya.nın L.ehistan harekatı 
Çok samimi ve derin tazlyetlerlml kabul et netıcesı sıkışık bır vazıyctte kalması. 

Lahnye 3o (A.A.) - Dün akşam menlzi ve federal konseye blldlrmenizl rlc~ 4 - Türk - İngiliz - Fransız ittifakının 
Alınan tayyareleri orta Holanda üze - ederim, bay rels. Balkanlarda, Türkiye aleyhine celbettiğ i 
rinden uçmuşlardır. Tayyareler dafi ismet İnönü Alman - İtalyan propagandası. 
toplarile havıa devriyeleri tarafından Ekselans Bay İsmet İnönü Ger~k Yugoslavva, gerek Romanya ve 
tarded:lmiştir. Türkiye Reisicümhuru Yunanıstanın Balkan Birliği n'? sadakat-

Bu hususta Berlin nezdinde bir te - ANKARA lerinden .şü.p'he edilemez. Fakat Yugos-
Fed<?r:ü müşavir Motta'nın acı kayıbı mil.. 1avvanın Almanya ile komsu vaziy<'tc 

şebbüs yapılacaktır. nasebetUe eksel~nsıruzın göstermiş olduk _ J?elm?c:~. bu devletin harekatını eski s"r-
Lüksemburg 30 (A.A.) - Bir Al - ları se:ııpatidcn çok mütehassis olan Lvtç. bestlı_ğinden cıkarmıştır. Onun, vaziveti 

man ke~if tayyaresi Alman hududuna re tedrral konseyi, size derin mlnnetto.rlıf:ı.. hazıra karşısında bitaraf kalmayı ister 
3 kilometre mesafede bulunan Hosin- nı bildirir, bay rels. J;?Örünmesi ve şimdilik bu noktada ayak 
gende karaya inm~tir. Tayyareciler İsviçre konfedera'Yonu reisi diremesi bu sebe'bledir. 

Pilet Golat:ı Romanyanın vaziveti de naziktir. Bu 
Liiksemburg topraklarında olduğunu B. Motta'nın vefatı münascbetile, Harlcl.. devlet 'bir taraftan Macarlann, bir tarnf
görünce tekrar havalanmı.ş ve Alman- ye Vekili Saracoğlu tıe İsviçre federal mil _ tan d'a Bulgarların bazı taleblerine hedpf. 
yaya dönmüşlerdir. şavh:f Baumann arasında da te.lgranar teati tir. Ayrıca Sovvet Rusya ile arasında bir 

olunmuştur, Besarabva meselesi vardır. Bövle bir va-

~ lm an - Sovyet 
ziyettl' Balkan Birlii'ilne 3adakntte bu'un-

G 1 V d 
ma.c;ı bir vecibedir. Fakat icabında müı.a-enera eygan ın herPt ~örmek sartile. Bu birli!1in, yalnız 

lşbl.r/ı·g"'z• Ralkanlardan gelecek değil. ayni zaman-Erzuruma gı· ıt· v • da haricten de vukubuıacak taarruzlara 
Londr:ı 30 _ CReuter) ıgı karşı Birliğin askeri bir ittifak halin~ 
Ttme.! gazetesinin diplomatik muharriri h b • ) d gelmesini istemesi bundandır. 

yazıyor: a erJ ya an Jr . Biz~m ve ~unanistanın va1:iyetlerimiz 
Sovyetler Birliğinden gelen diplomatların ıse, bır t«?Cavuz vukubu1

mad1<•1 müdıint-
ve yat9.ncı endüstriyellerin bildirdiklerine Ankara 30 (A.A.) - Fransız Yakın • çe bitaraf kalmaktan ibaret bulunduliu 
göre, Almanya lle Sovyetıer Blrllğlni alaka • şark orduları kumandanı Orgeneral Wey- şüphesizdir. Geriye, bu mıntakada fa ı li
dar eden meselelerde, Almanlar, von Rib • gandın Erzuruma gittiğine dair bir ec _ y_;t gösteren iki kuvv"t kalıvor- Bu'""'· 
beatrop'un Baltık işlerinde yaptığı feda _ nebi ajansı tarafından nesrolun h b • r~stan ve Arnavudluğ"un müstevlisi c: f'q. 
kO.rlıklar siyaseti sonunda kaybettikleri llk . ta • an a e tıle İtalya. 
teşebbü.ı; vazlyetlnl yeniden ele almağa ça _ r:Anın d marn~ uydurma olduğunu beyana Yukanda da kavdettiğimız J?ibi Bıılcq -
lışnakt.ndır. Bilhassa Kızılordunun FlnlAn _ a olu ajansı mezundur. ristanın Rmnanyadan bazı ta!Pblnri var· 
dlyada fena vazzyette !bulunması sebeblle, Orgeneral Weygand, dün akşamki To- dır. Keza Yunanistandan :fa. Vaz•vf'fi hı. 
Nazi zlmamdarlan, Rusların hA.len yapıla. ros ekspresile Suriyeye hareket etmistır. zıra dahilinde bu t alebleri j c'tı~ ••tmnrln 
cak bir Alman tesirine mukavemet edecek imkanı olmadığı. bedihi hı1lımcıu~11nn a·1-
vazlyette bulunmadığını ümld e~ektedlr. Kral Bor/sin re. Bulgaristan, bıı tale-bleri bir kuvvC't 
MoskoV'ida oturan Almanlar, Sovyetıerln istimali vesilesi addetmiyeC'Pğini bf'vtın 
FinlAndlya cephesinde tarşılaştıklan güç • 46 ıncı gıldönüm'/J evlcrnektedir. Maamafih Balkan Rirlilii-
lilklerden çok memnundurlar. nin dışında 'bulunması itibarilı• güvenilir 

Moskova zlmamdarlan ise FlnlA.ndlya me. Sofya 30 (A.A.) - Kral Borisin doğu- b!:r uns;ır olmaktan u7:aktır. Bunun hari-
seleslnl bitirmek l~ln gayretlerini fazlalaş • munun 46 ncı yıldö:ıümü, bugün bütün cınde bır de ftalva .gelıvor. He:. şev~ ~n;lt
tırmakt:ıdır. Ve FlnlAndlyanın pek az zaman memlekette dini ayinlerle kutlanmıştır. men bu ~evlet, Almanvanın mut;crıkırlır. 
da vukna gelece~I ümld ettikleri işgalden S f adaki dini •. d hüktiın Maamafıh Sovvet Rusvanın Ba kanlara 
sonra ~ddetll blr tazyik yapmak üzere Ro. o. y . ayın e,_ - et azası, el uzatmasına da .. şid~etl:? muarızdır. 
manya hududunda beklettikleri tıt'alannı kordiplomatik, saray erkanı, yuksek dev- M;a~c:adı, Balkanla~ uz~rı.nde nafız ol~ak, 
da FınlA.ndlyaya göndermişlerdir. let memurları cemiyetler mümessilleri B.ırlık az~!'anı kendı ~esırı ~ltı~a alıp ,ınıva 

B 
1 

- ve büyük bir halk kütlesi hazır bulunmuş bıtaraf bır Balkan zumresı vucude getir-
azı emare ere gore, M~kova, cenuba doit. mektir 

ru gen1şteme atyasetlnl başka zamana tehlr ve Sofya garnizonu kıt'alan da bu Ayine B Ik B" r~ k .. t b d 
etml.4tlr. Maamaflh, bu, Sovyetıerln bu siya... i§tirak eylemiştir. ~ a an ~ ı~. on~e;r e tı u . e!e~e 
setten vazgeçmiş olmalan demek de~lldl G _ . a~ır ve ~on erece rnu c:. 'I şar ar ıı:ın e 

~ r. azcteler, ~ugunkü bayram dolayısıle, Belgradda toplanıvor. Birlik azasına kPn-
----------- CA.A.) kralın yüksek şahsiyetini ve bütün mil - dilerinden bac:kasmdan bir hı:ıvır gelmi

ingilterede 
şiddetli soğuklar 

Londra 30 (A.A.) İngilterede 
havalar fena gitmekte devam etmekte
dir. Halk, büyük bir zaruret karşısın
da ıkalmadıkça seyahat etmemeğe da • 
vet edilmektedir. 1skoçyadan hareket 
eden bir tren 28 saat teahhürle Lond
raya gelmiştir. Diğer bir tren de kır -
larda kara saplanarak kalını.ş şimendi
fer hattı üzerinde bulunan bir köylü 
bir dana kesip kızartarak yolcuların aç
lı.ğını gidermiştir. Başka bir trende 
100 kadar çocuk soğuktan pek muzta
rib bir hale geldiki için birçok müşkü
lattan sonra hadise mahalline gelmeğe 
muvaffak olan bir yardım treni bunl;rı 
alıp en yakın şehre kadar götürmüş ve 
çocuklar hastaneye ystınlmıştır. 

Bu sabah birçok şehirlerde trenlerin 
ve otobüslerin gecikmesi yüzünden iş • 
çiler fabrikalara gidememişlerdir. 

Ruzveltin doğumunun 
58 inci yıldönümü 

Lono.ra 30 (Hususi) - Bugiln Ame
rikada, Ruzveltin doğumunun S6 inci 
yıldönümü tes'id edilmiştir. 

letin kendisine bağlılığını tebarüz ettir - yece~i. gelemiveceği gecmisteki tecrübe-
mektedir. (Devamı 11 inci sayfadn) 

················~··········································································································· .. 
Sabal. tan Sabaha 

Şehir ve saqf iyeleri 
EYkaf kadın De lhtlsab ata ının yadigar bıraktıkları eski lstanbulda şehircilik 

mütehassısı Prost el koymuştur. Projeler, maketler, planlar birbirini takib ediyor. 
Şehircilitimiu artık hendese n estetik rirmiştir. İstanbul ribi kamburu çok, il. 
Je~, arızalı blr enkaz yılınını modem şehir haline getirmek pek güçtür. Ankara 
ribl yeni bir belde kurmaktan da güçtür. tstanbıılun nüfusuna göre yayıldıfı ı.a_ 
ha pek geniştir. Derli toplu bir şehir değildir. İman da idaresi g-ibi zahmetlidir ,.e 
zahmetli olacaktır. 

Bütün bu menfi vaziyetlere ratmen işe başlamı"! bulunuyoruz ve muhakkak ki 
ber rüçlüğü yenerek <ıünyanm bu en ıüıel sehrinin imar i~ini başaracağız. Bele • 
diyenin elini tutan istim ak işleri için busud bir kanun da elde edilmiştir. Şlm -
diki 'halde şehrin ana hatları, ana merkezlf'rl belirmiştir. Harita ve planları hazır. 
lanmıştır. Yalnız bu ana bat l'e merkezlere bafh köy ve sayfiyelerin de umumi 
)Jlana uygun birer esas projeleri hazırlanmak lazımdır. l\Ies..ı :i Boğazlçinin her iki 
yakasına birer ana yol açdıyor. Bu esastır. Bu yol üzerindeki sayfiyelerin islik _ 
ballerinl düşünerek birer mevzii imar planı yapmak icab etmez mi? 

Bo!aziçl deniz sporlarının ve balıkçılığın merkezi sayılır. Bu husush·etine , 
küçük deniz nakil vasıtalarını barmdıracak mendirckli limancıklara İhtiyaç ;~: 
mudur? 

Yalı aıtıanndakl eskl sistem kayıkhanf'ler manzaralarındaki cirkinllkte 1 · tld ·ırkt · kl · · n ar 1 
nazar ıp aı erı ve azil arıle ihtiyacı karşılamalarına imkfın yoktur. R • 
hlle Fransa ve İtalyan Cote d'aıur11annd oldutn gibi kücük limancıkl 0 

:. -

ki k 
· b t . · ar, sı6 , _ 

na ar yapma ıca e mez mı? Denız sporl:u mm ve ba'ık heveskarlarının vekilnu 
yeniden her yıl artıyor ve bu heves de pclt tabiidir. Bol'>ann hnsusiy•tf d lı. 1 • d ş b Jd h . • .. • "' e un :ı r 

ır. n a e şe nn ana planına ek olarak bu nııntakanın da iht" ı - -
tali projelerin yapılması laum değil mi? ıyaç arına r:ore 

tl'mid ederim ki Doktor Liıtrı Kırdarla me-;alslnl birleqtirınekten pek 
olan ıehiı' mütehassısı bu llkJr meriode de meşgul olacaktır. memnun 

"-23"11kan Cahid 



4 Sayfa SON POS'l'A 

- J er1. ( Şehir Haber 
Maarif Vekilinin dün 

yaptığı tetkikler 
Hasan Ali Yücel Haseki hastanesine giderek her 
kısımda profesör, doçent ve asistanlarla görüştü, 
öğleden sonra edebiyat fakültesinde meşgul oldu 

Fırtına 
artıyor 

Dün Kavaklar ve Sarıyer liman reis -
liklerin.den İstanhuıl mm.taka liman reis
liğine verilen malO.mata göre, Boğazda 
§iddetli Oir tipi ve kar başlamı~ bulun -
maktadır. 

Bir kısım vapurlar yollarına devam e
dememişler, sah.ile yakın bir yere demir-

Şehrimizde bulunmakta olan Maarif dan sonra yapacakları işler hakkında a - !emişlerdir. Sandal ve yelkenliler de is -
Vekili Hasan Ali Yücel dün öğleden ev - Ukadarların mütalealannı dinlemiştir. 1 klelere dönınü§Ierdir. Tipi ve kar bütün 
vel Haseki hastanesine giderek dahiliye, İslam ansiklopedisinin birinci cildi bit- ' şiddetile devam ettiğinden, mıntaka 1i -
hariciy~ ve doğınn Josımlannı gezmif, miştir. Bu cild üzerinde imla tashihleri man reisliği keyfiyetten ~tün alakadar 
her kısımda profesör, doçent ve asistan .. yakında tamam.lanacak ve birinci cild ge- vapur acen~al.arım ve Denızyollarını ha-
larla ayrı ayrı görüşmüş ve kendilerinden lecek ay içinde .bamlacaktır. Profesör Şe- ber~ etmiştır. .. 
lı:atıat almlştır. Vekil hastanede 3 saat refettin riyasetindeki komisyon tara - Dığer .taraıftan ~ malümata gore; 
kadar m~gul olmuştur. ıfından hazırlanmakta olan edebiyat l!i - Kaııadenız, Akdenız ve Marmarada fırtı-

Hasan Ali Yücel i.)aleden sonra saat 16 gati de yakında ikmal edilecektir. Bu na gittikçe §iddetlenmekted.ir. 
da Üniversite Edehiy~t Fakültesine gel -ıı~atte divan edebiyat".11-da geçen ve bu
miş ve saat 20,30 a kadar Fakültede tet- gün anla~lamcymı kelime ve ıstılahlar 

k'kl d bul f .. 1 . . ti izah edihnekte Ye til.rkçe karşılıklan bu-* er e uırunuş, pro esor erın. IŞ ra - 1 akt d 
kile yapılan toplımtıya riy.aset etmiştir. unmM _..:! Vır.kil . .ı.'!._ ,_,. -fll"<nl t d k is-

M if V kil . b topl t d b. ··d acu.-:u. e ı ~u. "".t' anı a om 
aar e ı u an ı a ır mu - ,...,1........., lari1 Jrü.....ıık t f rrü t yon ":J ....... -?'u~ e en ":J"' e e ama 

K'Dk kömürU 21 lirarlan 
22 lira 80 kuruşa 

çıkarıldı dettenberi Edebiyat Fakültesinde profe - kadıar mqgul <>ımu.tur. Hasan Alı Yü _ 
sörlerden ınilteşekkil iki ayn komisyon cel şehrimizde bulunduğu müddet zar _ Türk şilepleri.ı:ı.in Fransa ve İngiltere 
tara:fından hazırlanmakta olan İslam an- fında İslAm ansiklopedisi ve ed'ebiyat ltl - tarafından kira.lıanma.sı ~ine deniz nak
siklopcdisi ve edebiyat lugati hakkında gati çalışmalan ii:r.erinde tekrar meşgul l liye ücretlerinin yükseldiğini, bu vazi
profesörlerden izahat alm1ş, komisyon -! olacaktır. Maarif Vekili bugün öğleden yet_ üzerine .. kok kömün1 tüc~~l~nm be
ların şimdiye kadar yaptıkları ve bun - evvel Gureıba h.utıa.nesini gezecektir. ledıyeye ınnıracaat ederek komur narkı -

nın yükseltilmesini istediklerini yazmış-

D,, n iz b•lerl. Ticaret işleri: tık. Kömür tıüccarlannm bu müracaat! 
-~----v ___ . belediye ilrtısad miidüxlüğü tarafından 

Tırhan bugün limanımıza getiriliyor Bir vapur ithalat qya11 geldi 
tetkik ~ ve neticede daim! en.CÜ • 
men kararile tonu 21 lira 5 kuru9 olan 

Dün limanımıza gelen Fransız ban- kok kömürü narJn 22 lira 80 kuruşa çı -

İkincikanun 31 

,,.. Gözleri yormıyan Ye bozm17an, sesleri yttzde y11z tabiileştiren 4li 
hiçhir yerde eşi bulunmıyan son sistem makinelerle mUcebhez 

1stanbulun en bllynk 2 sineması 

--------------------------- FEBAB Çemberli taş 
Sinemasında Tel: 22613 Sinemada Telefon: 21359 

Senenin en tevkal4de en mükemmel SOper filmi 

3 KIZLAR BüYUDüLER 
3 MODERN KIZ ... 100 ERKEÖE BlR KIZ ... NEŞEKER ŞEY •.• İLk UY ANJŞ 

Filmlerinin kahramanı O E A N N A D U R B 1 N'in 
eza muTaffak: olduğu gençlik: ve neş'e filmi 

Bu muhteşem tahesere ilaveten aynen .. 
F E RA H'da 

Arslanlann, Kaplanların, May
mıınJ.arın ve Tarzanın 1001 

maceralara sahne olan 

TABZAlt ADASI 
Seyredenleri meraktan çıldır· 
tacak heyecandan bunaltacak 

Bllytlk Amerikan sinemıı romanı 

ÇEMBERLiTAŞ'da 
VlvtANE ROMANCE ve ELVİRE 

POPESCO'nun 

MACERA B.ADINLABI 
(Aristokratlar) KulübU) 

Macera perest kadınların Lüks 
ve ihtişam içinde geçen hayat 

ve Aşklan Tırhan vapuru dün limanımıza gel
mek üzere Fethiye limanından hareket 
etmişse de yolda fırtınaya tutulmuş. 
Gelibohıda demirlemei_:e mecbur kal
ıruştır. Vapur bu sabah Alemdar tahli
siye gemisinin yedeğinde olarak lin:a
nımıza gelecek ve sabah köprü açılır. 

dıralı cTeofil Gotye> vapuru, balıkya- karılmıştır. j '------------------··------.. -ğı, tıbbi müstahzarat. termosifon, va - Ancak bu yeni fiaı farkmın piyasada 

kcn H::ı.lice alınacaktır. 

nelin. yün eşya, pamuk mensucat. cam mevoud 2-3 bi:n ton kok kömürüne teşmil 
V4=saire olmak üzere mühim miktarda edilmemesi ve yalnız bımdan sonra gele -
ithalat eşyası getirmi.ştir. cek kok kömürlerinin te!lbit edilen yeni 

Pamuk fiatları yükseldi fi.atla satılması kararlaştırılmıştır. 

