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lltalya, Yuna~ista~a'Cümh • • z· t Ed 
Trziye ve ·di urreısı ıyare en 

Fakat mr Yunan Bir Amerikalı Muharrir Diyor İ: 
Q,emisi Daha 

~~!~~~~.~!ıra~~- "/( uvvetle Sevgiyi Birleştii·en Yeg 
ter ajansı bıldlrlyor: 

Emlıı bir membadan öğrenlldığine 
göre, iki Yunan harp gemisinin bom
bardıman edildiğine dair verilen ha· 
ber hakkında İtalya Yunanlstana 
tarziye ''ermekle beraber istikbalde 
bu gibı hadıselerln önUne geçmek ı· 

çın Yunan gernilerlnin yapacakları 

seferler hakkında İtalyan makama
tının haberdar edılmeslnl 'de is

temiştir. Normal mUnas betlerl
nl acık bir surette idame etml'k ve 
hitararııg-ını muhafaza etmek arzu-
ırunda bulunan Yunanlstanın bu tek
lifi kabul etti;ti zannedilmektedir. 

insanı Gördiim~, 
İnönünün Beyanabndan:-- ~. 

" l!eJati, lr~tb I"~:k!m·z. lç;n, Tf'u:;yaş:1, Fe"":t'.°'J' ,ı 
Bir Saha Ba!IDe Sormaktan Bqka Emernı~ 
Yoktur. BuneW Ordma11s VaJ". Fakat a. CJr 
PJ!!lldalaa Slldb.ıdır. ,, 

Aınerikalı Muharririn Hük1nü : 

A ne 

eden Kuvvetliyiz? Y u N !< E R 5 
'uan: Ahmet Emn YALMAN Fabrıkaları 

":umruğun haki.~ o~duğu bir alemden yükseklere doğru 
gıden zorlu yol uzerınde bugün haki!<i terakkinin icapla
rını yerine getirebilen yegane memleket Tü:-'.dyedir .. 

Atina, 13 (A.A.) - Gıritle 
Yunanıst:ın arasında muntazar.ı 
seferler yapmaktc. olan bir va
pur milliyeti meçhul bir tavva
re tarafından bombardıma ~ e
dilmiştir. Bomoa ların ı!cmiye 
isabet ettiği zannedilmektedir Bir Amerika mecmuası ~c - h'uluskarlar büyi.i.k adnmların 
HELJ t YERf''E fK1 KRl"VA. çrn·C'rde bana bır vazife verdi: e~ büvük düşm~nhn ·r. _ 

Bir ecnebi dostum bana dedi 
J: 
- Buraya "elme:z:den evvel 

arp harıci kalmış birçok mem
Ketlerde dolaştırr. Son za

lanlarda Amerıkayı da ~ördüm. 
ıU memleketlerin hepsinde ka
lnhk huzursuz emniyetsiz bir 
ava ~ar. Hele Amerntavı ~:ç 
rmayını:z:. Harp sahasından uç 
ın mil uzakta oldu~u halde 
uya topun tam ai(zında imiş 
ibi herkes panik içinde... U
umi hayatta ölçüsüz şiddet 
e~·illeri var. Her türlü ifrat 
reyanları şimşek sür'atile ya
lıyor. 
Halbuki Türkiyeye ~lince 

taraftan kuvvet ve kudrc-t 
iS&i duuuyorsunuz. ~ ta
ftan da sakın, ı.usurıu. emııi
tli bir hava teneffüs edivor
nuz. Ortada telaştan eser yok. 
n bunun hikmetine akıl er

remedim. Bana anlatır mısı
ı? 

Cevap verdim: .. 
- Birkaç sebeP var. İlk on-

t bünyelerin mikroba ka.rsı 
ukavemeti meselesi ... Hepı -
iz biliyoruz ki, bu~nkü ~ar: 
n en öldürücü silahı, besıncı 
1 adı verilen telkinler ve ze-

ir lerdir. Bunlar doitrudan doi
ya bir milletin ruhunu öldü-

· yor. O zaman maddi müdafaa 
lihını tutan el kendi kendine 
vşiyor, iniyor. Milletin bek.a 
mi, yaşamak sevki sönüp ~
yor. 
Avrupa devletlerinin bünye -
ri için bu korkunç mikrop ye-
idir. Bünye buna karsı ınuka
emet kurrruya imkan bulma -
ıştır. Zaten sınıf ve zümre 
enfaatlerinin çarpışması, ı:n~l
ruhu inhilale ulrattı~ı ıçın 

ikrop derhal öldürücü tesir
~österebiliyor. 

_Halbuki bizim yakın tarihi
z beşinci kol faaliyetlerile 

oludur. Kendi kendini Osman-
İmparatorluiunun mirasçısı 

. Yan Avrupa devletlerinin hep
' nesillerce müddet bizim bün
c:n'1ize, çeşit çe,it beşinci kol 
ıkropları qılamıya çall$11l~

.. lT. Netice şu olmustur ki. 
unve bu mikrobu tanımış ve 
una karıı mukavemet sil!hla-
~nı kurmuetllr'. Biz hepimiz be-
1nci kol mikrobu ne demek ol· 
Uiunu ı>ek iyi biliyoruz. Dün
ada bu isin · bizden kuvvetli 

thütehassısı yoktur. Bunun için 

t
iarfedilen bütün ~avretlere rd

en mikroplar bünvemiz jçi.,e 
kulamamış ve izleri derhal 

tize çarpmıştır. 
L~~inci bir sebep, tecrübeleri
•rıızm acılığı ve cok1u~udur 
J!l ismarkın bir söıü var: •Fert-
~ Pek nad r surettr tecriib<>
~en ders alırlar. Milletler hiç 
t-1ır zaman ... • Bizim tecrübele
rimiz o kadar ac-ı olmuştur kı. 
bütün millet bunlardan ders a
,l{lhilecek bir ol~unlu~a varmıs-

Bombalandı ZÖR YAPTIRILACAK TL.rkıveve 1! decek, ı! rdüklPrı. ku sahsivetlcr: :etrc:fında sun'i 
Atina, 18 (A.A.) _ Estia A- mi bu mc<'muaya yazac1ktım. bır sıs yaratırlar. 

· t · b k 1 Başl ca vazifem de İsm0t İnönü V h k.k. · .. _.__ r.~-·a-·da .. _ Ja ~aze esı aşma a es.ndf> dı- 1 . e ~ ~ ı ıns:ınca s cı••ele -
...... unaat. , ... - yor ki: i e bir mülakat yapmak ola - rının gorulmesine. ani; ~ılma _ 

y .... Çıktı Milli facia anında Elen rıııllc- caktı. sına VE' .halk tar-afınd ... ':'\ -
Londra, 18 (A.A.) _ Hava Neza- tinin milli ruhu daha avdııı o. D"r€cesiz sevindim. Çünku dan sc_:vıl~esine set çC"':erler. 

retinin istihbarat servısl bildiriyor: larak tezahür etmektedır. Helli Türkiyeyi _görmek. hayatımı" Huluskarlara bakar. · 1 • ..,t 
Dtln gece yapılan akınlar etınasın· krU\•azörü faciası. Yunani-;t~nın en tatlı rüyalarından biri idi. hettik!cri s:yasi ad .. mın c-i 

da İngiliz ta:vyarelerl Brenbıng'da- istikbali hak.kında cesarı>t ve- Yalnız şu tereddüdüm va dı: voktur. halkın havrı:ınlık d v

ki Yunkenı fabrlkaaile buna mUca- ren hislerin izharına sebep ol- Acaba Ismet İnönü nasıl bir duğu ne kadar mezivet vnrsa 
vir tecrübe tayyare meydanında mu- mustuı. adamdı? Doitruva baglı kal - hepsi onda toplanmıştır. K _ 
hlm haaarat vukua getirmişlerdir. Her şevden evvel müretrnba- mak şartile onun hakkında oku- ru voktur ve olamaz. -
Dlg'er iki tayyarenin pilotları fabrl- tın hareketini tebarüz ettirm:>k yucuları.ma. iyi bir fikir verebi- Bu sun'i hava insanı 0 ka _ 
kanın atelfler içinde olduğunu gör- münasip olur. Unutmam;ılıdır lecek mıydım? dar şaşırtır ki, hulüskarca lel-

• • 

milfler ve bombalarının henUz yan- ki, harp halinde olmıvan ve Tereddüdümün yerinde oldu- kinlere karşı bir mukavemet 
mıyan bir kısmına isabet ettiğini n:ımi ve dini bir bayrarıa sure- Etunu inkar etmek RÜçtür. Cün- ı mevli uyanır ve asıl hakikati 
mU.,ahede etml.'1erdir. Diğer bir pilot + ıarısusada iştirak eden bir kü btilriin bütün dünya bir pro- keşfetmek için insan ~özleri-
mUUıf.7 bir inflllk duym~tur. ı!emi bahis mevzuudur. Bunun- paJ?anda meydanı halini almış- ni dört açar. Amerikalı m"'·~p·,.,.y~ ,..·· .. e İsmet fnXnü"'~·n 

tenll'da ~ ~4e. da la beraber, Helli'nin deniz erle- tır. Hakikatle propa~andanın İsmet İnönü ile brşılaşmak ifn::fe e•'c~i'<' ... vegfrnl' fotoğrafı 
.,......._ ••" ;tu. Bir ~ ili d~ harıt l-ollentıı ıakı- h .... ...&..-.... t.a. ____ ,__ .:----· r 1ıı K arak UuuuunuÇlztn<e!' .. -ıruıUJUu. ~ ..... •• •Y•V~~·çıbr- \inün kar' a C1k ca·bu ·:ı 
~hmtdt ııo tipinde btr .Al- n ~iyi ve yaralıları Bundan başka n.er bu~k ada- k~n beninı de bütün twıld.ı .t- tenkit mevıllenm b r ar.da 0 - [Bu ti\ 

11 

man t&yyareetni alevler içinde dO- k.uı:umak için bütün Ravretle- rnın etrafında bır huluskarlık lahlarım s'ivrilımitti. Çünkü lıldı. İlk hissim. foto~afçıla nın lf bir (1 enka 
'1h"dtıgilnll beyan etmlftir. Frank- rını sarfetmişlerdir. Geminin '-<ıvası ".aratanlar ve bu saye- bu~nkü dünvanın bu umumi kızmak oldu. Türk Cum"ıırr Bıze ya ... acagı b 
furt'da bir demir fabrikası ve tayya- k~r~a:.ılması imkansız oldu~u d~ ken?ı. hesabına mevki Y.•ı>a- huvunun tesiri altında bulunu- isinin bu~üne kadar yfülerce langı<'ını ık nc-ı sa 
re depoları w Kolle'da da bir tayya- 20rulunce tayfası kıvmetlı eş- bılecejlını zam~edenler hıçbir yordum. fototrafı çekilmişt'r. Fak t yatı hakkn da ı 
;.meydanı ciddi huara utratılmıt- =i'===(=Devunı===Sa=: =S,=8=ll=:=!=)==m=em=l=ek=e=t=te:=e=k=:s:=ık=o=l=m=a=z=. =B=e=n=ce~=Ç=an_k=ay=a-k·öşkil~:S:· =nd==-e=la:ıı:m=e=t=ln==ö•-======(=De='=arn=ı=8=a=:=2=,=s=·u=:=G=)=o.ı::_~ ... b~a:ş:.;._:ıa:n:!!:1?:.;,;n~=··:ha:::::::":";;";;':;':;':':"; 

HAVA KUVVETLERİNİN 1 y ZAYİAT v ASATISt z • F 
Londra, 18 (A.A.) - Yeniden mır uarı arın 

kontrol edilen rakamlar resmen net-

~~ =· :;ı:rw: Merasimle Açılıyor 
Uzerinde Almanların zayi ettikleri 
tayyarelerin adedi 492 yi bulmuttur. 
Bu auretle vaaatl olarak günde 82 
Alman tayyaresi dUfürülmUft.Ur. Bu 
vaııatlye nuaran günlük zayiat fÖY· 
ledir: Puar gtlnU 86, Pazartesi 82, 
Salı 78, Ç&rf&Jllba 31, Perfe111be 180 
ve Cuma 75 tayyare. 

Ayni altı gtln sarfında lnglllz ha
va kuvvetleri 115 tayyare kaybet· 
m1'lerdir. 

Yine ayni mtıddet zarfında tayya
re dAfl bataryaları da 57 düşman 

bombardonan ve avcı tayyaresi c:lil· 
tUrmilflerdir. 
ALMAN TEBLİliİNE GÖRE 
Berlln. 18 (AA.) Alman ordu-

ları baflruinandanlığı t bllği: 

Blr denlSal,tı 32.300 tonluk dü.f
maıı Ucaret gemileri batırdığını ha
ber venniftlr. Dün gündüz ve bilhas
sa 18 AjıUrto8 ~esi Alman hava 
kuvvetleri lnK!ltereye kal'fı istik.fa! 

