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Garp cephesinde hare

kit tekrar başladı 
Devamln yağmura rağmen her iki 

taraf faaliyette bulunuyor 
Bu sabahki Fransız resmi 

tebliği: 

Pariı, 25 - Cephenin heyeti 
umumiyesinde dün gece sükü· 
netle geç mittir. 

Saran garbında topçu ve ke
tif kolları faaliyeti olmiııtur. 

Havas ajansı da askeri vazi
yet hakkında fU teblig: neşret· 
miıtir. 

Vayt ormanı yolunun iıgali 
evelki gün ve dlln oldukça şid
detli harekata sahne olmuşsasa 
da bu barekit mevzii kalmıştır. 
Mezkur mahal Alman toprağın
dadır. 

Almanlar bu mahalle büyük 
bir ehemmiyet vermektedirler. 
Bu mıntaka bir çok köyleri ih· 
tiva etmektedir. Cephenin muh 
telif mıntakalarında tekrar fa
aliyet gitlikce daha bariz bir 
ıekil almııtır. 

iki gUndür Fransız hattının 
garbinde oldukca şiddetli mu
harebeler olmaktadır. Fransız 
kumandanlığı tedafüi vaziyet 
almak için artık hiç bir askeri 

Romen - Bulgar 

ehemmiyeti kalmıyan Fransız 
hattının cenubundaki tepeleri 
işgal etmiftir. İtte Almanlar bu 
mevzilere karşı harekete geç· 
mişlerdir. 

Paris 25 - Cephede müte
madiyen yağmur yağmaktadır. 
Sekiz günlük oisbi süküttan 
sonra harekit tekrar başlamış
tır. 

Topçu düellosunun kesif faa
liyetinden sonra Fran11zlar Mu
ıelin şarkındaki mıntakada mu· 
vaffakiyetli bir hareket yap
mışlar ve bir kaç esir ile yeni 
sistem mitralyözler ele geçir· 
mişlerdir. Mütehassıslar bu mit
ralyözleri tetkik etmektedirler. 

Almanlar Konbahın garbında 
faaliyete geçmişler ve Fransız
lar tarafından alınan köyü geri 
almak için müteaddit hücumlar
da bulunmuşlardır. 

Nihayet akşama doğru galebe 
ümidini kaybetmişler ve hücuma 
nihayet vermiılerdir. 

Ren nehri boyunca tam bir 
ıiikiinet vardır. a.a. 

B. Löbrun 
--ece:t:-

Hududunda bir hadise Garp cephesini ziyaretetti --- -
Bükreş, 25 - Bulgar komi· 

lecileri iki Romen jandarmasını 
hudutta ağır surette yaralamış
lardır. Tahkikata başlanmıştır. 

a. a. 

Alman denizaltı 

Paris, 25 - Reisicumhur Löb 
run Alsastaki orduyu ziyaret 
etmiş ve yanında başkumandan 
general Gamlen olduğu halde 
Strazburga gitmiştir. 

~· 

Alman - Sovyet 
gemileri Ticaret müzakereleri 

e· y b · t ·r Sovyetler Al manyaya bir 
ır unan veb tırdnlgı ız 1 milyon ton hayvan yi-
vapurunu a ır ı ar .... 

Londra, 25~- Yunan bandrah y~cegı verecekl~r 
Patera vapuru şimal denizinde Berlın, 25 - Alman •Jansın· 
batmııtır. dan: 

Bir sandala binen vapur kap· Halen Moıkovada cereyan et 
tanile 15 denizci karaya çıkma- mekte olan iktisadi müzakere-
ta muvaffak olmuılardır. ler cümlesinden olarak Sovyet-

Kaptan v. purun bir Alman ler ile Almanya arasında hay· 
tahtelbahiri tarafından hatmi- van yiyeceği sevkiyatı hakkında 
dıiını ıiSylemiştir. bir anlaşma imza edilmiştir. 
Sağ kalan diğer mürettebat Bu anlatmaya göre Sovyetler 

bir lngiliz vapuru tarafından bir milyon ton hayvan yiyece· 
kurtarılmıcıtır. ğini derhal Almanyaya sevke 

.., başltyacaklardır. 
Meneniç ismindeki İngiliz va-

puru balmııtır. a. a. 
·~· 

Çeştepe parti ocak kon
greleri yapıldı 

Aydın merkez kazasına bağlı 
Çeıtepe köyünün parti ocak 
kongresi dün akşam yapılmışltr. 

