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eri os koyu u ye-Sovyet Hariciye Nazırı 
istif sını verdi. 

---------------------•••••••mm•---------------------
Litvin of un çekilmesi Sovyet-İngiliz müza. 

kerelerile alakalı görtilmektedir. isti
fanın bu münaseıletler arasında fena 

tesirler yapın sından korkuluyor. 
Moıkova, 4 (A.A..) 

Sovyet HarJclye Komtıerl 

kendi lıt•ll ile Tazlfealnden 
affeddmrı Ye icra komlıer-

lerl he1et1 retli Molotof •J· 
nı •amanda Hariciye ko· 

mlıerllil •aaifeıtal de derub. 
te etmlttlr. 

Ankua, 4 (Huıuıl)-Ge
len haberlere ıöre So•yet 
Ruı1a Hariciye Nazırı 
LltYloof tıtlfHını Yer ittir. 

ra Cebelüttarıka avdet ede 
ceklerdır. 

Kahire, 4 (Radyo) - ls
kendtırf re limanının F ranıız 

ve lnıllız donanmaıına el · 
verfılı bir hale getlrllmeıl iti 

ali.kadarlarca tedkik edtl-
mektedlr. 
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General Vey
ga d ükreşe 

hareket etti. 
Ankara, 4 (A.A.) - Ge

neral Veyıand diln akıcım 

Ankaradan ayr1lmıı •e fı· 
lHyonda meraıtmle uğur

lanmııtır. 

General, Romanya hükü· 
metinin ltendlılne tahıl~ et. 
llil bir ta.yor ile bugftn 
86kr ee ıltmektedlr. 

Amerika yeni 
üsler yapacak. 

Varıova, 4 (A.A.) - Ordu 
ve deniz ricali, Amerika 
dcofzlerlnde yeni Oıler ya
pılm ı içfn ıenlı bir proje 
bazırlamııhırdır . 

Londra, ~ (Radyo) - Bu 
ıthı ıaseteler SoYyet Hari
clJe Nazm LltYlnofun fıUfa
ıı ile me11ul olmaktadır. 

Gazeteler Lthlnofua çc· 
kılmealnt Ruı- loıılız mnza
kereierıl alikalı ıörmekto
dlrler. Llhlnof kollektlf 
ve üçler blokun• ta
raftarı ldt. Bu lıtlfanın in · 
glllz • Ruı mtizakereierl 
ilzerlnde fena tealrler yap 
llHtındaa korkulmaktadır. 

B. lftvlnof 
kini yor, daha mütevaseıl 

Bu güJlerda neticele mesi muMem 1 olan müzakere
lar etraf mda İngiliz Başvekili ~em~erlayn Av m 

Kamarasında beyınatla bulunacak. 

Bazı ıazeteler de bu lıttfa 
ılo Sovyet laıılız ılyHetin
tlea deiltlkltk olaHğuno ı&J 
leaeml1eceflul J'&sıyorl r 

Sov1et blUı(hnetl iz mi 

derecede ı•nlt bir emntyet 
•erecek bir kollelıtlf fiti -

yordu lnııltere buatlan çe -

bir ıurette tasviyo nraıhrıyor· 
du. Lltvioofun lıtıf asından 

goora ln2!lter cyı:n müza 
kereler dcıva etm h n l 

etladcdfr lcılltere eıaıen 
Lttvıcofuo taraft r olduiu 
6ç1er ıttıf akını lıtemlyordu. 

ParJı, 4 (Radyo)- Cebe
lüttarıkt n bıldlrlldlflne gö 
re Uranınz Ye loglllz donan
m ıı msnena yapmak fiz · 

Londre, 4 (Radyo) -K.a· 
binenin bu g6ok0 toplGnta
ı,nda mühim meaelel r et 
rafında konuıulmuwtur. Mit· 
zakereler, tam üç buçuk aa 
at ıürmüıtnr Alakadar me 
hafdde ı6flend ıAtnıa eöre, 
Türklye:......lnrılt re araııoda 

cereyan etmekte olan mü 
za ere! r, çok müaaid btr 
a&fha a ilerlemektedir. Mü 

re garp Ye ıark tatlkameU· zckcrelcrln, bu srnnlerde so-
ne hareket etmfılerdlr . na ereceit ''e Çernberlaynıc 

Gemtler ma•evredan ıon derhal Av&m K maraıında 

nlyor. 
Lcodra, 4 (A.A ) - Kablcıe 

ıaat onda toplanmııtır . Zan· 
Rom ya-ita 

====-=ı bey n tta buluoacaiı ıöyle-

gö üş 
Gaf enko Romadan ayrıldı. 
Romen Hariciye Nazırı Bei

gradda da konuşmalar
da bulunacak. 

Bnkreı, 4 (A. .) - Ro 

maoya Harfct10 Nazuı G fer. 
lco dGn Ro adan 1 ayrı ttııı tır. 

Nazır Belırad ııtmektedı . 

ISelırad, 4 (Radıo)- o 

meara H rlclye Nazın 

Cden ° V rıo Kral Nnıbt 
Pıenı Pol tarafından k bul 
olunacaktır. 

B. C.ıfenko, ltalyan gaze 

lerı •ubablrlerlae ••rdlil 
beyanatta demııtır ki: 

- Gazdlllm yerlerde laar
be kartı bir dGtmanlık sör 
dlın. Mılletler ıulb fıUyor. 
Binaenaleyh blltGn devletle 

rıa, el ele verersk ıulb için 
Çır pıt mal arı lizım ıeldıjıoe 
lcınum . 

Belırad, 4 (A A.) - Ro· 
illan,. Hariciye azırı B 
Ciafenkonun Belirada yap 
c'lı ztyaret m6o•aebetıyle 
p'••da ıaaeteıl, bir baıma-

kr.lc ce§retmlttlr. 

B ımakaled Yugoslavya 

Hllricıye N zarı M rkoviç 

lie Ronıanya Huicly N zı
rı 8 · G fenko ar ıınd kt 

mülakatın thndlkl beynel-

tlel vaziyet dolaylltl& ve 

B. Gafenlrnnu Berlln, Lond 
r , Parla ve Romadan döo· 
muı olmaeı baatıblyle büyOk 
bir ehemmiyeti haiz oldulu 

.... , •• edilmektedir. 

IUUıreı, 4 (Rad10) - Ro· 
man1a Hariciye Nasırı Ga
fenlıo Kont C•ano ile J•P -

tılı al>rGımelerden aonra Ro-

madan a1rılmı1hr. 

Dlln ıece müzakereler 

b kkınd bir teblıi eı

r dil f§Ur Bu t bll~de iki 

memleketi al alıadar eden 

bütün meoeleler üzerinde 
iki taraf tçla memauntyet 

1 
nedll&ı ine g6re müukere 
btlbaua beynelmilel • zlyet 
Ye ezcümle Polon yanın 
Danzlğe da.fır olan Alman 
istekleri balıkmdakl bat · 
tt hareketine Ye Sov)•et 
hükö.metlle yapılan miizn 
kerelere taallök etmtıtlr. 

Lcrd Halifakaın dün Frnn. 
ıız bü viik elçlJle yaptığı 

gilt 
' 

Loadra, 4 (Radyo)-A-.am 
Kamaraaınıo bu aDnkii top
lantıııada harıc· vaziyet uzun 
uzadıya mGnakaıa edllmtıtlr. 
Mebuılardan Hendereon, la
aılterento saraatl verdlfl 
de•letlerden mukabil temi· 
nat alıp almadıfıaı ıormut 

ye bu ıuale c•••P Yeren Ha
rlclye Nazaretl müıtetarlaran. 
dan Butler, laıılterenln, ıa
rantl verdiği devletlerden 
mukabil teminat lllemedlll · 

al ıöylemlttlr. 
Noel Beker, bu garantlle-

rln teca•DH karıı alıamıı 

g6rüıme ile Sovyet teklif
lerine verilecek cevap pro
jeel h kku:ıda arkad ılarına 
malumat verdiği öArenılmtı· 
tir. Bu proje Nasırlar tara-
fıod o tanlp edlldlAI tak
dirde Moıko•adakl büyilk 
elçi Seedı vaaıtculle h6kd· 
metine bu hafta ce•ap •e
rdme&I ihtimal dahtltndedlr. 
Dahili politika meıelelerlne 
gelince; kabine ziraat hak
kında ezcilmle fe•kalade ah
val takdirinde lngıherede 
yiyecek mDddelerJnla iıtlb-
uallnl artırmaaa matuf olen 
hükumet tekliflerini müzake-

f(l edecektir. 

iş irm ü _ abakası. 
--l--m6sabakada bir 

Yapı an "k "f. ld l 
cok koyuncu_lar mu a ata ı ar . -
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• • .;... .. .r _, 1 : \ ~ • Akdenizde çıkacak bir harbin 
neticesi ne olabilir? 