(Devamı Sa: I, Si: 7) 

.... ,._.. Bir lhtü llJUfecell Olu Ticaret 
WeldU •set ToPfMtl• Db imin &itti 

İzmir, 18 (VATAN Muhabirin· mlre gitmiştir. Vekil hareketinden 
den) - lzmtr Enternasyonal Fuar'ı evvel bir muharrlrimize beyanatta 
Salı günü açılacaktır. Hazırlıklara bulunarak demiştlr ki: 
devam edilmektedir. Açılış töreninde c tzmlr fuarını açmak Uzere gi· 
~ bin davetli hazır bulunacak, Be· dıyorum. Dönilşte ıııze bu seyahatim 
ledlye Reisi Behçet Uz, bir nutuk hakkında izahat vereceğ!r.l, Şlmdlll 
aöyllyecek ve bu nutku Ticaret Ve- söyllyecek fazla biı' şey yoktur. Yr 

kilinin söylevi takip edecektir. Ti- nız Iral< dcmtryollarıııın bir mura 
caret Vekill, evvell muhtelif de\ ıet hasını bekliyorum. Surt:, e hat 
pavyonlarını gezecek ve bundan son- murııtıhası da Ankaraya gelccekt 
ra da Belediye gazinosunda verilecek De\kt Demiryollan ile beraber uç 
ziyafette hazır bulunacaktır. Vel<ll, \e muhtelif tarife müzakereleri y 
yarın gelir gelmez bazı tüccarlarla pılııcaktır. 

hubıhalde bulunacak, ezctımle hay- MUddetl bltmı~ olan anlaşrnc\I 
van ihracatını tetkik edecektir. yoktur. Yalnız Balkanlardan vAkl 

TİCARET VEKiLİNİN lan n'nr c-a uarda bugüı ıın şartlar 
BEYANATI na lnt1bak edecek mUzakercler , 

Ticaret Veklll Nazmi Topçuoğlu ı reyan edecektı Rt m\;ı.erle ... rl• 
dUn saat on birde lzmlr vapurlle tz- (De\antı Sa: s. ~ü: ı) 

1 Dünkü Spor Hareketleri l 

Somali Cephesinde Muhtelit Tedrisat 
ltalyanlar Yeni 8 S K ld J 

Mevkiler U ene a ili ıyor 
Elde Etmişler 
İtalvada bir mahal 18 (A 

A) - İtalyan orduİarı karar: 
J.?ahının .?1 numaralı tebli~: 