Kongrede köy dilekleri tesbit 
edilmiş ve yeni ocak heyetiyle 
Dahiye kongresine gidecek de-
legeler ıeçilmiştir. 

-iıı='i=<:-

D. Demiryollarında 
Nakiller ve tayinler 

Erbeyli istasyon şefi Ldtfi Öz 
arsl~n Kuyucak istasyon şefli
ğine, Kuyucak istasyon şefi Ke
mal Hız da Erbeyli istasyon şet 
liğine nakilleri kararlaştırılarak 
kendilerine tebligat yapumıştar. 
Her iki arkadaşa yeni vazifele
rinde muvaffakıyetler dileriz. 

Bulgar Alman Hariciye nazırı 
Mebusan meclisi Eski muharipler günü münasebetile 

feshediliyor 
1 

Danzigde bir nutuk söyledi 
__,.,__ 

Yeni intihap 24 kanunu
evelde başlıyacak - . 

Sofya, 25 - Nazırlar meclisi 
dün akşam hilkümetin beyanDa· 
mesini tasvip etmiştir. 

Hükumet ahvali hazıra dola
yısiyle kralın mebusan meclisini 
feshederek milletin reyini yok
lamağı ve kralın meşruti hak
kını kullanmasını talep etmiştir. 

Kral, başvekil Köse İvanofun 
tRkdim ettiği, mebusan meclisi~ 
nin feshi ve yeni intihap yapıl
ması hakkındaki kararnameyi 
tasdik etmiştir. 

Sofya, 25 - Bulgar krah, 
yeni mebusan intihabının 24 
kanunuevelde ve 14 - 21 kanu
nusani 940 da yapılması hak
kınd~ki emirnameyi imzalamış-
tır. a. a. 

Haydarabat nizamı 

Harp için lngiltereye 100 
milyon lngiliz lirası ' 'erdi 

Londra, 25 - Royter ajan
sından: 

Hindistanın zengin mihrace
lerinden Haydarabad Nizami, 
hava harbi için nakden 100 mil 
yon fngiliz lirası vermiştir. Ni
zam ayni zamanda harp dola
yısiyle Haydarabad haricine çı
kacak kuvvetlerin masarifi ola
rak ayda 11,250 lira vereceğini 
İngiliz umumi valisine bildir
miştir. 

Çin ede 
Cumhuriyet bayramı 

hazırlıkları 
Çine (Hususi) - Cumhuriye

tin onaltıncı yıldönürnünü layık 
olduğu üstünlük ve mükemme· 
liyetle tesit etmek için komita
ca pro&'rama hazırlanmış ve 
bayramın ikinci gecesi halkevi 
temsil kolu tarafından verilecek 

müsamere hazırhklarına humma
lı bir faaliyetle çalışmaktadır. 
Ve yine halkevi spor kolu ta
rafmdao muhtelif spor müsaba· 
ka ve eğlenceleri tertip edilmiı 
bulunmaktadır. 

~-=-

Fon Ribentrop harp mesulinin Almanyaya ait 
olmadığını ve Polonyanın Alman taleplerini 

reddettiğini iddia ediyor 

Danziğ 25 - Alman hriciye 
nazırı Fon Ribetrop, dün gece 
uki muharipıer günü münase
betile burada bir nutuk söyle
miştir. 

Fon Ribentrop, Danziğin bun
dan böyle Almanyadan ayrımı· 
yacağmı ve harpten A1manya
nın mesul addedilmek istenil · 

diğini, hakikatte ise harbin Al
manyaya empoze edildiğini söy· 
miştir. 