"Alman ittifakının hayati 
me•faatlerlol ne kadar teh· 
dit ettffiol Jtalya vaktinde 
anlamadıft ve bir harp çık· 
lli• takdird~ , Akdeniz bu 
harbin baılıca sa hoelerhıdeo 

btrl olacaktır . 

tarık , Cezayir, Tulat, Btzer· 
te, Malta, lıkenderlye, Kıb· 
rıı ve Ha yf ada ki ihlerlne Jı · 
ttnadeo düımana karıı ener· 
jlk hareketlere ıtrlıecelder

dlr. 

SEHİR HABERLERi 

loıtlız kumanda laeyetl 
meeeleıln1n eıat,annı yakın· 

dan tedkık etmektedir. Aml· 

rallliln aoanHİ akıdelerıo

den biri ıudur ki lmpara
torluiua iki cephede birden 
Yukua ıelecek bir harbt 
muzafferiyetle ıona erdir 
meıt temin edllmlıtır. Fakat 

loaıltereDln iki anaveTi 
üuü olan Malta tle Cebe
lüttarıkın aklbett De olacak· 
tır? Hava ıılihının terakki · 
lerl yüzünden her tldıt de 
nazik bir vaziyette bulun 
maktadar. 

Bu mevkiler, ıüplaeılz pek 
ciddi bir mukavemet iÖ•· 

tereceklercltr. Fakat f aııla11• 
harp Gç cephe •ızerınde Tu· bava hücumları•• maruz 
kua ıelJne, bazı yerlerde kalacakları lçln taarruz Üı· 

munkkat mailubıyetler bt· ıü olarak kullanılamıyacak . 
le beHba katmak laı.ım ıe lardır . Cebelüttarıkın bin · 
lecek ebemlyetll müıkülat terlindı yoktur ve Greer· 
zuhur ~eder. Baıka bir ta- vlch den&z akademlıtnde 
birle loııltz - FraD11z kuT · prefuör olan bınbaıı Gren. 
YetlerlDID normal olarak fell Cebelüttarıkıo ralQ he· 
Akde11tzde Ye ıtmal deni · men mOnbuıran tedafüi 
zı•d• muzaffer olmalan il· olaujı kanaatindedir. Mal 
zımdır. Fakat aynı zaman taya ıeltnce, ı935 buhra-
da uzak ıarkta veya Hint nıodao beri, bli ada rolünü 
okyanuıunda Japon1anın bir (Sonu dördüncü tayfada) 

Maarif Vekili 
----

İlk me~tep öğretmeılırinin 
vaziyeti ilı yakmdın ıli

kadar olmıia başla~ı. 
Maarif Vekaleti; öiretme•• 

talebe Ye okul ıayılarını 

teıblt edeD .. azı lıtatlıttlder 
laazırlamııtlr. Bu lıtatlıtlkler
de en mGhlm aokta ıüntlen 
ıün artan ekul Ye talebe 
ıa ymna karıı öjretmen ıa · 
ymnıa mulııtellf yıllarda t,a
zı deilımeler ıiıtermHttlır. 

Balha11a tik tedrlNt öjrel
menlerl araııada ıon yıllar · 

da meelekten ayrılanların 

say111 çojalmııtar . Tutulaa 

bu rakamlara ıöre: 

Okul ıayııı: 932 - 33 
yılında 67723, 933 34 
de 6345, g34 35 ce 202, 
935 - 36 da 6275, 936 -
937 de 6123 dtr. oyalama harbına da karıı l 

koymak ıüç olacaktn . Ger· RADYO Talebe ıayıııoa ıeUace; 
çl bu rol Amerikan donan- ı-.::.---- ~32 - 33 de*.567.900, i3.) 

111•ARl RADYOSU l4 de 91 b&D ı6g, 934 - . ma11na düımek icap ecier. - ıuıa 

De•lı. problemi lnıtltere Dalga Uzunluğu: 35 de 645.501, 93S - 9361, 
lçla .J914 deklade• daha 1639•· 183 Kca. 120Kvv. da 188.100, 93t> - 937 d• 
mudlldtr. Her ıeydea önce T.A.Q.19.7'4•· 15195Kcı. 20 K~v. lıe 717.728 dır. 
metropolin heılenmeıl için T.A.P.51,70.. 9465Kcı. 20 Kvv. Ôirttmea adedi tle: 932 
1814 - 18 daha fazla ıeml 5 · j · g39 Cu•a - 33 de !5.064, 933 

nakliyatına ihtiyaç 16riUe. 12.31 Proir•mil 2.3§ Türk . 34 de 15.123, 934 - 35 
cekttr. Halbuki l11aıltereDln milzlil - Pı 1308 Mem· cie IS.l02, 935 - 36 ela 
ticaret flloıu .. lr hayli azal· leket Mat ayarı, ajaaı Yeme· 14.949, 93b - 137 de 
mııhr, dtjertarafta11, hu to• teorolojt haberlerJ. 13.15-14 de 14·198 titr. 
na-ın ehemmtyetll btr k11mı, Müzik {Karııık proiram - lık tedrlıaha bu Yaztretl 
mazot lıttmalt k6•0rün ye· Pt.) 17.30 lnlullp tarihi kar1111ada Maarif Vekalett 
rint aldılı içla, petıol ıeml · dersleri HalkeYtndea tedklkler yapmaja baılamıt · 
lerlaclea mlteıekktldır. aakle•· 18.30 Proiram 18 35 hr. Bu teclluklere ı6re ılk 

Bunua Detlceıl ıudur lıı, Müzik [Bal• mü:aıtı - Pi] tedrisat öirelmealerlnJ mee-
ylrml ıene 6nce laslltere 19.00 Konuıma 19.15 Tflrk leke 'ıtajhyacak 1enl ve 
yakacalı•ı kendi toprakların- müztjt lfaaal heyeti} Celll Tok mühim teclbtrler almalı dü· 
tlaa1çıkarırkea yarıD bGJük ıH ve arkadaıları. 20 00 Meaa- fÜD••ktodlr. Soa yıllarda 

ltelahkelerl 16ze alarak tlı · leket Saat ayara, ajanı Ye tik_ okallarclaajayrılan öjret 
ıarıdan ıetlrmek zoruada meteoroloji haberleri. 20. ı 5 menleri• ekıerlıl baıka me 
kalacaktır. Diler taraftan, TOrk mOzlii Çalanlar: Cev · murlyetlere seçmtıtır Bu-
deolzaltı orduıu daba az det Çajla, Eıref Kadri, Ha 16•k6 ılk tedrtıat öjretmen 
korkulu bir bale ıeldiyM san GOr, Hamdı 1 okaf. lerl11e terftb lmlrlnları ve· 
hava orduıunua tebltkeıl Okuyanlar: Saflye Tokay. rtlmemektedlr. 
artmııtır ve alhayel, loıtl- 1 - Safiye Lokay. - Hı Maarif Vekıh~ ... Haıaa Alt 
tere•IDD 1914 .Aekladeo da- caz peırevt. - ~alta beyin Yicel bu vaziyetin tedlııkıle 
ha az mubrtbt vardır. liu 2 - Ha,darın Htcaı ıarkı bizzat me11uldür. 
da ticaret fdoıun11 yealne - Hlcraaı elem. 3 - Refik 
himaye edebilecek olan ka- feuan - Htcaz t•rkı -
ftle ıtıtemlnla orıaotzaayo C&laanda biricik ••Ydljlm 
nunu ılçleıtlrtr . 1enıln. 4 - Sallbatttn Pı· 

Akdealzln, lmparalorluiun narın - Hicaz ıarkı - Aa· 
mlbverlal teık•l elttjl ıöy- ladım .evmtyeceluln. 5 
lenmlıtlr. Metropoli e11 uzak Hasa• G6r - Kanua takıl · 
ı5m6rıelerlne •e ea zengin mt 6 - Eviç ıarkı - bı, 
domtnyonlarına (Htndletan, ıebeple ıücenmfftln . 7 -
Yeni Zelinda, Avuıturalya) Evif T6rkü - Atladım bah
bailayan deatzyolu buradan çene ıırdım. a Su eıer · 
ıeçer. Gerçi, bu mihver lerl Ye oyun havaları 21.00 

lıiml Viliyıt Encüııninin 
toplaıtııı. 

Dün Vıllyet Daimi Eocü · 
meni mutad toplantısını ya· 
,arak Hısark6yü ılıcaıınıo 
temlıken aatılma11na karar 
Termit ye bazı · müteferrık 

enaln müzakere ettikten 
ıonra toplantıya ıoa Yermtı· 

. . ':' . ~· ı, ·,' : ... p • 

llkokullann kapanma . 

günleri tesbit edildi. 
devreli 

tatil 
Köyler 18 mayıs, tam 
okullar ise 3 haziranda 

yapacaklar. 