Sarıyerde Bir Er1....2k 
Ortamektebi Açılıyor 

Somalı de ileri hareketine de
vam. eden ve Gilia'dan hareket Maarif idaresi, bu ı::ene de, 
etmış bulunan b'..r kıtamız şehrin mektep ihtiyacını kar
B.ulhar'ı işol etmiştir. Diie; fc:damak için tedbirler almı tır. 
"l:r kıtamu. Lafaruk yakinine dare tahsil ca_ğındaki çocukla. 
·~sıl olnıuştur. rın savısını tesbit ettirmiş ,.E' 
, Mandera'da Hind kıtaatının bunları normal mevcutlu mck
{Uvavı. külliyesinden bir müf- teplere taksim edıncc şeh rd" 
~~~· ~~z~.m karakol kuvvetleri- ve cıvar köv crd yeniden .l 

zı aorur aörmez kaçmıştır mektepler açm ı : zaruri o!du-
~rbera'va karşı yapılan hare- ~u neticesıne ' r- ır. 
~ta ist rak eden tavvarelerı. Bu itibarla 'en iden 21 köy 
ız~on _biri dönmemistir. mektebi açılacaktır. Bu mektep-
Ş~malı Afflkada düc:manın Ieri kov kanunu muc'bincc kö., -

"n'.7. kuvvetleri. Bardia'va ve lüler ., apacaktır. Çatılarının o. - - ...;...--------
-tahıle 'tarşı büyük ve küçük tülmesi ıçin hususi idare btitçe- -~~~·~"~!!~~~~~~~~~ 
:7ut.a 300 e vakın mermi endaht sine de 30 hın liralık bir tahs·- NCtlir : 
. n:ıış, asker arasından bir ki- sat konulmuştur. Kartalın $e'i h· 

~ nın. v~ralanmasına sebeb:vet li. So,ğanlık, Bakkalkoy, Kurna; 
vnrmısür. gatalcanın: Bovalık. Ömerli. istiap Haddi Bombardıman tayyarelerimi7. rcünlü; Sılivrinın Büvük Kı
derhal taarruza .ll..,.erek, düs_ hclı. Cüce Sevmen, Büvük Ça-.... y k · Dllnyanın her 'f'rlnde ,. .. : 
man gemilerinin vardımına ko- vuşlu, Çavırdere. apaj!ca, u- ., -..-

d
.. 1 l G · ·· B trannsym, ot 

c:an uc;m"n tavvarelerine kar. çük Kılıcı. umuspınar; e\-

h Ö 1. Kıl J S apJ tiyatronun, az nı 
st m · "'"l'lhevP ıriric:mi"~"rdir k'>zun mer ı, ıç ı. •r -..... · ~· ' B ·ı K"' thanr-· mekteı) ınıfının ı , '"<:""~"'" Glf"ster Gladiator nar: evol! unun a,..ı ' 
·~ı .... ...,; ~f'J'\ edi tav' arec;· dü- Bakırkovün Ate lanı: :Yalo\a- dır. Bu hadd n a 

• : ı.·.. İJ... tavvares·n;.· nın Elmalı; s.ıenın Haçilli lar. 
'i ': -·· l)lrı"sı muhten•old;r kôvler nde ma ~ f n pl"• ,.., 
,.,.. " .,lrr mizden ~cü dc'nm~ ıöre me ·tep ins sına b~ ~an
r- -· ·,. mıstır. Bu mektep er te rıııı v 
"' ' • l1' .. "-içlerimizdPn birı, At- ,·elde ıkmal ed lrr k C'ümhur -

les ('1·"a"u .. u.,(la f ..,giliz}{'r· .. vet bavramında tedrisata baş
.. d•)t·•·7. b!n tnn h"r'l"iT"1eki bir lanacaktır. 

" ı.~, .. ,. o:r~-:.,;..,; 'ııı••"""'"hr Sehrın yenı ilkmektepleri 
tT A" "iP - "T ,. 9' ... T.''"'U't'~ ~'YA için bir!alar tutulacaktır. Fatıh-

V • -~, •• \ 5JYORT. " te Halilive med~escs nin 67 ncı. 
t p\v ..ı .. hir m~hal· 18 ~. Zincirlikuvuda lnc'rli medrese

A.) - 1talvan ordııları umum; sindf' 38 inci. Beyoğlunda 44 iin
rqahınır. 70 nuMarah teb. cü ilkmektep karşısındaki bır 

ır. tste biz bu savede bir işin 
dar teferrüa•ı üzerınde durmak
an kurtuluvoruz. Dünva vazı

Y.etinı en r:eniş taraftan müta-
laa edebiliyoruz. L 1 f h d 

:Su tecrübelerimizin en mü- Dün üç mu:ıte i sa a a 

f lHH: binada 53 uncü, Ortakövde 23 
lrı~ !iz Somali.sinde Adadell't üncü mektebin önündeki bına. 

l"'tntakasında kain Jerato tepe- da 54 ünci.ı, Bakırkövde Osma-

llke3 e man % h 
lnanmn orıwk 1 
ıe, e IK'rl) e k 

lıal'~t. 

tıımırıi., ıstiklllden mahrum kal. yapılan spor hareketlerinin 
ırnanın ne demeık oldutunu mü. t f 'I"+. d .. d" .. sayfa- At k~m ııonancu haftatıı Vellf'ff'ndlde yapıldı 'e dört t»ln kişi 
\ateke senelerinde kork.un~ bir 1 a Si a or UnCU tarafından lııeyecuıla takip edildi. Resimde koşuda bulunanlarduı bir 

ıo.va. •= a. M; •> Madadar. &raP prfilrnektedlr. 

f.r·dp düşmanın kuvavı küll've- niye mahallesinde 5 ınci, Bu- tnanıyonak f'l ı 
sine karşı "i.riıilmiş olan muha- yükderede 55 ıncı ilkmektep ıs- edelim. 

ırebc, beş ~~= rı:: ~d-ı~i~~~~~tep açılması ta. lp=.bo ı.knndaıı llallmlll 

-



2 -----------------------------------VATAN ---------------------------------19 -8 · 940----

Işık ve Nur Peşinde 
Arayışlarım Nihayet 
Beni Türkige'ge 
Kavuşturmuştur 
·---MiS KUK DiYOR Ki: 

TCrldJelWI etrallll4a blylll 
lllr Alem Jl)ubyor. Yalnız 
Tlrldyede taze 'bir baJat var. 

1 

' 1 
ıı 

---------------------------------------------------------'' cVAT AN sUtunl&rında f'1rn ne? 
lise ilk önce bunu anlatıyorum.> 

Ben .Amerikada doğmu' bir in· 
anrm. (VATAN) sUtunlarında 1-
fim ne 1 Yalnız TUrklyeye ve 
Türk olan feylere hasredilen bu 
aayf alarda blr ecnebinin nasıl ye
ri olabilir 1 Pek iyi biliyorum ki, 
(VATAN), Türk hayatının gt.lzel• 
llllnl ve benllflnl sarsan ve unut
turan her türlü ecnebi tesirlerine 
k&rll mtlcadele etrneğe azıneyle

m1' bir gazete olacaktır. Bir A
merikalının böyle bir gazetenin 
•Utunlan ile alAkaaı ne olabWr? 

Cevap olarak fWlU söyllyebill· 
rtm: Btttun hayatınız Marmara 
denJzintn kıyılannda geçerse bu 
denizin ne kadar ye,n olduğunu 

keff edemeutnlz. Ben bulanık ve 
aoCUJ< At.ıantilc denizinden geliyo
rum. Bunun ~in Türk denizinin 
rttzellitlnl daha kolay farkeclebl
llrlm. Bundan bafka ben Tllrkiye
nin bUtUn gtlselliklerinde kendi 
rtlyalarımm akislerini buluyorum. 
ROyalarım, tarih ve .. lr oku

mak ve .A.ayada 11eyahat etmek su
rettıe vücut bulm"'tur. Daha dot· 
rUIUJ1U söylemek .IAzım gelirlle be
ni okumqa ve 11eyahat etrnete 
11evkeden ışık ve nur hasreti. bu 
rtlyalan da d<>lurm"'tur. Ayni 
buret, ruhumun geçirdiği birçok 
tecrübelerden sonra beni Tllrkl
yeye ulafbrınJ4tır. 

Daha çocuk iken, ruhum, btl
tlln cihanı tutan ebedi ve ezell bir 
SClsellife alt duygularla dolu idi. 
BtltUn 1ıayatıma bu manevi gU
Mlllğe göre 'ekil vermek lhtiya
Clnl duydum. lfık ve nur peflndekl 
era)'lf beni Amerikadan ayırdı, 

Dk adım olarak Yunanistanın dağ
larına aevketti. O radan da Hin
diatana yolumu buldum. 

Hindistanda yaman btr Türk 
meclenlyelinin Abide şeklinde, içti
maı tefkilAt kalıntıları '8klinde 
eserlertle karşılaştım. Bu eserler, 
bende T U r k ı ü ğ e kar'r 
derin bir alAka ve iman 

~tunn114tur. BUtUn güzel rüya
larım gerçeklf)fml.ftlr. (VATAN) 
gazetesi de bu araytflarmıı ve rü
yalarımı anlatabilmem için bana 
.Utunlarında bir yer ayırrru,Ur. 

Siz Türkler, Tllrklyenin sahibtai
niz. Fakat ben de TUrklyeye tut
kun blr insanım. İft.e (VATAN) 
ailtunlannda bana teııadUf etme
nizin hikmeti budur. 

Türkiyede bulduklarımı anlat
map bqlamadan evvel Amer.lka
dan ba.flıyar&k Yunanistan ve 
Hindistan yolile beni nihayet TUr
kiyeye ulqtıran rilyalanmı ve a
rayı,1anını size sıraalle anlataca
tmı. Ben bu araYI'lar esnasında 

birçok mabetlere, birçok camilere, 
birçok klliaelere uğradun. Baz.an 
insan ellle yapılan ibadet yerleri
nm bana veremediklerini açık çöl
lerde ve dal' tepelerinde aradım. 

Şimdi Botu sularının Marmara
ya karı'1JII sırada gf riştltf cof· 
kun raksı seyrederken bana fU his 
geliyor kl, ruhumun aradığı ma· 
nevi haz, nihayet göze görünUr A
lem içinde ifade bulabilmiştir. 

Boğaziçi, benim için manevi bir 
Alemden göze giSrünlir bir l11ınle 

giden bir geçittir. RUya ve hayal 
Aleminde doğan güzellikler, bu ge
çitte hakikat ve hareket. eek:ıne 

giriyor. BUyük camilerin teşhl 

ettiği yanm ayın çerçeveııi ıçlndc 
Boğaz ve Haliç sulannın blrle.IJ" 
meal, c09kun bir raksa giri'mesl, 
bence, güzel rüya ve ideallerin ha
kikate ve harekete çevrilmesini 
ifade eder. 

Bu manzarayı blrço~ defaJıır 

saatlerce Jıayran h&yt·an lk.~ret· 

tim. Bunun içinde: rUya aıemlerin
den çıkıp hareket halin~ geçen 
canlı bir Türkiyenln timsallr.l ı;ör
dUm. 

r- D&NTonunnz 

DiıJOR ili: 
Başağnsının 

130 Türlüsü Var 
[Gazetemizde her günlUk bir 

sıhhi öğilt sütunu bulunacaktır. 
İhtısas asrındayız. Bu sütunda 
da ihtısas esasını takibi düşUn
dUlc. İhtısaa sahibi. bazı doktorla
rımıza iptidadan müracaat ettik. 
Gllnün lhtlyaçlanna ve mevsi
me göre bize kendi sahalarına 

ait yazılar yazmalı kabul etti
ler. ılk yazı kJymeUI bir dahill
yecimi.zindlr. 1 .. 

Beıı, otomobU meraklısı bir 
doktorum. Motörtbnün bakmıına 

, alAka cösterlrbn. Bunu yapar· 
ken hatırıma dalma tU fikir ge
llr: ln•n \"Ü<'udü denilen motö
rtln ne kadar cahWyl&? Motörü
mllzlin fena lşlemeKlnden canı

mız yanar, halita düşeriz, tura
mııı:ı buranu:r.ı k~r blçıerler, ltl· 
mlzclen gtkUmllzde.ıa k&lınz. Öy
le oldutu halde kendJ motörünün 
bakımından anlıya.ıılar yok gibi 
dejiWlr. 

Bakın size bir ndıı&l söyUye
ylm: Herkealn her gtin başı at
nyablllr. l<"akat hemen heplrnlz 
haf atrıaını başlı 1ııa,ına bir haıı
talık, teskin edlcl bir takım UAç
lan da bnun JAfi blr devuı sa
nırız. 

Halbuki bat ağnsmın tam yUz 
otuz. türlüsü 'ardır. Vücudü
mUzdekl bir takım UZU\"lar, ra
hatsız. olduklarını kendi ba,ları
na ifade etmek lmkAoından mah
rumdurlar. Bunlann rallatsn:lığı 
sinir merkeı.lerlnden geçerek b&lf 
ağrı111 şeklinde ifade bulur. Yllz 
otuz ayn ayrı kaynaktan l'elen 
rahatıH7Jıklan ayni deva ile ti· 
fo.landırmak mlbnkün mü 't Tes
kin edl<'l 111'; almakla yaptıtı

mız ,ey, feryat eden bir uznı
muzun ağzını bir lld ... t lıçln 

zorla tduımaktaa ibarettir. 

işin doğrusu, .ebebe ıöte de
, .• bulmaktır. tnaan her '-'ı at
ndıtı zam- bir doktora &ide
mez. Son bir, lld ctlnde ceçtrdl
l1 yolııuz ve ifratlı hareketlere 
Köre ağrrnm ııebeblnl pekAIA 
kendi kendine keıstlreblllr. 

Arı\zı tedaviye kalkışmıyarak 

eebebe göre deva aramak, ,·lkat 

dedll'bnls motörtln balamı lçln 

ilk tavalye edecetlm ... tır. 

s.s. 

TarlbtlD Parçalar: Cümhurreisimizi Ziyaret Eden 

Kara Ablokası .. ., Bir Amerikalı 
Muharrir Diyor lci: 

23 şubat 1796 da 26 yqmda, ufak 
tefek, hıuıta yüzlü bir general Fran
sızların Niste bulunan cltaıya ordu

su> kumandanlığını almı,tı. Bu. Na
poleon'du. Ordunun Maaena, Ojero, 
Serrüriye gibi yqlı ve tecrübeli ge
neralleri bu yeni lmirlerini lstlhlaf 
ettiler. LAkln 29 martta bu ufak te
fek Korsikall bakımsız askerlere 
şöyle diyordu: 

'lnaa: 
ya ile anlafınak lUzumunu kavradı. 

İki imparator Ttlslt'te Niyemen 
nehri üzerinde bir salda bulu9t ular. 
Çar Aleksandr'm ilk 9()zleri 'u ol· 
du: 

c- Ben de İngilizlerden sizin ka
dar nefret ederim'> 

Bu ıörUşmede Rus Çarı İngııret eye 
olan d1l4manlığmı tekrarlamı' ve: 

- Ona karşı yapacağınız her ha
rekette sizin yardımcınız olacağım ! 

Demiştir. 8 Temmuz 1807 de mu
ahede imzalandı. 

c- Ne ayakkabınız, ne elbiseniz, 
ne de gömleğiniz var; ekmeğiniz yok 
gibi ve depolar bomboıltur. DüflJla
nınıZda hepsi boldur; onları alablllr- İngiltere tae, bir aene -· evvel-!'fa
slniz; buna muktedirsiniz. Gidelim!> poleon'a karşı abloka koymuştu ; 

Marmont'un dediği gibi Napoleon Fransız limanlarına giden bitaraf ge-
o gUn ölmezliğin kapmmı açm19tı ! milerl bile yakalıyordu. 

Cümhurlyet ve hürriyet havasın- Napoleon, daha 1803 te kendisini 
da palazlanan bu Konrikalı sergüzeı.,t abloka ile tehdit eden .ı.ngiltere se
adamı ilk fmıatta cUmhuriyeti yıktı, ı !irine demişti ki: 
hürriyeti boğdu, Avnıpayı on sene- - Ben de sırasında sizi ablokaya 
den fazla kan ve at.et, lıçlnde bıraktı; alacafun. Siz bize karada bir mah
İingiltereyt de mağlQp etmek istedi; pes yapacaksınız; ben de size onu 
bunun için adaya asker çıkarmak denizlerde yapacağım. 
lAzımdı; bUyWc bir ordu hazırladı; Son defa, Holanda kralı olan kar-
İspanya donanmasını da Franaa do- d8'ine de şöyle yazıyordu: 