Rıbentrop, Polonya ile Alman
ya arasrndaki müzakerelerin 
bir tarihçesini yapmış, Danziğ 

ve Koridor meselesinde Alman
yanın muslihane ve cıvanmer
dane hareket ettiğini ve Al· 

. • 
lngiliz hav 

manyaoıa tekliflerine evveli 
mütemayil görünen Polonyanın 
sonradan reddettiğiui söyliyerek 
sonradan anladık ki kolisin ar· 
kasında fngiltere varmış, O an· 
da İngiltere ile Polonya arasın
da müzakereler olduduğu anla· 
şılılıyor demiştir. 

Ribentrop nutkunua sonunda 
Fransız milleti harp istememiş 
fakat fngiltere ve Fransa bil
bümeti tarafından zorla kabul 
edilmiştir. 

Almanyanın müstemlekeler ha
riç lcıgiltere ve Fransadan hiç 
bir isteği muvaffak olamazsa 
sonuna kadar mücadele edecek-
tir demiştir. a.a. 

ku vetleri 
Berlin Üzerinde bir uçuş yaptılar 

Londr ıı , 25 - İngiliz hava 
işleri nezaretinin tebliği: 

Kraliyet hava kuvvetleri tay
yareleri tarafıl\...dan son 27 saat 
zarfında Berlin Magdeburg ve 
Hamburg üzerinde gece istikşaf 
uçuşluı yapmışlardır. 

Hamhurg radyosu Ribbentro
pun nutkunu neşrederken neı
riyatı kesmiçtir. 

Bu inkıtaa hava kuvvetlerinin 
sebebiyet vermiş olduğu tahmin 
edilmektedir. 

a. a. 

Sofya belediyesi .... ........................ . 
Gaz maskesi ve sığnaklar için 70 mil

yon levalık bir kredi kabul etti 
Sofy1t 25 - -Sofya belediye meclisi halka gaz maskesi dağı