~ ~ 

11·.·:. 

Bir koy okulu 
ilk tedrlıat mecllıl toplana- lar. 

rak ilkokulların açılı, ka. &ılacık!Stnl İÇİR Hrilen kırar: 
panma ıinlertal 16ylece tes- Tecirlaat mecllıl ıelecek 
bit etmtıttr: den yıla için de okulların 
NokıaD deneli köy •e kapanma Ye açılma ılnlerl · 

Dahi yeler 15 mayıı pazarte· ol ıöyle teıblt etmlıttr: 
ıl ak~amı dersleri keaeHk Nok1an devreli köy ve 
ler Ye, 11 mayıı 1939 perıem· nahiye okulları vlllyet Ye 
be 11•6 akıam1 lmtlhaaları kaza merkezleri hariç 939-940 
bltlrecelderdlr · deni yıla sonunda 15 mayıı 

Tam deneli vllivet, kaza, 940 da tedrtaata ıon verıle -
nahlye Ye k6y okulları cek ve 18 ma1ıı 940 akıa· 
«noluan denelt~~vtliyet ve mına kadar lmtahanları bı 
kaza merkez okulları dahli» tlrmlı 4"acaklar. 
3 hazlraa 93g cumarteat Tam tlenell vlliyet, ka
ıioü öjleden.ıonra;deralere za, nalaıye Ye köy okulları 
ıoa verecekler, S haziran ~Ytllyet ve lraza merkezlerin· 
a39 pazartesi 1iinü(lmtlban · deki DOkHn devreli okullar 
lara baılayıp 15 haziran dabtb 1 haziran 940 da 
939 çarıamlta ıünü bUlrecek derslere Ye ıg hasıran 9.ılO 
lerdlr. akıamı da lmtlbanlara ıon 

Şehir, kaza,~·1. nabiye Ye vereceklertltr. 
köy~lta• deneli , okulları --~--

«ıeblrlerdekl nokHn deneli y ıliyıtimiz~ ıdliyııio~e 
okullar dahil» 18 eylal 939 lıı • d f d 

1 pazarteal kayda baılıyacak- ılrlf erıcı llJ i e en ır' 
lar ve tkl blrlnctteı ria pa 
zarte1l ıünü derelere baılı 
yacaklardır . 

Nokta• devreli nahiye Ye 
köyt okulları lıe, 18 eylül 
9J9 pazarteıl ıünü denlere 
baılamak ıuretlle 1 1 eylül 
939 pazarteat aünü kayda 
baılıyacaklardar 

Tam devreli ıehlr, kaza ve 
nahlJe ve köy okulları «nok
HD devıeli ıehtr okulları 

dahil» öfretmenlerı 25 ey 
ltl 939 pazarte.I ıüoü Ya
ztfelert baıında bulunacak 

Adliye: Vekilett ayırma 
eacümenl terfle li1ık vtli.
yetlmht hi.klm ve müddet· 
umumtlerlolo maaılarını bir 
derece terfi ettirecektir. 

. Vfli.yettmtzde bakim ve 
müdcielumumllerden terfi 
edeceklerin lıtmlerlnl •t• 
fıya yazıyoruz: 

Aılıye ceza hakimi Hasbi 
terclban,asltye hukuk hiklml 
Arıf , müdd~lumumi n:ıuavi 
aı Şahap Arı~ , ıorgu halcı. 

mi Emto, asltye ceza baktml 
Saktp, hakim mu vlnl Muaz· 

Maarif Şurası 
için hazırlanan 

kitap. 
Tem muzun tik hafta11ada 

Ankarada toplanacak olaa 
86yük Maarif Şiiraaı hazır· 
lıkları tamamlanmak 6zere· 
titr. Türkiye maarifi hakk••· 
da Veklletlo m•hteltf yıl

lardır Avrupa.lan ıetlrtmtı 

olduiu mütebauıılaraa ftkir · 
leri de hlr araJa toplanarak 
kitap haltade aeıredtlmek 

Gzere matbaaya veıllmııtır . 

Y enlden orta ılk tedrlaat 
öjretmenlertnln do fakirleri 
tasnif edtlmtı, uer haline 
ıokulmuıtur . Bir kaç ıtlae 

kadar matbaaya Yertlecekttr. 

Mı~uslınıız dün An~ırı
ya aitti. 

tılebuılaramızdan Hayret
tin Karaala, Hilmi Şeremet
lt d6nk6 ~ltahya tro•lle 
Ankara ıttmıılenUr. 

-.O 1 Dl 

Merinos koyu
nu yetiştirme 
müsabakası. 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
Pamukçudea Ahmet de 25 
ıer llra~lle üçGncülOl6 ka. 
zanmıılardır. 

SOıü mükifıtı ılıılır: 
Kepeklerden Muıtafa Sel· 

çuk J 00 lira tle ıQr6 mükl
fatını alarak l.trlncl olmuı · 
tur. 

Armutalandaa Ali, Ke· 
peklerden Şevki. Demlrka~ 

pıdan Recep ve Çaadardan 
Alı 50 ıer lira ile tktnclllil 
•• Derek6yden Mustafa, 
Karapürçekteo Rıza, Okçu. 
ıölden Mahmut, ÔmerkiJ· 
den Hiaeylo, Karaman kö· 
1ünden Mehmet, Siileyman, 
Bü16kboıtancıdan Muhacir 
Kara Meh•et, K&yl6kö1ün
den Cemil, Okçuı6lden Sü· 
leyman Ye Gobelden lıma . 
11 de 25 ıer lira ile GçGncl 
olmuılardar. 

M6kifatlar din ıefltk ta· 
rafından kazananlara dafı. 

tılmııtır . 

zez,Bandırma müddelumumlıt 

Şafık, bakim muayf-
nl Müb!ccel, Hal ya 

müddetumumlıt Münir Nact 
Ye Duuunbey ıorru bakimi 
Hiıeyrn . K.ap yolayle deilıttrlleblllr. Koauıma 21.15 Eıham, tab · tir. 

Fakat ancak muvakkat bır vilit, kambiyo nukut 
zaman •çta ve çok zararh ve ziraat bona1t [fı llt] 21. Şehrimiz Çocuk Esirgeme Kurumunun sevindirdıği 
olarak cenubi Afrika yo- 25 Neıelt plaklar R. 

yavrular: 
lı1le tkUfa olunabtltr . 21 .30 Müzik (Rlyaıetlcum -

y alnız lnaıtlterenln deniz bur Ftllrmonlk Orkeıtra11 
mübatlelelert yekuaunuo - Şef: Haaoın Ferit] 1 L . 
yüzde 12 ıl Akdeniz yolly- Oan Beethoven - 2 lacl 
le yapıldıfı halde İtalyan leonore uvertürü 2 - Jo · 

• münakalelerialn yüzde 80 1 •~pb Haydo - Senfoni Mı 
hu yoldan reçtttit de UDU bemol Majör Nt. 99 a) Ada-
tulmamalıdır. ııo - Vtvace a11at b) Ada-

Akdenlzde loglliz ıtrate· glo c) Meouetto) Trio 
jlıi ananevi btr gaye takip ç) Vince j - P. Tıcbal · 
eder. kovıky - Romeo et Jult · 

Cebel6ttarık ve S6•eytln ette (Uvertür Fantezi) 
kılıtleomeıiyle Akdeol~ln 4 - H. BerJioz - Beove 
ablokası ve bumın imbatı, auto Celltnl operası uver· 
laıtltere bunda muyaffak tirü 22.40 Müzik !Operet 
olabilir mi? Harp halinde ler- Pl.] 23.CO Müzik (Caz
l•paratorluk yolu Kapa band - Pl.) 23.45 - 24 
'evrilecek, bu e1Dada lnsı · Son ajanı haberleri ve ya· 
hz Praaıız faloları Coltellt- rıakl projram 

Şehrimiz Çocuk Eılrıeme Kurumu, Çocuk Hafta11 mGnaıebetlle yüz"'elli yolnul ilk okul talebeılae bu ders yılıod• 
her ıün öjle yemeli vermektedir. 

Bu yemek okulların tatil ıününe kadar devam edecektir. Kurum, Çocu1, llaftuı m6oasebetlle de ay11ca yl:ı • 111 

yaYrayu ıe1dlrml1tlr. Yukarıtlakt reılmler ıeYl11dlrtlea yanularla Kuru•u• ltlare beyetlDI 161termoktedlr. 
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Rus ve Romen petrolleri. Hitlerin nutku 
Polonyada na

sıl bir akis 
uyandırdı? 

1 Göbelsin lngiltere_ aleyhine 
... .ddetli · bır makale 

Dünyada ilk defa sokakları petrol laın. 
basile aydınlatılan bir şehir: Bükreş ... 