Vapur a1kmt smı karıılay?cak Ziraat ve Esnaf bank.alarmın Adana 
tedbirler alınıyor mmtakasmda pamuk mübayaasın ye -

lstanbulun yardımı 
981.228 lirayı buldu 

Devlet Denizyolları umum müdür niden başlaması üzeri~~ ~~ günler.d~ 
muavini Yusuf Ziya Ka1afatçıoğlu dün 54 : 55 kuruşa kadar dusmuş olan 1yı Zelzele felaketzedelerine şehrimizden 
İstinye at.elyelerine giderek orada geç cins p3muklar yeniden 60 kuruşa çık- yapılmakta olan yardım1ar devam etmek-
vakte kadar meşgul olmuş. alakadar ,. mıştrr. tedir. İstanbul milli yardım komitesine 
lara bnzı direktifler vermic:ıtir. p· · fital n düıtü dün de yeni teberrüler yapılnıış ve ev -

~ ınnç a velki gün 975 bin 400 lira olan İstanbulun 
Kalafatçıoğlu bilhassa tamirde bu - s ~· t rtm ·· · · · f' arlıy. a ın a. .a. sı uze.nne pırınç 1.- Uılllumi teberru yekunu dün 98~,228 li -

lun:m vapurların biran evvel seferlere 1 b h ı ks 1rni b at arı ır ay ı yu e Ş ve u vazı- rayı bu.J.muc:ıtur. İstanbulun teberrü ye -
konacak hale ifrağ edilmeleri için sıkı ~ 

yet speküJatörleri büyük stoklar yap- kfuıunun bu hafta sonunda bir milvon li-
talimat vermiştir. fa ı " 

Son fırtınalarda bir kısım vapurlar mı:ı.ğa sevkederek fiatların daha z a rayı bulacağı anlaşılmaktadır. 
d y d D . 1 yüksPlmesine se'be-b olmuştu. .. ••• ·-···························-·--······················ hasara uğramış ol ugun an, enızyo - •• 

lan Umum Müdürlüğünün elinde pek Buna rağmen gerek mevrudatın de- T E Ş E K K U R 
az vapur kalmıştır. Bu yüzden bir kı • vam etmesi ve gerekse büyük mübaya- sevgnı oğlumuz ve kardeşimiz İzzet Mu-
sım hatlar<la seferlerin adedi azaltıl - atın durması üzerine fiatlar sukuta hittilı Apağın kısa süren hastalı~ı esnasın. 
mış. bir kısl111 hatlarda vapursuz1uk yü ba~lamıştır. Birkaç gün evvel 38 kuruş da ve gerek bizzat, telgraf, telefon ve mek.. 
zünden muvakkat bir zaman için sefer- olan Viyolen pirinçleri 35 e, 33 lilk Tos tubla hatırını sormak, gerek cenazesinde 

bulunmak, sonsuz ıztırab ve elemlerimıze 
ler tattı edilmiştir. yalar 26 e, 29 luk Maraşlar 26 ya. 2 7 canaan t.ştlrak ederek bizi teselliye çalış -

Devlet Denizyolları İdaresi bir taraf lik Mersinler 24 kuruşa düşmüştür. mak Jstlyen matbuat arkadaşlarına, beden 

Aşkdaıı ilhamını... Harbden Ateşini... Tarihten ~-•ı 
kudretini... Esrardan heyecanını alan 

SPnenin en eşsiz siiper filmi 

OTEL EMPERY AL 

Rus 

Fransızca sözlü 
Stnema Aleminin en sevimli iki yıl<lızı 

ISA MİRANDA • RAY MILLAND'ın 
musikisinin çıldırtıcı balalaykahmnı... Casusluğun bin bir 

oanınL .. Aşkın yaratıcı kuaretim yaşııt ıu bu şaheser 

Yarın Akşamdan itibaren 

heye· 

LAL~ Sinemasında 
Numaralı biletler şimdiden sablmaktadır. Telefon: 43595 

Yarın Akşam SA.KAR YA. Sinemasında 
Plak kralı ve TİNO ROSSl'nin rakibi J E A N L U M 1 ER E 

(ve CEBELÜTT ARIK CASUSU ) Filminden YVETTE LEBON'un 
aıeşhur RAY VENTURA Cazının iştii:akile çevirdikleri 

GECE YARISI ŞARKICISI tan tamirde bulunan vap~:ıarm vazi " Bu sene ekim vaziyetinin iyi ve re- terbiyesi teşkillitına, spor klüblerine ve bü -
yE>tile meşgul olurken. d1ger taraftan koltenin geçen eeneye muadil olacağı tün do.~t v~ ahbablarına sonsuz minnet ve 

Parisin bütün aşıkları tarafınd~n tegagni edilen bütün 1ngiltereye sipariş edilen 11 vapurun d ·ı:"" ·ı daha f 1 b' ~ekkürlerlınizl sunarız. filminde . . . ve ran ıman ı wan e az a ır Annesi: Bedriye Muhittin Apak, 
bir an evvel i~ası ıçm ıcab eden ted - Kardeşi: Nesrin Muhittin Apak, '1111\ıı~---••• Paris şarkılarını dinliyeceksiniz. •••••--
birleri almağa karar vermiştir. y~kseklik elde edileceği kuvvetle talı. 

Bu suretle halen hissedilmekte olan mm_ed_1_ım_ek_t_edi_r_. ______ _ 
vapur sıkıntısı en kısa bir zamanda 
kar~ı lanacaktır. 

Polisi~: 

Münakalit Milsteıar muavini Bir sabıkalı eroin ıatarken yakalandı 
tetkikler yapıyor 

D;Jn bir refikimiz MUnakalat Vekd. Aksarayda oturan sabıkalı kaçakçı-
letl müsteşarının şehrimize geldiğini lardan arabacı namile maruf K.azımm 
yazıyordu. bir müddettenberi beyaz zehir kaçak-

Aldığımız malumata göre, şehrimi' - çılığı yaptığı zabıtaca haber alınm1ş -
ze gelen Münakalat Müsteşarı Naki tır. Alfıkadar memurlar tarafından ta
Kostcm değil. onun muavini Mahmud ldb edilmekte olan Kazını. dün AkPa
Nedimdir. rayda bir şahsa eroin satarken cürmü 

Mahmud Nedim. Vekaletçe Liman- mc~hud halinde yakalanmıştır. 
}ar Umum Müdürlüğünün bazı sürün- Kazım evrakile birlikte bugün asli
cemede ka hnış pürüzlü işlerini tetkik ye beşinci ceza hakimliğine teslim e
ve takib ederek halle memur edilmiş- dilecektir. 
tir. 

MüstE'şar muavini. dün bu maksad1a 
Limanfar Umum Müdürlüğüne gelerek 
birkaç saat meşgul olmuş. alakadar doc; 
yalan isteterek bunlar üzerinde b::ız1 
tetkikler yapmış. umum müdür Raufi 
Manya<:; ile görüşmüştür. 

Müsteşar muavininin .şehrimizde bir 
haftadan fazla kalacağı öğrenilmiş -

-····-...... --·-····-··············--·······-··-····· 
TEPEBAŞI TİYATROSUNDA 

5 - Şubat - Pazartesi 

Felaketzedeler 'için 
Büyük Müsamere 

PEMBE SOKAK 
4ô - No. 
Yazan: M. Feridun 
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Önümüzdeki CUMA matinelerden itibaren ---·--

T .& B Si 1'1 Sinemasında 
ıv .. evsimin en heyecanlı ve binlerce kişinin iştirakile 

yapılmış en büyük film ~ 

BEN BiR PRANGA KAÇAGIYIM 
Türkce 

' 
sözlü ve şarkılı 

--:VEDAD 
Fuıninm ~on gUnlerınden r

istıf ttde ediniz 
yalnız 2 gnn kaldı. 
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ı Dün} anın 3 Dahi artisti ALEMDAR 
. emrinizde 

cHARLEs eovER Cezayir Sev 
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Başhyor. 

Filminde mucizeler yaratlyor. 
Ayrıca: 

Dünyanın 2 Dahi Komikleri 

LOREL - HARDi 
HOV ARDALIKT A 

Kahkaha 1 uf anları ... 
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Başlıyor. 
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Bugiinkii harbde 
pelrollin ehemmiyeti 

S.yfa s 

IL __ H_:_d_is_e_ıe_r __ K_a_rş_ı_sı_n_d_a __ f 

Merdiven hırsızı 
~ ır merdiven hırsızının muhake
~ me edildiğini. ve muhakeme 

neticesinde mahkfım olduğunu dünkü 
gazetcleı yazdılar. 

Bir adamın merdiven çalmasını r,a
rib bulmuştum. Acaba niçin çalmıştı? 
Sorar öğrenirim; dedim. 

Gene merakım tatmin edilememiş -
ti. Üçü.ncü olarak tesadüf ettiğim bir 
alaturkacı idi: 

- ~usiki müzesi kurmak emelinde 
olacak. 

Ne demek istediğini anlamamış -
tım. 

İlk tesadüf ettiğim adam sabıkalı bir 

1917 de Klemanso: "Petrol bizim için damarlanmızdak i h•~·~:yec-:;;d:~.r ağabey. dedi, 

kan kadar zaruri bir maddedir,, demişti. Halbuki 
dünyanın bugünkü petrol sarfiyatı o zamanların 

sarfiyatından on Üç misli fazla dır 

-· Merdivenle musikinin ne alakası 
var? 

- Sen de bir şey bilmiyorsun! 
Demek ister gibi dudak büküp izali 

etti. 

A 

Yazan: Hasan Ali Ediz 
~ omanyanın petrol ihracahnı kon-/ ---·-,...--··---~-,....--..,_~~-
~ trol altına alnn yeni kararı, pet-

1 
rolün bugünkü harblerde oynadığı rolü 
tebarüz ettirmek için yeni bir vesile teş
kil etti. 

Petrol, daha geçen muharebede fevka
lade mühim bir rol oynamıştı. Hatta 1917 
yılında Fransız başvekili Klemanso, o 
zamanki Amerika Cümhurreisi ViJsona 
gönderdiği bir mesajda: cYarınki :muha
rebelerde petrol, demişti, damar!ardaki 
kan kadar zaruri bir nesnedir... Benziıı 
kifayetsizliği. ordularımızı felce, bizi de 
§crefsiz bir sulhe icbar edebilir ... > ,. 

n ngiltere hariciye nazın Gürzon da 
1918 Teşrinisanisinde şöyle demişti: 

cBiz zafere, benzin denizini kulaçlıyarak 
eriştı1c! .• 

1914 yılında bile bir ordunun zaferi i
çin - damarlardaki kan kadar - zarurne
lakki edilen petro 1, aradan 25-2fı yıl geç
tikten sonra büsbütün ehemmiyet kesbet
ti. 1914 yılı ile bugünkü petrol ihtiyacatı 
arasında yapacağımız ufacık bir muka
yese, petrolün, bilhassa şimdiki harbd~, 
ne ınühim bir rol oynadığını göstermeğe Soeyetler Biı-liğt petrol sahasından bir görünüş 
kafidir. 27,698,263 tondu. Bunun 13,093,963 tonu da zerre kadar petrol yoktur. Fransada 

1914 yılında bütün dünyanın petrol İngilterenin; 7,067,600 tonu Fransanın; i ise 1938 yılınd'a istihsal edilen petrol mik
sarfiyatı 400 milyon varil (bir varil 136 7 536 700 tonu da Almanyanın hissesıne tan ancak 72.106 tondu. Almanyacla ise 
kilogramdır) miktarında idi. Halbuki i;ab:t etmektedlr. senelik 2,580,000 ton petrol istihsal edil-
1938 Yiiında, yani bugünkü harb baş~a- Şunu da hesaba katmalıdır ki bu zik- mektedir. 
ınadan evvel, bütün dünyanın petrol sar- redi!en rakamlar hazar zamanına rnnh- İngiltere, Fransa, Alman.ya, kendileri
fiyat1 2 milyar varile baliğ olmuştur. !3u sustur. Harb başlar ~lamaz, bu rnem- ne lazım olan petrolleri nereden tedarik 
miktar 1914 yılındaki petrol sarfiyatının leketlerin petrol sarfi;atında büyük bir etmektedirler!. Bunu tetkik edelim. 
taın 5 misli demektir. k 

değişiklik olacağı pek tabiidir. Yapılaca o ngiltere: Kendi adalarında hiç petrol 25 sene içinde petrol sarfiyatındaki bu da Al 
tahminlere nazaran sefer zamanın - bulunmadığı iç.in, Iizım :>lan bütün artışa şaşmamalıdır. Çünkü: 1914 yılın- manya ve Frnsanın petrol sarfiyatı 2 mis-

dan bugüne kadar geçen müddet zarfın-
da petrol sarfiyatını artıracak bir yığın 
amiller ortaya çıkmıştır. 1914 y11ında bü
tün dünyadaki otomobil mevcudu ancak 
3 ınilyondu. Halbuki bugün bütün -dün
Yadaki otomobil sayısı 47 milyona baliğ 
olmuştur. Yani o günden bugtıne kadar 
otomobıl sayısın.da 21,5 misli bir artış 
kaydedilmiştir. Dığcr taraftan petrolle 
4liyen gemilerin tonajı 1,5 milyonda~ 
37,5 milyona yüikselmiştir. Burada da 2a 
ınisli bir artış kaydedilmektedir. Bundan 
lnaada bugün bütün dün.yada 1,5 milyo_n 
traktör mevcuddur ki, 1914 yıJınc:Jl.ı hıç 
Yoktu. 

petrolü ve petrol mürekkebatını hariçten 
ithal etmek mecburiyetindedir. Tabii bu-
rada ilk hatıra gelen şey İngiliz müstem
lekeleridir. Fakat 'bütün İngiliz müstem-
lekelerinde elde edilen petrolün senelik 
miktarı ancak 7 milyon ton kadardır. Ta
bii bu miktar İngiltreyi tatmin etmekten 
çok uzaktır. Bunu takdir eden İngi?tere, 
diğer petrol membalarından istifade ça
relerini aramış ve birçok petrol kumpan
yalarını eline geçirmeği ihmal etmemiş
tir. 

Mesela, semayesi İngiliz olan ve İngi
lizlerin kontrolu altından bulunan Royal-• 
Dotch-Sche!e petrol tröstü, Vcnezüella 
(senede 11 ,3 milyon ton); Holfında, Şarki 
Hindiya (5,4 milyon ton); Amerika (7,7 
milyon ton); Romanya (1,5 milyon ton); 
Arjantin (0,5 milyon ton); Mısır (0,2 mil
yon ton) petrollerini elinde bulundur
maktadır. 

Royal-Dotch-Schell'in, diğer. İngiliz 

1914 yılında rnotörize ordular ya hiç 
Yoktu, veyahud henüz başlangıç halinde 
idi. Bugünse birçok milletlerde ordunun 
tnotörizc aksamı diğer aksama faik bir 
haldedir. Vakıa 1914 yılında da kamyon
lar mevcuddu; orduların bir yerden di
ğer bir yere nakiPerinde o zaman da mü
him bir rol oynuyorlardı. Fakat kamyon
ların sayısı ve ehemmiyeti ölçülemiyecek 
kadar artmıştır. Tanklar ancak 917 yılın-
da ortaya çıkmıslardı; sayılan da pek rollerinin % 45 ne baliğ olmaktadır veya-
IXıahduddu. Halbuki bugünkü modern ~ud bir başka tabirle Romanya petrolle-

kumpanyalarile birlikte Romanya pet
rollerindeki hissesi, bütün Romanya pet-

Ordularda tanklann sayısı fevkalAde ço- Irakta petrol boru hattı rinin 3 milyon tonu, İngiliz kurnpanya-
ialtnıştır. Tayyare miktarında da bugün lannın elindedir. 
d Ji, f ngilterenin ise 3 misli bir artış kaydc- İn ı üne nazaran büyu"k bir !ark vardır. Bu- Bundan başka giltere Anglo- ran 

.. decektir. Gene yapılan tahminlere naza- t t 
gun. Arnerika Almanya, İngi!tere, Frnn- . . " _ .. k" petrol kumpanyası vasıtasile ran pe -
sa. R 1 ' fabrikaları ayda 8-10 ran harb ş.eraıtmde butun dunyada. ı rollerini de (1938 yılında 10,3 milye>n ton) 
bin t usya, ta~ya k 2 .1 ona ya- petrol sarfıyatı 247 milyondan 310 mıJ-

nyYare, bınlercc tan , mı Y " . . elinde tutmaktadır. Irak petrollerinin 
kın otoın bil 1 1 edebilecek bir halde- yon tona yukselecektır. Bu ~ıazıyette İn- % 471~ u, yani 2 milyon tonu da, gene 
dir. 