nanmuına katarak Akdenlzden - Karadaki kudreUe denlzleı 
Man.t denizine gönderdi. LAkin Cebe· fethedeceğim. 

lltarığın biraz garblnde Trafalzar Fakat bunlar hep k~ğıt üstUnd 
bumu önünde Amiral Nelııon Jru- kaldı: HuduUarda ve sahillerde b ir. 
mandasındaki 27 büyük İngiliz ge- !erle kaçakçı türedi; Fransada Y~ 
mlai. 33 büyük düşman gemisinden ni kurulan fabrikalar mallarını ucu. 
birini havaya uçurdu; 17 sini esir et- veremiyorlardı; şeker bugünkU p. 
ti; 115 ini kaçırdı. Nelson da zaferin ra ile Uç liraya ve ancak cczanelcrd 
son dakikalarında vurulup öldü. bulunuyor; kahvenin kilosu da be:. 

Artık Napoleon için İngiltereye as- liraya kadar satılıyordu; Fransanı 
ker çıkarmak imkAnı kalmam19tı. İn&'lltereye gönderilen ziraat v 
Elinde bir sil!h vardı: Abloka... dayvan mahsulleri dökülüp kaldı V L 

Birincite.fl'in 1793 te umumi aell- halk Napoleon"a karşı nefret duy
met komitesi, İkincltefrin 1796 da mıya ba'1adı. Rusya, Almanya, A 
Direktuar idaresi ayni sUA.lu kuU .. n- vuaturya ve Danimarka bu ablokay 
mak istemiş, hatta. bunu cbolluk1a tanıdılar; lAkin 1ııveç, Norveç, Pur
mağlQp etmek> diye tarif etrnlfti. tekiz. Papa, Türkiye tanımadılar. 

Napoleon abloka için esas olarak Napoleon, Lizbonu işgal ettirdi 
şunu kabul ediyordu: Avrupanın İn- İspanyada ihtiltı.1 çıktı; halk Napolc
giltere ile münasebette bulunmasına on'un askerlerini öidilrmeyl en bil 
mO.nl olmak. Bunun için de b•JlUn yük sevap sayıyordu. Dört ayda kır!. 
Avrupayı kendi otoritesi altına alı- bin Fransız öldürilldU. 
yordu. AbJokanm ckara ablokuı> Sonra NapoJeonun Rusyaya da sal 

diye anılması bu yüzdendi. Deniliyor- dırdığı, bUtUn ordusunu kaybettiği. 

du ki: tngilterenin kurduğu ittifak netice 
dngllterenln kudreti ticaret ve sinde mağlQp ve esir dllştug11 ma 

sanaytindedlr. Avrupa pazarlarını o· ltundur. 
na yasak edince mUstemlekelerlnln Napoleon, Avrupadakl haklmiye
mahsullerl, !abrikalannın yaptığı tine lngiltereye denizden hücum e 
mallar, depolarda çUrUyüp gidecek. derek asker çılcarm&.k Imk!nuu kay· 
büyük bir <'.konomi buhranı çıkacak- belliği gUn veda etmiş bulunuyordu; 
tır. Tıcaret durunca İngilizler para- ilkin farkında değildi. 
sız kalacaklar, ticarethaneler kapa- Rlşelyö'nUn mef}ıur sözll bugün 
nacak, fabrikalar duracak, ameleye de doğrudur: Denizlere h!kim olan 
ff bulunamıyacak,aetalet b8'lıyacak dünyaya hAklm olur. 
ve bUyilk bir içtimai buhran doğa- Jf. 
caktır. Neticede tnrmz hUkQmet1' Bugünkü vaziyet 130 sene evvelki 
sulbü imzalama#a mecbur olacak· vaziyete ne kadar benziyor. Şu fark
tır.> la ki, o zaman Franaanın yaptığI rol 

Fakat Napoleon, lngılt.f'reye ve ve yenl nizam iddluı bugün Alman
diğer L'ltill edllmi• Avrupa mlllet- yadadır. Yazanlara göre HIUerln en 
lertne k~ı serbest olmak için bu çok okuduğu ve befendiği adam da 
kıtanın en büyük devleti olan Rus- Napoleon'mu,. 

1 
No. 

1 il Vatan'ın 
SOLDAN SAGA: 

Bulmacası 1 

'' K uvvetleSevgigi Birleşti
ren Yegane insanı Gördüm,, 

<Bat• blrtnetde) dar saadetli bir yer haline ~e-
hiçbir fotoirafçı, hariçte bu- lebilirdı! Türkıye, bu :keşfe en 
lunan bir insana, İsmet İnönü- kuvvetlı bir dakikasında vardı • 
nü oldulu Jlibi tanıtacak bir ~ına .ıı;öre ben kendı hesabıma 
resim alamamış, hiçbiri İnönü- şu kanaate varmış bulunuyo • 
nün tebessümündeki .ıı;üzell:ii j rum: 
ve manayı .ıı;örmemiş ve sezme- Yumruiun hikiın oldulu vah· 
mistir. şi bır alemden yükseklere doi· 

Halbuki Türk milletinin bu _ ru aiden zorlu ve sarp yol üze-
~nkü seciyesi, Türk tarihinin rinde h~kikf te~ak~in ic_as;>~ 
bütün derin manası İnönünün rını venne ~etırebilen bırı~ 
tebessümünde ifade bulmuştur. memle~et .. buıün Türki~edir. 

Türklerin büyük kahraman- .:Ataturkun ~urdu~ ~~ 
!arının hepsi kuvvetle sev.ıı;iyi Turkler~ ke?dı kendılennı keş· 
ve tatlılıiı şahıslarında birleş- fetmek ımka.!11nı hazır~am~. 
tiren insanlardır. Harp ve şid- Bu .say~.e Türkler, buJnın ~.k 
det .ıı;ilnlerinde eski Türk bah- secıyesının meyvalarını harici 
çelerini, Türk çeşmelerini, Tür- aleme de tattırmıya baelımul 
kiyenin ıüzel camilerini ve di- bulunuyor!~ ... 
~er san'at eserlerini yaratan İsm.~t . İno~u. ku~~e .. taf:b 
ruhu Türk kahramanlarının ve muşfik bir tebessumu bır 
tatlı' tebessümünde sezmek leştirebilmek imkinmı nereden 
mümkündür. alıyor? Kuvveti, şimalin açık 

Modem tarih hakkındaki bil- sahalandan, betrak, temiz ve 
diklerim İsmet İnönünün kuv. sert havasından J(eliyor. TebefJ. 
vetli bU: adam olduiunu bana sümü de çiçeklerle dolu cenup. 
anlatmıştı. Fakat bilmem ne- tandır. Türk. şimıddeki yur .. 

den, bunların tesirile hayalim- dunda kuvetinin mayaaını kur· 
de canlanan İP-önü· sert biraz muştur. Fakat cenupla temasa 
aksi bir adamdı. ' ' .'(elince onun ruhunu sevmiş ve 
İsmet inönünü .'(Örünce tatlı benimsemiştir. bte bu sayede 

tebessümünde şu manayı oku- hem kuvvetli olmayı ve kendi
dum ki. yalnız kendi üç çocu. ne RÜ~enmey~ h.em de te~ 
~unu deRil, dünyanın bütün co- etmeyı ve muşfik olmayı bili • 
cuklarını seven, dünyayı evladı yor. .. .. • 
s:?ibi sevebilen bir insanın kar- İsmet İnonu bende şu mtıbaı 
şısındayım. bıraktı: Merkezi Asyadaki yur-

Hindistanda iken bu memle- dundan 2elerek istikbale do~ 
ketin mukaddes bildiA'i insanla- ~rüyen '.l'ürk varlığının canlı 
rı tanıdım. Mahatma Gandi'nin bır tımsalı ... 
mektebinde uzun zaman ders Bu.li!Ün Avrupayı yumruk ku\I' 
güdtirn. Bir hayvanın, bir düş- veti ezmiş bulunuyor. Asya, çi
manın bilıı öldürülmesine razı çekler arasında uykusuna de
rılmıyan Gandi, h iç şüphe yok vam ediyor. Bı; ~rada Tü:1riY:e• 
ki dünyanın en tadı aci.amıa _ kuvvetle sev.li!ının ve çıçe,i?in 
rı~dan biridir. Fakat İsmet İ- nasıl birleştirilebileceğini, dev
nönü b ... na ondan da tatlı ve let reisinin şahsiyeti ile üade 
şefkatli bir adam ~ibi .ıı;orun- ediyor:: 
dü. Sev.ıı;i ve cefkati bir dın ve O .ıı:un Çankaya yokuşunu çı
itikat mevzuu .. yapmakla sade- kark_en i~im şüp~e _ile ve te?kid 
ce tatlı ve müşfik olmak birbi- meyıllerıle dolu ıdı. Fakat ıner
rinden ayrı şeylerdir. Bir taraf- ken şu ka?aate ~rmış bulunu
tan .ıı;arp cephesi kumandanı sı- V?rdum. k.ı. bu dunyada ya~va
fatile Avruparun Jıalip ordula- bılmek ıçın .. mutlaka ya ~u.ste
rını Tilrkiyeden atacak kadar bıt veya ~ole olmı~a ıhtıvaı: 
kuvvetli olma)t, dij[er taraftan yokt~r. Dunyada hala 'km.;e:l• 
da sulh zamanında bir karınca. sev~ınin yanv~na yaşıyabıldığı 
vı incitmiye razı olamıyacak bir yer _vardır. Işte bunda~ d?la
kadar sev.'{i ve şefkat sahıbi bu- vıdır kı, ben de Avrupa ıstıka
lunmak... metinden Tü:rkiyeye ~eldikten 
İnsanca sevJZi ve şefkat hak- sonra veni ve taze bir hava bul. 

kında tasavvur edilebilecek en muş ve ferahla nefes almıştım. 
yüksek ölçü budur. Bir insan i- Bütün_ bu 2üze~ duy2ularımın 
çin en son ideal olarak bun _ ahen~ını yalnız bır hıs bozuyor
dan yüksek bir merhale tasav _ du: Fotoitrafçılara ola.n kız2ın
vur edilemez. lığım ... Hiçbiri İsmet Inönünün 

uyandırdı. Ayni zamanda bir 
ruhun bafka lnaanlara ı;e.,.g ı, fe· 
ragat, fedakArlık. manevi gHzcl
llk ,eklindeki ihtiyaçlarıııı er. ivt 
memnun eden dinin MüslUman
lık olduğuna, Hind MüslUmanlı

ıtıe olan temaslanm neticesinde 
kanaat ve iman getirdim. 

Hlndistandan Amerikay:ı d15:ı

dUm. Orada hayatımı yenıllcn 'kur
dum. Fakat rüyalarım~ olan bağ· 
lılllJmı ve imanımı bir dakika içln 
bile kaybetmedim. 

TUrkiyenin etrafınd'I. bUtüıı bir 
llem yıkılıyor. Yairu~ TUrkıyede 

taze bir hayat vardır. Eğ~ Tıtr

klye kulaklarını ecnebi davulla· 
nmn gürUltüsOne tıkııyrp ya!'UZ 
kendi iç kuvvetine day:uımakt a 
devam ederse, Türk var::ğll"ılan 

Boğazın sulanndan dalı:ı coşkun, 

daha kudreUI cereyanlar akabile
cek ve neticede bu cerı y:ır.ı.u- bU· 
tUn elemli dünyaya ferah vere
cektir. 

Bana bu imanı veren sebep ne
dir? BurRya gelmezden evvel bu
nun rüyasını nasıl gördüm ve bu
raya geldikten sonra rUyanın ger
çekleıpccegıne neden kani oldum ? 

1 
TAKViM 1 

ı - Bır k"'. 2 - Tahakküm al

tındaki kadm. 3 - Kör - Oye - Am- 1 

ca. 4 Altın - TUy. :i - Bir gıda ı 
1--·4--+--

maddesl - Bir yemek - Sahip. 6 - , 

Öyle bir dünyada yaşıyo _ teb~ssümündeki '!1anayı ve ifıı
ruz ki, burada hak, kuvvet- d~vı . keş.fedememış, zapted~me
ten ibarettir. Kuvvet sahibi o- mıştı. Nıhavet Ankarada zıraat 
lan adam, haşin ve sert olmayı enst~tüsiln~n .~ir <>?asın~a _ ~ir 
meziyet bilmektedir. fotograf gor~um kı, İnonunun 

İşte ben, İsmet İnönü ile kar- ruhundan bır parçayı aksetti -
şılaşınca, böyle bir dünyanın or. rivor: 
tasında ideale uyJnın sayabile- - Bunu bana vermezseniz 
ce~im insanı keşfetmiş bulu- çalarım. 

Bugün dünya, sıkıntı ve kasavet 
bulutı&ruun istllAsı altındadır. Yüz 
milyoolarca lnaan kendılerini ya
nn ne bekledıgini bılmlyorlar ve 
karanlıkta yqıyorlar. Dllnyanm 
artuında bu saniyede cidden aa
W duyan pek az insan vardır ki 
bunlardan biri elbette benim. ÇUn
ktl ~ık ve nur ~indeki arayış
larım, beni nihayet Türklyeye ka-

-1-

Bunu izah edebilmem için size 
hayatımın bUtün hikil.yeslni anlat
mam llzım... HlkAyeye tam ba
•ından, Arnerikadakl çocukluk 
gUnlerimden bqlamak IAzım •.• Da
ha o zaman benimle rüyalarımın 
arasına gıren maddi çirkinliklere 
karşı isyan duyınUflum ... 

İşte bu hikA.yeyt yarın (VA-
T AN) sUtunlarında analtmıya 

ba,ııyacagnn. 

il &patH IMO 
P&l&BTlll 

Yıl 1940. Ay 8. GUn 28% 

Rumi 1356 - Ağustos 6 

Vakit v...u Ez.A.nl - - -
Gün114 5.14 10.11 
Öğle 12.17 5 .14 
lkindl 16.~ 9.02 
Akşam 19.03 12.00 

Yabıı 20.45 1.41 

tmslk 3.21 8 .18 

Eski bir kavim - Faydalı blr böcek. 
7 - Bir Aza. - İnleyen - Nota. 8 -
Kebabı lezzetll olur - Yerinde ağır 
bir nesne. 9 - Yapma - Bayağı - Bir 1 

hayvan. 10 - K:!kasyada bir mem- ı 

lekcL 1 ı A vrupada tA.biiyet değif- .------
tiren bir yer. 

YUKARDAN AŞAOIY A: 

1 - ~nç - Kapının bir kısmı. '' 
2 - Bir nevi para. 3 - GUzel sa- srtaaı - Mektup. 8 - Tenıt bir gıdt 
nal - Şam'da bulunur. ( - Nota - maddesidir - Bir vt!A.yet - Su. 9 -
Bir nevi içkl - Bir oyun kA.tıdı. ~ - Bir renk - Bir hayvanın tersi. 10 -
Sinirli - Bir soru. 6 - Kunduracı Faydalı bir müP.f!lııese. 11 - Büyük 

Aleti - Dllalz • Ensiz. 7 - Nakil va- bir memur - Bir kemik. 

nuyordum. Diye tehdit ettim. Verdiler. 
- Biz bütün emeklerimizi Ben de bunu (VATAN) ın ilk 

kendi iç inkişafımıza çevirdik. sayısına hediye ediyorum. 
Hayatı bütün halkımız ıçın Nilla Grem KUK 
yemyeşil, fer ahlı bir saha hali
l e koymwktan batka emelimiz 
yoktur. Kuvvetli bir ordumuz 
var. Fakat bu ordu bir müdafaa 
silahıdır. 

YATA• 

ABONE: 
İsmet İnönü ilk suallerime bu 

sözlerle cevap verdi. Israrla sor- Senelik 
dum: Altı aylık 

- Sizin koca bir imparator- Uç ayhk 
lu~unuz vardı. Bunu kaybetti-

1400 Kr. 2700 Kr. 

750 Kr. 1410 Kr. 

400 Kr. 800 Kr. 
lM Kr. iinize sıkılmıyor musunuz? A - Bir aylık 

sırlarca müddet bü"tün buıünkü 
aynlrnaz iki arkadattılar. Koleji beraber komşularınız üzerine hüküm 
bltlnn1'1erdl. 'Ontvendtenın lld ayn fakW- sürdünüz. Bu şan ve debdebt: 
teeınde ayal zamanda olnmnlflardı. Bun- devrinin hasretini bazan olsun 
dan sonra Mehmet Ali lqtlterede, Kem- duymuyor musunuz? Eski Ttir
brtç'de &aheWne devam e&mlf, Alllnet ..... ı kiye haritasına nisbetle çok kü