«Baktl yalnız Ruı .-etrol- iltmleı petıol hakkında ıu bayat ıeçlrtyordu. Yaloızlı 
larıaın merkezi olarak kal- ıarlp karart verdiler: cPıı- i• ıeYdlil için Baku c'va 
ma•, bura91 yer yizüa6a bir mayi. Araba tekerle!.t- rında etrafı bahçelerie çe• 
yetmıı llıd mUletlalD toplan· lerlal yaflamaktan haıka rılmı1 «petrol •llliıı» lıımll 
dıiı •• bir çok zamaalar hiç bir 1•1e yaramaz.» bir •illada oturuyordu 
mulatelıf mali Ye lktlıadi Fakat Bakude oturan yer Ruı ıbtililt olunca petrol 
clalaYerelerıa döadllü bir itler petrollerlnl eıklıl ıtbl kuyulara de•lete mal edildi. 
t•hlr olmuıtur. Petrol ma - iptidai •aaıtalarlyle çıkar- Emaauel Nobel evvela ine· 
dealerl itibarile yer yüa6a · makta de•am ettiler. Petrol çe, ıonra Almanya ya ıeçtl. 
ele ilk llefa nazarı dikkati deıtller içinde Aıyanın içe · Bu ıGn orada kar111yla be
eelbeden yer buraııclar. rllerlne doiru kenanlar da raber ıekla bir hayat geçl -

Bakü petrollerini me1da- llaraç edilmekte de•am edl- ren ıevlmll bir thUyardsr. 

•• çıkara•, lımı Hmanı••• 1ordu. Oa dokuzuncu a1rın 08181 ding Y8 ROÇild: 
karaalıllları lçeralnde kaybo· ıonlarına dolru Nobel la l Kafkaı petrollarını it eten 
lup ıtden bir ilandır. 8• •inde bir fıyeç,I, matyeliD· mÜeHeaeler araaında ~obel 
han, eldlmHI lmklaı 'olmı· tle mObendlıler •e uıta ba-
yaa bu toprakları lraD im- ıılarla beraber buraya ıeldt. 
paratoruaclaa Mhn almııh Toprak kazıldı, k•yular açıl· 
O Yakıt 8alı6 ıebrlnla bu · dı, petrol ber taraftan fıt · 
luadui• yerde hiç bir ite kardı . 
1aramı1aa bir bataklık •ar- Bakt ıehrl barlküllde bir 
dı. ehemml1et aldı. lı adamlara 

lıml tarthtn karaohfında cHualar, her çeıtt tOccarlar 
uautulaa han, Çıohlerla ça ıehre doldu . Petrol kuyu la· 
murlu 1erlerden topladıldara rıaıo hakiki sahıbl olduiuıuı 
kara bir ıu1u toprak kap ileri aOren Çar, bu toprak· 
lar içeni•• ko1duklarını, ları ba11laho yOzde kırkına 
B•au 1akarak odalarını a,.- mukabil kiraya •eriyordu. 
dıalattıldarını ltltmlıta. Sat · Bu tarihe kadar petrolu 
ın aldıfı topraklar•• çamuru 1alaız Amerika çıkarırdı •e 
ile ele bu iti yapmak lttedl. Rokfeller petrol kralıydı . 
Çok ıüılO bir liaaba 1aphr· Fakat Ruıya 1898 de cihan 
411, petrolle doldurarak tec - petrol lıUhHllnde birinci de 
r6be etti, mu•affak oldu. reee1ı aldı . 

Han Japtai• bu limba11 im lı•eçlt Nobel, dinamiti 
paratora ıöadercll. lmpara · keıfetU . Dün1anıD en zen· 
tor memnua oldu. Ve pet· ıln adamlarından blrlıl ol· 
rol aatmak lmt11azını hana du Bir bap •aaıtaaı ıcad 
•erdi· ederek kazanılmıı ıenetlal 

den ıoara en ebemmlyetllal 
Roçtld m8e11eaeıl tdı . Fakat 
ba müe11eıe itlerini iyi lda · 
re edemedi. Çahıtardıiı 

amele ve arazi ıablplerl tle 
aralarında bir çok tbttllflar 
çıktı . Nıbayet 1910 da Ro
çlld müe11eaeıtnl aattı. Mil· 
e11Heyl aatmak içi• fabrl · 
kasında uıtabaıı olarak ça
hıan Gülbenktyan efendinin 
taYHıutuodan lıttfa.le etti . 
G6lbenklyao efendi ıayet 

76kıek bir komla1on alarak 
müe11eaeyl ıudan ucuz de 
necek bir flatl• Deterdlnıe 
aatbrdı 

Deterdını Ruı1anın bütiia 
petrollerini eld.e etmek için 
Ruıyada btr çok arazi ıatın 
aldı . lıte bu 11rada ctban 
harbi baıladı. 

BakOdı kargaşalıklar: 
ı 905 de dk kuı ıbt1llll Haa petrol ıattı, altın ı•lhe, ıanata •e edebl1ata 

Japta. Bu ha•all, baatt •e hizmet edeceklere tahılı et- patladıiı zaman Demetrlya 

Hıt lerın ı lyaaet proğramı

nı çizen 28 nlıan tarıhlı nut· 
ku bılha11a Polonyayı ala
kadar ~tmektedlr. Polonya· 
ya buıud mubabirlnl yolh· 
yan Fran11zc·a Partı- Soır ı• · 
zeteıt Var ıo•adakl bileti 
rublye7t ıöyle aol~hJor: 

•Alman milleti hurraları l e 
Httlerln nutkunu kuvvetlen
dirmek lıtedller. Fakat ar· 
hk Httlerln ı6zlerlne de ina
nılma• oldu.» 

Httler nutkupa 161ledlil 
saralarda, Polonyada ötle 
üıtü. çıkan ıazetelerde dOıü 

nüılerl bulmak kabildir. Nut· 
ku Polonyalı ıazetecllerden 

müteıeklıil bir doıt kaftleal 
ile btrhkte dınledtm. Httler 
Franaadan bahsederken arka-

daılar:uSizf •urmak için timdi 
yüz6nize ıtllüyor» dediler .. 

Hnler lnılltz Alman deniz 
anlaıma11nı f eıbetmtı oldu -
fuau blldlrdlil zaman y6z
lerde ha1ret g6r6ld6. 

Bundan ıonra aabıraızhk

la Polonya bakkıada dlıün
düklerlnl beklemeğe baıla· 

dık. Httluın Polonya Alman· 
ya anlaımaaını bozduiu 
Dantzlı bakkıada diiıüaOı· 

lerl burada tee11Cir doiur· 
du. 

«Bu çok fena» dedtlderlnl 
duydum . Ve bana Möıy6 

Bektn bir ı6zliaü ıJa •e etti 
ler: 

uBlzlm Almanlar tle kar· 
tıhklı bir •azlyetlmlz, Al 

iptidai bir ıurette çamarlar ti. Her aene clafıtalan No· •içli isminde çok kuvvetli maalarao bizimle olan kartı 
ara11atlaa toplanaa petrol bet mOklfah bu paranın bir GOrcü, Bakade lıarıık- 'ıkla •azlyetlerlnln aynıdır» 
aa1eıla.ie az zamaada imar faizidir hklar •icude ıetırdı; ıehlr- Arkadaılar a6zlerlne de · 
edildi. lıte bu aatan kardeıl olan de lılimlarla, Ermenileri hı ••aı ediyorlardı: «Hakikate• 

Bu hanlar ıllilealnln ıon Lul Nobel de Baktı petrolleri rlbirlne kattı; ameleyi pet· çok fena! Fakat Polonyah-

yazdıgı şı 

Halifaks şaka yapıyor 
1 d b kanı yayaaralarJyle aylardaaberl 

faD il a 
«Alman propa 

1 
fllkııer ılnlrlencllren •• bütil• dOnya 

Doktor G6be 8' d u . mtUetlerl•f bir uçunımu an· 
azeteılo e 'J -kı k Beobı. hter ıı d bir daran panlie ılru eme 

b h k altın a d 1 1 karıdakl ıtl ti Bu m•- için, ellerin ea re en yapan 
makale oeıretınlt r. ki Çörçll, Eden, Duf Kuper •e 
kalede ezcfio>I• diyor L: d yoldaılarıdır . Eier bu efen· 

D Bakanı or 
•loıtllz •I ba diler ellerlal •lcdaalarına 

en çart•IP b k 
Hallf alu, ıeç Kanıaraaıod• kor •• hakikate it• ar etme 
günü Lordlar dl Bu nutuk ııterleue, bütün f aaltyetle
blr nutuk 1611• · dıhaek · rtndekl ıayenln de bundan 
ta, balen aı6•akaıa •

1 
aı••• · ibaret oldufuau itiraf eder-

t atJODI 
te olaa e• er• l i 
leler karı111adakl loıl iz 1 • -
O O bliUlD ıuaıiıllyle yen . 