0 
ma gilterenin petrol sarfiyatı 35-40 milyon 

İngiltereye aiddir. 
~nkıa 1914 yılına nazaran bu.gün pet- tona, Fransarunki ise 15 milyon tona yük- Fnkat bütün bunlara rağmen bu mik-

ro} İstı1ısalatı 5 misli artmıştır (19l4 yı- seleccktir. tar fngilterenin hergün artmakta olan 
lında, Çarlık Rusyacı hariç, petrol istih- Peki, bugün harbetmekte olan bu üç petrol ihtiyacatını karşılamadığı için (se
Ba'lıtı 47 milyon tondu; 19.'38 yılında ise, büyük devlet petrol ihtiyaçlarını nere- nevt a5-40 milyon ton) İngiltere geri ka
Sovyetler Birliği hariç, bütün dünya pet- den ve nasıl temin edeceklerdir?. Şimdi lan petrol ihtiyacatını Amerikadan satın 
!'Ol istihsalau 242 milyon tondur) fakat de bu nokta üzerinde biraz duralım. Bu aldlğı petrollerle kapatmak mecburiye
buna karşılık petrol sarfiyatı 13 misli art- zikrettiğimiz memleketlerin beheri üze- tindedir. 

nııo:tır. rinde ayrı ayn durmadan önce şu nokta- F ransaya gelince: Fransada elde 

ıa ir Amerikan mecmuasının ver- yı da kaydedelim= Bugün gerek İngiHe-
edilcn petrol miktarı, yukanda diği rakamlara nazaran 1938 yı- re, gerek Fransa, gerekse Almanya pet-

h · t kt da söyledi~miz gibi, an<:ak 72 bin tondur. nda, bugün harbetmekte olan üç büyük l rol ihtiyaçlarını hc:riçten temın e me e- (Devamı 
10 

uncu sayfada) 
devletin petrol sarfiyatının mecmuu <lirler. Çünkü Büyük Britanya adaların-

merdiveni alırsın. 
- Ben mi? 
- Hayır. yani söz tefnsili öyle söy-

ledim. Ne diyordum ha. merdiveni a -
lırsm. Bir zengin evin penceresine da
yarsın, pencereye çıktın mı lop içeri. 
Yiikte hafif, pahada ağır ne bulursan 
doldurursun cebine, haydi gene pen -
cercden merdivene. merdivenden aşa-
ğı. 

Merakımı tatmin edememişti. Bir 
ba~kasına da sorarım. İkinci olarak te
sadi!f ettiğim. bir sporcu idi, meseleyi 
anlattım: 

- Zavallı adam! 
Dedi. sordum: 
- Acıdın mı? 
- Çok acıdım. bil"em ona ben bir 

çift kayak alırdım. 
- Kayağı ne yapacak? 
- Merdiveni niçin çaldı ki .. Adamnn 

kış sporhmna merakı olacak, kar yağ
dığını eördü. Bir çift kayak almaktan 
aciz. kayak her yerde bulunmadığı i -
çin çalması da güç. Merdiven çaldı. 
Kı:ır yeri doldunmca. merdivene bine
cek. kayacaktı. 

- Merdivenin musikide yeri var -
dır. H~le dinle. 

Eski bir alaturka şarkıdan iki mısra 
okudu 
«Merdivenden tıkır da mıkır inerken• 
cYnzması boynuma dolanıyor sever -
ken• 

Son olarak tesadüf ettiğim kimse. e
pey ileride bir mevki sahibi idi. Ben 
anlatınca l!iildü: 

- Zavallı budala. 
- Budala dediğiniz kim? 
- Merdiven çalan. 
- ??????? 
- Yükselmek için muhakkak basa-

mağ3 ihtiyac vardır. Fakat bu basa -
mnklar. onun zannettiği gibi tahta mer 
diven1n basamakları değildir. 

- Ya nasıl basamaktır 
Cevab vermedi. Yürüdü. Fakat ce

vab vcrmevişinde: 
- Onu ben bilirim. 
De:rm>k istiyen bir mana sezmiş -

tim. 

CBunları biliyor mu idiniz ? _ı 
Bir kartpostalda 25.000 kelime 

Nevyorklu Gan 
şer bir kartpos • 
tal üzerine 25,000 
kelimelik bir eser 
yazmıştır. Nasıl 

yazdığını merak 
etmek şöyle dur -
sun o~rnmak istiyenin ne kadar kuv 

vetli bir pertavsıza ihtiyacı olacağını 

düşün~n. 

* 
Yontulmamış ağaçtan ev 

Kaliforniyada ,.-,:;;;~ ~ 
çok şayanı dikkat ~; ~ 
bir ev vardır. Bu· 
ev ahşabdır. İnşa
sında kullanılan 

bütün tahta malzeme yontulmamış or
mandnn kesildiği şekilde kullanılmıŞ

tır. Döşemeler bile ayni tarzdadır. Ka

buğu beyaz ve cila kabul eden bir ağaç 
tan intiha b edilmiştir. 

Siyamlılar ara
sında boks taam -
müın etmiştir. Fa. 
kat boks kaidele -
ri beynelmilel 
boks kaidelerin -
den ayrıdır. Si -
yam boksörlerı a
rasında en fazla 
kullanılan vuruş 

tarzı ayakla has -
mm çenesine vur. 
maktır. 

Atlantik deni -
zının şimalinde 

Ayzbergler yaz 
mevsiminde de 
mevcuddur. Tem
muz ayında 700 
tane görüldüğü ol \. .. ~ ~~-· ..:.:...: 
mu .. ~tur. 1929 senesinde de 1350 tane 
görülmüştür. ... _ ................... ·-···-···-·--·· ... ·---- ................ ____________ , __ 

Kendi kendine 
Yükselen adam 
Bay t(.J.1\Jecdet. e: 
- Sorduğunuz suale doğrudan 

doğruya cevab vermeden evvel kü • 
çük bir hikaye anlatacağım: 

Geçenleı·de bir cTerbiye• müte -
hassısı. eski bir öğretmenle konuşu
VC'rrlum. Tramvayın arkasına asılan. 
~tomobilin bağaj yerine binmeye ça
lışan, ökse ile kuş tutmaya uğraşan 
sok:ık çocuğundan bahsediyordu. 
Terbiye, itina. ihtimam. aile kıllı • 
ğmdan şikayetçiydi. Tehlikelerden 
korkuyordu. Yalnız bir noktada ken
disi için teselli buldu. 

cMuhakkak ki. bin bir tehlike i -
çinde büyüyen bu çocuk. bir arızaya 
uğramaktan kurtulacak olursa mü • 
kemmel bir hayat adamı olarak ye. 
tişebi1ir. Kendi kendine bir yer sa • 
bibi olabilir.:. diyordu. 

Mektubunuzu okuyup bitirdiğim 
zaman eski terbiyecinln bu sözleri • 

ni hatırladım. Bana anlattığınız hi -
kaye gösteriyor ki. siz de bir başka 
cihetten hayatın bütün sertliklerile 
kar~ılaşmış bir adamsınız, anlattı -
ğmız bahiste ne y.apmanız 18zım gel
diğini bana sormayınız. bilemP.m, 
kendiniz daha iyi takdir edersiniz. 

* Bny cııHalİmııt e: 
- Yazdığınız şiiri güzel buldum. 

fnkat ne yazık ki gazete şiir dercet
mck adetinde değil. istifade edemi .. 
ycc.~ğim. 

* Ray ««Filiz• e: 
- Gazete sütununda istediğinizi 

bufamazsmız. bununla beraber ara 
sıra çıkan mektublan takib ediniz. 
ve doğrudan doğruya talih olunuz. 
Mektubunuzun aynen dercinden fay 
da yoktur. 

* Aitanada Leblebici Horhor ağaya: 
- Size kısaca cHaydi öyle oLc;un• 

diyeceğim. darılmazsınız ya. 
TEYZE 
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Sovyel - Fin harbinin 
safahatını f elkik 

Kasden yangın çıkaran 
iki kişi tevkif edildi 

Bir tesadüf neticesinde görülerek söndürülen yangının 
sigorta parasına tamaan çıkarıldığı anlaşıldı 

Vücudile rabıtası makaslanan •Son Pott.. nm tefrikası: 17 dırmış babasının yüzüne bakıyordu. Ba 
başı kopmuş gibi Tarıkın omu- ba, ellerile demir parmaklığa asılarak 
zuna düşüvermişti. Tramvay dur- başını önüne sarkıttı: 
durulmuş. genç kız bir eczaneye. ora- - Kaderde evlad katili olmakta var-
dan da otomobille iskeleye nakledilmiş. mış .•. 
baygı::ı b!r halde vapurun yan kamara- Bu sözü söyler söylemez. alnına dö-
smda köye. iskeleden de Tankın ko- külen saçlarını geriye atarak, başını 
lunda eve nakledilmişti. Hemen elbise- kaldırıp istihfamkir bir nazarla kızına 
lerile yatağa yatınlmış, üç gün çetin baktı: 

bir ızt·rabın elinde hırpalanmış. çır- Bir müddet ikisi de başka mlnalarla 
pınmış. sayıklamış. bağırmış, ağlamı;· kindi ki.. Yürürken sallanıyor. zaman da büyiiyen ayak sesleri evvela uzak- Koca adam. omuzlan sarsıla sarsıla birbirlerinin gözlerinin ti içine bakt~ 
tı. .,aman durarak dinleniyordu. laştı. Sonra tekrar yaklaştı. Bu sefer ağlıyordu. O da göz yaşlanna milsaade lar. 

Ancak bir gece evvel kendisine gele. - Siz burada durunuz bir dakika!. iki çift ayak sesi duyuluyordu. Biri h:zlı vermişti. Zaten bu gözlerinin barajın- Niyazi bey. tevkif edilip buraya ge-
bilmişti. Yanından bir dakika aynlmı- Bir hayli yürümüşlerdi. Bir noktada yürüyor kuvvetli basıyor. diğer ayak- da toplanan göz yaşlan üç gündür bi- tirildiği gündenberi birkaç defa sorgu_. 
yan Tanka, babasını görmek istediğini gardiyan durmuş, ona hitab ediyordu: lar adet~ sürükleniyordu. Cılız ve yere rike birike öyle taşrnışlardı ki onları ya çekihn~ olmasına rağmen, tahkika• 
söylemişti. Zaten ilk sözü ve ilk arzusu Duvara dayandı. Yanında mendili baısmnktan korkar gibi yürüyen bir çift en kuvvetli bir iradenin bendleri bile tın seyrinden haberdar değildi. Acaba 
bu olnmştu. Tarık bittaıbi onun tamami- yoktu. Kolile gözlerinin yaşını sildi. taban sesi... zahtedemezdi. Üç gündür ağlayamama- tahkikat bazı sırları meydana çıkaracak 
le sinir~rine hakim olmadığını. baba- Saçlarını düzeltt.~ bir çeki düzen ver- Genç kız gözlerini açtığı zaman ba- nın da ıztırabını çekiyordu. Gözler in- derecede inkişaf etmiş miydi?. Kara· 
Bile karsılaşmasınm yeni bir buhran ,.e miye çalıştı kendisine... bası karşısındaydı. Bütün gayretine sanm içinde biriken ıztırablann ıtrah kolda. sorgu hakiminin karşısında cina· 
bi~ sarsıntı teş~il edeceğini düşünmüş. Asabma bir türlü hAkim olamıyor. rağmen gözlerindeki sağnak, hıçkırık- yollarıdır. Eğer gözlerde kaderin iha- yetini başka bir mahiyet vererek itiraf 
mumaneat etmışti. Fakat. delikanlı .. üç vücııdü asabi raşelerle sarsılıyordu. tan gök gürültülerile boşandı. netine iştirak ederse içerde biriken ız- etmişti. Öldürdüğü kadını. karısını, 
gün devam eden bu sinirli yoTgUnluğa Koridorun nihayet tarafındaki dene- - Babam!. tırablar kalbin üstünde kangren olmı- yalnız oğlunu iğfal eden bir kadın şek-
taha~ül edemeyip. oturduğu yerde meçte ayak sesleri duyuldu. Gardiyan - Kızım!. ya mahkOmdur. linde ~östermiş. öldürdüğü oğlunun a-
kendınden geçer g~ez. genç kız ya- gözükmilştü. Elile işaret ediyordu: Demir parmaklık1an da }:>eraber ~a- Güner demir parmaklıgı" n arasından k d" · · · · 1 b vaşça yata.ktan inmış, şapkasını kapar _ G<.'''·· nası. en ısının yırmı sene evve ı. 
kapmaz kimseye görünmeden dışan tı ·~ ran dört kol birbirine uzandı. Babanın başını babasının göğsüne dayamıştı. raktığı kansı olduğunu saklamıştı. 
fırlamıstı. .. erledi. Saptılar .. biraz daha yürü- tıraşlım uzamış küflü yüzünde genç Babanın dudakları kızının saçlarında Bu hakikatin meydana çıkmasından · duler Şimdi bir demi 

Vapura nasıl bindiğini, Köprüye nn- de b 'ı r parmaklık önün- kızın ıslak dudaklan dolaşıyordu: dolaşıyor. yerini de~tirmek için her endişe ediyordu. Buna da sebeb sadece 
u unuyorludı Kendisini get· K kı ' k Ik d 1 'b' sıl ç1ktığını, otomobille Tevkifhaneye gardtya'rl demir parma)tb ıren - ızım, zım.. a ışın a in er gı ı: kızı idi. Günerin bunu bilmesini iste-

nasıl geldiğini bilmiyordu. Müdür. onu fında bulunan arbda,!:1 ~ tara. Katil babanın üç günde keınildeşen - Kızım, kızım! miyordu. Başını kaldırıp onun yüzüne 
bir gardiyanla babasının yanına ·,.Snde- - Getirin!. endi: elleri, kızının saçlarını okşuyordu.: Diyordu. baktığı zamar.., bakı.şlarında bu hakika-
riyordu şimdi. O bdar laa1* w bit- ~ ~ b~ ~ ~ d.::.:~~ diyebiliyorsun - Baba niçin., nuıl yaptın bunu? ti öjrenip öğrenmediğin aramıştı. 