tılması ve sığnaklar yapılması iç in 70 milyon levalık bir kredi 
kabul etmiştir. a.a. 

~~~~~~~~~~·$•~-:--:-:~-==--~~~~-

Bir İngiliz vapuru 
daha battı 

Londra 25 - logiliz bandralı 
Kohne vapuru Cebelüttarıktan 
80 mil uzakta bir tahtelbahir 
tarafından bahrılmııtır. 

a a. 

. 
Pariste 

Romen kabinesin
de tadilat yapılıyor 

Bükreş 25 - Romanya kabi· 

nesinde kısmi tad ılit yapılacak

tır. Bu tadilatın hedefi eıaıı 

genişletmek ve milli kalkınma 

cephesine dahil bulunmıyan 

unsurları içine almaktır. 
a.a. , 

-~-Dikili f elaketze
deleri için . Bir Alman casusu Danimarkada 

Alman akalliyetleri 
Kopenhag, 25 - Royter mu

habirinden: 

Aydın Kızılay ıtıerkezine 
yapılan teberrular 

Lira K. 

618 91 Evvelki yekun 
10 25 Bahçıvan esnafı tanfm 

dan bay İbrahim Terte· 
miz eliyle - - -

629 16 Y ekim 

1 

! müebbet küreğe 
mahkum edildi 
P ur is 25 - Sar mıntakasan

da Parsunğ isminde bir Alman 
casusluk cürmünden dolayı di-
vanıharp t arafand nn müebbet 
küreğe mabkiim edilmiştir. 

iki Fransız da 9 ve 10 sene 
ı köreğe uıahkfım olmuştur. 

Danimarkadaki l\lman akal

liyet1eri, Almanyaya dönmeleri 

hakkında kendilerine yapılan 

tekliften dolayı münfail bulun
maktadırlar. 

a. a. 



TOZ ı 2 

Kögcülük konuşmaları : 

Ceza uzun 
' Çocuk düşürme ve düşürtme suçlar1na 

kesdiği ceza nedir ? 
-3-

Yaşamak istiyen milletler ço 
ğalm k m cburiyetindedirler. 
Biz, Türk köylüsü başta olmak 
üzere dünyada Ruslardan sonra 
en çok doğuran milletlerdeniz. 

Kime sor am ve kimden bilgi 
istesem : 

Beş çocuğum var, Dokuz ço· 
cuğum var! 

Diye karşılık alıyorum. Buna 
ölenleri de katar.sak her na 
14 - 45 yaş arnsında 10 • 15 ço· 
cuk doğuruyor demektir. 

Netice: 
Köylerimizde olduğu gibi, şe

hirli analardan da çok gürbüz 
çocuk istiyoruz. Bunun için, dev· 
let memurlarının maaşlar1nın 

ertmhşında kidem kabilıyelle 
beraber çok çocuk sahibi olan· 
ları öne alarak terfi eltirmeğe 
çahşılırken, çok çocuklu me· 
murlara devlet demiryollarında, 
vapurlarda tramvaylarda, oto
büsler, sinematarda hulasa müm 
kün olan her yerde kolaylıklar 
göstermeli, çok çocuklu olan 
liu ailelere geniş yardımlar ya· 
pılmah devletçe çok ve gürbüz 
çocuk sahibi olanlara bf!r yıl 
mükafatlar verilmeli. Sıhhat 
vekaletince çok çocuklu ailele· 
re verilmekte olan elli liranın 
sıra usulünün yerine her yerde 
her yıl bu yardımı yapabilme 
imkanları hazırlanmalıdır. 

Bu da yetmez. Kuvvetli bir 
propağanda yapılmalı. Ve pro
pağanda da güdümlü bir şekle 
sokulmalı ve mümkün olursa 
devlet teşkilatında bunun için 
ayrı bir teşekkül kurulmalıdır. 

Şehirlerde, modern yaşayışın 
icaplarına uynrak, güzelliklerin
den kaybetme korkusuyle çocuk 
düşürten modrn bayl'nları ve 
hatta buna maddi bakımdan 
maddi vesait dolayısiyle alet 
olan bekim, ebe vesair gibi 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından: 

Kara tepe köyünün ince kiriş 
mevkiinde tarafları doğusu yol 
batısı sülck veresesinden raziye 
kuzeyi dere güneyi süleymaıı 
zeybek karısı ile çevrili 1 hek
tar ( 10) ar miktarındakı incir 
bahçesi ve kısmen tarla basan 