r f dildi• Bu ııabta, 
den ızah • · ıı •• ıom d- yaca 
çoktaoberl uo - .. bub 
olan loııtızlerln butu:IDküa· 

raolarıoı bul81ak m ortjlDal 
dür. Bu autuk ae t •·t 

tilr· aııD ıa 
•• ne ele ıOUioç ' .. de 

bl toı•D uzerln 
düıüneD r 1 1 yap· 
ıadıc• bir lif tfeı~ r laıtllz 

k .J MaalD• ' ma taaır. k 1 lo belD 
A 6 öfrenlDe ç 

16rütun •-ti elao b d• , •• 
lıtedıll em autku eıaıh 
bir klmıe, bu •• tedklk 
btr ıurette okur lmaz· 

f etoalf 0 
edene, en• k ok am. 
Bizim nktımlz ço ' k 

ma b6yle bJr 1eJI yap81P• 
' dlr UD• 

lçln lltedıjlaılz epe1 k Lord 
daa dolayı.iar kt, ıerı l 1 

k oouD ter 
Halıfakı ile, ıer• la lu· 
- du·ıa bBrhanlarla eı• 

ıur tJDI lalı· 
mızı 16rmek ıarur• 

ıedı1orus laer 
Mlıaade edlltlD dı 

b 
goktayı te · 

ıeyden ev•el lr 
barüz ettlrelfm: ki 

opbeıls 
Londrada, 1 b doiru 

b 1 en•• bır e 
arp lıt 1 bir va11tayı 
ıötOrecek bir 

bir ıOmre •ar· 
eıtrıemlJ•D b üz blkQ. 
d 8 Qmre eD 

ır. u z ıll• bile, ona 
met• ıırmlt .ld ktadır 

k tıuluaa>• · 
pek ya ID 1aıe11d 
Bu z6mrenlD deri iP DJIJetl· 

lerl düaya efkirı ::D barp 
nl blr lıterlyl an 

ler. 
Maamaflh, bu efendllerla 

ıeçmlıtekl badlıelerden IJI 
bir elen almıı olmaları icap 
eder- Ç6nkü, Bay Eden, ka· 
ti neticenin alınacalı anda 
ıon ya11ta1a müracaat et
mek için llztm olan kudret 
•• ku••ete ıahlp olma1ınca 
yayıaralı bir harp tehdldlaln 
ner•Y• yardıjıoı Habeılıtaa 
anlaımuhlı ıaralarında kafi 
derecede öfrenmletlr. BaJ 
Eden. Habeıtıtan aalaımaz
hiında vatanına ıetlre ııtl· 
re, lnıllız lmparatorlui• için 
ılyaıl bir rezalet keadtıl 
için de, A•rupaaın en ıık 
adamı olduiu ıöbretlnl ıe
Urmlıttr. Ba da IJI bir t•J 
olmakla beraber, clbanıumul 
bir deYletln idaresi için pek 
azdır. Su lnıtlı:a harp •tim· 
rHlnln, blllıa11a Parlı ile 

V aılngtonda olmak lxere, 
diayamD her tarafında yar· 

ferdl olan Haaan Kulı han, y6zünden zenılo oldu l 887 rol kuyularını zaptetuıek lar Daotzıa meıeleaıoı aala 

1805 ele Ruıya çarının ken· den utbaua petrol biit6n Jçln tahrik etti. Bu karııık terk etmlyeceklerdlr.. Bu 1-------------
dlılne ı6nderdlil elçinin ka · Ruıyada, aydınlatma vHata- lık ısrHıoda petrol kuyula · ıtae kadar olduju glbl Mil· 

dımcıları •ardır. Ea arka 
plloda keadllerlnl lıor•J•D 
Moıkovadar. Maamafıh, bu 
harp ıOmreıl, ne ideoloji •• 
•• de politika balnmıDdaD 
bir bltüalOk arzet111eatekte· 
dır. Bunlar, mubafa:ıaklrlar· 
dan, feodll lordlardaa, kin 
b•ıllJen y • budllerden, içleri 
luoç dolu ıöçmenlerden, ik
tidar uıe•kllae ıe,mek har• 

1ıyle hareket edea lıçt par· 
ulerladen, ablak telkin eden 
peıkapoılardan terekkOp et. 
mektedlrler. Bu zümredekl
lerln hareketlerine ıalk olan 
aebepler k11men emperyallıt· 
ce, k11men ideolojik, k11m•• 
ht111, k11m•n de dtnl •e mez· 
bebl aaablyettedır. Bunlar 
ıörOılerde ayrılıalar blle, 
hedefte tamamlJI• mOıterek: 
tirler. Zate• tehlike de itin 

f L d l t 11 ııerln• 
atını aen l e lerlyle keıe· 11 haline geldi. Daha ıonra rı alet aldı Yangın ıüoler- letler Cemiyetinin Daotztı· blrdeablre Dan 

1 
- ıa 

rek memleketi tlzerlae Ruı Ruı ıemllerl •e 1ımendüfer - le ı rdü, ı• yet ıenlı Diı- ı deki ıekll ıdarf'ılne peki, fa· hareket etmı1ecellnl 10~ • 

laüktlmellnl tahrik etti. Ve lerl petrol yakmaia ltaıladı pette etrafa ya1ıldı . Bin kat Alman1anın daimi kont · yarlar; fakat bunund~ IDk;,. 

Ruı ordularıaıa bilcu111u Lulnlo oilu Emanuel Nobel mOıktlltla ıöndilrOldüaü •a· rolün~, hayır! .. . k6n olacıi 1•1 tee•:~:be efkl· 
aDünde kaç111aktaa baıka Ruıyada bilyük bir me•kl kit ortada k6mürle1mı1 c:e· Saat 14 de ı•zeteler b11 · dedlyorlar· Maa~ l l ıfa · 
ıellmet çareıl bulamaclı. 1ahlbl oldu De•let ıelruına ıetlerle dolu harabelerden ıud tabılarla nutku •erdiler rıumumlJ•Y• ıu 101 

ere 
Bu dlyarıa Hptından ıon· •e Rua ekademealne aza baıka hiç bir ıe1 kalma- Gazeteler daiıhnca, Httlerln de edilebilir olacak•• 

ra Peteraburıclald Ruı lhm naıbedlldt. Bir ... çok olıanlar mııtı. httabeılnl okuya• ldlçlılıı: kü· «Ne çıkar .. Nı b 
lerı banlar ıGl&leılnl ze111la aldı. Heaapaız bir aervet Bir kaç ay sonra Demet- meclkler ba11l olmaya baıla· olur. Yeter kl Poloa:ı: hl:~ 
etmıı olan ılJab mayii ted 1apta. Buna raimen babası rlyaçlvll Tıfltıte öldürG.ldü. dı. Herkeı nzlyetl münaka· saman keodlnt kufn 

-k•l•k::e~t~lb~e~t~e--b•a•ıl•a•d•ıl•ar• . ..:B:u~..:.v:e~a:m::c:••~ı.ı:'~b~l~ç:o~k:.:•a~d~e~b:lr~_:(:S.o:n:u.d:ö~r:d~ü~n~c:il..:•a~y~f~a::da.))~.•~·:..~e=d~i,:o:r:,.!"~U~le:r~ln:..~d:e:rh:a~l~~·e~t:t:ı•~·-~·):~ ....... ~ .. ':::-::~-:::::::::~:-:;::~:;;:::;:; ~ güzergahında ıenlı bir nehir 

~·••DTnrkdtllnın Tefrllıa11: G•aaaaaaDaaaaaaao• ıola kavrslarak kendilerine .

1 

olma11 en blyilk a11p ola· na halde ıukat •,de~ :•r t:~: yatağın• teaadüf ederek dur . 

bura11ndadar.,. 

il c E N · • l•hılı odllmlt olan mnkllo· rak ıel&kkl olunurdu. A•<•· rü aöbotçıl••I '"'er a • maları m.cburlyatınde kal~ı . 

! C3 İ Z lıt A il~ ! :;,:~:~. 01::!:: •:ekle~~~~; 1 ~:k:~:~ç!~:.;0:~:7,·~:;:~!:; m-.,ı:ü~:!:Pb:a:: ::ı~~~:~:· ::a::·lı~~:.:"~6~:::.ı.~:~ 
O Yazan: H. L ~ A6p a ra meıele daha çetlD eı • • a... ç o Ordunu Taziyeti umumlyeal a111orlar •• koruların ara- manıa berraraf edlll•cer• •o eviren: ENVER ATAFRAT ll 80 mil uzunlujunda bir ya- 11nda fırla1an fber kaplanı Yarım daire J•Yaf yavaı kadar oldukları yerde kal . 