, ~cij. _Güper, JMJnli. &özlerini kal. /Af'kaı var) 
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8 Sayfa SON POSTA lkinelk&nun 31 

Hitler dün gece nükte ve tehdidler 
ile dolu yeni bir nutuk söyledi 

Fin tayyareleri don bir Sovye~ 
limanını bombardıman ettiler 

(Baştarah 1 inci saifada) 1 1 milyonlar oldul'ar. Biz mücadele için -
letier Ceutiyeti olacaktı. Orası bir sela- N Ut 1. U de yetiştik ve mücadele etmesini bili- (Baştarafı ı inci sayfada) bu limanda bulunan gemileri bombardı-
met ve adalet merkezi idi. Bütün haksız- ~ ri:c:.. 7 senelik türlü muvaffakiyet - sandık içinde tayyare ve tayyare aksamı man etmişlerdir. 
!ıklar ve ihtilaflar orada hallolunacak, a- ler bize semadan inmiş değildir. Bun- bir Norveç limanma gelmiş ve derhal İspanya gönüllüleri 
dalet herkese müsavaten tevzi edilecek - t et k ı• k lar cesurane mücadele neticesidir. 1933 Helsinkiye sevkedilmiştir. Stokholm 30 (A.A.) - Saragos'lU 
ti. Milletler ·burada serbest konuşaca!t ve te işe başladığımız vakit hedefimiz Al- Fin tebliği albay Beres. Finlandiyaya gönüllü ola.-
bu dünya parlamentosunda dünyanın ser (Başta.rafı ı inci sayfada) manya.'lln hürriyeti idi. Teslihat. or - Askeri harekat hakkındaki bug'.inkü rak gitmek üzere Stokholm'dan geç • 
best ticareti, sanayii, kültürü tanzim olu- Nutkun tarz ve edasınr tenkid du. mecburi askerlik, parti. ve herşey Fin tebliği aşağıdadır: miştir. 
nacaktı. bize düşmez. Ve bu nutka tam si- yalnız maksad için vasıtalardır. Hooef Kareli berzahında, hazan çok şiddet!.i Albay Beres. Madridin hava müda • 

Fakat neticede ne olduğunu. o zaman yasi ibir hitabe de denP..mez. Cfrn- Almanyanın kurtulmasıdır. Ben elim- olmak üzere topçu at~leri kaydedilmi~- faa.sını idare etmiş olan yüksek bir is-
görmüştük. Hiç bir kimseye bir ,şey sorul- kil baştan aşağı hasımlanna tam den geldiği kadar her arzu ve işimizi tir. Ladoga gölünün doğu şirnalind'? düş- panyol tayyarecisidir ve birçok havı 
madan mil!etlcrin mukadderatı galibler manasile meydan okumakla meş - müzakere ile halle çalıştım. ~azı hal - maron birkaç hücumu ımihlın zayia.tla muharebelerine iştirak eylemiştir. 
tarafından tayin olundu. Halbuki mille\- gul oldu. lerde muvaffak da olduk. 1938 de Çem tarded.ilmiştir. Q-etlerin a..:&•b 

Bu nutkun iki muhatabı vardır: "'7VI•~ ~-
ler kendi mukaddera!laruıı kendileri ta- Biri bizzat Alman milleti ve diğeri berlayn ile Münihte güzel güzel anlaş- ~oğu _cep~ d!ğe~ no~da Londra .30 (A.A.) -Sovyetlerin Fiıı 
yin edeceklerdi. Fakat böyle olmadı. On- A 1ırrumyaya hasım İngiltere ve tık. Fakat Londraya döner dönmez a- keşif ~e~lerı faalı~etı o~uştur. li.ndiyada uğradıklan muvaffakiyeLı;iZ 
lar ne ınedilerse öyle yaptılat'. Ma~lUb - Fransachr. Bittabi Hitler en ~ok leyhimize tahrikat başladı. İngilterede Kareli berzahında, Fin sahil batarya - likler hakkında tefsirlerde bulunan cTI 
lan si1ahtan tecrid ettiler. Fakat kendi - ~iliz devlet adamlarına ve tn,lli· müthiş bir Alman kini. tahrikatı baş- ıa .. n mu. -teaddid. duşman_- bataryalarını Sil- mes• gazetesinin askeri muharriri. 5 09 :.'-1 '- akmadıla '·"a~ı· ... b1~n. Uz siyaretine hücum etti. Fakat İn ,_... ..ı... t?'l"limr 
leri silcuı an ıuır r. ~·J 6 u uı... şimdiYe kadar rntimaırila esirgenen lamıştı. Bizim ne gilizlere. ne de Auta_ ıcucı~ e_:--·- . - yetlerjn şimdiye kadar takriben 200 
hiç bir hak lbırakılmadı. Mağlublardan bi- ve korun&n Fransa da bu sefer Hit- Fransızlara bir kinimiz yoktu. Alman Dün Finlandiya u:zennde uç.an d~şman bin öfü ve yaralı verdiklerini bi1diren 
ri biraz silahlanmak isteyınce ga - lerin nutkunda şiddetli bir taar - m'illetine kin telkin olunmaz. Ve bu tayyarelerinin adedi 200 olarak tahm!.n Finlandalılann bu iddiasının hakikat • 
libler hemen aleyhine yürüdü!er. Tami- ruzdan masun kalamadı. Hatta di- miliet düşmanlıkla yetiştirilmez. Hal- edilmektedir. Bunlar 33 .mu~telif yere ten uzak olmadığını yazmaktadır. 
rat meselesi dediler, iktısadi ve mali yebiliriz ki Hitlerin dün ı?eceld buki İngiliz milleti bize karşı kinle ye- 800 bom~ a~. ~ımdı!e kadara- Vowncilof cephede 
hükümler koydular, mağllıblan boğmak nutkunun dikkati en cok celbede;ı tiştiriliyor. Bu bizim için bir tehlike Unan malumata. gore, .. Fin daEı toplan. v_e • .....,. 

ba.slıoa yerlerinden biris? budur; d M k 30 (AA ) Ha b' k"'-ve öldürmek istediler. yani bizzat Fransız başrekiline idi. Onun için karar verdim ki. şu ve- a~cı ~Y!arelen 20 d~n ~yyaresı u~ os .ova · · - r ıye v-

Kültilr de ilerlemedi. din de geri mevd-an okumasıdır. ya bu şekil~ Almanyanın müdafaası ~ş~r. Yalnız bır tek Fin tayyaresı miseri Voroşilof. refakatinde G€neral 
kaldı. 15 sene tek bir İngilizin ağzm - Nutkun mühim ve dikkAti calib lazımdır. 19 39 da bize harb ilan etti _ duşmuştur. Şapa'?Ilikof ve Meklis bulunduğu halde 
daı1 di:ı lakırdısı çikmamıştır. Şimdi i- diğer noktası şünhesiz Führerin Ier. Meselelerimizi hal için ne kadar u- .. Fin ta~releri ceph:ye doğnı ile~!iyen Terioki'ye gelmiştir. Voroşilof, yoluna 
se hep dindar kesildiler. O?miyeti Ak- yeni kararlar ve harekPt

1
er arife - yuşmag·a çalıştıysam kabul et--..:ıı·ler. duşman kol.arını ve duşman tahaşşutle - devamla buradan Kareli ve Ladoga 

d da dik sinde bulunduihuıu telmih eden m~ '- So t ı· h ı · •t • t' vamın tek bir vazifesi var ı, o - ifad1Ps:i olmustur: Elimi uzattım. reddettiler, çünkü on _ rini, birkaç garı, .uir vye ımanmı ve cep e cnne gı mış ır. 
tatı yaptırmak ve devamını garanti et~ cHarb kuvvetlerimiz artık ha - Iar harbetmek istivwıırlardı. Neticede • ı 1 A 

· .. d krnt Al J~· B lk A 1 1 k ngiltere merikaya 2 ... 0 mekti. Işte 15 sene suren emo zrrdır. Amr mesaimizin mevvafa - hb
1

a._r·b· istediler ve şimdi aldılar har - a an n an 1 onseyı 
manvanın tarihçesi.. ııı.r'ı 'trtnlamak zamanı J?elmistir.- bombardıman tayyaresi 

• k' Al l nn bı'r nev ı:iM"ri elbet gelişı güzel söylenmiş (Basta h ı · · f d ) 
O zaman l manya on a dci!ildir. Harbin ilk safhası siyasi hareketler- ra ıncı say 8 8 d h • 

zadt i:H. Demokrat Almanya onların Hem de Ritler ne sövledi ise le geçti. Senererce Almanya İtalya ile ta elçi Melas, ~rta elçi Papadakis, harici- a a sipariş ettı 
bir ec;cridir. Bununla beraber ona ycıl- v:ı"Omt<:'i:1r. diVC' iddia edPnler var. siyasi iş birliği yaptı. bu iş birliği bu- ye m:idürlerinden .Andruhs ve Gafos ~:e Burlank cKalifornia> 30 (A.A.) 
nız su•muamele ve hakaret .ettiler. Al- EC!er olnın 1ara inanm~k la71m J?e - gün dt.>ğişmemistir. başvekilin yaveri nlbay Nobellı.'den m·.ı- cLockmes Aircraft Corporation.. kum • 
ma11ya bir es!rdi. O günleri şimdi tit- Hrse A l,.,.,anva bu ilkbaharna yeni Geçen sene İngiltereyi co. k iknaa ça _ rekkcbdir. panyası, İngiliz hükumetinin, yeni mo -

harPketlerP eıececek ıiemektir. 30 (AA ) M t ks Bal riyerck hatırlıyorum. hstım ta ki bir Avrupa harbı· çıkmasın. Atina · · - e a asın - delde 200 bombardıman tayyaresi ve 18 Fııkat Hitler tıutlnında Büyük ··~ 
İşte bu Almanya biraz kalkınmak i- Harbin 4 sen~sindt" Almanvamn C!i- Fakat onla-r aleyhimize yürümek için ve kan konferansına hareketi hakkında milyon dolarlık yedek ak..""3111 için yeni bir 

çin beyhude ricalar .ediyor. beyhude m:tii'ii am ve kanlı muhare&lf'Ti bizi çemberlemek için şimdi dinsiz diye tefsiratta bulunan Messagerl d'Athens • sipariş vermiş olduğunu bi!dirmiştir. 
protcc;tolarda bulunuyordu. Biraz ik - tenkid rtnıic::tir: o ha1dP o. kolav itham ettikleri Stalinle .:ıylarca uyuşma- gazcie~i. statükonun muhafazası Yu - . Yeni sipariş edilen bu bombardıman 
tısadi veva sınai kalkınma hareketleri- ve seri bir harb VRnmsılt istivor ve ğa çalıştılar. yapamadılar. On,ann yap _ nan harici siyasetinin mihverini teşkil tayyareleri, evvelce satın alınmış olan 

· t • anl:ıc::ılıvor ki bı. 'harbi SovvPt ~uc;- d d -ı:.T d · · d k' ı d d b mizin nasıl mümanaatlere çarp ıgım mak istediğini ben yapınea b~ sefer b:ına ettiği mütaleasın a ır. uu son tıpın e ı tayyare er C!l. a a se-
vıı flp t:>m bir fikir VP fc:: birliği ilP 

şimdi hatırlarız. O zaman da beyhude vanP.-raktır. Rim~ artık bu harbin kmiılar, yüz sene Almanlar Ruslarla sulh Rumame ri ve daha .büyüktür. 
ricalarda ve protestolarda bulunduk. nP~ vr> kime karşı olacağını keş- içinde idiler. Geçen haııb beyhude idi. Ne- Belgrad 30 (A.A.) - Havas : 
Ve herşevi vaptık. Fakat hepsi beyhu- fefmnk kaJır den A1manya Rusya ile karşılıklı tesanüd- Bnlkım Antantı konferansının ruz -
de oMn. İşte bu11un için ve bu zaman- Nutlmn dikkı:ıti ca

1
ib bir nokta- de bulunmasın?. Şimdi Almanyanın ar - names~nde esaslı r.oktaların şunlar ola-

, K sı da Ffi:ı.,rprin ft~lvavı nek az an- t 
da nasvonal sosvalizm doğmuştur. en kası siy.ascten rerbesttir. n.~Jtere ve Fran caöı bildirilmelctedir: 

lngiliz sefiri Moskovaya 
dönüyor 

~ mm ve MusııolinirlPn hic bııl-ıc;et - '"'t ı:-· 
di jc:imizi kendimiz yapmak için. tıı""'"is olmasıdır. o. bn im~aki ile sa Lehistanı a1eyhimize kışkırttılar. Kcn- 1 - Balkan memleketlerinin büyük Londra :;o (A.A.) _ fngilterenin Mos-

Bir millet rica etmemeli. yalvannn- bı>llri nE> kıır.ı .. VE' emPllPrlnin ta - disine garanti verdiler. Bu garanti veri - devletler bilhassa muharibler karşısın- kova sefiri Seeds, büyük bir ıhtimalle şu-
malı. protesto etmemeli, kendi işini hakkukı.1,.,rla 1talvava fa7;1a m~h. - len devletin hesabını 18 ~nde gördük ve ldaki hattı hareketi. yani Balkan dev - batta Savyetler Birliğine cl"önecektir. 
kendisi yapmalıdır. ~":.. ~..:.rl~~ ~~~a;,.~ bu ~tle :bin birinci faslı bitti. Jetlerinin tam bitaraflıklarının teyi - - .. -·--·-....... - ........... - ............ ·-·--

On beş sene Almanyada enternasyo. ~....-. - - - - Ha in i . ci safhasına gelince, bunu di. . ( Yeni neşriyat ) 
nal demokrasi prensipleri güdüldü. Ce- milyon kilometre murabbaı toprak :ka- .çörçil i1an etti. O Almanların karlınlan 2 - 'Balkan Antantı memleketleri -
rniveti Akvamdan istimdad edildi. me- zandıJar. Gasb, nehb ve hakarett.en çe- ve ~uklan ~ladığından bahsetti. nin Macaristan ve Bulgaristanla mü - Türkiye - Türkty-enln yaşadığı hukuk :m. 
de~i..,-et ve kültürden yardım beklen - kinmediler. Onlar harbi yalnız tıcare~- Biz hangi çocukları ve kadınl2n bom - nasebetleri ve Balkan - Tuna barış ve yatını yabancılara toplu bir telı:llde g&t.er • 
di. Bu ürnidler boşa çıktı. Bir millet i. leri iç:.n yaparlar. Başkalarına. afyo? .1- bala<lık? Al.man'ann üsera karargahla - bitaraflığının idamesi için bu memle - meyi ana gayelerinden blrt olarak sayan Hu.. 
çin kendine kendi kuvvetinden yard1m çirtmek için yaparlar. Onlar ıdeal ıçın rında esirleri topladıklarmdan bahsetti. ketlerle teşriki mesai imkanı, tuK ilın1nt yayma Kurumu, Parla hukuk ta. 
görmekten baska ümid yoktur. Bir mil harbe:iiyoruz derler amma. Alman ko- Bu üsera karargihı, bir İngiliz tabiri. Biı 3 - 19 39 yılı için derpiş edilen ve kült.esi profesörlerinden H. LeTY - mımann 
Jet kendi hasletlerini seferber etmeli _ Jonilerini. de _el çabukl~ğile alırlar. Al- b~ ke1imeyi İngi.Iizce l~~atlerden öğren- harb dclayısile tehir edilen hususi kon ile B. Mirklne _ Guet.zevitch'ln idaresi altın. 

man gcmılerıne de vazıyet ederler. dık ve kopye ettık. İngıltzler neden bu - feransı!l mevzuunu teskil etmesi icab da çalJ~makta olan ve şimdiye kadar Fransa. 
dir. B iz de öv1e yaptık. fakat o zaman · b 1 d b .. · 1 yh" d b 1 ı ? · İspan:rr:ı. Çekoslovakya, Romanya, İsviçre ve 
ı'st;nRd edı'lec-ek pek az eleman vardı. Ihtiyar Çem er ayn e ugun aynı nun a e ın e u unuyor ar . eden bnı iktısadi meselelerin tetki -

• surette elinde kitab ayni .şeyleri söy - ingilterenin ve Fransanın beş aydn ne- k' Belç!ka devletlerine ald clldlerl intişar ı:ıden 
elirni .. de vasıta yalmz milletimizin ça- ı. aMiJletlerln Hukuki Bayatı» serisine memle-

lüvor, fakat artık kimse inanmıyor. bir ler yapt1ğını bPiyoruz. Fakat bız bu beş BnlITT'ndan ve MAcaristan 
Jı!;karhrlJ, zeka ve dehası. bizzat vata- mı:llet =alnız bir def.a parmag~mı ateşe ayda ne yaptık, onlar bilınezler. Ben Al- ,ket!ml7.I de ilave etmek istemiş ve bu sertnın 
nınıız ve toprae-ım1z vardı. İşte bu e - ' Sofya 30 (A.A.) - cHavas. : yedlnc!.tinl teşkll etmek üzere aTiirkiye" yt 
sac;lara davanarak Alman kalkınması sokar. Onun için Alman milleti de yal- man milletine temin ederim ki bu beş at Zora gazete~ yazıyor: de Par!ste frnnsızca olarak neşrettlrnıeğe 

nız bir defa yanmıştır. da fevkalade işler o~tur, şu anda 1 Bulgaristan Balkan konferansına mü - muvaffak: olmuştur. 
başladı. Mil1etirniz yalnız kendi ken - Şı'mdı' Mı'ster ço··rçil'e sıra neldi. O teslihatımız mukarrer olan raddeye vsr- . k . A 
dine vnrdımda bulundu. 4 senelik kal- "" k bü .. • 'k t1 d şa'hid ıröndermıyece tir. vni ga7.eteye Kurım, memleketlmlzln hukuki hayatını. 
kın-n~ prol'!'T'amı yaptıihmız zaman İn _ diyor ki. bizim hedefimiz Almanyavı rruştır. Artı tun istı am~ ~r e mey- p.öre Macaristan da temsil edilm\yecek - muhta!tar; fakat aallhiyetıl kalemlerle !fa .. 

,,,. · m:thve>tmektir. Bunu aç.ıkça söyledi2"i valar toplamak zamanı gelmışhr. de ed~n ve herkesin istifadesi önüne lmyan 
gili7lf'- bu bizim is:rnize gelmez di~·e B' . h 1 , b' · k ·a tir. 

için Cnrcili tercih ederiz. Frnnsız gPne- . ızım ~ıcrn arım~z ya mz ı.~ı.. opl 
ba~n • 1ar. Gfıva dünvada her şey yal- ralleri de Almanyarun mahvedilmesin- ıle meşguldurler. FaLtat onlar kuçuk kop- Beyşehirde bir gevezenin 
mı oıılarm arru ve menfaatlerine uv - den V" dağılmas~ndan bahsedivorlar. yacılardır. İngiliz radyosuna bakılırsa Al-

bu eserin faydalarından Türk okuyucularını 
mahru'll bırakmamak maksadiyle, eserın 
türkçeslnl de neşretmiştir. 