..,.. .......... llelunet Ali. relolverinl ellDe aldı. Ucunu 
~ dotru çevirdi. Pannatıaın ufacık 
bir lıareketl-. Sonra yokluta karışacaktı. 

bd l'ÖJldeDbert kendllllnl lçln için sanan 
lıııllaranlar, acdar, lfken«eler bir an lçlnde 
'*"8nblre kmlleeek, duracaktı. 

çülmüş olan buıünkü haritanız 
Fakat acaba kmıdl kendisinin malı mı netleri lmrt.armak vazifesini alan bir mU- da Amerlkada maden mlUlendWlfl tallslll- size kafi j{Örünüyor mu? 

teli t Cemiyete faydalı olur diye yetlşttrU- Jet, Mehmet Ali &1bl iyi yetlfllllt, olırun bir ne &1tml9U. Döndtlkten aoma da canan - Hayır, böyle bir huret ve 
fRADYOl 
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Geolrdll'l sanımtılardan :sonra Userine Wn 
lllr darpnlak ~U. Aneateııiden seçi
....... UYJllt&unılnaW} bir basta gibi idi. Bir 
u ....... Jıendl undınt ameHyattan seçt
neell. ebedi ,ıtaya kavUflMl&ktı. 

Geriye blr tek satırlık mektup bile blrak
mMUftL Hayat keıadlalnJ bu kadar aldat
tlktma soma yazıya, veda& ne ltlzam var
dı f Oelnlyete olaa l>Mtün bai'larıma 91)zW
........ ortada kökaU&, Jdmııe8lz k&ldıjuu 
~ O çeldldlkten sonra hayatın e
_. ve ebedi akına.. nud olu de\"&m ecllp ....-u. Mahdut bir akraba ve doet ma
ldtllade afacık blr claralanm. biras lztiııtü 
Ye ,Jı:eder... Hepıd o kadar- Arkadan her
kee ömmüne ne mebep ~tı f Bu. • 
www ada bile detildL 

mlş, büytltillmüıt. okaıuimaş, blrmetlere, çocutunun varlJA'tndan IAtltna duyamudL arkada9 kalnu9ıardı. Blrblrlerlıda lle\"iDcl- böyle bir elem bizde yoktur. 
va&lfelere bazırlanmıt bir \-Ucada, olgaa Mebmet AU. dilnyanın biyle bir dakfl<Mın- ne. kederine ortaktdar. Yurdun her erke~ine, her kadı-
bir dunaj'ı kendi haaaal teeMUrJerl yüzün- da vazife ba9ından Uçamud.L Ebedi raJsa.. Mehmet Ali Keınbrlç'de tarih onnn19ta. nına, her çocuiuna yüksek ve 
den blr unlyecle yok etmete bakJu var ta kavutayım diye ~ lrmdbd • ......_ Ea ıd7Me Tllrk tarllll lberlllde ........., ferahlı bir varlık hazırlamak 

mıydıf kaldırrn&l!ı kahpelik olanla. Aayanm dlrt tanımda kanlan ~ 1c1a- ~ibi bir ideal, yabancı ~aklar-
GörWmemlf ölçüde fırtınalar dllnyayı Damarlannı dolduran seldr artık bir ,.._ nlerble alt ana ~ lat' 11+r1 ı, • da yumruk sıkmaktan ve zab1-

kaaıp kavuruyordu. Bllllerce meael1k kurul• zebtr bulmOfta. Şallıll laayatma alt ıee.Gr- c11 • ...,... Ba tıetldlderl, lın ........ TDrldta- ta mem1D"lulu yapmaktan daha 
medenlyetler yıkılıyor, bllr mWetler esir ler birdenbire daralm.,ta. .... lıılal 71ll'da .... banlret ve yai'at.ma llllılretl ve........ pnlı ve şerefli bir vazifedir. 
hallıle lnlyor, milyonlarca insan, Akıbetle • bağlıyan beilar bana brfalık canltuun19tr. ııa.,.ı YUlfelerl .. ....,.... ~ lıtr lmaa - Demek ki, buaün kendi a-
rln en acılarile ~yor, in mLk ea Mehmet All. Adeta ,_aden dünya.ya gelme. ayandrmufta. Tallılll llellelert wnda 8* na yurdunuz içindeıki varlıtınızı 
tehlikeli aaatlerlnJ seçlrlyordu. Bunlarla nln tazelll'lnl d~ o.n.tı hiç tam- u Kembrtç'tm Lonclraya &itmlt. "'7ıwtll bir imparatorluıwt Yfiltü.nü ta-
ölçWÜOC'.e Melmlet Alinin büyü felı\ketl madıtı bir süratle lfllyor, b8ttla pemif ..._ Ttbtı: dosta, böJ1tk taribçl Prof_.., Tep- '1dıııruz ~D daha eeref-
k~ülüyor, küçWUyor, bir zerre ballne lnl· yatı açık blr kitap pbl l'ÖZÖ lallDde aoıb- lll'nln mallltlnde kendlae bir yer ,.,...,tı. ll, daha ferahlı buluyonunuz. 
yordu. yordu. Ba ylbek nıhl1I ltll&1 adum De pao ftrk - Biz. J(ÖZÜIDÜZÜ içeriye dotl-

Aaya ile Avru.-.m ceçlt yerini tutan Mehmtt Ali. ~ dlfünc!tl. B1111bt- talebe &l'MDlda doe&hata yalına bir..._.. ru çevirmiş bulunuyoruz. Meın-
Türk mWetlae bu arada ne kadar ağır va- kü hayatına taınamlle arka oevtrmete. Je- MINlt lmrabmafta. Melunet All, ........ lekette yapılması lizım.ı.o ta-

IWmü t;eute dokaJuMk ta.ere' Dren. zlfeler dllfüyordu ?. Her .,eyden ön<'e kendi nJ -.ııyacak hayatı loln de yepyeni lllr yo- deki laocıalardaa, kttaplanllıll sl)'IMle To1JI- kırn takım işleri bu sayede keş-
.,... &llDlD gözü bir re.ımıe karfdaftı. val'lıtnu ve llltlkWJnJ korumak vazlfelll.- lun yol<'Ul'u olmata 1ırarar ffl'dL Ba kanıl- lıbaba ..... ......._ feyls ......,.._ fettik. Dünyada en biiyük haz 
_...., ... evvel llltayat salıit.Utf yapar- Sonra laMnhta iman ve sevil pbl. baı}ka-- nı tr.tblk lçln d•ta Alamet Fudaa 1ardam 11......_ ......,. AluMlolaa1111 • prt ve saadet. yaratıcı işler ssyesin. 
a. ~ ......._ Bln-WJ'e al•ldndl Jarmı• llalduna ve varlıtıaa aayp &1bl. iliz l&znndı. Rovelverlal kddma. ...... ......._ .-...... uq nk, ...._ Mtb lıkllımlt de elde edilir. Biz yepyeni bir 

l!llldrtl 1ı1r tdılanua te9lrl altuıda p&n1&alı tutmak slbl. yarına söven duymak llbl yerl89Urdl. tld ırtmdeDberl •tıardaill .,,.... ........... bDtlbl ~ kudretini Jııa1k 11111- yurt yaratmayı, milleti ,.eni te-
....._ ytlbek kıyıRetlerl dünya yaapundan kar- la otellnclea ~ktı. Ahmet Fudm llllaltepe- metlDe. mnrana, Derlemeye \lf!\"lrecektt. Ba meller üzerinde ilerletmeYi is e-
~ Mfn... 1111 lb eneı J'1ITMJ ı.,ı- tannak, kaçırmak, yamun dünyuına a- deki evlnln yolaaa tatta. ~...... daldkalarma ka~ 11n il oe dinmiş bulunuyoruz. 

• ,.. ..- ~ 7e11. t,receil lattumak , . ...,eeı... * burelle beidemlfU. Bqka memleketlerin kudret a..r.,... 1ı1r W....,... Rem lrıendlnl konmak, Jaem llöyle __. Mellmet Ali De Ahmet Fazıl, lılrblrbldell (Devamı var) sahibi adamları da bu hakikati 

!:::==================================::=:=================================================================kelfedabu.elerdi dünya ne ka-

7.30: Program ve menileket aaat 
ayan. 7.36: JılUSlk: (Pi. ) 8: Ajana 
haberleri. s.ıo: Ev kadını. a.JO - a.ao: 
Mtlzik: (Pi.). 

12.80: PrOIT&m ve memlebt ... t 
ayarı. 12.35: Müzik. 12li0 .A.j&ll8 ha· 
berlert. 13.~: lıltlslk. 13.20 - U : MU
zilc: (Pi. ) . 

ıs: Program ve memleket saat a-
791'1· 18.0:i: MUsik: Operetler {Pi.) 

18.40: MUzOt: Radyo cas orkeatraaı . 
18.10: Müzik. 19.46: Memleket saat 
ayan ve Ajana haberleri. 20: Mlbik: 
Fuıl heyetL 30.30: Kon"'1JlL 30.~ : 

KU&ik: Dinleyici dilelderi. 21.10: 
MUztk: Keman ve piyano için DOo 
fantezıst. 21.30: Konu.tma (Radyo 
gazetem). 21.~: MO&ik: Radyo u
lon orlrelltruı. 2a.,ao: Memleket saat 
ayan, Ajana haberleri; Zlra-..t. ıı:.. 

ham - TahvtıAt, Kambiyo - NultUt 
'borllalll· (Jl'iyat). 22.46: MUatk: Rad
yo IMcm orkemtruL 23: MOslk: Dana 
mOSlll (Pi.). 3U6 - 28.IO: TU'lnki 
~,,. 'lr.apan'f, 
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VaZiyet 
Siyasi, Askeri 

Bava Mlcade?esı 
Alrlka Barbl 

Harp sahalarını umumi bir 
bakışla tetkik ettiğımiz zaman, 
,gözlerimiz iki noktaya takılı
vor: 

1 - İn~iliz - Alman hava mü
cadelesi. 

2 - Afrika kıtasındaki İn~i
liz - ltalyan kara muhatebeleri. 

İn.ı:ı;ilizlerle Almanlar arasın
daki hava çarpışmaları bu har
bin mukadderatı üstünde kat'i 
rolü oynıyacak bir mahiyet al
mıstır. Son -"elen resmi İngiliz 
tcbli~ine nazaran, İngliz ana
vatanı ve Manş denizi üstünde
ki son altı ~nlük akınlarda 
kaybolan Alman tayyarelerinin 
adedi 492 yi bulmuştur. Bu tay
yarelerin ço~u bombardıman 
tayyaresi oldu~u için pilot te
lefatının bu yekundan bir bu
çuk misli fazla oldulunu söyli
yebiliriz. 

Havalardaki mücadelenin şu 
son altı gunlük tarzına baka
rak, İn~iz anavatanına karşı 
birden ve topyekun bir taarruz. 
dan va~eçildiği hükmünü çıka
nyoruz. Anlaşılıyor ki, Alman 
kumandanlığı evvela hasmın 
hava kuvvetine hiıkitn olmak 
~ayesini güdüyor. Bu neticeyi 
ekie l'derlerse, topyekun taar
ruz o zaman mevzuu bahsola
ıaktır. 

Almanlann bu maksatlarını 
.ezen İngilizler, bu aşındırma 

mücadelesinde mümkün olabil
ciıfği kadar az zayiat ver
rnek için yeni bir müdafaa sis
te.mini kabul ettiler. Yeni sis
tem: Alman hava kuvvetlerile 
<;arpışan İn2iliz avcılarının düş
man avcılarından ziyade bom
bardıman tayyareletini hedef 
ittihaz etmelerine istinat edi
vor. Bu suretle, avcılara na
ıaran daha 1lZ silahlı ohm 
bombardımanlarla çarpışmada 
daha az zayiat vermek hedefi 
kollanmaktadır. Evvelki ınine 
kadar İnı?ılizlerin takip ettik
leri Tnüdafaa usulünde böyle 
bir tercih yoktu. Lort Biver
bruk İngiliz anavatan müdafa
ası 'kumandanlaırile yaptıRı U

cun :münakaşalardan sonra bu 
fikri kabul ettirdi. 

* Afrika harplerine ~elince: f n. 
Ririz - İtalyan kara muharebe
leri dört cephede devam etmek
tedir. Bu cephelerden birincisi, 
Sudanla Hefbeşistan ar.asında. 
İkincisi, Mısırla Libya arasında 
üçüncüsü, Habcşistanla Kenya 
arasında. Dördüncüsü de Soma
li - Habeşıstan hududunun teş. 
kil etti~i hat üzerindedir. 

İtalyanlar bu cephelerden 
bilhassa İnjliliz Somalisi üze
rinde bir netice almıva çalışı
Yorlar. Buraya üç koldan taar. 
ruz ediyorlar. 

İtalyan kıtaları Zeyla'vı iş~al 
ettikten sonM Somalinin mer· 
kezi olan Berbera'ya doğru taz
viklerini aırttırmıya çalışıyorlar. 
Berbera ve civarı bu mevsimde 
Libya'dan daha sıcaktır. 

Somali kıt'asının Berbera is
tikametinde inkişaf eden bir ta
arruza karşı tabii müdafaa hat
tı, şehrin 180 mı! kadar jlerisin
de kalan yalçın dağlara istinat 
eder. 

İtalyanlar Berbera'vı alsalar 
da ınızıldenize hakim olamaz
lar. K.ızıldenize hü.kmedebil. 
mek icin Aden körfezini kon
trol edecek vaziyeti elde etmek 

Yazan: B. FELEK 

N~d3n Kuvvetliyiz?' Japonyanın DOBRUCA Odun,K6m0rihtik8rı 
şekilde ö~renme::~;.rlnclde> UzakŞarktalci Meselesi f• t} 240 k İ 

BuE?irn hıcbir Türk voktur ki, • ıa ar uruş an 
FELEK 

~:~~;ısı~~~ta~~e;~ ;~~ı:~~ıle ~~~ Yeni istekleri Kat'i Safhada 
ze alsın. Millet; hür, müstakil --<>-- -o- 550 K F l d (Vatu) a Dlalf I 
ve mukadderatına hakim bir ftaHaad'da Albrl lhllgar Wlatlnlab uruşa ır a. ı Bır muharririn. hele fıkra 
halde yaşasın diye canını seve Oller ls"-r Mlzakerelor llaldallda muharııri dedığimiz l::onıkör. 
seve vermivecek ve köleliğe .. ~., Iertn hususi bır vasfı vardır. 
ölümü tercih etmiyecek Türk Chung - King, 18 (A.A.) - RE'U• Nlk?J:nıuı Ollterl)'or eıw--..ıı- ..... _ ...... _ _..._ Stok Balaaap Bald• Bunlar fikirlerini im1.aları al-
tanımıyorum. ter ajansı bildiriyor: Çin kaynakla- ..-.. ,IUIJIR ..... ...--

- Bir memleket icindc her- nndan alınan mruOnıata nnzo.ran Sofya, 18 (A.A.) - Siyası Bulgar Bulana KaHea GetlrllaetllıAıl lplaıliıpr L·'1da vazmakla ~ya müstakil 

1 
ınahr·ıı · d B ı •• ct3rünurler amma hakikatte da-kesin fedakar olması mümkun Japonya, Thıı.iland - Slam hüküme- ' 1 crın e u gar - Rumen g&ruş- ... 

mü? E.bette kuvvetten ve mü- tinden 4 mütaleb de b•ılunmuştur: mcleri hakkında nikbinlik izhar edil- Son günlerde odun ve kömür !i-1 bin çekiden fazla odun bulunduğu ima vazdıkları 'sayfa• nın 
ct-deleden yılan ve tatlı canını l _ 1'halland dahilinde askeri, ha- mdctedlr. Bu görüşmelerde Bulga- yaUarı pek fazla )1ikııelmtııtır. lkı anlaplnuşt.ır. şRhs:yetılc kc".:ii şahsiyetlerını 
düşünenlc>r de var. va ve deniz Uslerl tesis etmek hakkı, rıstanın eski Roma sefiri Pomenof ay evvel 240 kı.ruşıı. saulan odunun ·ruccar bu mallan vasıtaaızlıktan ~·arıştırırlar ve kanştırmalıdır-

- Elbette bulunur. Fakat bir 2 _ De."lliryollarından istüade et· da bulunacaktır. çekisi bugiln 550 kuruşa tırlamıı,tır. değil, faknt odun pi)asa.sını yükaetl· lar. 