ali oğlu alinin ceddinden kal
mak suretile mülki iken kendi-
sinin yunanlılar tanfından öl· 
dürülmes"le mirasının ya lnız bir 
oğlu balil kaldığı ve başkaca 
varisi olmadığı köyünden getir
diği tasdikli ilmühaber münde
ricatıodan anlaşılmıştır. 1515 
numaralı yasaya göre 4/11/939 
cumartesi günü ciheti tasarru · 
fonun tetkik ve tahkiki için ye 
rine memur gönderilecektir. 

Mezkur yerde bir hakkı mül
kiyet iddiasrnda olanlar varsa 
o gün yerine gidecek olan me
mura elindeki vesikalariyle ve 
yahut 1395 fiş sayısiyle tapu 
idaresine müracaatları bildirilir. 

(60) 

Aydın· sıtma mücadele 
reisliğinden: 

934 yıl modelinden olup Ay
dın Jıtma mücadele reisliğe ait 

meslek erbabını sıkı bir kontro
le tabi tutmalıdır. Bunun için 
polise bir de hu işlr.ri müste
l<illen kovalamak için bir bölüm 
s yrılmalıdır. 

Köylerdeki işleri kovalamak 
için her kazada bir memur bu
na yardım olmak üzere esasen 
kadroda mevcut sıhhat memur
larını terfik etmeli ve hükümet 
tabiplerinin murakabesinde (ço
cuk bakımı ) diye bir teşekkül 

meydana getirilerek bütün bu 
teşekküller merkeze bağlama · 
lıdır. 

Analar babalar ! Sizden çok 
çocuk istiyoruz, sağlam çocuk -jstiyoruz. 

B wkarlnr, sağlığınızı mahve· 
den bu yaşayıştan kurtularak 
evleniniz. 

Bununla beraber, evlenmeleri 
teşvik içia, devletin gösterdiği 
kolaylıklardan başka, kolaylık
lar ihdas edilmelidir. 

Bilhassa köylerimizde bala ve 
hali kız tarafının istediği ağır

lık sebebiyle evlenmeler güçleş
mekte ve yukarda işaret edilen 
ve cemiyet ahlakını yıkan şekil
ler hasıl olmaktadır. Bunun için, 
ayrıca tedbirler almak lazımdır .. 
Kız kaçırma ve kız bozma ha· 
diselerinin iç yüzünü, babanın 

klz istiyen adamdım ağır alacı.ık 
derecede ağulık istemesidir. 
Beş beşi bir yerde bilmem daha 
neler istiyen düşüncesiz ba~a, 
bununla kızına fenalık etmekle 
kalmıyor kızını başka yollara da 
sürüklüyor. Kız• kaçırılıyor, oğ
lan ceza evlerinde sürünüyor, 
ailenin namusu boşa gidiyor. 

Köylüler siz de dikkat ediniz. 
Zaman eski zaman değildir. Kı· 
zınıza çıkan kısmeti tepmeyiniz. 
ileride ne olacağını düşününüz. 
Bu asır ağırlık istiyecek, masraf 
açacak asır değildir. 

Aydın Tapu Sicil Mu
hafızlığından : 

Germencik nahiyesinin Boz 
köy knryesinde doğusu dere 
batısı Kara Ali kuzeyi Mehmet 
Sarı zeytinliR'i güneyi köy yolu 
ile çevrili 2 hektar 2915 M2 
50 zeytin ağaçlı tarla Osman 
oğlu Osman kızı GülsümHn ced
dioden kalmak suretile tasarru
funda iken 931 yılıoda ölmesile 
oğlu Mebmed Aliye kaldığından 
ve Mehmed Ali de müşterisi 
Ali Sıraya 5ahş edece ğinden 

. bahsile tescili için miiracaat ey
lediğinden gazete ile ilan tari-
hioden 11 gün .sonra tahkikatı 
vat>ılmak üzere yerine memur 
gönderileceğinden söıü geçen 
yerde mülkiyet veya her hangi 
bir hak iddiasında bulur.anlar 
varsa ellerindeki belğelerile bir· 
likte yerinde bulunacak memu
ra v yahutta o güne kadar 
977 fiş numarasile daireye mü-
racaatları ilan olunur. (62) 

eski Fort otomobili satılıktır. 
muhammen bedel 300 liradır. 
8/111939 qa kati satışı yapıla· 
caktır. İsteklilerin 0 11 7,50 pey 