····························································-gun olursa olab;ıir. o 7.amandanbPJ'j Bunu m•ıl>ca sövlüvorlar. Onların arZLl- manynda ~üneş doğmuyor, çünkii Ingi!iz U'tPndırdıgı zelzele korku~u 
nelC'r cıldu. ve neler yaptık, biliyorsu - su 16.18 deki Almanyavı tekrar ~örmek tayyarelerı Alman~.anın semasını kapıa- Beyşehir, (Hususi) _ 26111940 gecesi .. 

nuz. tir. n~ışlardır. Onla~a gore o kada; ta~tcl~a - , Beyşehirde büyük .bir 7.elzele olacağı s o D p o s ta 
934 te teslihat başladı. 35 te mPrb1.1- Biı 140 adam bir kilometrede ya~ı-j hır batırdıla: k.ı artık denıza.tı~ız_ kal -,hakkında kulaktan kulağa dolaşan bir ~================I 

ri aslı:t:>ri hizmet ihdoc; ed'ldi. 1936 da voruz. 80 mı' lvon Alman ~.u kadar ki _ mamışt:r. Çorçıle. bakılırsa o ı~tıkba1de sayia ile halkın bir kısnunı, bilhassa ka- ~ 
Ren eyn1eti alındı. 37 <le 4 senelik 'k!\1- yapacaauruz denızaltılarınuzı bıle bntır- ı • k ku lm kı k" 1 • b' Yevmt, Siyasi, Havadis ve Halk gazete3l 

lometre murabba•rda va~ıvor. Alman- ~ ldmlnrı or a ış, ya n oy.erın ır - ••00
-

~rnma pr-0trram1 yanıldı. 38 de A vus - mıo::tır d b k- 1- 1 d la d Yerebatan, Çataıç~e sokak. ~ 
vanın. f talvanm tec::ekküliine marti ol - ,.. . · . k tl . kaçın a azı oyu er ça ır r a yatma- İ 8 U L 

turyn ve Süde ler ilhak .edildi. 39 da . . İ _ Şımdi Alımanyanın harb uvvc erı ğa ,b:ı lam lardır S T A N 
<ievletin korunma işleri devam etti. bu mak ı<-tıvorlar. Alma~ moaratorlu~u dün anın birinci kuvvetidir. İki senedir · ş ~ · Gazetemizde çıkan yazı ve 

nun veniden füvası planı onların iste - y . . . . ık 1918 1 Bır geveze tarafından uydurulan bu 
meynnda müstemleke ihtiyaçlarım1zı mı>clli!i c;e\·dir. Onlar istivorlar ki Al - Alma~ mil:etı yetıştı. Bu nullct art tehlike gecesi korkuyla geçirilmi~. fak.at, resimlerin bütün hakları 
anlatmai!a çalıştık. fakat yalnız cha - manv~ birk~<' vüz hanedan elinde bir scn~~n~~kı hatayı te~rar eune~ b' hiçbir yer saTsıntısı olmamıştır. , mahfuz ve gazetemize aiddlr. 
yır!» <'evabını aldık. Bütün müzakE>Te- kaç..ır bin k~m~ kahilelere avrıls n. Mosyo Daladye!_ ~ana karşı ocl al r Halkın bu ka:bil yalanlara inanmama- -·-
ler boc::a ~itti. İn!!iltere ve Fransa ı·s•e. · Alman ordusu duruyor, Alman a aya - · · '--' d' h ıı· · ABONE flATLARI biz bü\·i1k bir milletiz Ayrı idik f Pkat .. • 1• )arı ıçın ~ e ıye ve ma a ı ıdareler ta-
mı·vor1"rdı 1n.tiltft?enı'n 300 sen d · · • rının nasıl -yler old'.lklarını ogr.enece ·- 1• 1 bl' ~ '"' · ~. "'' e en- şimdi birlestik milletler arasında hak . r d Al .1 rafından azım ge en te ıgat yapılmak-
beri 1akib ~ttil!i hedef Avrunanm kov- · c ' sin Senın karşında uran .m:an mı -

kmuzı, yerimi1.i ic;teriz. Franc:Ada BO 1 t:d. =ta=d=ı=r·============='=: vetlr>nmec:ine mani olmaktır. Fram;anın k' . b' k'l + rl e ı ır. 
da hC'defi Almanyanın kuvvetlenme _ ıs• ır 1 nnı.ı• , . ._ e v,sıvor. Bu :orob- Alman milleti bütün enternasyonal tek bir vazifesi vardır: Kuvvetli bir iman 
sini mE'netmektir. 1~~:. bu mese\P halledi~'l1et:-<lir. H 0 >n de hastalıklardan ~ifaya-O olmuştur. On beş ve itimad .. Bütün halk . ve Führer birdir. 

buturı nac::vf)nal SJJ'ival•st mPselclc,.i na abat y:u" zü görmedik. t5 senedir ç::ı-
Çcmberlnvn bu!?iin adaletten bnhse. 1 h ,1 d'l . .. 1 h sene r 

diyor. Ona derim ki. biz7.at fnmltere - sı c· ad~ bı ~ıs-:;~ olv ~ NallPdilcccklir .. lışmaktan ve yorgunluktan başka bir şey 
. ki 'h' ı-.• ..,,ım ı a ırl\ or ar. c asyonal sos _ .. ed'k. 

nın es tarı ı seni teı.c7;b etmiştlr. İn- 1 l:k kald ıl . . garın ı . 
gili7.lrr =JOO sene hep Allnh ve Hak yo- ;' ~·· k" ır malı; partı ~arı~~~alı - 1914 Almany.ası tam hazır ve silah -
lurıd" haıbetmic::ler. Rütün 1ngı·ı·z d dır. :~m u nats.v~na v SO~\·alı.c;tlı<ıı k:ıl- lanmış değildir. O zaman Fransa mem-

ı ev. ırma~ ve n<>•· ın d""ı+mak Almanv· · · · d b'l · ı· Jet adPml:ırı her muharebede b d _ • k . . cı- balarından daha iyı ıstlfade e c ı mış ı, 
unu vı ne :tma in bırdır Fakat nfiı .. diilcr k b' R .. d B · .. d-tekrar elliler. Onlar kendileri 'için h' 'k' 1 · ~· oca ır usya duşm~nımız ı. utun un 

ıç- ı nasvona sosyalistlik ve parti Al b' k h bcd' 1- 16 bir c::ev istemiyorlar. 300 sened€nberi m . · d ,,_ . - ya ıze arşı ar ıyordu. 1314, ·l, \'e 
. . nm a emr..Atır. Ondan sonra hedefi ·ıh h k - h onlar va1nız Allah için. yalnız din ir"n dP[, . ., •. •d'l b < ı .. er sene pe agır ve telcfath mu a-

- ,. • 
11 ı er. u sefer de cAlmanva b , tık B - k- AJ b k haı bf"divoruz dediler. fakat dünyavı al Swhn ,.,.ı.·ı t'di d' • re cer yap . ugun u . '.'"1 manya :ış a 

• ~ < .. u.ı me ı r> ıyorlar Al .:ı E k' Al . b 
dılar. Anral bu iş; kendi başlarına Hıp Bılivors k' 15 · . .. manyauır. !.ıS ı manyanın ne bır a-

. ·unuz 1 senedcnberı nıu "" d b' F-h · kt B' 
:rnavıP dnima başkalannı da yardıma cnd<>le ir-indc· .; B' b . . . - ,.., ne e c1r u ren yo u. ız o zam:m 

• "' '.! 7,. ız U parlıVt bır a U v' d g- f ]•k tl .. h k 1 } davcf ettiler. Bu~n de ayni seyi vaptı- vuç Marnla ku d k bi , - gra ı ımız c a e ere musta a tı .<: .• ~ -
., · • r u • r avuç :adam on man tari.hinde bir dah b- 1 b' l 

tar. Hnk ve adalet için harbedenler. 40 adam. yüz adam. ve aonra binler ve mıyacaktır. B~gün 80 ami~:O~ 
1~f:n~~ 

Biz hakkımızı istiyoruz ve alacağı!. Bu
gün bir parti veya bir hareket veya b~r 
şahıs meselesi yoktur, seksen milyon Al
manın hak ve mukadderatı mevzuubahs
tir. Benim şahsım :nevzuubahs değildir. 
Halk bana itimad etti, ben •mu zafere gö
türeceğim. Bugünkü nesi1, ya Almanya -
nın yükselmesini başara<:ak, veya bat -
masına şahid olacaktır. Düşmanlarımız 
Almanyanın batmasını istiyorlar. Teslim 
olmak benim şiarım değildir. Bütün hak
larımız tanınmadıkça hiç bir anlaşma 
mevzııubahs olamaz. Onlara cevabım şu
dur: Almanya yaljıyacaktır, biz asla tes -
lim olmıyacağız, ve muzaffer olacağız .• 

1 e 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

TÜRKİYE 14oU 'i5u 4W 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 14vv t:100 

Abone bedeli p~indir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

lbJ 
270 
liOıJ 

Gelen evrak geri oerilme%. 
ilanlardan me•uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 
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f S Posta kutuııı : 741 İstanbul l 
i Te~gmf: Son Posta 1 
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1 Kadın mutehassısı Fransız 1 ınkışaflar bekleniyor IİNIİllDIREK = 5 Roma?nn şehrimizdeki alakadarlar.:ı ge 

Silfftl~ Tercüme eden : /brahlm Hogi AllU .. lllifm len m.~ıumata göre, Türk - İtalyan tica- IAIADW uAuısm Saçları ka • ret muzakereleri müsaid bir şekilde de - ft. l'i!I "1 l!I 
lankd n~a~~a~a~q~,m~~br~~~~r"cl~füm~wm~~W~Tu~~~~~·ıt·I••·~~··~~~~~~~~;~~:~::;:;:~;:;;~~ 
siind.:, ı;:m k~r.uşmalan davul gürül.il'.- evlendiğim zaman 55 yaşında idim ;e Al- careli arttırmak hususunda mutahl~ b~: 
ni di 

1 
eterdı. Arkadaşlarının kendısı- laha çok şükür ki mcs'udu.m Iunduk?arından bu arzunun t f .. t 

n l"Il'lcdiğini se · · · b" k t S · · · ıı. 1 • e errua ın daha .. ks , . zmce sesını ır a arışın kadının gevrek kahkahaları, ııa. !ini kolaylaştıracağı kuvvetle tahmin 

Yazan: Repd Ekrem 

Hasan Halifenin kof kusu lan ~an e.tıyor, ~anından .u~aklaştık- salondan taşanık bize kadar ulaşıyordu. edıJmektedir. Diğer taraltan Alman a ile 
y.or da peşlennden yetışıp yakalı- Fransız dostum· yeniden 15 milyon liralık b" . y .. 

' onları tekrar m3sava getiriyordu . b d 1 . ır tıcaret mu-
SaJonu yüzlerce ha l)nl d d k. - Ah bu ses bu ses!.. Biraz daha ilerliye a e esı yapılarak, son yedi buçuk mil- H 
tan döİtüıon 'ıt 1 ),~ ıl ett~ ';,ah - lim mi dersiniz?. dedi, ve sözüne devam yon liralık an!apruının 22,5 milyon liraya oğ'u acı :asuh :'ırmısiı. Mısır bezirgôııı !arının, kendisinin büyük iyiliklerini gör-

dibdeki •bir .::;,';;'da'::. ~~r ;~;~'bir :al: e.rti: E_veı:. gençliğimde çok haşarı bir ha- i~l~ğ edileceği hakkında piyasada riva • efen~~i:ı;:i a:arı~~1::',.~"!~fl:ı!;sl.':; ;::~.,;~anıar;n adları, h~fı~sından sanki 
heyeti, 15 kişilik bir cazın çıldırtıcı na - - ) at suı<fıım ve kadınlan tanıdım arka- ) e er dolaşmaktadır. lamışlanlı. Hacı N asırh elendi delikanlıyı leyin ;!f ~n~ e ~~ı:;;:;tmıştı. Bazan, geceınelerine ayak uydurarak dansediyor ! d<l§. M~saadenizle diyeceğim ki. da!ıa zi- Ankarada yapılmak-ta olan Türk - Yu- ~~n Halifeı:ın yaıuna çU<atdı. Dördün- !arda gördüğü k~lüI>!~ş;~/.;:.'~- uh"'J: -
si mcak l>al gtbl akıcı olan bir zenci k~dın l'"?e san'atkiir bir ruhta olduğum ll"fn na_n a~lapnasının. m~:almclerinin mü • ':::ıs.~~;ıulın J1"nle yeniçeri a~ası,_y?rgun, zasında bir isimcik bcliriyor:ıu.' ı, a • 
da mcyhur bir tfirlriiyü, kınl•p dölriilerek daınıa ve daıma kemali aradım. Dünyada md hır safhaya gırdıgi ve Türk - Macar gal il edıldıği hod""'.11 kocaman ık_ı mar:- -;-- Arabacı Ahmed!erin İsmail .• .Is • 
ı;öylüyordu. İki ıgöz:im kör olsun ki bu hayatımı ve servetimi seve seve paylaşa- tıcaret anlaşmasının müzakeresine baş - yasla~d~~nmy~ea:asyumıle asat bıH~evşı,ıerekh, maıl! ... 
1u d 

' - bıleceğ ·m b " · ·k k d landığı şu gu··n1 d k uş u. acı .ı ... asu Bu, Hasa H l'f ı b" h 
n uğum üç dört metrelik bir mesnfe- . ı ırıcı a ınımı bu!unca da ev- . . e: e ya ın komşular ara- kendisini ~efendim hazretieri .. efendım . n a ı en n, ır ~~ alle mek-

den o san saçlı kadının sestn· . T lendım. Şuna dikkat buyurunuL ki, haki· sındakı tıcaret ışlerinin yeniden tanzi - ha.retleri .. • diye çekinerek uyandırd· teb~n":;' çocukluk arkadaşı ıdı ..• Onunla 
dum. Sanki gök gu~ rültüJ . ı ışdı ıyo~- katen sevdiğiniz bir kadın erkek doğmuş minden sonra memleketimizdeki ihraç ic- Velinimetinjn ayağını öptü. •. ~f ha a.r ksevibşirddi ... kO mahalle 1!1ektebi-

en arasın a bır ol dı ' !erinin y . b" . k :ı Hasmı HaJifen'n gü 1 .. •. be an,gı asa a a, o asa'ba hangı eyalet 
ördek vokvaklıyordu K d k k k say en samimi arkadaşınız olacak o- em ır ın işaf göstereceğ; eöy - ııün i . d ö 1 ı ze yu~, • ~ on le ldi? İsmail nerede idi?. • 
rak gülüvor rığhkla.r at ın şa ra f şad- lnn bir insandır. O siz.in küivünüz olma- 1 lenmcktedır. Gerek bu ve gerekse İngiliz uykus~~ıuekta~ e :O!m~i~ vheAlçokmutaştu kdi, Dal Ali ... Ali ... 

., ' ıı a ıyor, etra ın a lıdır k ' , k d . . ve Fransız kred' l 1 "e or sın a H H . itime rasge lirse yumru. tok d . . _ 1 n~ e_ ve e _ennızı omuz omuza , • 1 an ~ arının tatlıikntı kalmış o han1ruliide gözleri olmam,. ol- •. asan alıfenin süt kardeşiydi... Bir 
yordu. Müb:rreğin bu h!;;• . ," ı ındln knrşılıyabılesınız. Mukemınel bir izdivaç ~olayısıle, ihracı .memnu olmıyan bütün saydı, lıelkl Sultan Murad bile ilk görüş- degırmen arkı vardı .. ornda yıkanırlardı. 
Elime 

1 

•h . e rın" tutuldum. asla ihtiras temeli üzerine kurulmaınalı- 1 ıhraç emtialanmızın stokb rının hemen le tayın amazdı. Bu değırmenden az uzak!"' bir dere vard, 
boğ ;erse er. andıyse bir kaşık suda dır. Feudhere de der ki: ı' hemen müşteri bulacağı kanaat' kuv t Hasan Halifenin yüzü bembeyaz ol· a?ıl cA:ı~ d~re> idi .. orada da, suların de -

""." lım hatunu.. _ Her bü .k ih . . .. lenmektedir ı ve - muştu. Dudağı çatlayıvermişti. yerinden rın eştığı dırseklerde kepçe ile balık tu • 
Sagımdaki iskemlede oturan yaşlıca yu tıras uzatılmış bır u- 1 A · . fırladı ve etrafına ~kın şaŞkın bakma- tarlardı. · · 

bir efendiye döndüm, ve: midden başka bir şey değildir. i ynl zamanda ihracata müvazi olarak rak, titrek bir ,..ıe: Deii!~~n nerede idi?. ını.n çarkı d6. 
- Ööf! ..• dedim. Fakat gençliğinde ve kiihl'liğinde ka- hnllitta yapılacağından. Ithaliıt emtiası - Beni almai\a mı ~ekliler? ••. Söyle ner mıydi ... Kırmızı kırmızı olan balık • 
_ Pardon• dınları iyi öğrenmi§ tanımış buluna b. darlığının da az zamanda kendiliğinden efendi, korkma!... lann adı ne idi? .. Dal Ali .. Ali ner•d• idi! 
- Ööf .. di;;

0 

ş .. th y d erkek tıpkı benim ~ibi gözleri açık n ol~~ 

1 

zail olaeağı beklenmektedir. . Dedi. Hacı ~~uh efendi ccvab verme- .. Y~.ı:ı.~u k8:!beden yolcuların uzakta nıaııatıı 
0 

kııı:n· ~mu ış Kaaın an rak evlenir ve mes'ud olab r Co Bir giinde 400 bin liralık dı. Yaş~nn~ genlerini yere dikerek tek- g~r~.ugu kulube ışıklan birdenbire sön· 
··· eme ıstedım. Ne berbad ses . . 1 ır.. mmcr- 'h rar eğihp avaık öptü ve bir kenara çekildi duğu zaman, yolunu kaybeden yolcular. 