QaaaaaaaaaD Tefrtk• -~ 56 •• daralarak, tam bir dair• 
aaaaaaaaaaa• ram daire halinde idi. •eya kurdu ••hıl çıfhklarla b ı ma'· emredildi. lia•nnlaran B teıkll etmeye •ı ayıaca • ' 

u •ırada yaz bütün tld _ d Cen1rlz han, yüluek za - aellmlahyorlardı. bayYaalar mahaHra edildik· mühtm b!r kumı karııya 
detlle bükümferma l or u bu ••da me•kl almak bitler, prenıler ve aeoç Ve bu, veçhtle ı~ce g6n- F k t bt l 1 dı Sü· 
d 

0 UJ•r· mıcbu ı • lerlnl hlı ettiler· a 8 ç ıeçmft bu unu,or ar · 
u Goblntn yüluek ha •aıı · r J•tlntle idi; Cengiz torunlarının refakahnda ola· düz durmak11zın de•am et- bir Jhmalklrlak bu ıtbl Itır "'"'tler derhal atlarını ıu1• 

Da alaınuı olan Moiollara han, kati itaat talep eden rak a• mahalline mu•aaalat ti; secelerl av tablallla gGç- Mofol ayında me•s•u bablı ıilrerek eferd•n aıafı kay· 
bu I k av nlzamnameelnl bizzat ter- eder etmez derhal aGvartler leılyordu. ilk d6rt haftanın olmazch Sır ttlkı herhacsl dalar ve bir eJler•l• atın ye· 

• ça arazinin ııcak ha· ti "' d b • o 1..1 t k p etti. atlarına atladılar •• ekHrl· geçmesin eo ıoora lr ıur bir delikte kayıpmı o .u, le veya kuyrufunu tu ara 
Yaıı fena lt!ılrler yaphfı et· Av hükOmdara Yulal bu ,.a iki uf olarak birbirine hayvanata vahıtye, ıilvarlla- d h ( (ıaz111alar ~· kilrek· dlfer ellerde yüzmeye de
hetle, Cengiz han, ordunun aYda hazır bulunamadıiın aıkıca girmtı hatlar tcıldl rfn teıkıl etmlı oldukları ı.:~e 

8

tekrar mwydana t:ılca · yam etttleı, diğer aahtle •a • 
rnerkezlntn Ceyhuoun dtfer dan, muavlai btr aürü adam - ettiler. insanlara karı• kul . >arım daire içine toplan- rılardı; bh· •J1 berb•n•I rılınca tekrar atlaraoa atla. 
tarafıodelıl •erin dafhk ara· la ber•ber en muYafiıiı lonmakta oldukları •ilahlar- mıılardı. A•kerler konaklar bir inde slzlencUml, birisi dılar ve •• eıkl •a:ılyetlal 
atye naklini ~mrettt . meYkll tayin etmek ve ge- dan mada kalın kalkanlar da teıktl ettiler, ate~ler yakıldı, ODU takip ederek• tekrardı aldı . 

Ordunu burada reçlrecetı çttlerf kapamak üzere yola almıılardı. n6betçller tayin olundu, hat· ıarı kııkırtardı · bu meyan· Jhtlyar han ıurada, bura· 

l
·tlrah•t zam•nında adam çıkta. Muhtdtf alayların r...ua, daYUI vr boru ıeda· tl bir parola bile •erildi Ye da hayvan• bir sarara lrahll k " .. .. d ı ı da meydana çı ıyor, atker. 

ı k raevkllerl, oralara bay. raklar ları aYan baıladı"ını haber zabitler t•ft lfe çılxta lar D•a· katly•o memnu 1 1 - r larını meııu etıne \ ' e ili' • ... "' i erfn hal •e hareketlerini 
d t t dHuııek ıurettle tayin olun· verdi ler; atlar yerlerinden lana bGtün hay•an h önle- Uyar veya luı:ıın bir bufa · 

kerlerl dlılplin üzerfD e u 1 b 1 k 1 d i k le oın • -ey• blt"n bir aürQ- zabitlerin uıullerlnl tedklk du •e ayna zamanda ufkuı> ııçradı ar, za it er ta ım a- rln e •ı• r, JU arı açarken • u 

ltlak makıadlle bQyük bir •• diğer tarafında da Curtay - rını arkalarına kattılar •e •e btr çift kı•ılcımh 16z ka · aüD - muhaclmler laerlne ediyordu. A• eaaa11ada biç 
terttp edildi . a•ın ntbayıt bulduju ook· av baıladı. Y6r0yOı ••na- ranhklar içinde parlar, kurt· laiicum etmesi, ıenç muha· bir t•J ıöylemedl, faket na· 

Btr Moiol a•ı aJD•• bir ta . tayin •e teıblt edildi. ıında ıllih kullanmak katı · ların ulumaları •eya leepart rfplere per•a11zhk •• meba· zarı dtkkatını celp eden her 
llauharebe ıtt.I ı•ı, yaloıs yen memnu idi Ye d&rt ların mide bulandırıcı kak- retlerini 16atermek iti• bir t•JI dikkatle zlbntne yerleı· 

L Bualar bittikten ıonra. ı 1 d ti dl 
I• farkla ki bu. muhar11:11e &Jaklı bir mahlakun ıafları remel eri 1akınlarda aluı Yeıl • 0 ur u. r · 
'• 

1 
b nla t1ıulu barblJ•J• 16re techlz ••_.a• ol .... ,ı.18, Juuafata fe· Plattİ• ceaablaraallaa ltlrl -SONU VAl-

.. D •ra• 1•rl•• •1•a • 1 1 rararak kat••1• •Pvaff ak • ,. • • e411ıP ıu••rl al•J •'1 
•• • 

'• kırıı r••ılır~ı. Bltla 
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(Baıt r fı üçlncii ıayfada) 
Fabrlkal r 1enlden kurul
meia baıledı. Fak l baıh · 

yan thtilAl hareketinde ölen 

Gürcü relıfn yerini b ıka 

btr dam t ttu. Bu dam 

1919 kadar gizli atzll ç -

hıtı. 1919 d Bakfi Ruı lb· 

tlllltoe ıluba etti. Sene 
lerce petrol ocaklarında bu 
harekete zemin h zırlıyan 

adam Stalındt . 

Daterdingin ak.beti: 
Petrol kuyularının Ruı 

bOkfimetı tar fıodan devlet-

i ıt1rılmeıl üzerine Rusya 
da l bütün ıerv tint kay 

betmlt ola Deterdlng Ru& 

ya aleyhine borekete geçti. 
Bnuın diioyayı Ruı:va pet · 

rollerin araı boykotaj 
Japhrmaia çahotı. Gö 61 

memlt bir azim, korkunç 
bir abur sla ,,. koyuldu. 
DOnyanın bütün petrol tir· 

ketleri l 922 e11Cı1ünde Rua 

petrollerin k .rıı boykot j 

rapm ğ k r r verdiler. 

F k t bl aç y sonra 
bu h rekeUo ıökmlyece~lttl 
nlıy D yin Deterdlng oldu 

Ve boy ot b reketlnl her· 
keı e vvel Ruıyadan t 50 
bin ton petrol larak yine 
k adi b<'zdu 

Fak t buna raime De· 
terdlng Ruıyaya kartı mQ
cadelocle vazrıeçmlf dei&ldı. 
Bır Rua r Der linin kızı olaa 
karıaıoın te vlklyle Gürclı · 
t od Ruıy y karıı bir lı· 

yan harek ti uyandırmai 

ç lııh. Kızıl ordu bu bar · 
keti d rhal baatırdı. 

Fakat D terdıog bu m i 
ldbl1etlere r ı}men teıllm 

bayraiıoı ç kmemtıtlr. De 
citkodulara itim t etmek la· 
ısım gellra Alman petrol 
lth lltınt tc in eden Royal 
Döyç p trol kumpaoy ıı bu 
zatın verdlil p rayla kurul. 
muıtur. Deterdlng bu hare. 
kellyl Ruıya ale7hlne blr 
ılyaıet takip den Hıtlerlu 

16züo ıtrme l temlıtlr. 
Deterdfagl çok ehemmi· 

J t Y rdlil ıılerdeo blrfll de 
lnalltereyle Rusya u .. ınd 
lhtlllf çık rmı ğa uiraımak · 
hr. loılltere ile Ruıya ara• 
11odakt bOyQk petrol tbtılafı 
çıktılı v kıt, Deterlıng, 

artık Rusya petrol ıataml 

yacak diye ıevlnmtıtl. F . 
kat St odardoyl Ruı petrol 
larıoı toptan alıp cihanın 

b r tarafındaki ıubelerl a 
11taslle utmak itini üzerine 
alınca Deterdlng için mai· 
ldblyetl kabul etmekten baı· 
ka fare kalmadı. Bakude 
80 000 mele rahat rahat 
çalıııyor •e 1934 den beri de 
Ruıya yer yüzGnde Amerf · 
kadaa ıenra p trol lıtlhıa

ltode ikinci dereceyi ltı l 
ediyor 

Romanya petrolleri: 
Yer yQziinde sarf lyatıoa 

klfa ıelecek ve fazlHını ıa· 
tae k kadar bol petrol lı· 
tıhaal eden memleketlerden 
bırlıl de Romanyadır. Ro· 
man1a latıbul ettlll petro 
lun y6zde 80 o• lbr ~ eder. 