akçesile birlikte Aydın mınta
kası sıtma mücadele reisliğine 
mürocaatları ilan olunur. 
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11 R:ADYO -ı 
PERŞEMBE 26110/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

12.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 

12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

12.50 Türk müziği. 
Çalanlar: Cevdet Çağla, Ke· 

mal Niyazi Seyhun, Hasan Gür 
1 - Okuyan Sadi Hoşsez 
1 - Kürdili hicazkar peşrevi 
2 - Udi Ahmet- Kürdili hi · 

cazkar şarkı ( Dllerse şadigam 
olsun ) 

3 - Yesari Asım· Kürdili bi 
cazkar şarkı ( Sen git gide bir 
afeti devran olacaksın ) 

4 - Hasan Gür - Kanun tak 
simi 

5 - Arif bey · Kürdili hicaz 
kar şarkı (Deşme dağ sinei su
zanımı) 

6 - Halk türküsü (Bağa gir 
dim kamışa) 

2 - Okuyan Sema ha Özden 
ses 

1 - Bimen Şen - Bestenigar 
şarkı ( Derdimi ummana dök· 
tüm) 

2 - Şevki bey - Hicaz farkı 
( Af eyle suçum ) 

3 - Refik Fersan ·Hicaz şar 
kl ( Ey benim gonca gülüm ) 

4 - Hicaz türkü ( İodim ya· 
rin bahç::si· e ) 

13.30 14.00 Müzik ( Karışık 
program Pl.) 

18 00 Program. 

18,05 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji baberl~ri. 

18.25 Müzik ( Radyo caz or· 
kestrası ) • 

19.00 Konuşma. (Ziraat saati) 

19.15 Türk müziği (Fasıl he
yeti) 

20.15 Konuşma ( Doktorun 
saati ) 

20.30 Türk Müziği 
Çalanlar Kemal Niyazi Sey

hun, Cevdet Çağla, Hasan Gür 
Şerif İçli 

1 - Tanburi Cemil· Muhay
yer peşrevi 

\ 
2 - Arif bey · Muhayyer şar 

kı ( Humarı yok ) 
3 - Lemi - Uşşak şarkı ( Ü

midim öldü arbk ) 
4 - Kemal Niyazi Seyhun -

KemeDçe taksimi 
5 - Supbi Ziya - Hüseyoi şar 

1 kı ( Feryat edıyor bir güu için) 

6 - Şevki bey - Hüseyni şar 
kı ( Hicran oku ) 

7 - Rahmi bey-Hüseyni şar 
kı ( Kimin mecburu hüsnü anı
sın) 

.Okuyan Mefharet Sağnak 
1 - Bedriye ' Hoşgör · Uşşak 

( Gel aşık gücenme) 
2 - Tanburi Cemil· Şehnaz 

şarkı ( Feryat Li feryadıma im
dat edecek yok ) 

3 - Halk türküsü ( İnce ça
yır biçilirmi ) 

21.15 Muzik (Küçük orkcstrii 
Şef Necip Aşkın) 

22.00 Memleket saat ayarı 
22 00 Ajan5, ziraat, esham, 

kambiyo - nukut borsası (fiyat). 
22.20 ( Kuçük orkestra - Yu· 

kardaki programın devamı) 
22.35 Müzik (Cazband - Pl) 
23 .25-23.30 Yarınki program 

ve kapanış 

SAYI ı 6' 

Harp uzun müddet devam ederse -
ALMANYA NE 
İLE YAŞAYABİLİR? 

İngiliz - Fransız donanması, 
bir tek hafta zarfında Alman 
dökümhane ve topları için el· 
zem olan iptidai maddeden tam 
110,000 ton " istihsal ,, etti. İn
gilizler riyazi olarak hesap edi· 
yor la r"": Ele geçirdiğimiz bu bam 
madde1erden şu kadar mermi, 
şu kadar torp.l, ve en az şu 
kadar zırh plakası çıkar. 

Fakat bir de halkın gıdası 
meselesine gelelim : Bugün Al
manyada vaziyet ne haldedir? 
Almanların gıdı maddesi men· 
baları nelerdir ? Ve harp orada 
ne gibi akisler uyandırdı ? 
Almanyanın gıda iktisadiyatı

nan üç menbaı şunlardır: 

1 - Stoklar 
2 - Asıl memlekette yapılan 

istihsal 
3 - ithalat. 
Evvela stokları ele alalım: 

Alma nlarıd hazırlamış olduğu 
gıda maddeleri stoklarının ma