Yahu!.. son der kı: İzdıvaç ekseriya, iki kişi için G 1 racat yapıldı Hasan Halife. Mısır 'bezir_gAnı oğlunu an~ nasıl oldukları yerde çöküp kalıvcrirler-
Konuştuğu.m zat tasdik etti: sıkıntıdan .. ooşk~ bir şey değildir. Haki- fa .cçe~ hafta ~a?ındanberi artan ihraç cak o .zaman farketti. Delik~nlı da birkaç se. Hasan Halife de bu e:ki sevgili isim-

- Haklısınız' Kad . k b b d katen de oyJedır. Fakat hen ideal cşimı· alı.yetı hararetını muhafaza etmekte, adım ılcrle ·erek Hasan Halıienin aynl!ını lerin uzaklığı ve meçhuhyeti karşısında 
·· ının .~esı pe er a ... muhteı·r lek 1 . ·· ı·· b" ık· ·· ı · · öyl""e d kal du Houelle ne d • • . _ . buldum. Bunun için de bü!ün dün ·a ·ı ı mem et eı-den sıparijler ya • op u ve ırnz evve ı soz erını tekrarladı: c• onup ıyor . 

ler •• d . ogru soylemış: Guzel çıçek- dolaştım. Delikanlı sana t . 
1
) ~ pılmaktadır. - Efendi ba!bam selam ev'edi .. bizim Hırvat Rüstem bir aralık: 

var ırkı kokusuzdu ·· 1 d k avsıyem o sun n·· ·· · a . i .. ·· N -·""' f d" 1 · Ben·m eıf d" 'd · dınl r, ve guze e a- sevebik'CCğini sandığı k d h • unlrii ıhracat miktarı da 400 bin lira- şçı sız gonmuş, .,~, o en ı ye ir.ımet -: ı en ım .. nereye 111 enz!. 
ce ar Yar?'r ki sevilemezler. Kanaatim· Jııeden tetkik et z· n d : ın_ını . er cep- yı bulmuştur. Bu meyanda lngiltcre e 88 ~atın ceker•k .".~a hazretlerin! ııizlemek . Dıy~ so~du. Hasan Halife azadlı kale-.~ eğer bır kadının sesi ahenksiz m~ 1 . ıra e,.ersız bır kadın bin kilo dar . . . . y . ısler tt...ıı. '"' ısın sonunda can pawn o- sıne dondü. . dünyanın en ; zcli de 

0 

_ tarafından a 'datıl.ınak kadar kolay bir • ı, 200 b~ kılo hftık. IOS bın lur dedi. JZ ·~n Halifenin garib gön !ünü - Ben de. bılemem nereye ııidcriz? .. 
mez. Bahçeye gkada b. Isa beş ,para et 1 şey yoktur. Roclıebrune der ki: Kadının kilo fındı_k, 76 bın. kıl o kenri ır; Belçı kaya hoş ede1"k ••liimet ile yola cıkarsın dedi. Dedı. ve go~len yaşanvcrdl; boğıık bi! 
olur?.. r ır uzansa• nasıl mukadderatı sevilmek. hoşa gitmek ve se- 700 hın kılo arpa; h-Yiçreye 50 bin kilo ke- Nasuh ef•e<li coluk cocuk sahibidir dedi. sesle ~~ve ettı: 

_ M k v;mıı olmaktır!. Marifet işte bu vasıftaki tentohumu; Fransaya 54 bin kilo tüfin Ha•an Halifenin hendesi ve kulu çoktur K·sı" sen vabrmışsın g.an yoklaşım .•• 
A u emme! olur, dostum. kadını bulmaktır Muhak~ak k . d" satı'mıştır. dedi. Birim am gördü~ü aibi olmava ki u em c~a ~erme ı. 

h yağa kalkarak bahçeye çıktık. Meç- bir yerinde biz· bek!" , b" ı . u~yanın İtalya ·a olan ihracat da avnl hararetle 1 ~ıısknlan da J?Öre. maazallah Hasan Ha- H~n Hdalıfe:. bırka_ç ~iefa, gö~e;.i kara• 
'11 dostum öyle h bl d . ı ı~ en ır eşımız var- d v k . . .. 1 'ıfe ile Nasuh efendi için helak rnukar rara atın am duşer gıbı oldu. Eutün gfl.n, 

dini yürü ord .esa ı v,~ andın~ dan- dır. Er geç ona kavuşmak nasibimizdir. c am etme tedır. B•~ gu~de talyan fir-ı rr>rflir (iıP~i. - bütiin fZece ve nthayet ertesi gün .. ertesi 
bana aktö; K u kı bu ~a ı her nedense Nitekim, dedığim gfül ben 55 imde ev- malan hesbına 144 bı~ kılo torik, 8 bin Hasan Halife birbir •ev sö ·lemedi. gece ... Bövle günl~rce ve ge®eree atla 
ci k . onrad Vayt ı hatırlatl>. Zen- lendim. Karım oimava can atan ;•· 

1 
kilo koçı kılı, 79 hın kıl o fasulye, 20 bın Nosuh efendkıin Yüzüne baİ<nı d 

1 
A dl dolıışacaklar mı ıdı? Atları hır yerde c;o-

na"klızın sesı daha hala kulaklarımızda kadın dururken bir- gec b" t :.ıl z etrdce kilo börülce ve 200 bin kilo kepek ihraç kölesine dönerek·- a ı. za 
1 

küp kaldığı zaman yaya mı dolaşacaklar-
-." uyordu Ark b" .. S ' c ır op an ı n ed"l . t• . dı? rışın kadın . . n.ma . ır goz. att ı~. a- onu görür görmez, cişte ideal karım!> ı mıc: ~r. ~ - ~re Rüstem kalk. gideriz. .. . .. 
•ada otur• elı~dekı . krızantemı, aynı ma- dedim. Gilr bir seziş kulakla rııruı on un ' Dış pl\•asalanlan yaglı tohumlara ta - Dodı. Nasuh efendi Mısır berirgilnı ok- Hasan Halife, bu müthiş kar !1rtınasın-
diri .n bır delıkanlının suratınn ın- lıarikullideU-ini fısıldadı Bu A\• Ablcr art=ıktadır. lun~. Hasan Halifenin vanına cıkarırken. da, bir sokağın bir köşesin• çekilmek .. ve 

Y<>rdu. l g ' . . • . rupada l<etentohumu fiatlan 15 kuruşa yu .. k - ~eyısıne de haber ~almıstı. Hasan Halife orada. sessiz, uzanıp uyuma~, karla örtiil-
- Ah b . uzun sene er )aşamış bır Amerıkalı ka-

1 
• • bu . . ıle Hırvat R.üstemin allan hazırdı H mek. donmak kav'bo'mak ôrtedi. 

dun u kadınlar!.. d1ye homurdan- dındı. Çok seyahat et.mis, okumuş hatta S<' ;ışb. ve na muknbıl dah1Jde arpa Nasuh ""linimetini ba!hçenin sokak· ka~~ı Hasan Halife, hayvanını Atmeydanın.Q. 
. bir kitab bi'e yazmıştı: Karrın! ' sto u ırnk~lması hakkındaki knrar sebc- sına kadar ~ecirdi. Fakat Hasan HaUC; sürüp ihtilalcilere: C'İşte geldim.. Kend'l 

Dostum derhal cevab verdi· y b' k d ı· · _ h . bile arpa fıatlan 20 para noksanlaşar:ık dersiamın yüzüne bakırrıadı. Elini öpmel1e ayağımla geldim ... Varın ne yapacak ise-
- Pigault-Leb . . . ~zı yazan ır a ın ı .ı guna ışler: 5.5 kuruş olmuştur. 1 gelen küçük o~lunu okşadı. Çocu~un ı:ıv';ı. nız vnpın!.> diye 00.jtırmak istedi. 

d..ıiına . . run der kt. Kadınların 1: Kıtaıblarm sayısını arttmr. 2: Kadın- .,-.- - - _ _ cuna ıbir altm koydiu Atına d kt Bir aralık. bir bilmedikJerı· bir '-•old• .... ıyı taraf1annda b h ed 1 . -c • sıçra ı an " ., ~ lan iyi n a s en e<, on- Jorın sny•sını azaltır demesıne rağmen ğım da beni herhalde şurada l>!k•er du- sonra da. ev sahibine, yüzüne bakmadan ileı-l!yerek, blroenb!re Süleyınnniye ta· 
lıkl ce tanımayanlardır; onJarm fena- .sevgilim, bütün varlığile bir (kadın) dı. rur... veda etti: rafına çıkıverdiler. Hasan Halifenin zonk.. 
ve ~~dan dem vouranlar ise, onlnn asla Zeki idi, amma kadınlığını kay betrne- Saçları kan arya sansına boya ıımış o- - ~'!aha ısmar !adıl<. . . lı!an, çekiç !er! lriislriiler, ba lyozlnr la c!G-

ç tanımayanlardır. Ben bir Fransı- mişti. Güzelliği ve zarafeti vardı. Şakrak lan kadının gevrek kahkahalan daha ha, Dedı. Hacı Nasuh efc-ndi, anlnşılmaz ~len ~afası ~oyl~ hır ;a.ha~laşıverdi. Bir zun efendim ve k d . . . . bir şevler mınldandı. Hasan Halifeden ısım, bır dost ısmı, hakıkı bır dost adı hn-
lıca tetkiklerd • mlar hak~ında e:raf· tc.h•ath, •cssız bır kadındı. Tavır ve ha- !fi dinmemişti. özür diledi ve velinimetini tese!H için bir tırlavwermiş!i: 
kendim , e bulunmuşumaur. Daırna, rcketleri zarif ve kusur.ruzdu. Hele şah- - Yahu bu kadın gagasını kapamasını şeyler söyledi galiba. - Mehterhane odabaşılanndan Kon • 
dokça : }etec~k kadar şuurlu zekôm, ol- siyeti bir şafak kadar diri ve canlı idi.. bilmez mi? .. dedim. Hasan Halife ile az~dlı. k_öl.csi sokağa yalı Cel81 J?ede ... Saraya ve ~ö_rdüncil 
hopı;;nd lgun bır muhakeme kabiliyetim, Ona evlenelim dedim, neden sonra da Fransız dostum hayretle cevab verdi: çıktıkları zaman, ~a _Ielı, ıkı sıralı ka· ~-u~:-ıa. ı~t1>abında~ eın:eı kendısınc ı;ok 
ğiınde ;~) fa~Ja bolca param ve (gençli- lbu emelime muvaffak o'dum.. ve aziz - Fakat, zenci kız artık şarkı söylemi- ~:11 ;;~fi~:i bır~şh b~lund~yordu: ~~~ak ı:;~~~ı~~ cştmb~k~mabe ~tm.iş,hya-~ guzelliğım old ~ . . 

1
. 

1 
.b. 

1 
k' n asu e en ıye sı- ı . a ış, es emış a -

B<>çen fırsatları ug~ ıçın . e. ı'."e 1 dostum . . z~man onun a tın gı ı par ıyan yor ı. · · • . ğınıdğı. ağızdan ağıza ;ya,•lıvermişti. Ha- kiki_ bfr dost, selik bir ihtiyar ki, Hasan 
_ Hayır. kaçırmadım. Evh m1sınız? basletlerını ortaya koydu .. be~ ~e~eden- - Şarkı soylıyen kızdan bahsctmiyo-

1

1 san Halif.e, kim:eyi ~oreıni~~ı:~u am~a, Halıfe. ık?8:~. devrinde . c~ıa~ Dedeye bir 
_ !la beri sanki cennette yaşıyor gıbıyım, ve rum .. ben şu, kanapede kurşun yemiş bir her kafesın ardında bırçok gozu" kendı • kaç defa ıyı ık etmek ıstemış, Dede, bft· 

dığ· . ha da gençsiniz .. Genç evlenme - karıma karşı olan sevgim de günden gli- hipopotam gibi kıvır kıvır kıvranan, ka- sini seyrettiğini hissetmişti. Altındaki yük bir feragatle: .Bana salhkın yeter ınızc akıllılık d" y k d k d k c: 1 a· . cins hayvanı tırısa kaldırdı. 'Üç dört soka· oğlum!, diye lbu yardım ve himaye tek-
Varm __ e ıyor unuz. Kırkın 7 , ne artıyor .. amma, a ın var, a ıncı narya san-ı saçı ışı domuzu kastediyor- ,., bö l t f ı.. k d . rrı · · dd t · .. Cel.l D d .... !" h au<m mes'ud lb" a· k . 

1 
Doğ A d d d' ,,,., y e ve e ra ına va ınma an ~eçtı. ı erını re e mı ı. a e e, 1\lC -

nrii.rnkün· ır yuva kurmanırf'. var!.. ıyecc sın z. ru. mma: um, e ım. Pek az sonra da kar fırtınası bütii'n terhanede herkesin sevdiği bir ihtiyardı olacağ ı İ · · d · L • b" k b " ıcs·1 Ç b ' ' ' • • az"'1ıi bir . . ına . ~·~aımyorum. nsan Hazretı A -~ı~, "'.ç ır .• "•" e .' - eneme ir şey indi. Bu Fransız doo;. dtolı"'ti ile l>aşlamııştı. Ha.an Halifenin Onun Slm :ı.ı:ehtcrha~eni~ sırrı idi. . 
mel .. ıtına \'e tıtızlıkle, .en mükem· meden o'mes.ını ısted•m• dıyen Baucı - !umun yaradana Slğınıp reneme indirdiği bqı . kafat ... çatlayrp da~lacakmıs Mihl Hasan Halıfenm gozlerı parlayıvcrmış-
dedi •tn·"· ".'9'."eli<!ir. Zira Petit-Senn'jn cault gibi olmayınız ,akın. Arayınız ye hürmetlice bir yumruktu. Hertf gözleri aAnyorriıı. Nereye gidiyordu? N:reye ve U: _ • .. , 
n 

1 
il 8ıbı, ıyı bir kadınla izdivaç fırtı-• en mfıkcmmcl ideal e<inizi bulacaksınız- yana yana gürledi: kıme gıdebılırdı? Sokaklarda boyle şaş- - Yııru Rııırtem ... 

b

? ı havadaki bir limana ~ ' F 1 d Ha,·di içe~i gireli:n dostum mahud - Efendi o bahsetti?!inız hanıme.fendı· kın ve bn~ııboş daha ne kad~r dola~cak, Dedi; ve atım tırısa kalrlırdı. Rüstem ır kadınla , nzer. cna ır. • . ·: ~ dolaşabPecekti? Bilmivordu. Düşünmek bir şey söylemedi, efendisini takil> etti. 
- < ev enmek ise aksine bir lf- ?C'nci viyak lamalarını kesti. Cıcı karıcı- 1<arımdır!... lcrtivor. dü..~nemiyordu. En yakın dost- (Arkan t•ar.l 

Nazire hanımefendi heyecan içinde ıt
rar ediyordu: 

L_S ___ is_u_· _A_k_ş_a_ı_n~J 
· Nakleden: Neyy'r Kemal 

- Benim ld • Haluka b' a atıcı ve hercaı oldujiuma, Buna razı iseniz yarından tezi yok ev· 
.me ncredır yıJ.~an fazla vefa etmiyeccği- lenin. 

_ Bene~ hukmettiniz? - Fakat bu, Hallıkun bütün ömrünü 
_ M , ınsanlan yüzlerinde:ı anlarım. karartmak olur. Böyle bir şeye ben razı 

Anlasan aa ~s.ef. hı<; anlıvamıyorsunuz. olabilir miyim Ne günahımız var bizim 
niz. ız ıçımın dürüstlüqünü sezerdi- Tesndüf bizi karşı1a5tırdı. Günlerle on-

B dan uzaklaşmava çalıştım. Gene bir tcsa-
n~ k"~~a bt~ı~larınızla vüzünüriin ma- düf olmasa bugün ayn nyn verlcrde iki-

- yıl.. çı.?iz beni aliikııdır etmez. miz de ıztırab içinde idik. Tipim hosunu
mek . !1 nız ,gorünüşe ~öre hüküm ver- za gitmiyorsa bu benim kabahatim mi? 
rıeş'e ~çı? dar kafalı, zalim ''P J!ençli_ğin - Seni fettan kız seni!... Güzellikle 
mn ~?1 cekemez bir insln olmanız la- insanı kandırmasım nasıl da biliyorsun! 

Y" '!_7.e bu acı şeyleri isnad edemem. Nas1l da vnranmava çalışıyorsun! 
_uzu_ bulandı. ,(!Özlerimin için<' baktı: Ne vaptı'?ımı bilmez bir halde yerim· 

doğ Soylediklerinizin hepsi be1 ki de den fırladım: 
B1:lJdur. - Yaranmak küçüklüktür. Sizd'en yal-
ırdf'nbirC' adeta ürktüTll: nız haksız1ığınız1 tamir etmenizi istemiş-

sa - Olamaz. Siz bu kadar fona bir in- tim. Artık onu da b<-'klemiyorurn. EJinjz
sa~d olamazsınız. Acıyınız bize ... Genciz, den geleni yapınız, zalim, hain adam .. . 
rı ete hasretiz ... Bizi birbirimizden ayı- Bize aşkımız sinn o malikAnelerinizden 
rsanız ölene kadar bedbaht oluruz. de. yüz bi erinizden kıymetli bir hazi-

S - Ben •sizi ayıracabm1 demedim. nedir. Her şeyiniz sizin olsun. Ben Halô
~ adere Haluk be-ni dinlemez de evlenirse ka kendimi veriyorum. Bu, onun saadeti

ana aid her şeywn mahrum kalır dedim. ne yeter. 

Kapıyı hızla yüzüne kapadım. Nazire hanımefendi koştu, <;ocuk Jtibi 
Nice ümidlerle koştuğum verden tam boynuma sarıldı: 

'nr hezimetle <;ıkıyordurn. Fakat bac:ım - Cici kız, söyle naS11 becerdin bu işi? 
'ıer zamandan dikti. Aşkta muzaffer ola- Gecenin bu vaktinde bu telaşlı geliş .•. 

- Anlat çabuk yavrum. Nemrudu ina
dından nasıl döndürdün? 