Rom oya petrol IGtıbaall 
umumi harpten eonr ebem
mty tlt ıurette rtmııhr. 

Hor ol y Plv ıtl petrol t -

•• 

Cebe ü 

ro 

arıkın ce • ., 
ı ın 

ebe 
• 

(Dünkü y zının de mı] bari& Cebclutt rık al fntn 

lıır dıztlmlf ol n dört t ht ba.j 

y al i -cu e rıinden: 
Bahkeair leket Haatahaaealnde meYc:ut R no mar· 

rı bu ıı o ço iyi ıe· 

ltyor. 
Ruıya petrollerlotn t rl

bl h ylf eıkıdır. On al· 
tı cı aar atq veıtkalar r · 
11od petrol ku~ ul rına ald 
vesikalar de. ~ardır. F kat 

raluı g6mrük vazlfcılnl görmek 
füı re urulmu~tur. Bir po· 
Ilı memuru seyrüseferi idare 
etmektedir. 

cok ani rı lkm l ~dtloelc. 

tedır. Oo :ay k d r önce 
G aera l lrooılde bunun lçla 
buray gddf. O r.cmı:mdan· 
beri çalı m ler durmadı. 
E HC'!D htmse bize f eoGiık 
yrıpm ı akland n ge; rmt 
yor. fcezlra topl rımızın 
ate§t ltındndır. Ve b!r kaç 
dakıka içinde Ltne in la
ları bu topl r tarofından 
tr.hrlp edilebilir. F ılı kıta

lar gemilere bindlrilmed n 
evvel bu btn lara yerleettrıt-

ha ke.myonet ile Şavrole marka otomob&l açık artırma 

ıuretde Ye pazarlıkla satılığr.ı çıkuılmııtar. 

Kamyonetin muh mmea ıatıı bedeli, 25 lira Şa·nolenla 
muhammen bedeli 75 lir dır. 

bunların ticaret 
v zı ocak on 
aırtn ıonl rıoa 

muıtur. 

sahasına 

dokuzuncu 
doiru ol· 

1844 de Rus maliyecileri 
prenıeı Rtbeekodıın ham pet
rol aram ve çıkarma hntl

yazlarmı aldılar Köylnler d 
bir t ftao r larınd idi 
~ük f ırketl r tef kil ederek 
tıe koyuldu! r Bu devJrdtt 
tabıi çok iptidai v ııtal rla 
çalı§ılıyordu. 

Kuyular elle açılıyor, ke
narları ğaç dallarlyle tah· 
kim edıltyordu. Buna r ğ
men Bükreı ıokakl rı dün· 
yada ilk defa ol r k petrol 
lambalariyle aydınlanan bir 
tehir olmuıtu. 

1863 te Ron11ınyayıı lren 
ecnebi ıer ayeıJ, y nl tarz· 
d petrol ar ma ve çı arm 
uıullerJ f de Rom oyaya 
ıo tu Ve Romany P trol 
kuyuları az znman lçerstnde 
çok tekamül etti. 

1899 d Romany hGkfı· 
meU petrol 1 teriyle alA.ka 
dar olm y bnıladı, tee ıl · 
yasot de kurııtı. Ec ebl 
kumpany lar Romanya 
petrollarını lıUsm ra devam 
ediyordu 1914 de Roman· 

petrolları blıf ıl Alınan, 
dlierlerl Amerikan ve logf. 
il olan üç trô Uin elfndey· 
da. 

VerHJ mu bede11l Roman· 
., petrolhırı üzerindeki Al
man lmUy zlarını feıbettl 
ve bu b kı müttefik dev

letler verdi. 
J 924 de Romanya kr 1ı 

bGtün Rom oya petrollarıoın 
d vlete ıd olduAuou ve 1 
on: Romenler tar fından ıh. 
raç edtl bıleceğlnl emreden 
bir le nun negrettt. 

Ecnebi tir tler bu kanu
n k rıı ceulz mücadeleye 1 

ıtri ul r. D terdtng derhal 
bir Rom n ırketl kurmak 
için sermaye lsoydu Rok· 
feller müeaa esi 70 mtlyorı 
dol r kaybederek ııt n çe 
ktldt. 

F kat 1938 de kral Ame· 
rlk dan bır latlhr z yapmak 
l t dı. AmerJkalılar 60 mtl
yon dolrır vermek fçtn c· 
nebi petro culara d ha mü· 
scld bir kanun çıkıuılm tını 
t kltf ettll r ve fat dıklerlal 
yaptırdılar. 

-- o rgı:;,_.,-

Ro anya-İtal
ya görüşmeleri 
(Baıtarafı blrincl sayfada) 

v rlcl n ticeye varıldığı bil· 
dtrllm kt dır . 

Romanyaya 10 milyon liralık 
kredı: 

Londr , 4 (R dvo) - la· 
gılız hüldimeU Rom ny ya 
ıO milyon ltr lık lkrazda 
ulun c ktır . Bu ikraz t 

kıs eo ıbre.cat kredlıt, k11-
men de p rn lkr zı olacak
tır 

P r lst 1kr zı ile harp l • 
vazı ı alı calıtır. 

H len Cebelüttarıkta mil 
ll1etçl yoktur. Y ahuz blo 
lerce lspauyol ıımt.ılelf, her 
oabah bu yoldan eçer k 
ten oede çalıımaya eellr ve 
akıam oldu mu Ltnc ıeh 
rlne döner. 

Hududa k d r yolumuza. 
dev m ediyoruz lk' ı:ı.ıker 
he zemankt glbt demtr bir 
kapı y11oında nöbet bekli 
yarlar. Hcpal bundan tba
rettlr. 

Sonra bit r f mıntak 

boı1 m ktadır. O ha ileride 
Lıoe~nın lu 1 1 rı t hmln 
edılıyor. 

Y kleıamıyoruz, fakat 
uz ktao faaliyet g6ze çu· 
pıyor. Cebelütt rıklı doatum 
ıoruyor: 

- Evet, diyor; orada ç · 
lıııyorlar, fakat bir ta rru~ 

zu kırm ya mFıtuf letthkim 
1 r yapıldıfıDI eredco bllt 
yonun uz? f ngllt re lıp oya 
hnrblnln bir umumi h rbe 
sebebiyet vereblleceğlol d i

m& dOıünmüetOr. Su ltl· 

de ·zd cık , 

lh le l 5·Mayıı·939 t rlhlne raıtlıya pazarteıl ıGnG 
s at ıO d vilayet l: mında mGteıek il DalmS Encümen 

huzurunda yapdacaiındr.m lıteklllerln muc yen Ya itte 
muva kat tcmlnrıtlnrını m laandığına y tırdıklarına dair 
makbuz: ya ban a mektuplarlle Daimi Encümene m6ra
caatlnrı tlaa olunur. 
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m .. ktedlr. Bunda heıyret -------------------------
edılecek ne vudır? Aeker
lerl bu kı ! lardan baıka 

nerede oturt btl•rlerdı? Şu 
nu da fla ve edeyim ki il· 
m nde b len J 6 herp ge. 
mlıl v rdır Mefruz düımao· 
larunızın fntıb r arzuıunda 

olduklarına deltllol görme· 
den inanamam. 

Cebelütt rık umumi v zi· 
yetin karı ıkhğındno endi. 
ıededlr, yol:ıa kendisi hu 
euaund bir eodtıe ıeb bl 
yoktur. H rp halinde mGt
h ş haft 1 r geçlrehtltr. F · 

at, biri el d rec de 1 ·U 
di ve ack ri bir rol oynı· 

yaca tır.» 

lngiltzler re llıttlrler, b k· 
ı ları da Vftr )) 

c bi harbı 

Vi ayetDai " l 
•• 

cunıe inden: 
Vdlyet için mevcut ı rtoameıl mucibince mObayaa 

edilecek 3000 lira muhammen bedelli hizmet otomobili 
J 8 mayas-939 t rıhlne rutlıyao pcrıembe günG ıaat IO da 
thale edilmek (izere on beş sün miiddetle açık ekıtltme1 
konulmuştur. 

1 telclılerln yu arıda ~azıh .ıün •e saatte muvakkat 
teminat olan 225 Ur yı malse.ndıfına yatırdald r111:ıa dair 
makbuz veya b okra mektuplarlle Vtll,.et m kamında 
mliteıekkH Daimi Encümene mGr caatları tlln olunur. 
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As er" S· ı Alına 
1 oın·syo unda • • 

Kolordunun lıtuyon cıvarındl\ki fırnımda keolf bedetl 
816 lira 62 uru9 olon t mtratı p z rhld yaphrılaca tır. 