defa bu ı(bilerin nısbeti 1'er mek müsaadesi, Romanya tarafından yapılan da- Bunun bir lhtiltlr mahiyeti aldığı· mele için getırmemelctedtr. Kimsenin hareket yolunu 
memlekette olduğundan aza.r. 3 - Bir mutekabil yardım paktı vet hakkında mütalaa yUrUten yan nı gören Belediyenin yaptığı tetkık· Odun kömUrü 6,6 kuruf& kadar tenı:·dc kendimde salahiyet ~<>

Sonra ben onlara zaten Türk akdetmek, rcsmt Dıne..'15 gazetesi, bu davetin lere göre, tgneada, Şile. lrva \'esaır yUkselml!!tlr. TUccarlar kömUrü rerek dcı( . sadPCe şahsi ka11a
demiyorum. Bunlar ferdi endi- 4 -- Japonya ve Thailand'm o.ske- bUtUn Balkan de\'letlerinin nefine o- yerlerden getirilen odunun çekıFOl ır.ıo k yUıden okka ile aldıkları halde .\le· atırrıı ortaya koymak zanıret!
seler ve şahsi ihtiraslar yüzün- r1 ve deniz kuvvetlerinin t~rlkl me- larak iki memleket arasında yeni kuruşa mal edilmektedir. Depolarda birde kilo ile satmaktadırlar. Slnekll, le :.O\'ıCT m ki; imzası az çok a
den milli halkanın dışına düş- tıal etmeleri. blr dostluk ve işbirliği devrc.'!inin uzun mUddet kaldı '!ı talcdlrde yUz. Ina ve Şile taraflannda da 60 bin ranan b r muharririn karilerınt 
mu··ş zavallı hastalardır. Bun • Mühim bir murahhu heyetinin başlangıcı olabileceğini kaydeyle- de 25 niııbetinde fire \Crditind•n ~;arsı ılk v, -·fesi kimsevi PE."''"· tona yalcın kömUr stoku vardır. ~ 
lara acınır, fakat mikroplarını Thalland"dan Japonyaya hareket e- mektedlr. odun piyasasında bir çeki o~.ınuıı den ko turmamak ve kendın; 

k . l l d d k b tall"'-t h kk d "·- KRAL BORl"S RO 240 • 2.~o kuruş~ satılmooı norr.ı-• TUccarın lhtlklr maksadlle mal top· , d b.t b' d yayma ıster erse zarar arı er- ere . u me .,. a ın a. m ....... - • MANYA v ~ ..., ... arı\'a· , rrı aıma sa ı ır a · 
hal yok edilir. kerelerde bulunacağı bildirilmekte- SEJ<"İRİLE GÖRÜŞTÜ bir ticaret sayılmaktadır. Halbuki 1 ladıklan Beledıye lktısat MUdUrlU· r s vermek, - kısacası - kendinı 
Şimdi size di~er mühim bir dir. Sofya, ıs (A.A.) - Kral Borls, bugUn piyasadaki odunlar, şubatta ğ'.lnce teııblt edilml~tır. bir e:aze•eve ye bir gazetevı 

se!-.:!bi sövliyeyim: Yakın mazi. HİNDİSTANDAN İKİ JAPON dUn birbiri Uzerine Hariciye Nazırı kesilmiştir Ye hentiz fire ml'ctarı Bu vaziyete göre, fiyat murakabe kC'rd:ne mal ederek kalmaktır. 
mizde bir istiklal mücadelesi "IKARILDI Popof'u ve Romanyanın So!ya sefl· yilzde yirmi beşi de bulmnmı~tır. Boyle o unca da ister ·stemez "" i komisyonunun tesblt ede<'""°i fl~at· 
var. Bugün en başımızda bulu- Tokyo, 18 (A.A.) - D. N. B. a· r nl kabul etmiftir. Bunun içın bu odunların !..50 karuf· ı?aze•e ile gaze•ecinin şahsiyet-
nanlar o mücadelenin fedakar- jansı bildiriyor: DOBR'JCA MES'ELESt KAT'f tan ucuz sauıma.sı icap etmek,ccl•r. lar Vali ve Belediye Reısıne arzedi· !eri bı~bir ne E?ir"şir. 
hklarile yu~rulmuş, onun için- Domei ajansının bildirdiğine göre, SAFHAYA GİRiYOR Kat'iyat merkezlerinde hllen 50 lecekUr. Türk swze elerıne her ~ıı 
den vetişerek tabii surette se'\lk Colcutta'dıı. bulunan bir Japon Uca- Sofya, ~ (A.A.) - Romanya Ha- fıkra vazmak suretile bu yaz 
ve idare mevkiine gelmişlerd:r. ret evinin mümessili Ue Budist mez· rlclye Nezareti husust kalem mUdU· Al 1 J lG t M seneyi bulan meskk hiz-
Kendilerine milletin tam em- tıeblne mensup bir r&hlp, lngiliz mıı.· rü Sofyaya gelerek salihiyetll Bul- manyaya Küçüle Bas -ıayvan mc ım esnasında mümkiin ol-
niyeti vardır. Çünkü dün em. kamatı tarafından hudut harici e· gar mahflUeı;1e temasa giı"mtştlr. :§ dl.< ·.u kadar az ı?azete deııistiı· 
niyete )ayık işler başardıklarını dildlklerinden Hindlstandan a)Tıl- Dobruca me..cıelesinin şimdi kaU bir D •ı . H } I mi !m, Bu. bir taraftan bu ka. 
millet kendi gözile R<>rmüştür. mışlo.rdır. safhaya girmesi beklenmekte<llr. erı eri Satmalc için azır IA~ nrafn. diı;ter taraftan izahı 
Bu sebeple yarın da başarmaları- AVUSTRAJ.YA • JAPONYA BULGAR Mll&AHU'AS "'. ı kül ,garip bir muhafazakf\r-
nı kalb huzurile bekler. Türk SİYASİ MÜNASEBETLERİ IIEY'ETİ AZALARI 1 ~ n nı>tıcesi idi. Bujlün neden 
vatandaşlarında ŞU kanaat var- Tokyo, 18 (A.A.) Japon Harici· Sofy:ı, 18 ıA.A.) - Crato\·a da Baman'!'l'Pa rı-r-~d&:.:l ~ e· 6•"!10)'"'-"~ f ;..ti_,. r ver clECi!l tırd m? 
dır ki, mukadderatı mızın sevk ye Nez.ı:.retinin blldirdiğlne göre Ja· Rome.n)a ile mUzakeratta bulurıacnk S· 1 ,. ...,ı;;,Q -... ..., •·-~.) C&.J• w .J On altı sene evvel bir ıilr, 
ve idaresi mes'ulivetini elle- ponya ile Avustralya arasnıda siya· olan ve tam saltıhıyl'tll elt'I Pome· Almanyo.ya thrıı.ç edilecek bir mil- c kJel·i nıd-tın blrl:.tın ma3rafl:ırır l aftada b r rnu~ahabe yazdıiırn 
rinde tutanlar bizi lüzumsuz hiç !I! münasebetkr tesis edile<"e!< ve A· nov'un riyasetinde bulunan Bulgnr yon l1r_:ıı;: kUçuk baş hayrnn deı 1• .rnil-Yll· ı: .ncalt \•nzıye.le bu •. ı· Te\·hidi Efkardan beni Vataı. 
bir maceraya sevketmiyecek - vuRtralyanın Japonyarlnki ilk se!!ri heyeti !zaları şunlardır: Varnıı. gar- ı ı .nın 1 tıınbuı. lzmir 'e I.le.-sin P·· m .... rc.ır . .ı... ı :.k-;ılar, bırlı.: yer.n ırazeie~ine çağırdılar. Şimdı 
ler, hicbir harici tesire kapıl. domlnyonlar başhAklmi Sir John nizon kumandanı General Popo\•, sa- yasalaı ı ı-an temini ltnraria~tn'tl- ı.c.1Jılerı ı • d, ;- b!ı b!rW b:ı:;-!ı bl • ebus olan \'e o sıra bir seya· 
mıyacaklar, kimseye meydan Grie Glaham olacllktır. bık temyiz mahkemeııı lzalarrnd:ı .. ını.,. •• r. Bu m!l;:taıın Uç plyas:ı.~n te\- komı~e <.ları.ı.ı. te:ı.ıhhla. c:..ı 1ı ıaı;ı .. 1 ate cıkmıva hazırlanan Ahmet 
okumıyacaklardır. Fakat beka Papazov, dahiliye nezareti umumi zıl t~in Deı·ıc.iler Bn:lg..ı1de yapılan Vck .. : h .ı .... ını,ıerc..!ır. \c .. .ı ... t. t l tl kru Esmnin vaı:makta ol-
ve istiklalimiz tehdide maruz So I' c h • d kAtibl Aughelov ve düyunu umumi- toplantıda Lt.anbt.la te!rık cdııec ... 4 Jcı .• , • ! .11 ..ıı. dui!u b•r sutunu bana vererek: 
bırakılırsa bir an bile tereddüd ma 1 ep esı n e ye mUdürü Mollov. bUyilk parli~1 ıc:ır~ılam:ıı: U~c.e ıııev 1 TÜTt\ .: . İHRACATI ARTTI - Her JlÜn buraya bir fıkra 
ve zaaf jlÖstermiyecekler, en a- 1 Murahhas heyetine eksperler \'e eut stokların te uitıne karaı ,·cı·U· .. ı.. 1 , ı. .... a ... &::ı. ,ı .. rı aı ... w,... vazacaksın! Dediler. 
ğır mes'uliyetleri derhal ala - ta'yaPlar Yenı' klıtlpler refakat edecektir. m!şUr. Bu mak~tln derıc.le.tlr:ı L.- Bu ! -ıtıı 1 • ac Fı .... ıd:ıya btiyUJc .Ber.m, fıkra muharrirliitinc 
caklar ve tam manasile son ne- ~ U rer stok beyannamesi alı"lı.u nıı. b .,ıayışım ı te böyle oldu. Ga-
fere kadar bir mücadele ıçm M k'I E E TeDICrtamekt&nler ba.ş'lanmış ve bc)ann:u"n \·emıc nıUd ı,ın ue h~.ıı. bnşı .... nşt.ır. Yuı 1 zct ci ·Burhan Felek• •Va. 
milletin önüne düşeceklerdir. AV 1 er ide tmı'ş r deli bitmiştir. Mevcut ... ok nııl:ı.~ı- tüı.Un Şi "KCtlc..ı.ıd"n bırı Yunan tU- t .. r. da doi(fu. 

Bu suretle en son karar ipti- w A~ıbyar lınca her tfü cara birlik .:ıır '"ile te\·· tUıı! ık haı. ıa ı yapmak uzere bır Ş 'mdi izahı Iüzutl"suz türlü si-
dadan verilmiş olunca paniğe, (Başı blrlnclde) ziat yapılacak .. ır. 1sbınbul piyasa ı mı..tnı· 'ı \ırk tı •• \.nü mUbJ.) ... e.sına yasi hadiselerle Vatım ,Jlazetesı 
telaşa, ölçüsüz ve lüzumsuz şid- detli carpışmalardan sonra ka. Maarif Vekaleti ortamektep- için a1tı yüz bin lir&iık b.r partı tef- ımrar \ .eıtk şehıınııze iki eksper \e onu istıhlat eden ôij?erleri ka. 
dete meydan kalmaz. Vaziyet zanılmıştır. Mukavemet nokta- Ierin muhtelit te:kisatmı k:-!. rik <'dil~ !' "'Cğl t:>hnıin ecmıvor. gfüıdcrmi Ur. oandı. Biz başlamış olan mea-
icap ettirince en şiddetli ted- ları şeklinde or~anızc edilmiş dırmak fıkrindedir. Bu maksatla GEI..E:-J ZAIÜI:ELCR RUf,IAı ..... " 7J."VTİNYAlil leP'imizde devam ettik. İste bu-
birden elbette ııeri durulmaz, ve uzun zamandanberi insa edil- yeni crta mektepler açılncal:' r. Sv ... .-1 gu.1de pı_,...ı;.uın.:.n. tüccar iSTiıOR ı?Ün intişara başlıvan •Vatan• 
bir takım hürrivetler umumi mis olan İnJliliZ müdafaa sis. Üsküdarda Fıstık a~acında es- nan 1 ııı. 32 \"agoıı \"C ';ı;prak 0.U:ıi TUrk • R - ••• .ı1et anlnşmıuıı da fıkra yazışım, 16 sene evvel 
menfaat namına mu vak kat ka- temi, çifte tel ör~ü ile mücch- küdar dördünci.i k:z. rırta meı.· namına 5:; ''agcn but,<lay, tür.car na- ıız., .. .1e r..oına.1 . ..ı pl:y,\Salaı-ı m~mıc- ba. ı adıi:'!•m eski sütunuma av• 
vıtlara tabi tutulur, fakat k~-

1 

h~z idi ve mağaralar içinde bir teb:, Gala tada coı:.ul.Jarı kuı _ mmıı. yedi \"agon arpa, Uç \'agr .1 lcetırnıu.h n kfillıyctıı mlkta .. da zl'y· dt> .. en bnska bir şev deiildir. 
yıtlar ancak esas maıksadın ı- çok mitralyöz tesisatı vardı. iarma yurdu bina3ır.ca Be• 0 • - nu:•rnm .. k, nltı ""-::-on yapak ıle bır tin~ ağ'ı ı..hal cdeccl.tır. Anıuırlldıı. I Kücüklukte ö~e:rıilen flY 
caplanna ,göre ölçülü kalır. Bütün bunlar, iki cenahtan va- l..ı kız orta mektebi c.cılaca!{• .1 1 vagon kt"uek gt"tırılmlştir. bulunan r:umen tkaret heyeti bu hu· lere karşı insanların naml hu-

İşte memleketimizde hem pılan bir manevra neticesinde Bu mektebe, veni nıürPcaa: e- BARSAKÇlLAR R1RLİK ııusta zc"·ttnyağı tnccarlarlle tema· ::;uc;i bir rabıtası \'&rsa m..ıeık 
kuvvetli. hem de huzurlu ve sukut etm:ştir. den kız talebe ile Beyoğlu orta KL"R \l'\!IYORLAR sa geç~ el• ıır?.usunu gti6termi~ ve haYatımızın ııencliit ne ait bei-
emnivetli bir hava bulmanızın B:rçok csliha. her nevidt-n mektebindeki tAlebelE!r alına- lhrl\Cat L.ırlilclerı o.rasmda kurul· şehrimiz tUecarlanndan iki.si bu te· Iarla kPl"dlmizi ba~lı hiuettili· 
hikmeti budur.• harp malzemesi. iaşe mevaddı ca!<tır. Sarıyerde istimlak cdi. mMJna karar verilen Barııakçılar muı temın eotmek Uzt-re evvelki 11k mız • Vatan• a kar~ı da öylJ 

Dostum, bu izahlan kanaat ve bir takım esirler elde edil. len Nemlizade konaRında açılo- Bırll!l henüz kurulamamıştır. Bu- şıı.m A ıkara)a gitmiştir. Rumenlere hu!i:usi 7.aaflarımız vardır. 
verici buldu ve avrıldı. Ben de miştir. cak olan erkek orta mektebine' mın ı:ıebebı banak işllyen \'e ııatan l ut.ılacak zeytınys~. ıhracat Bırlitl Bu~iine kadar. matbuat stl· 
bunları ilk makalem diye ki- Ha.-p sahasında Rodezya ve de veni müracaatlarla Emir,gan e,·ı .. r 16, barsak ihraç edenler 20 tir- tarafından istenilen asld nlsbeti h•nlarında nficiz vazılarmnzı 
qıt üzerine jleçirmevi do~ru Hindistan taburlarına mensup orta mektebindeki erkek talebe ı ma olduğuna ı-öre 36 firmanın \'ere- teeblt edilerek satılacaktır. takip zahmetine katlananların 
buldum. Çünkü ecnebi dostum- yüzlerce m"ktııl bclurınuş•ur. alınacaktır. Emirgan orta mck- bizden beklediklPri ,llibi .va.. 
la olan konuşmamı7.da. adı av- ı İt~yan tavvareleri, doğrudan tebi de Beykoz mektebi kızlar!- POLiS: MOTEFERRIK: tan• dan avrıldıiiımızdanbe"ı 
nı zamanda pro~ramı olan bir do(!'ruva yaptığı harekat ıle düs- le Rumeli tarafındaki kız tale- tak!bine calıstı,tımız açıklık w 
"azetenin buminkü vazivet hak- man mevz!lc>rini bombardıman be~·e ayrılmıştır. Nişantaşında k kr ., "~ ÇAMLICAY A DADANAN IRAK İLE TAYYAR"" a lı selim taraftarlı~ te ar kında ba~lı kalacai?ı ~örüş tar- etmek, mitralv. öz atednC' tut- Sa.it Paşa kona~ında da bir kız • "' ku 