· ın basını hiçbir mağlUbiyet e~emivor. Sabahki olup bitenlerden sonra bu şenlik Uşak ta, şoför de kapıda hek'iyarlardı. ne demekti? Şaşkın'ıktan kekeliyordum: Dilimin o anda dönebildiği kadar an-
- Bana lütfen bir taksi çaltırınız, de· - Neyi ... Hangi ... işi?... lattım. İkisi de adeta nefes almadan din-

'im. Ve bir heykel gibi dimdik bekledim. Hnlfık e1imi tutmuştu. O akşam düzelt- lediler. 
"<::öşedeki duraktan getirilen taksiye ayni meyi aklımdan bile geçirmedirıim darma- Sonunda: 
"'la~r metanetle bindim. Fakat otorno- da~ınık saçlarımı gösteriyor: B Jk' f zl k b lık . N 

':>ilde yalnız kalır kalmaz dişlerim soğuk- - Halacığım, halacığım!.. Su. kızıl sa~- - e 
1 

a a a a ettım. e yapa-
+nn donarcasına birbirine vurın va, ya- l~ra bak. İnsa~ sade bunlara bıle nelerı- ~n:1· öyl~ .kırılmıştım ki .. · Onu bütün _o 
.,aklanm humma içinde gibi tu uşmaya nı feda etmez. ıhtışam ıçınde yapyalnız ve bedbaht go-
başladı. YürC'ğimi vakan bir hüzünle: rünce Hallıku da ayni yalnızlık ıztırabına 

Ne acı bir son ... En temiz 1 mid ve - Evet, .d~dim, Halük. yazık .ki onlara terkctmekten ürktüm. Ne pahasına olur· 
h .. l al b d 

1 
...... 

1 
kavuşmak ıçın sana da her şeyı feda et- Is b" b" . . d u; 1~~n h~ ı:ıe ;ya~ıNmaz sonu~c:b~·:·· mek düşüyor. s~. ~- unk ır ıhrımkız den aynlmıyacagımızı 

a ~1z, ıssız a am. e yapsa ızı a- Yaramaz bir çocuk neş'esi'e elimden yuzune arşı ay ır ım. 
yırarnıyacak, Ha'Okumu yıllar ve yıllar- tutup çekti· - İyi etmişsin kızım O gü · 
la bekliyecejtirn. Eğer 'beni gerçekten se- - Hiç t~ değil küçük hanım Gc1 Bilakis bu har d H İ. k cen~emış. 
viyorso nasıl olsa gelip beni arayacak. yanıma otur da ba'k sana ne ~Ojdelc; . . . ın en .a u u hakıkaten 
Sevmiyorsa ..• Bu şüpheyi aklımdan ge- ti-..:ı· sevdığını anlamış. Scnın hakkındaki ka-

" h ~e ruım. . atl .nd d- -
çirmek bile guna · · • Cebinden çıkardı~ mektub kfıf?ıdını na erı en o~uş. Benim anladığım * uzattı. Bir bakışta Ali Nuri beyin iri el bu!··· 

Mühürdar ($ . .. ) pansiyonu yazısını. tanıdım. . Doğru söylüyordu. Aşk bana selamet 
Sonteşrin 29 Salı (Sabah) cHaluk:uıtum• dıve 1>:1şlıvordu. yolunu göstermişti. 

Gece; değil uyumak, yatakıma bile gi- cOnu gordüm, be~endım. Sana ve aile- B b h hud d b' . rememiş, bir film gibi mütemadiyen p;öz- mize en yaraşan bir zevce \'"e ~elin ola- ı u .. sa.~ u suz ır saadetın sar-
lerimin önünden ~en bugünkü sahne- cak ... Yarın beraberr yemc~e ı;?etir. hoş ugu ıçınde uyanınca kendimi hır ka-
:nin heyecanını yaşıyordum. Kapım vu- Ağabevin sımpatı seli içinde buldum. HalCıkum ku-
r uldu. Cevabımı beklemeden 1Ialflkla ha- . .. ~li Nur.. . caklar dolusu yollamış, uyandırmadan o-
lası içerl girdiler. Tuhaf!. . . 11dsinln de Bu beklenılmez saadet onunde dılım dama yerleştirmelerini de ric t · 
yüzü j({llüyordu. Hem de na.aıll. . . tutulmuştu. Bir söz söyliyemedim (A ka e mış.) · r ·ası ı•ar 
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(Memleket llaberleriJ ·ktısadi tetkik er 
Birkaç yılda Tra kyada Tur halda enkaz 

kt b . k .. b altından kurtarılan bir me e sız oy ırakılmıyacak kadın doğurdu 

(Baştarafı 5 inci sayfada) ı deniz aşırı yerlerden petrol getirtmek 

i..tlleburgaz yakınında kurulan 250 mevcudlu eğitmen 
okulu Trakya maarifinin en kıymetli 

uzuvlarını yetiştiriyor 

Bundan maada Fransa, hissedar olduğu imkanı yoktur. İlk hatıra ge1en memba, 
Romanya petrollerinden % 26; Irak pct- Romanya petrolleridir. Filhakika Alman .. 
rollerinden % 23,75 nisbetinde petrol al- ya Rumen petrollerinden aıami istifade 
maktadır ki bu miktar, senede ancak 2,7 ; etmektedir. Nitekim Romanya ile yaptığı 
milyon tonu bulmaktadır. Tabii bu mik- son anlaşma neticesinde, hemen hemen 
tar Fransamn harb şeraitindeki petrol Rumen petrollerini kamilen kendi irıhi
sarfiyatını karşılamaktan çok uzak oldu- 1 sarı altına almış bulunuyor. Fakat Ro

Bu bedbaht ananın 12 ğu için, Fransa geri kalan oetrol ihtiya- ı manyanın senelik petrol istihsalatı 3-9 

nüfuslu aaesinden yalnız catını (11-12 milyon ton) harıçten ithal milyon ton arasında olduğuna nazaran, 
edeceği petrollerle karşılamak mecburi- , bu miktar kam.ilen Almanya tarafmdan 

kocası kurtu!du yetindedin. Bugünkü vaziyette Fransa 
1 
satın almd.ığını kabul etsek bile, gene Al-

Turhaldan yazılıyor: için ancak iki petrol membaı vardır: Biri manyanın harb şartları içindeki ihtıyaç-
Modern şeker faıbrikasile ve fabrika- Romanya; diğeri Amerika ... İşte bunun larını karşılamaktan bir hayli uzaktır. 

içindir ki gerek Fransa, gerekse İngiltere Almanyanuı petrol ihtiyacını karşıh
Romanyanın bütün petrollerini inhisar yacak ikind memba Sovyet!er Birliğidir. 
altına almak, bu suretle de bir taşla iki Sovyetler Birliğinin 1936 yılındaki petrol 
kuş vurarak, hem kendilerine petrol te- istihsalatı 29,293,00-0 tondu. Bug-1n bu 
min etmek. hem de Almanyayı petrolden miktarın 30-35 milyon ton arasında oldu
mahrum etmek istemektedirler. ğunu kabul edebiliriz. İhtiyacatınıın ge

nın memur ve iş-

çilerine mahsus , 
p!an dahilinde ku
rulmuş olan so:ı 

sistem ve kübik 
evlerle süslenen ve 
Tokad vilayetinin 
g:Jzergahı olan 
Turhalda da zelze
le insa{sızca hük-
münü icra etmiş ve 
birçok vatandaşı 

maddeten muta-

l 
fE)) irleşik Amerika hükfunetleri, nişliğine rağmen Sovyetler Birliğinin bii 
~ İngiltere ve Fransanın müştere- tün bu miktarı dahilde sarfedeceğini zan-

k 30 40 
·ı to bal"ğ 1' l'k netmediğimiz için, herhalde Almanya en, - mı yon na ı o an sene ı : . . 

• • • •
1 

• bırkaç milyon ton petrol de Sovyetler 
petrol ıhtıyaçlarını tatmın edebı.ecek bır B" rğ· d 1 b"l k d k . 
vaziyette midir?. Hiç şüphe yok ki evet! ırBı ı~ ensa a 1 lece B' e~: tır. . 
A 

· 'k k k di 1 b 1 .1 ugun ovyet er ırlıgınin eline ge-
merı a gere en petro mem a an e, . 

k k di k t 1 lt d b l 
çen Lehıstandaki petrol kuyularından a-

gere se en on ro u a ın a u un- . 

L
"l b d • 

1 
'· l •. k zarrır etmiştir. Son kt 1 V .. 11 K 1 b. p lınabılecek petrol çok mahduddur. Sov-

u c urgaz a yenı yapı nı..a-:ıa o an egıtmen o ·ulu binası 1 ma a o an enezue a, o om ıya, eru . . . . yapı an istatistiğe . . . . yet gazetelerının kaydettığme göre bu-
Edirne (Hususi) - Trakyada ileri 1 den Tckirdag· orta okulunda 13 sınıf ..,

0
··r 16., .. 1.• 9r, gıbı memleketlerden tedarik edeceğı pet- .. b tak t 1 . .h 1• " e .. o u, " ya- · 1 . .. .. gun u mın anın pe ro ıstı sa atı 

haml·cl· e.r. g.öster. en. hareketlerden biri 22 öğıetmen ve 653 talebe; Kırklareli x-al ol p 250 t _ .,. , J !rollerle ngıltere ve Fransanın b\lt:ın (1938 lı) d 380 000 H 'b 
d 

ı u ev a . t 
1 

iht" k 1 • 1 k yı sene e , tonmuş. a. u-
e kultur ışlendır. orta o1;ulunda 8 sınıf. 16 öğretmen, 600 maml.!n yıkılmış pe ro ı~acm~ . ar~ arı:ı;aga ça_ışaca ,- ki on yıl önce bu miktar 700,000 tonmuş. 

Okuma ve okutma hevesinin yıJdan den fazla talebe,· Lüleburgaz orta oku- ve 366 · ı· "nh"d b" h ld b 1 Itır. Buna bıran ıçın bıle şuphe edılemez.. H··ı· t k . b d - l - ev maı ı ı ı am ır a e u un- .. k .. A "k b""f" . u asa eme ıca e erse şunu soy i-
yıla artmakta olduğu bu mühim vatan lunda (bu sene açjılmış o~asına rağ- muş ve 5000 i mütecaviz hayvan tele! ol- \ ~u~du 1;eğrı a~~? bu hun b~ay~sı, g.:i:n yebiliriz: Bugünkü harbde petrolün rolü, 
parçasında tahsil çağında olup ta mek- men) beş sınıf. 12 öğretmen ve 229 ta- muştur. Kızılay her yerde olduğu gibi , f"~~ ; 

0h. u but 
1 

u ar eh ed mu be- geçen harbe nazraan çok fazla artmıştır. 
tebsizlik yüzünden okuma imkanları lebe: Çorlu orta okulunda 6 sınıf, 14 burada da şefkatli ağuşunu açmı~tır, fe- • 11 er e dıçd 

1
u ~nmtıyank, veyat·ıu az u: Tabii bununla mebsuten mütenasib ola 

bula a k d h ·· b ... t 294 1 b ı·k unan ma een sama sureıe azamı . mıy n çocu sayısı a a uç eş ::ıe- ogre :men ve ta e e mevcuddur. a ctzedelere muntazaman yardımlarını 1 k kt B .. d 1 rak petrol sarfıyatı da, geçen harbe nazı 
ne evveline kadar büyük bir yeku11 Tahsil çağında olup ta mekteblere esirgememektedir. Kızılayın Icliıketze- P?ra azanmal ır. ugun Ammevc~k oh an ran birkaç misli artmıştır. 
•-şkı'l ctmek•e ı"dı" Bu h d d . kl ı· d 1 k .. t d"kl . d . .k bırçok emare ere nazaran erı a, er- H bed 1 k rd h" .. 
IA: • • sayının er sene evam e emıyen çocu ara ge ınce: e ere arşı gos er ı erı erın ala a h . b' d 1 t kr d" k h d ar en meme etle en ıc bırısl-
yer.idcn açılan ilk ve orta okullar sa - Tekirda~ vilayetinde tahsil çağında o- halkın hayranlığını celbetmış ve felaket- bangı ır eve ek ~ 1t.açdmad, ~v_led~a uO ı nin, kendisine yetecek kadar petr~lü yok-

yes . d 'tt"k lm kta ld • 1 1 b 7 12 dl · ı1 d hf 'f orç para verme nıyeın e egı ır. 't H · d k d"l · 1· 1 ın e gı ı ·çe aza a - o ugu an ta e e - yaş arasında 26, 783 ve ze e erın payansız ac arını a ta ı eve- b" _ .h . t'l . . ur. epsı e en ı erme azım o an pet-
melnr. . tl .. ··1 kt d' N't k" 13 16 d 17 530 ·1 1 şt Z 1 l .... d . d " tam ır tuccar zı nıyc ı e Pf?Şin para)a ı- d d . k b . . d .unıye e goru me e ır. ı e ·im - ya!; arasın a , olup bunlar- sı.e o mu ur. eze e gunun en şım ıye . 

1 
k bu h bd • b" k~ ro u ışarı an getırme mec unyetın e-

b d Ed. ·ı· t• d 
1 

d ·· • t • . kad k k k h f"f k "d ma ~atma , ve ar en azamı ır ar a· u sene e ırne vı aye m e o sun, an O"re men ve eıııtmenle idare edi- arsı sı ısmen a ı ve ısmen şı - k . . ded" ır. 
Kırklı:ıreli. Tekirdağ ve Çanakkale vi- len ilk okullara 222, 76 çocuk devam detti olmak üzere birçqk zelzele vak'ası yapma ıuyetın ır. . . • İngiltere ve Fransa kendilerine lazır.,. 
lAyPtlerinde olsun yeni baştan bir cok ediyor demektir. Bu veküna orta okul- lhadis olm~ ise de hasarat yoktur. Zclze-1 ®. lmanyanın, petrol ıstıhsalatı olan petrolü, kendi müstemlekelerind 
ilk OKUllarla Lüleburgaz gibi hızlı hir lara devam eden tal~be dahil değildir. le şeker fabrikasında da epeyce zarar hu-j //:::..\ da kendi ihtiyacını karşılamak- ve Anıerikadan, Almanya ise, Roman)
~ışme gösteren ve bu gelişmesile mo- Kırk breli vilayetinde tahsil çağınd:ı.ki su le getirmiştir. tan çok uzaktır. Binaena1eyh Almanya da ve Sovyetler Birliğinden tedarik ede-
dern kasaba örneğinin en güzelini ve- cocuk savısı 7-16 yaş arasında 16.282 Resmini gönderdiğim zat şeker fahri- petrolünü dışarıdan tedarik etmek zorun- cektir. 
ren birkaç kaza merkezimizde de orta kız ve 17,691 erkek olup bunlardan ill{ kası işçilerinden deli Reşid namile ma- 1 dadır. Harb şeraitinde Almanyanın pet- Yazımızı bitirmeden önce şu noktayı 
okullar açı1arak daha birçok yurd ~o • okullara devam edenler 4255 j kı7. ve ruftur. Mumaileyhin annesi, babası, kar- rol ihtiyacı 15-20 milyon ton arasındadır. da kaydedelim: Almanya petrol ihtiyacı
cukl::rmın okuma ihtiyacı karşılanmış 6994 ü erkek çocuktur. Bu yekuna da deşleri yani 12 kişiden mürekkeb ailesi Almanya bu petrolü nereden. ve nasıl te- nı temin bakımından, geçen harbe na~a-
bulunmaktadır. orta mekteblere devam eden çocuklar enkaz altında kalmış, yalnız hamile bu- darik edebilir? ran bugün daha müsaid bir vaziyetted'ir. 

Geçen ayın son haftası içinde Trak- dahil deJ?]ldir. lunan karısile kendisi kurtarılabilmiştir. Almanya için Amerikadan veyahud Hasan Ali Ediz 

ya Umumi Müfettişliği Maarif Müşavi- Bunlardan başka Tekirda~ vi!ave - Reşide fabrika paviyonların~an bir yer 
rl Yusuf Cemil bu seneki maarif hare- tinde okuma yazma bilenlerle bilmi - ay;.~mış bv_e z::zeleden ~ond~un sonra ~a 
ketlerin! yerlerinde görmek üzere K•rk venlerf' mahsus olmak üzere A. ve B. re. 1 .asız ır 

1
°
1
gRan ~docbugud unyny.~ g:tır-

kurslnr 1 d 1 
. mıştır. ava ı eşı un an 20 gun once 

larcli ve Tekirdeğ vilayetlerinde bir · ma ayrı an f!ece ersane en var .. . . 
d k

. h k 1 d d 
1 

. 12 nufusla sofrasına otunırken şımdı yal-
teftiş seyahatine çıkmıştı. On altı gi.in ır ı u urs ara evam e en erın sa- . . . . . .. 1 

Ü b h k 
.J k k 

1291 
. bul mz kendısı, aılesı ve yenı d:ınyaya ge.en 

s ren u seya at esnasında maarif rnii- vısı R:ı•n ve er e ı muş ve -1 k 1 . . d".. d' bunlard"n bu ... ene sı'mdı".,,e kadar .642 çocuğu l e a mıştır. 
şavırı gez ıgt ve j!Ör üğü bütün mck- c " ' -----------

teblerde maarif islerinin tam bir inti - kic:i vesika almıştır. Bu arada sayısı 18 
zam içinde yürildüğünü, Vekaletin bu zi bulan kücük ziraat ve san'at kursları 
ders senesi başında tatbikine basladı _ da hararetle devam etmekte ve bu vıl 
i!ı müıakere usullerinin çok veri~1li ol binler'"'" vatandaş teknik bilgilerle tec

Geredenin yeni 
veterineri işe başladı 

duğunu ve bu gidişle birkaç sene zar- hi7. edilmektedir. 
fında Trakyada tahsil çağındaki bii1ün Hülfısa bu sene yalnız Edirne ort~ 
çocukların okuma ihtiyacının karşıla • mektel-ine devam eden talebe yekfınu
naca;;ıt11 müşahede etmiştir. nun 1O1 S sayıyı bulduğunu ve Kırklar-

Biitün ileri hareketlerin kaynağı bil eli ,·ilfıyetinde mektebsiz köy sayısı -
g1 olduğuna inanan Trakya halkının nın 7 olduğunu kaydetmek. Trakyada 
maarif işlerine verdiği ehernmiyet:n maarif işlerinin son 4.5 yıl içindeki ile
bu güzel vatan köşesinde son dört-beş ri hamlesini tebarüz ettirmeğe kafidir. 
yıl çalışmalarının semeresi olduğunu Bu arada Lüleburgaz yakininde kuru
aşağıdaki rakamların belBgati en canlı lan 250 mevcudlu eğitmen okulu da ay 
bir surette göstermektedir. rı bir kıymettir. Hesab edildiğine göre 

Bütün Maarif Müşavirliğinin teftiş bu okuldan mezun olacak köy gençle. 
ettiği mıntaka dahilindeki çifte tedri - rile bi-:-kaç sene içinde Trakyada mek
sat usulüne muvaffakiyetle devam e - tebsiz köy kalm1yacaktır. 