hiyeti malum değildir. Bu 'bir 
sırdır. Yalnız şu söylenebilir. 
Almanya 1937 ile 1939 yılı 
arasında yapabildiğini yaptı. 

Yabancı dövi71eri ve mübadele 
ile buğday b~riktirdi ve Fakat 
Almanya vücuda getirdiği stok· 
ları tükettikten sonra bu stok
ları yenilemiyecektir. 

İstihsal: Almanyada istihsal, 
mahsullerin talihine bağlıdır. 

1939 yılının hasadı ile Alman
lar övünse de Almanyada bu 
yılki basad miktarca fazla ise 
de keyfiyet bakımından noksan· 
dır. Avuslur.ya ve Çekoı!ovakya 
bir sürü doyrulmak istiyen ağız , 
getirdi. İstila edilmiş olan Le· 
bistanda da Almanlar bir şey 
ele geçiremediler. Esasen ziraat 
noktasından iyi olan mıotaka
lar Ruslara düş ~ü . ü~telik, Al· 
manyada harp, zirai el işlerini 
mühim derecede bırpalad) ve 
ve hareketsiz bir bale getirdi. 
Binaenaleyh gerek Çekler, ge
ry\tse Lelıliler açığ( kapataını· 
yacak vaziyettedirler. 

Normal zama larda Almanya
oın buğdayı gedisine "giıç bela,, 
kafi gelebi,iyordu. Almanyada 
et kıtlığı da vardır. Sürüler 
kit tikçe azalı yor. 

Gelelim bir de idhal.ita: İn 
gilizce Economist isimli mecmu· 
anın da söylediği gibi, Alman
yaiçia beş idhalat menbaı ta
savvur edilebilir: 

1 - Holanda, Belçika, İskan
dinavya, 

2 - Baltık memleketleri, 
3 - Macaristan, Yugoslavya, 

Romanya, Bulgaristan, 
4 - İtalya, 
5 - Rusya. 
Almanyaya, İtc1lyadan doğru

dan doğruya idbalat maddesi 

Ayd111da: 

Paris - Midi gazetesinden 

olarak ancak zayıf bir yardı• 
gelebilir. O da, sebze ve bil· 
bassa meyva gibi şeyler. 

Holaoda, Belçika ve İskandi
navya gibi bitaraf memleketler· 

den iban t olan biriaci grup da 
Almanyaya keza ayni neviden 
gldaya müteallik zahire ihraç 
edebilir. Almaoya bu memle .. 
ketler dc n 55 bin ton tere yağı, 

140 bio ton balina yağı, 57 bin 
ton balık ve 45 bin ton da yu-

murta idbal eder. Bu heaapça 
bu memleketlerden yaptığı id· 

balat, bütün idbalitının yarısı 
ile dörtte biri araıında tahav· 
vül ediyor demektir. 

Gelelim ikinci grupa, ikinci 
kümeye dahil memleketler Al· 
man donanması Baltık dtnizini 
eliode bulundurduğu müddetçe 
Almanların tazyikialtındadır. 

Fakat Baltık memleketlerinin 
Almanyaya yaptığı ihracat, bi-

rinci kümeye dahil memleket· 
lerin ihracat yerini tutamaz. 

Hatta kafi miktarda iıda mad

deleri veremez. Rusyaya gelin· 
et, bunun için birşey söylene· 
mez. Sonradan belli olur. 

Gelelim Balkan grubuna, Bu· 

rada demokrasiler, Almanya ile 

müvazene yapabilirler. Balkan 

kümesine idbal ettiğimiz mem· 

leketler, esasen hububattan baı 
ka bicşey ihraç etmezler. Bura-

da et hayvanları da bol olmakla 

beraber, et, Almanyanın mutad 

idhalatının altıda biri kadar an 
cak vardır. 

Almanyanın idhalatına dahil 
nebati yağlar da varsa da, has-

saten sıcak memleket ha!nlatın· 

dan çıkan yağlar İogiltereıiin 
kontrolu altıııda bulunmaktadır. 

Ya Almanya bu idhalitını na
sıl ödeyecek? Harp yüzünden 

Almanlar miibadele imkiD1nı 

kaybederlerse, satıcı devletlere 

itimat verecek şekilde sağlam 

paraları da olmadığına göre va· 

ziyet ne olacak? 
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