..,. BI'R H R POSTALARI ACILIYO 'Vatan• a dC\ üsle ancak v-zının tam ı'fadeleri vardır. mak ve du"şmanın Berbera ıı·- enstitüsii acılacaktır. 1 SIZ . R _. 
Ü · · vetlenmiş ve Türk kari kütl-ı-

/~ ..>-~1'1-.. manında demirlemiş harp ve NIVEP~ITE KAMPI Büyük Çamlıcada Kısıklı ile Um· TUrklye • Irak arasında tayyare le Türk vatanına karsı hizmet ...,,,,...,,,. . r / ticaret gemilerini bombardı- Maarif Vekaleti, daimi bir raniye arasındaki evlere on beş gUn- postaları ile tayyare yotculutu ih· crhdimizde me"'Ie)te ilk Jririti· 
man etmek suretile harbe ış· ıı·- Üniversiteliler kampı tesisine denberl bir hırsız dadanmı,.tır. He- dası kanı.rıa.1mı~tır. Seni!! tarife.'11 la ------------- Ü T ?l' "zin genç ı~tihası açılmış o • 

1 
, rak etmiştir. karar vermiştir. Vekalet ni- 11Uz ele geçirllemiyen hırsız, bllha.cısa içın görUtmclere ba.şlanılmJ.ftır. Irak caktır. 

falya Yunanlstana İn~ilizler, Assali tavvare versitelilerin Pendikteki kamp crkeA>l olınıyan evlere mwıallat ol- yolcuları memleketlmlzckn geçerek İnayet Allahtan. 
' kampını ve Jidjir,a'vı bombar- ,Yeri~i h~timiak ettire~ektir. makta ve girditf evlerden vükte ha· A\TUpaya gıdeblleceklerdir. -------------

Tarzl'ye Verdi' dıman etmişlerse de hiçbir neti- Istımlak ~uamelesınden son- tıı eşyaları ~ırmaktadır. Hırsız hA- İKTiSAT VF..xh..t 
ce elde Pdememişlerdir. ra bazı tesısatla modern bir ll yakıı.lanamamıştır. ANKARAYA GiTTt Yunkers 

Bizi Berbera'va ~ötürC'cek o- ka"1p kurulacaktır. · Şehrimizde bulunan lktı.sat Vekıli 
(8-fi blrinclde) ]an manevra, düşman kıtaatı""ın DAl_Mf ÇOCUK KAMPLARI SEYYAR FOTOliRAFÇI H Fabrı·kalan '' İHTI.KAR y U11nU Çakır, dUn Ankaraya dön· 

yaları kaçırmayı düşünmemiş- peşinde bizim kıtaatımız oldu. Maarif müdürlliifü daimi co- APMIŞ mU~tUr. 
ler fakat jleminin kabili nakii 1 ~u halde. çekilmekte bulundu· ~uk kampları tes:s edecektir. ÜskUdarda 1cadiyede oturan sey- B b J d 
silah ve aletlerini kurtarrnıy':\ ğu ikinci müstahkem hattın Idare bu i kin mütehassıs dok. yar fototrarı;ı osep .Meraklı, çekti- TEVJo'tK FiKRETIN 25 iNCt Om 8 80 1 
himmet etmişlerdir. zantına <loi!m HerıMnC'\çt ... dir. torların da fikrini alarak brıl ı!"i reııimlerd'!n fazla para alırken suç ÖLÜM YILDÖNÜMÜ <Be91 MltDelıle) 

Estia bu münasC'betle Yu - BİR TAYYARE DÜŞl'RÜJ.DÜ ırüneşli şimal rüzgarına mah- UstUnde tutularak ihtiklr suçile ad· Te\•flk Fikretin 2.5 inci ö!Um yılı ve bombardıman uçutlarma d...a 
nan milletinin şimdiye kadar Aden, 18 (A.A.) - Dii'n Rer- fuz bulunan Florva veva Maltf.'- lıyeye gönderilmiştir. mUnasebetile bugUn saat 15 te Fik- etmlfkrdlr. İngiltere üserlnde omap-
oldu~u ~ibi "österdiği birli~i de berıtYa hücum f'dPn İtah·an pcde kurulmasını muvafık bu- OTOMOBİL retin Eyltptekl kabrinde bir ihtifal ta ve merke9de genif bir daire ieılD-
tebarüz ettirmekte ve Helli'nin bombardıman tayvarelerine kar larak buralarda müsait araziyi KAZASI de tayyare meycla1l1M11• tayyan dl· 
yerine başka bir kruvazör alın. şı ha,•alanan bir Fransı7. tav'.\·a. istimlak edecektir. Dün gcu yarısı ŞU,hane yoku,un- yapılacaktır. Halkevlerlnde de bu fi bataryalannm ve projektörl..mtn 

· · b" · 1 h h · da ıpoför Hi.laf!yı'nin 3103 n·-aralı o· ak"am Flkretin havatı aıırıeri ve m"---·· bır aurette boınbardunan • ması ıcın ır ıane_ açı ması u- ~i rlüşmanm 'r tayy8 resini I YATI NfY'.'l{TroLERİNİN ..... T • • .,.. e- -~ 
susunda ~aşvekıl Metaksasa ditşürmfü; ve diisen tayyare ÜCRETi tobtlslle 2291 numaralı fOför Sall- d~blyatımuıdakl tesiri hakkında kon- dildıği bUcHrilm-"tedır. 
v~oılan teklıften bahsetmekte Yt;rde infilak. etmiştir. . 1 Sehir ve köy yatı mekteple. haddinin takslsi çarpışmıflanlır. Tak !eranalar \erilecektir. Filton motör fabrtkala.n Binnlns· 
dır. ISKENDERIYEYE HÜCUM ri'1C ıümek iç!n birrok .. 11 parça]anmıttır. Nlltusça zayiat ham civarında tayyare leYallDll fab-

~ b k" l b . "' mura- yoktur. KARTAJ,,DA İSTİMLAK rika!arı. Readln« sınat mthnu .. ıll'l. 
. H~tt~ azı !:1Tlse er ~ !ane- Trablusgarp, 18 (A.A.) caatlar vuku bulmaktadır. Ma- Kartal ıstuyonu etrafındaki bina· Swat188', Avonmouth ,-e BornmouUl 

~erektir. 
nın ıkı kruvazor almak . ı~n ~- S~e.fan~: Ajansın ~ususi mu~n- arif müdürlü(!ü taleplerin art- ALNINDAN YARALANDI lıman ı.mtı hücumlara hedaf ol· 

c çılmasını .teklıf_ . etm:şlerdır. bırı, bır telgraf ~ondererek In- ması üzerine yatı mektepıeri Fenerde, Fener caddesinde bir o- lar isttmllk edilerek genlşle~ııec~- m~armr. 
E. ~· A. Hell_i ve Frıksos .. ık! eş ~~vazör giliz hava kuvvetle~inin şimali için bir ücret tarifesi hazırla. dun deposunda çallf&ll Muhsin otlu tir. lııta11yonun arkasında bulunan 1ngili.s limanlarına mayin dllll91-

------------- lerdır. Yu~an ~uk':1m~ı.nın tar- Italya şehirlerinin sıvil ahalisi- mıştır. Köylü çocukları. bir se- Hasan Odun kırarken yerden fırla- eııkl mezarlık yeri ile beraber bu- meelne devam edilmlftir. Ayni pce 
fzmır ..._ ... ya .. 11 zı hareketı. mılletınkının aynı- ne yapmış oldukları taarruzla- nelik vivet"eklerini Retirmek • :van odun parçulle alnından yara- raya bir park yaptırılacaktır. lnailiz tayyareleri garbi ve ..ne. 

• 11 .. • .. ... dır. Basve~~l M~tnksas halk ta- rın ilk mukabel-..inin İskende- retile köy yatı mektepleris~e lanmıştır. 111 Almanya üzerinde UQllflar ,.,_ 
Alrıs A dl rafından J?OSterılen bu tezahü. riye'de ·Mısır• dem1rlemiş olan meccanen girecekler . k AKINTJRJTRNUNDA KABLO m1'lardır. Muhtelit mah&Derde _. m Ç J'Or rattan miitehassis olduirunu ve in..,.iliz filosuna karşı yapılan netirmiyen rocuklard' a yıyecde YAPI t~KELESiNDEN TAMiR EDİLİYOR 

Y .11_.. . d"W• "' ... . "' n av a ,,~ _,,~ A tkö d da cümle Dortmundda bombalar _. 
(Başı birincide) unan mı t:'dnın ver ıı?ı ver- hücum oldu,ğunu bildirmiştir 1 beş lira ücret alınac kt . DuŞı.uLER rnavu . 1 c Akmtıburnun n kO hal 

nıelerlmlz bitmemiştir. Onlann biz- gi}erin Helli'nin yerine bir kru. 15/16 Ağustos gecesi kuvvetli Çocukları ıkurtarma ır. d Halk Partisi bina1:ında çalışan Ra· Kandilliye bağlanmış olan deniz kal>- ııtv7u:'~ar~~~ ıc:..: 
den istedikleri pamuk ve bizim on-1 vazör alınması da dahil olmak bi~ İtalyan tayyare filosu İs- da ıslahı hal eden a yukrl un- mı ile Abbas çal1'tıldarı l8kelenln losunun bugün tamirine ba.flanacalc· 
la.rdan iatedi ·· d ı f b.. ·· · · çocu arla tır GUndüz ifar u rı ver aebep olmuf!uııhr. Bnlulhrtn _. deler v timiz petrol gibi mad· uzere eve ın utun .ıhtıvaç - ' kenderiye'ye müteveccihen yo- Darülaceze Kreş kısmı d b.. kınlmuııe dUşerek muhtelif yerle· . ve gece e e • keaine yapılan bir hOcuın ..,....,... 

Ka 
ardır. larını karşılıyacak vazıvette ol. la çıkmıştır. yütülmüş ve vedi yu n a l ~- rinden yaralanm .. ardır. mek üzere Arnavutköye bir duba da halk ara.--.. - ku.....__, ___ _.._ 

rşılıklı verecettmız addeleri d ~ u beyan etmiştir İ . h • ...,ına l!e mış getirılmiftir. ........ .,....... v--· 
4 t.esb"U m uf!un · skenderıye avasına vasıl o- cocuklar Kn,i?ıthane ve K t 1 T iF EDİLDi Dört ~ aı ut 22 kJtt ~ 

e 1 e me.ttrulUz. Yunan hükumeti Helli'nin ye- lan tayyareler limanda dört da yatı mektepleri ar a • EVK m ve 
Ekmek mesel~tne gelince, flmdiki rine daha büyük ve daha k;ıv- ı hattı harp ,'!e~isi tile di~er bir- tır. ne alınacak- Yalovada Alinin amb:mna gırerek ------------- m14tır. Bunlar araamd& >ı.m-1ar .,. 

halde buğday fıyatının teı·etıuu nis- vetli bir ~emi almak .karannda- çok harp gemileri müşahede et- iki yilz lira kıymetinde ClJYaaını ça- ~· Kallwe cocuklar ek varılır. Oeoe .......-
batinde eski çe,ni tlaertnden ekme- rlır. Yunanistan da ışte bövle. mişlerdir. İZMiRn-:: BES <lE"l"Y hP lan İbrahim, mahkemede cnrmUnU T~ geçen avcı ta;nareler'iJlm 11 ~ 
~ı ~.~a70za:ınd Y~~.ıldı. Halk ekme-,dir. . Büyük çaptaki bomba yat1- KLÜBÜ AÇILDJ'<'L'•I\. ltirat ettiğinden te,•klf edUmı.ttlr. tos &'~i bir .. netli& taYJW91 dD-
0 ;TWZ.U\; ? en. " ye ık 8 (AA) B 1 ,.. ı Yurdumuzda kahve vetistiril- fUrmU.-erdtr. Alman tanan Aft ' • ç anlan un Atina. 1 · · - ır taıim muru ve tavyare dafi topların zmır. l8 (Hus•ıııt MuhabirlmlZden • 
randımanı Ue yapılacak _,_ kti d . . , . k etmek i T ı r l ) KÖYLÜTJ.ERiMfZI.N HAVA mesi için Antalyada va,..ılan bataryalap da dört dUfmMı ta,.,... -me r. evresıne ı~.ıı a ve ma- ateşi, talyanların bombardı- e e 0rı a - Beden Terbiyesi kanu- - . .., 
Bu da tetkik edilmektedir.~ 1 rd b 1 k üz b" t 1 . . f 1· . nu mucibi c h.aa KURUMUNA T'"'oERRÜLERİ tecrübeler henü7. müsbet neti- ai dUtlb'mtıfle-dlr. Bir Alman ta,,... Ticaret Vekili Nazmı· To nevra a a_ .u unma . ere ır man. ayyare ennın aa ıyetıne ne u~ gençlik klılbU a<ıl- .r.aıı. 1 ed·;,.· b' resi o.&n clOn _ _., ıe .. --

""".,...lu, k f h t b t v { t 1 mıt ve 18 19 . Ko•• .. , ıs lA.A.) - Hamam kö- ce er verm ıııı;ı ır sırada ama. e m-._r. ----
ç~ba gtlnU dö xtir r>r-... ac sını ı tıya za ı e e ı:a manı o amamıştır. - yaşındaki gençlerin -· tör arkadaelarımızdan Cevat Şa- 1 t.oeta dQfman ayiatı 88 dan • ,. 

FUAR YARIN
neceÇ.,.; T'7 1 eyl\ılde silah altına davet e- İtalyan tavyarelerinin kaffn. knydına ba,..lanmıştr. yU d E ı n l v F tm ad , A a.u..ıı: ·' '" • n en m ne a e a a ın· kir Bodrumda Yemen kahveı-;i • çı~. 

1znıir fuarı yarın saat 18 !!RTI- (li)ec~ktir. si. hareket üslerine dönmüşler- BAYINDT»DA Bht CESET da iki köylU TUrk anuı, yetmit dö· tohumile fidan yetiştirmive ve ı 
earet Vekili Naz ı T uot1 Atma, 18 (A.A.) - D. N. B. dır. BULUNDU num tarla ile on altı baş muhtelit bu fidandan yüz elli jlram kah- BUKSADA ZAnB BAYRAJIJ 
nutkU ILÇllac ırtı m Ti 

0~ V ~nun Aj'l!lSJ bildiriyor: . . Mısır mahafilinde istihbar e- tzmir, 18 ıVATAN Muhabirin- hayvanlarlle mevcut bütün menkul· ve almıya muvaffak olmuştur. BAZiaLIOI 
bu • a.airnd a ör;. ~ tek nln 29 Aiustos tarihinden ıtı~a- dildiltine jlÖre, İnJlilizler İsken. den) - Bayındırda Falaka köyilnde ıertnı dtın Hava Kurumuna teben11 Topralı ve denizi kendisine 1 Buna, ıs (Vatan Mabalılrln· 
~ iktıs~ ~ ı[;et nu u 'rür ren 1933 suııfı terhis edilecei.c deriye'de bulunan filolarının dolatan avcılar bir zeytin ağacına a- etmiflerdir. İ$ ve zevk edinmiş olan arka- den) Bura& HaYa K.,..a& 
hatlaruu söeterm a i ı::= .:;,..a ve 25 a~stosta 1932 sınıfı as.

1

mühim bir kısmını daha uzak ııılı bir ceket f'örmU,ler, blru ötede Kıymetlerı tahminen 780 Ura tu- daşımııı telarik ederiz. men.up bayanlar 30 Aj'ulıtoe ..,.. 
nüJMll t.ılıl&kJci .; t.clir • &ere çakırılarak yeni sil.iıhlııra bir üsse nakletmiye !karar ver- J bir ceset bulmuşlardır. ~bıta tahki- tan bu teberril muhltimiade ~ bayramı man...ı.etne 1ıir bahOe il&· 

IDM • alıştırılacaktır. mişlerdir. kata b&şlam.,ıır. bir takdir ıle JcaqıJanınlfbr. lOM& ~. 



Balkan Oyunlan 
Bu Sene de 
Yapılacak 

. ~ • .. 
........ 
• 

• • 

Uçak MiodelcWk 
Mlsmbakaları 

1Askeri Liselerin Su 
S~orları Bayramı 
Çox Güzel Oldu 

Aı:ke:-1 lıseler su sporları bayramı, Türer, deniz sporlarının ehemmiyeti-' 
d!in saat Hi te Çengelköyünde Ku· ni anlatan hlrkaç sözdf'n ııonra da· 
leli askeri lisesi önünde yapıldı. Li· vetlilere teşekkür etti. Bu nutku, 
se b:.~::rının önüne !lureti mft.hsuııa· meraı;ıme iştirak edecek sporcu &'enç 
dr'ı. hazırlanan yerlMi Uc; dört bın kl· 1 llğln yaptığı çok muntazam geçit 