_____ c_e_y_h_a_n __ k_öy~l_e_r_in_d_e __ m __ e_kt_e~b~i~ht~i~ya~c~ı:..__) 

Adana (Hususi) - Ceyhanın köylerindeki ilk okullar '-şaat d 
~1 ı evam et-

mekledir. Ceyhan kaymakamı Bekir Suphi Aktan maari! işlerile pek yakın-
dar. meşgul olmaktadır. Bu hafta Hamdilll köyünde de yeni bir ilk okul bi

nasının açılış töreni yapılın~tır. 

Gerede (Husu
si) - A1tı ayı mü· 
tecaviz bir zaman
danberi münhal 
bulunan kaıarnıı 

vcterıner sağlık 
fen memurluğuna 

El5zıg merkeı ve· 
teriner sağlık fen 
memurlarından Ni 
yazi Yalçın tayin 
edilerek kazal!lıza gelmii, yeni vazifesi
ne ıbaşlamıştır. Fotograf yeni veteriner 
sağlık fen memurumuz Niyazi Yalçını 

gösteriyor. 

Ada namn zelzele 
fe'Aketzedebrine yardımlar 
Adana, (Hususi) - Felaketzedeler içfn 

Adanalıların yardımları hararetle devam 
etmektedir. Eşya ve nakid yardımları ye
kunu 100.000 lirayı bulacakt1r. 

Erzincan zelzelesinden kurtulan İstan
bul opereti de şehrimize gelmiş ve fell
ketzedeler menfaatine müsamereler ver
meğe başlamıştır. Afuma Halkevi, salo
nunu bu müsamerelere tahsis etmiştir. 

Samsun limanında faaliyet 
Samsun (Hususi) - Son on gün için. 

de Karadenizde fırtınanın şiddeti yü
zünden vapur tahmil ve tahliye işleri 
sekteye uğramış bulunuyordu. Liman-
da bulunan ve eşya yüklenmekte bulu· 
nan bazı vapur ve motörler de demir
ledikleri yerde k<:dl.rnışlard1. Son gün
lerde fırtına dindiğinden vapurlar 
muntazaman seferler yapmaktadırlar. 

llı.ttfı Samsunda havala'!. kış mevsi
minde görülmedik bir şekilde ve bahar 
havalarını andırırcasına ısınmış bulun 
maktadır. Geceleri bazan palto giymek 
ihtiyacı bile hissedilmemektedir. 

Balıkesir şehir ktübtinUn 
kongresi 

B:-ılıkesir (Hususi) - Balıkesir Şe. 
hir Kllibü senelik kongresini yapmış • 
tır. İçtimada Vali Recai Güreli. Bele -
di~'e Reisi Naci Kodanaz ve Parti Mü -
fettişi Mustafa Bengisu hazır bulun -
muşh'ırriır. Kongre Reis ve katibleri -

nin seçiminden sonra geçen yılın faa -
liyct ra.poru okunmuş ve aynen kabul 
edilmiştir. Diğer raporların da kıraati
ni müleakıb münakaşalı bir surette 
940 bütçesinin müzakeresi yapılmıştır. 

Bundan sonra idare heyetine gizli rey. 
le Suad Üner. Selim Yatağan, Abdi 
Ai!abcyoğlu. Ahmed Kocabıyık, Emin 
Sönmez, Sabri Koçak. Reşad Taşar ve 
mürakıb heyetine de açık reyle Rasim 
Çağan. Niyazi Akyürek ve Hüseyin se

çiJmişlerdir. 

Nazillide şiddetli yağmurlar 
Nazilli (Hususi) - Bayramın son 

gilnlerinde hava adeta ılıklaşmıştı. Fa

kat bayram S-Onunda şiddetli yağmur -
lar tekrar başladı. Zaten taşkın bir 
halde bulunan (Büyük Menderes) neh 
ri bütün Nazilli ovasını kapladı. Kar -
~ı taraf köylerinden şehre gelip gitme 
güçleşti. Bazı günler akşam trenleri, 
yer yer gelen seller yüzünden teahhiır
le yoluna devam edebilmektedir. Bu 
yılın görülmemiş yağmurları Nazım -
nin aş~ğı kısmında birçok gölcükler 
vücude getirmiş. evlerin avlusundaki 
su kuyuları ağızlarına kadar dolmuş 

ve bazı günler taşıp aktığı görülmüş -

tür. 
Kuyu içindeki su ile avludaki sular 

bir seviyededir. Toprak suyu içmez bir 
hale gelmiştir. Köylüler bu vaziyete 
ckara suluk» diyorlar. Bu gidişle kuyu. 
larm taşacağı ve tarla. bahçe aralarrn
da. çok eski yıllarda olduğu gibi akar 
sular meydana geleceği söylenilmekte
diı. 

Adanaya p·d~n ze'zpla 
fef al·etzede 'eri 

Adana, (Hususi) - Adanada iskan e
dilen zelzele felaketzedelerine nakdi is
tihkakları tamamen verilmiştir. İlk, orta 
mekteblerle liselere yerleştiTilen felaket
zede çocuklara yeni elbiseler, kitab~ar a
lmmış ve -bunlar derslere b~larnıştır. 

Bunlardan kimsesiz olanlar leyli olarak 
verilmiştir. -------

OrgUbde zelzeleden 
bir dükkan yıkıldı 

Ürgüb (Hususi) - 21/1/940 Pazar 
günü gece saat 14 de 5 saniye süren bir 
zelzele olmuştur. Çarşıda bir maran -
goz dükkanı yıkılmıştır. Başkaca hasar 
ve niıfusca zayiat yoktur. , 

Adana vi!Ayet meclisinin faaliyeti 
Adana, (Hususi) - Adana Vil~yet U

mumi Meclisi mesaisine başlamıştır. l1eo
lis bu yıl bilhassa maarif meseleleri ve 
yol işlerile hassasiyetle meşgul olmak
tadır. 

···························································-
Ankara borsası 

Açılış _ Kapanış 30/1/940 rıauan 

Lt>rdra 
New-York 
Parl.oı 

Mllano 
~nevre 

Mmsterdam 
Berlln 
Drübel 
Atına 

Sotya 
Pra.ı 

Madrld 
\'arşon 

BudaPeft• 
Bükreı 
Belgrad 
Yotohama 
Stokholm 
Moııkova 

ÇEKLER 

1 St.erılı. 
100 Dolar 
100 Fran 
100 Liret 
100 İsviç. Fr. 
100 Florin 
100 Rayifm. 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kr. 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kr. 
100 Ruble 

Açılıı..Kapanıt 

Ş.21 

130.18 
2.9325 2.9Ul 

6.615 
29.105 
69.185 

22.0556 
0.965 
1.57875 

lS.35 

23.29 
0.965 
S.065 

30.7625 
30.8275 

Esham ve tahvi.18t 
Ergani 
Sıvas_Erzurum V 
İş Banlta.sı nama peşin 

\ 

19 85 
19.28 
8.80 



SON POITA 

• BTVA 6zV 
in bazı defeder, iştahmzhk, hazımsızlık, ıi§ldnlik, bulantı, gaze 

taydasl mdır. Her pmekten _.. bir talh kaşiğl ıan• kDparterek 81181H1ir. 
• misli 60 diri misli 100 kr. HAS AN ismine ve marka&1na dikkaL 

Deposu Yeni Adresi: BAHÇEKAPI BtJOllu tramvay durağı karpsında 
[Son Posta 1 

Milli küme maçlan 
talimatnamesi hazırlandı 

Askerlik bahisleri 

80, 



12 Sayfa 

YENi 
BiR 

SANAYi 
Formülü 1 

ZARiF 
... 

SAGLAM 

DAKiK 

-

UYAN
DiRICI 

BiR 

1·5 

S~NGER 
SAATi 

SENE 

GARAN

TiLi 
No. '400 Kromdın, Beyaz ıv.ınellsi 4 LiRA 
No. 401 Kromdan, Beyaz Mi.'leli ve Fosforlu 4,5 ,, 
No. 4 2 Kr<ımdan, Siyah Mineli ve Fosforlu 5 ,, 

Tıışra Qİp .. rişlerine bsner sHte 26 kuruş Posta masrafı ua.ve olunur. Bu 
fovk11l4de ıaatlerden edinmek için acele edinJz. Zira mevcudu azdır. 

Singer Saatleri Mağazası 
lıtanbul EminönU. Cad. 8. Tel: 2196' 

PATI KULLANINIZ. 
Her türlü yanıklan, kan çıbanlanm, meme iltihablanm ve çat

lakları, koltuk alb çıbanlarını, dolama, akneler, ergenlikler, trq 
yaralannı, çoculdann Te büyüklerin her türUi deri iltihablarını en 
erken ve ea emiıa tedaYi eder. V 1 ROZA mikrohların yaıama• 
sına mani olur. 

Devlet Denizyolları 

Müdürlüğü 

işletmesi 
IJanları 

Umum 

ı - İsUnye Dok fabrlka.sı .sahası dahilinde ldareyf aid dalyan voli mahalli ı Şubat. 
tan 31 Mayıs 1940 tarihine tadar açık arttırma auretlle kiraya verilecektir. 

2 - Muhammen kirası ayJ.llı a lira 34 kuru~ ltıbulle dört ay için 33 lira 36 kurut 0 • 

lup muvakkat teminatı iti lira elli lturugıur. 

3 - Arttırma ı Şubat 194D tarihlnı müsadif Per~embe eünü aut 10.30 da umum 
Mııc!ürllik Alım Satım Kom1syonunda yapUacaktır. 

4 - İsteklilerin şartları öğrenmek üzere hergün ve arttırma için yazılı gün ve saatte 
Komisyona gelmeleri. c476• 

Münakalat Vekaleti 
lstanbul Mıntaka Liman Riyasetinden: 

Denizcilere İlan 
: •a~hu~ belediyesi, lıtanbul elektrik, tramvay, ve tünel işletmeleri umum müdürlü. 
gumm ..,araybur.nu lle Sala~ak ara.sına konmuş olan yük.sek tevettürlü denizaltı 
kablosunun tamır ed~k uzere ltaldmlacailı alflkadarlara bildirilir. 
ı ~ubat 1940 da ba.şlıyacat ve 15 gün kadar .sürec.ek olan tamir işi için kullanüaca.k 
duoa.cta arsı ulusal işaretle?' ge~ ve gündüz buıunacaktu'. Bu yerden geç~k geınl. 
lorln dubanın yakınından geçmemeleri denız~llere ilan olunur. c718. 

~----------------------,----~ Nafıa Vekaletinden: 
Ek.siltmeye konulan 14: 
1 - Man1sada Kum Ç&Jllllll blr tahliye yatağı ııe Marmara gölllne akıtılmuı ame 

llyatmın keşif be~ıı (191.lH) ııra 57 kuruştur. -
2 .- Eksiltme 19/ 2/ 1940 tarihine rutııyan Pazarte.!1 ıünti aaat ıs de Nafia VeUleU 

Su ışlerl Rel.911ği su eı.etl+-- it ı~ 
~~ 0m~,onu odaaında kapah mrf u,,uille yapılacaktır 

3 - İstekliler eksil~ ıart --• ' . t 1 :_. nam....,., mukavelJ ı>rojeai Bayındırlık işleri Genel şart 
namesı. enn fııu•na.me ve projeleri 9 lira 58 kuruş mukabll1 d 8 101 -
alabilırler. n e u ~eri Relsllğ1nden 

4 - Eksiltmeye girebllmek için lstek.lllfl'?!n (10 805) llra 73 
min:ıt vermesi ve ek.slltmenln yapılacatı günden e~ a kt kunı.şluk muvakkat t& • 
nan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Natıa Vekl'etınez mse ,._z günt evveı ellerinde bulu • 

· ...,.acaa ed~k bu ~ mahs 
olmak {izere vesika alınalan ve bu ve.-ı1kayı 1braz etmeleri fa tt u.ı 

Bu mUddet içinde ve.sıka talebinde bulunmıy:nıJar euntm::·iftlrak 
5 - isteklilerin teklif mektublannı iklncl maddede )'azılı aaatte11ı bir edemezler. 

kadM Su işleri Reislltıne makbın mutablllnde ?fırmeleri lbundır M&L •n.ım. 
Post:ı.da olan ııectkmeler kabul edllm•L (G78) • 

MAJiK SAÇ EKSiRi 

~ 

Baçl::l::ınızı dökülmekten, kepeklenmek • 
ten korumak için muhakkak Majik .saç 
ekslrlni kullanınız. Derhal tesirini görür _ 
; ünüz. Saçları büyütür, köklere yeııi hayat 
verir. Bir tecrübeden sonra neticeye hayret 
edecek.cılnız. 

( TiVATROLAN ) 
Şehlı tiyatrosu Tepebaşınü. dram ltısmında 

";fam saat 20.30 da 

O Kadm 
Ltt.nıt.ı cadde.sl komedi kı.lmmda 

Gündüz saat 14 te 
Çocuk Oyunu 

&ltfam Ra&t 20,30 d• 

Oğlumur: 

Balk Opereti: Bu akşam D ela 

Zır Deliler 

SELANIK BANKASI 
Tesıs tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (G"4A1'A) 

Tiirltiyedeki Şubeleri : 

İSTANBUL .Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

YunaniatanJ aki Şabeleri ı 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

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

İlan Tarifemiz 
Tek sütun .santımı 

Birinci sahile 400 
ikinci ıahife 250 )) 

Oçüncii ıahife 200 )) 

Dördüncü sahife 100 )) 

/ç aahileler 60 )) 

Son aahile 40 )) 

Muayyen blr müddet martında faı· 
laca mllttard.ı llln yaptıracaklar 
ayrıca tenılli ~.ı.1 tarifeml.r:d.en ı.tıtade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa UA.nlar iç1n ayn bir tarllı derpif 
ed.llm1f tlr. 

Son P0o1ta 'nın tlcarl illnlarma ald 
işler tçln fil adrese müracaal edll
ınelidlr. 

ltinctlılı. J[ollf'.ktil Şirke*' 
Eabramam:ade Ba.a 

Ankara caddesi 

. .......................................................... ... 
Son Posta Matbaası 

Neıriyat Müdürü: Seıim Ragıp .lfMf 

SABt.Pu:al: 8. Ragıp EMBÇ 
A. ft,..m UŞAKLIOlL 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT. BANKASI 
Kurulu~ tarihi ; 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedı : 265 

Zirnt ve t ıca-rt ber neYi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en 
50 lirasl bulunanlara senede 4 dtfa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pli -
na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 500 ti 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,000 " 
100 • 50 " 5,000 ,, 
120 " 40 • 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DİKKAT: Hesablanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan ışatı 
düpniyenlere iknuniye çıktığı takdirde % 20 faıJasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa,, 1 EylOJ, 1 Birinciki:nun, 1 Mart ve 1 Hazi. 
ran tarihlerinde çekilecektir. 

_.----~ Türkiyenin 

ANK AZiN 
<.. 

En taUı hlka.yeler, en gUzel resimler, sinema sahifeleri ve 
şen yazılarla sllslenmiş olarak 

YARIN çıx:ıy ·oa 
Posta kutusu 488 Ankara 

Eczacı Alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden 

Küç\lk Yozgat Barut. fabrtkasında istihdam edllrnelt üzere bir eczacı alınacaktır, BE 
sayılı kanun h\lltümlerlne cöre ücret verllecettlr. Askerllğinl ya.pmış olanlac4an ta: 
olanların bir 1.stlda ile en c~ 10 Şubat UHO tarihine kadar Umum Müdil.rlüle mQ.ra( 
atları. cG93• 

C Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem 
Hakkı Katran Pastilleri de vardır. 

KiRALIK F ABRIKA BÜFESi VE LOKANTASI 
Muhitinde elli ane ve ilç bln lşçl ve ustanın bulunduğu Malatya bez ve iplik fab. 

rlkalarının büfe ve kantını mevcud dem1rbaglarlle b1rUkte kiralıktır. Tallblerln 2-0 

.ŞUl>Ma kada.ı- ıabrltaya müra.caatıacı. , 