• e ıcesı e ola ·ı; ? 
• 

Pcızarhiı 8 5 939 pazarteıl günü ı at IO da y pıla. 
e&ktn. lat kitlerin mezkiir süu ve ;:aatte Kor S11tıa Alma 
Komlıyoouoo. ı lmeled ll!n olunur. 

(Battar fı ikinci ı yf dft) 
ıuki Akdenlzde lngılter otn 
büyü deniz ÜHG ol n lı 
kend rly ye terk etmtıttr. 
İtabor mül hazaları yüzün 
den adanın terkedllmemeal· 
ne ve h r neye m&I olura 
olıuu la iliz ba1raiının or • 
da idameıine karı.r verildi. 

Muıul petrol borularını 

bltff nokta11 olan H J'fenın 

ıarkın müdafaıuında hay ti 
rolü olaca tır, diğer tar f 
t n ikıocl dereced ki Kıb· 
r11 Gı1erl halyanın Leııoı, 
Rodos ve Stamp ile üıler lnl 

nötr Uze etmey yarıyacak· 

tır. it lya Arn vutluifu 1 • 
gal edip Adrly tiki kthtil 
yeltden beri Buthrlnteh~ top· 
lerı ltında bulunan Korfu 
edası, logllterenln nazarın· 
da stratejik ehemmiyetini 
kaybeta1l1Ur Buna mukabil 
harp hııliı:ıde Kef lonya, 
Korınt, Saınte Meure. Sa 
laaJlo, Mudrosdao ve Gırtt 

üılerlnden t tıfad etmek 
thtiyecıudndır. logİltere ve 
Fr n .ınklae nuer n daha 
za ıf hfr dooanaıe.ya malik 
olma11n• r ğoıen, it lya A -

denizin f rk ve garp haY· 
z ları a sında mün k lele
rl kesmek teıebbüsünde bu· 
lunacak ve holcD lepan:vol 
ıulcorındtl bulune.n Alman 

donanm 11nm rolü Sicrr 
k one ve K nerya üsierine 
1 tlnat ed rek lo11lltereoln 
~ep ve Arjantin yollariyle 
mGnakaleılnl eımey çah~ 

mak o!atakhr. 

Fransa ve İngiltere ID kuv 
veli Akd ob:tn kdıtlcrinl 

ellerhıde buluad rm tarın 
darı gelm tc:ıdtr. Zaaflara 

ise Sıcılya a ve Ltbyay sa· 
htp olan ltalynnın Akdenfzl 
ort dan eıebılmek ıanıına 

malik olmaıuhr. 
in ıhz: mir lllğl -füphe· 

ılz ciddi za tattan ıonra -
logllız • Fr 011zl rıo Ak. 

deulz!n her iki b 'iZ ımı 

aemtzlıyerfll ıs.rhta Eğe do· 
nlzl Ye K. radenlz yoıları ı 
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çm ta ve ltalyanın on 
lkt adalardaki (hl ılnl tutu· 
nulmt.z h le ~ethrmekte 
gecik f yeceğlod n e indi . 
G rp b vz ınnda Rodoaa 
mfioabıb bir rol 01nıy n Ba· 
le r ad 1 rına gelince bun 

h esir icr urluğun an: 

l rın kı:vmetl czımsr.nma· 

malıdır. H tta bu adal r 
dOımaD hır fından kull nıl· 
s bile, bunl rın Fr nı ve 
ıtmc i Afrika hava fılol rı· 

mo çift at tin maruz bu· 
lundukları v ıür ti bizim 
don nm mrz turafından ku-
atıla btlece ·teri :uautulm ma. 

lıdır. 

Kısac aı, İt İy pek açık 

Balıkeılrd S ndıkçı Oğlu ' 

ölü lım ıı 

7-7·93 f g D Y 1743/12 nu· 

mıarah senetle lbrahtm Oc · 

ka temlik eyledikleri ( 1170) 

lirı.ı.ya ipotek borçlusu Edr . 

mitte Tuzcu Mur t mahal· 
lealndeo Şerif i• kar111 

Z hra oilu Ahmet •0 hı 
zı F tmanıo merbun Edre· 

mlttek malla ı bu borçtan 
dolayı tatmak için te. diri 

olan uzun ı htlle ıyle pek 1 mu•aff k olı btle, onun da 1 
o&zl btr vaziy tte buluo· ı Ltby tlc mün aleılnın mü
mektadır. hıttısdlyen tnctz edllcceğl ve 

Franaız don nmcuıı, deniz· Hobeılateın l11al edeo:!SD 000 
ltı gemtlcrC itibariyle ltcu- kııtltk fl rnlzonun der· 

yan cioDanm 11nde.n zayıf 1 b l metropolle l kaıe eıl· 
olm tın raimcn, hafif ıü · , ' 
r th kru• zörler iUbaırlylo i leceğl kauaatlnd dlr. O nlz 
çok d ba kuvv thdlr v~ • stratejisi buıusu da lnglllz 
ouunkllerden d h kudr tll ıolahiyetlflerln en büyükle
ik' büyük zırhlıya raaltlıtlr. r o den b ri ol o mir al Uı . 
Akdech:de ugQo mevcut horoe ltaly nın ba vurabl 
kuvvetler nauvı itib ra alan- lcu;ı yeaane teknliln fı· 
m ıortl)·le, Fr Dl vo la- ı.r Ozerln lal bir b ıkın 
gllt ren. bur d ı 6 zırhlı· yapma tan ibaret olduiu 
l !D mu bll it yanların 2 kan atlndedfr. 
zırh1ıa1 vordır. Muttefakleırlo Bu taarruz iki yrı ıke· 
iki t y re gemlıl mevcut ri h reketten müz heret 
olduğu h ide it lyenların görecektir: Ltbya ve H be· 
biç yoktur. 1 O Alır ve 9 h • ilstan ordularının ısır Gzc· 

rtoe müıtere en tA rrazları 
f ıf ruvazörlerlne muk bil 
halyonl rıD . eynı boyd 11 _ Bir y odan da Topruk üı· 

sünde ı t yare filoları Kahl· 
raıtyle 7 e i8 ftoltoicrl, in-

re ve lı end rlye,-1 bombar 
gılız · Frıı sıztarın 64 mub- • 
rlblne mu bll 59 İtalyan dıman ederlerken 50 bin 
muhribi rdır. Gerçi ltal· kıetllk motörlD bir ordu en· 
an donanması d nlz ltılar cak 12 bin adamı müd fao 

ve torpil kov ol rlle mücC?ıh ettiği Sudan ve Harlum 
hez motörlü ve p ek sür tll üzerine yQrily cekttr. 80.0GO 
ganLotlrır ftlb rı,le i'iıtlln • bin cukerıo tahııt edılmtı 
dllrler. oldu~u on tSd adclnrdan Sa. 

Lakin lngllf z amfr llfğl, rlye c FdJıtln Qzerlne pek 

hal, , müttefı terin ton3j1· 
ciddi zayl t erdirmeye 

ıym t ua eleal yapılarak 

bu t kdlrt kıy et r poruna 

ıöre mer bun le ( 1300 ) 

lira ı1r.net konul ra • 

kıymete borçluları lr dl· 

1eceklerl •arııa bu llln ta

:rlbtodcn ltlb ren on ıün 

lçlod Balık ıdr lcraııa bll-

dfrmelerl krtı Ye tfliı lnn Dil· 

DUD 103 DCÜ madd ıtn t ·
flk n ve d v t makamına 

kaim olm k Ozere tlln elunur. 

ıüratlt bir oyala a l arru
Euna ılrfıllec ktır. Amlrcl 
Uıboroe, lnıılterenln Mmr· 
da muv kk ten partiyi kay· 

betmeal thtlmaltnl de t ıa•

vur etmekt dır, fakat ltal-

yao taarruzunun sonunda 
akam ... te uiny oaim la D· 

maktadır. Neticede ltalya 
lçlo f ellketll olacaktır: Af
rlk dakl ltaly n ordalarırnn 
yer!ade kalmalorı ve mal· 
lôp edllmel rl it lya aahtl
lerlnln abloka11 v bom bar· 
dımanı ve bütün bare,et 
ı balarında (Ltbya ı6nuııle· 
ria ve Habeılıt nda Galala· 
larıcı lıya tyle koiayl ıtıra· 
cak) ezici bır halyan maf. 
JQblycU. 

Alm ny , Pose -Tborn 
deki Po1onya ordularıoa ıii 
ratle ı lebe ç imaya muvaf
fak olamadıkça, ıarp cep· 
heılode miittef iki haly yı 
kurtararak kati d rbeyl •ur
rnaya ıelmell ıüphelldtr. 

Londrad ltalyanıa bunu an· 
hyacaiı umutmaktadır.» 

Françolı La11alle 
l~tran lgea•t 