!fillk davetli kütlesi doldurmuştu. resmi takip etti. Ve ııpor hareketıeri
Dnvetliler arasında Ordu Mütettifi ne geçıldi. 
F•.hrettin Altay, İfıtanbul Komutanı Kuleden denize atlama. elbise ile 
Ge11t!::-al l:ıohak 4vni Akdaf, Bedf'n denize atlıyarak !IU içinde ııoyunma 
Terb"ye.ııi Genel Dlr~ktörü ~neral tecrtibelerı ve ytiz.leroe gencin bu 
Ce.'llıl Taner, ~neral Zeki ı,ık ve hareketleri tekrarlııması davetlilerin 
dığer askeri erkA.n bulunmakta. idi. bUyük takdirini kazanıyordu. Atla· 
Merasime :ıaııt tam 15.30 ,da malan mUteakıp, bayrak ve filika 
İtıtikl!I marşı ile ba.,landı. A!f.· yarışları yapıldı \'e bu güzel muvaf
kerl füıeler kurmay albayı Adil fak güne de nihayet verildi. 

'/Jeai TUNGSRAM KlHPYOI 

llu une meml,.ketlmizde yaptlma
a l"l'Otokol icabından olan Balkan o
yunlarınm ahvali hazıra mlh·acehe
ınnde yapılıp yaprlıwuyaca.ğır.ds \·e 
Balkan aUeUerlnin iştirak edip et
miyeceginde mUterf'ddlt olırn Beden 
Terbiyesi tP..şkılltımızla Balkan spor 
teşkilatı araııında. cereyan eden mu
htıbere neUcclennılş ve Türkiyedcn 
bıı.şka Yunanistan, Yugosla\·ya. Ro· 
manya federasyonları harp olmadığı 
takdirde iştirake ha.zır olduklarını 

bildimıi~rdir. Bunun Uzerine spor 1 
teşkilltımrzın vermı~ oldu~ söze 
aadık kalarak bu oyunları tertip et
ıne.<ti !Azım geleceği kanaatine varan 
Genel Dlrektörlllk, oyunlann eski te· 
kılde bir hatta devamında ve hudut· 
su.z adette atlet 1'tlrak etttrilmeein
de Balkanlılarca güçlük olac&tmı ve 
bu yüzden zayıf ~ir takımla oyun
lara iştirak ~ense hiç &'itmeme· 
ği tercih edecek mllleUer bulwıaca

ğuu dilşilnerek, mUSabaka.larm iki 
.i'ün zarfında ve mahdut adetli ekip
lerle ve bunun tabit netioet1i ol~ak 

umumi taııni! yapılmadan ve mttın

kün olduR"tt kadar merasim ve te,· 
rlfattan tevakki edilerek y&lldmasmı 

muvafık görrnu.tnr. Bu ..,.t.ııar da· 
hillrıde oyunlann t«tibl için atle
tızm federa.ııyonu tek nik mUfa·.-ere 
heyeti organizasyon komtt.rini tayin 
ve bölge asba.fllanı ile ih~ o
lan dij'er birkaç zatı bu heyete ter
fik &tmı.ı,ır. 

Türk Hava Kurumu tarafından ilk 
ve ortaıneklep muallimlerine mah· 
awı olmak üzere Galatasaray lisesin· 
de açılan bir aylık uçak ve model
cittk kunıu nıhayet bulmu~ur. Bu 
kunıa ı.urak edenler arasında dün 
Zincirllkuyuda tertip edilen müsaba
k ada m odeller uçurulmuş ve derece 
alanlara merasıimle mükAfatları ve-

TENiS 
Dünkü MaÇlan 

lstanbul Kazandı 

At Koşuları. 

Son Hafta Çok 
Heyecanlı Geçti 

ampulları Avrupanın en modern ve 
en v a s i imalathanes i addedilen 
TUNGSRAM fabrikaların ın icad ıdtr. 

Geçen hatta Ta kaimdeki yeni kort· 
larda yapılan Ankara • :tatanbul te
r.Mı müıılaDalcMarının revan'ı dfuı T a· 
rabyada Te>katıiyan Jııortlannda ya
pıldı. İstanbul takımı genç eleman
larlıa Ankara lc.,..mnıa çıkmıuuna 

r~en bu k~la.,.nayı da 7 • 3 ka
zanmata muvaffak olclu ve 'u neti
celer allndı: 1atanbuldan Vedat A but 
Arıkan.dan Aıtmede 6 • 3, t · 2; İs· 
tan'Duldan Huan, li'ehmi Anka raya 
Uç sette. Ankaradan Şefik, lstan· 
buldan Muhittine 6 • 4, T • 5; Anka
radan Filip • 1ııtanbuldAn Semihe O<: 

Yarış ve Islah enctimeni tarafın

dan tertip edilen at yarışlarının al· 
tıncı ve son haftası dün Veliefendi· 
de Uç, dört bınl aşan bır meraklı 

kütlesi önUnde yapılmış ve bazı ya
rışların sUrpnzli neticeler vermesi 
müsabakaların heyecanını bir kat 
daha arttırmıştır. ~ seri Uzerinden 
yapılan yarışlar şu netlcelerı ver
m1'tlr. 

% 20 ili 40 cereyan tasarrufu temin eden TUNGSRAM·Krlpton 
ampullanm kullan1rsanız daha güzel ve gündüz ziyasına deha 

rilmittir. 
yakın bir ışık elde edebilirsiniz. 

.' 

Komite riyMettııe merkez ı.tJfar'e 
heyeti &zıumıdan .Burhan Felek ae
çilm~tir. MUaabaka programından 3 
bin, Maraton ıw.tılarile dek atlon ve 
4X400 bayrak yarıtJnı çıkararak her 
milletin Aaml on }M;şer a tletle oyun
lara iştirakine ve umumt taıınif ya
pılmarnıunna karar vererek keyfiye
ti Balkan federaayonlarile Balk an 
konfederasyonları icr a ,komitesine 

blldırml'Ştir. 

hllflJll IDlplerl Blreı• 
Paallrete Geç!r•r 

1ııtanbulda açılacak gençllk klUp
leri ile beden terbiyesi mükellefiyet 
iflerile uÇaşrnak üzere İstanbul 

beden terbiyesi mükellefiyet lşlerile 
bölgesinde ayrı bir bUro teşkiline ka

rar verilmi,tır. Bu büro bugl.lnlerde 

t etekkül eerek faaliyete geçecektir. 

BİRİNCİ KOŞU 
TIJNGSRAM 

Halis k.n.ı Arap taylara mahsuıı 

160G metrelik bu koşuda Işık bırinci, 
Sevim ikinci oldu. Ganyan 205 kuruş 

sette, İstanbuldan Arevyan, Anka· verdi. 
radan Kerime 7 • 5, 6 • O g a lip gel· 

,, .. ..... -
~H~O~LJ[[)~ 

diler. 

İKİNCİ l~OŞU 
Üç yaşındaki yedi yarm kBn İn· ---o--- BİRADERLER BOUR~A . . .... m lftu•n8JDo Son Öğleden sonra yapılan müsabaka· 

)arda da Bayan Glndor f • H uan çif· 
ti, Bayan Parkan • Kerim çiftini Ust 
sette yenmiş, tırtanbuldan Suat · 
BıUtl dayli, Şefik - Filip dayllni iki 
sette, lstanbuldan Arevyan • Hasan, 
Ankara(!an 1'"ehmt - Kerimi Uç ısette 
mağlQp etm!Jlerdir. 

giliz taylara mahsus 1800 metrelik 
ikinci yarışta birinci Şehnaz, ikirıl'I 

Tasvir geldi. Gnnyan 110, pl!seler 
105 ve 200 verdi. 

İ &TANB u L.. A N K A Ft A 1 Z M 1 A 

Diğer taraftan oyunların yapıla

cağı Fenerbahçe stadında pHıt., tri
bünler ve soyunma yerlerlle 'ıru.1arm 

'91dl .ı1 Aldı 

ÜÇÜNCÜ KOŞU 
Dört ve daha yukarı yaştaki Arap ... ,. '. ; ... , .... Eski Feyziati 

tamirine ~lanmıştır. · 

LİSANS LiSTELERi 
15 Ağustosa kadar klUplertn böl-

Dahllt nizamnameyi hazırlamak ü
zere lstanbula gelen ve bir hafta· 
deberi .letanbulda bulunan Beden 
Terbiyesi Genel Direktörü General 
Cemil Tanu, bugUn Ankaraya dö
necektir. 

üç kİflllk heyet tarnfıııdan hazır
lanan dahllt nizamnameye, Galata
tıaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Vefa 
klUpler i murahha&:lannın mUtalı\ala
rı alındıktan sonra son şekli veril
mı.tır. 

Senelerdenberi matlOp oJmıyan 

Bayan Grodeski - Vedat Abut, Miki 
Fehmi ile Fıllpe mağl6p olmuttur. 
Çıft Bayanlarda da Ankaralılar &'8· 
!ip geldi. Bu 11uretıe ikinci Ankara • 
İstanbul karşıl&'1J'IM'I da 7 • 3 İatan
bul lehine nihayet bulmuftıır. 

at ve kısraklnrma mahsus 3000 met
relik UçUneU yarışın blrinciııl To
murcuk, ikinci.si örnek oldu Ganyan 
HO, plı\s"kr 125, 160 kazandırdı. 

YATILI BOGAZİ Çİ , LİSELERİ YATISIZ 

geye vermeğe mecbur oldukları fut

bolcu listeleri, matl>u listelerin Ge

nel Direktör!Ultçe bölgelere gönderi

lememeııi dolayıelle 15 gUn daha 

temdit edilmi.ftir. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU 
İki ynşıı dnki l~!l.lls kan İngiliz KIZ Ye ERKEi{ TALEBE AYRI AYRI BÖLÜKLERDE 

taylarına mahsus 1200 mctr1>Jik ko
şuda birinciliği Umam, ikincillğl Hu
ma Hatun kazandı. Ganyan ö80, pllL
seler 205 ve 100 kuruş verdi. 

Ana, ilk, orta ve lise sınıfları için esk i talebenin kayıtlarını tecdide ve yeniden talebe kay
dına. başlanmıştır. Bütilr1eme imtihanları 27 .Ag\ıstostan it~baren ba~yacaktır. İsteyenlere 

tarifnam e gönderilir. Telefon: 36 - 210 

AVRUPAYI 
BEŞİNCİ KOŞU 

üç ve daha yukarı yaştaki İngiliz 
Ananalf • çueura,ıar 

Tehdit Eden 
at ve kıııraklanna mahsus son yarış
ta hirinci Romans, ikinci Dandi ol· 
du. Ganyan 160, pJAseler 100, 190 
verdi. 

Şekilli 

İktisadi . 
Tehlike 

Çifte bahis beş, Uçtu bahis on ye
di, ikili bahis Uç lira kazandırdı. EVKve MUHAREBE 

Brnyae!a Brik 
Bava !-\t!ramana 

2. Bas!lışlı talimatnameye göre tertip edilmiştir. 266 sa
hife tamamen renkli klişelerle st.i.sltidür. Bu renldi krokiler 
üzerinde askeri hareki.tın her çeşidi takip olunabilir. Mu
harebe hakkında çok esaslı maliımat edinijebilir. Kıymetli 

Almanya harbe girdikten ROnr a 
müddetleri nihayet bulmuf olan ti· 

YEızıı~v;or bir eıeerdir. Fia.tı 2 linadn-. L?.m--cm-- lllbal Kltalanl -----•• 
caret anlaşmalarının bir kıemını ye
niledi. Harbin devamı m üddetince 
Sovyet Rusyadan, Romanya. Yugos
lavya, Bulgaristan, Yunanltıtandaıt 

muhtelif yiyecek maddeleri ithaline .~
muvaffak oldu. Almanlar deniz ab- [ı~.lY 
lokatımın genişlig'ine rağmen, Ka- ~ 

Konva. 18 (VATAN) - Vi. 
lavct:mizin her tErafında halk 
Hava Kurumuna aza vazılmak 1 
için koşmaktadır. * Borsnmızn yeni mat-sul gel
miye başlamıştır. Borsada faali
yet ı?Özc çnrrımaktadır. 

Nişantaşmda Ka.Nkol' k&rŞıstında =ı 
YATILI ışıa Ltsııı YATısız 

( Esk i Feyziye) , 

ANA -İLK-ORTA -LISE-(Kız-Erkek) ~ 
radenlz ile Tuna ve Balkanların ka· 
ra yollan, lta.lya ve lııviçre mah· 
reçleıile .Almanyaya Şarki Avrupa 
mah.sull\t:ını taşıdılar. Almanyada 
yiyecek maddelerini mamul bir hale 

* Beledive ekmrk fiatlarında 
te·ızilat vapnı::rk için çalrnmak
tadır. Bu hususta tetkikat va
pılmal:tı>dır. 

1 - T ürkiyen·n en eski hıususi Lleesidir. Lis8.n tedrisltme. 
:•lk sınıflardan başlanır ve çok ehemmiyet verilir . Kayıt 
için her gün müracaat olunabilir. Tarifnıa.riıe isteyiniz. 

·~ ! ii~i~~ ... f~.ili' * Beden terbiye kanunu muci-
.. vlÜvsı: .,08 l ö 

.... ~ bince teşekkül eden t!"ndik 
2 - E)ski talebenin 15 Eylü le kadar k&yrtlannı enilemesi 

koymak Uzcrc kunılan ııanayi 19M l klüolerine fıza kavdına başlan. 
;;;; ' nm z r , liznnıdır. 

ALMAN YA ; 11"1. iT.ALYA .il, 
d(n itibaren tam randımanlı olmıya mıştır. 

hşlanmtı. 1037 de bıı.Jflıyan fazla Paır.t'lrmanb:m llı°('Tler•nden Frooerik l\'"oman, Alamanya), befıllyebll· * Evh'.il avı içinde Nafıa büyü" 
ithallt cihan plynııaJarmı Alman pi· n"'1< için Hltloı·e bir fo~mhl ta\ıılye t-tmlştır. Bu formüle gön-: yo} 'İnşaatı için projelerini ha· 
yasalarUe birleştırdl. Bu Aur~tıe :> • dlalkanların btltUıı hıvn m dd~Jıırale mahsulltr Almanyaya clepo edl· zırlarrıı:otlr. Derhal faaliyete f.!C 

İMTİHANA GİRMF.K İÇİN 
MÜREFTEDEN TEKİRDAliI
NA YAYA GİDEN ÇOCUKLAR 

, ,,,u ~·--, • "' \ \.A.) . 'l'ekirQaıtın• 6 sene dayanabilen gıda maddelerini l«-ektir. '\ıl('ak hu s:ı~ooe garpt.;ı harp kazanılabilir.» Hltlf'r, Gen•ral çilcccktir. 
ımal için fabnkrlar faaliyete geç- Kari Haııııha er'I, hu rorml.illi plfınlaştmuya mf!lllur c-tmı,tır. \'•rdi~l- * Aslivf' hukuk hakimi Sahir da !laşlıyan imtihanlara iştirak mrtk· 
miştl 1939 ağııst~u.,da patlıyan terfian İ::;tanbıla tavin C'<lilmic:: ı;adile rakir ve kimsesiz çocuklardan mh: grafl:;, l~ınıya \'P. Ilal'tanlardan, Almanya \·e İtalyanın g~ Mme-
Polonya harbi. makineleştirilmiş o- ki lthal.\tını J:'O!itcnnekt etlır. Bu gra flk te Türklyeden yaprlan itballt ve muh it te cnk sevilen bu kıv- mürekkep bir grup dün buradan ay-
lan Almanyayı manml!it haline getı- ptenlmernlştır. metli hakimimiz konvadan ay. rılmışlardtr. ıo ııaatlik bir mesafe,yi 
nlmdış geniş gıda stokları içınde nlmı.,tır. yaya olar&k katetmelt cesaretini göcı 
hazır blmuştu. Askeri malzeme de- ku meçhuldll. 1 ııul!tın dörtte biri, Btlçlkada tanıtı.· + Kn•wqd?ki A+:>t.iir-ı,. köc:kü- tuen yaH••l:ırın hu hareketi nıuhi· 
poları, Bunt yağlıır, mayalı ve ma- 2 ~ HolandR, Belçika. ve Frnnııa- mı, Şimali ve Garbi Fransa ile Bre· ri.in \' 1 • vtc(' T'"'ll rPfa ,A ··rı;ı ka. limizd<>k. 0%11ma hevesinin güzel bir 
y ~ıı: galetalar, kuru ve takim e- da musadere edilen ~ ,, .. maddeleri- tanvı mıntakaınndl\ mahsul kAml1en 1 nır vPrjl.,.,,ic:: Vf' vi1iıvt't tarafın- le~htlrUdUr. 
dılmış balıklar, etler, çorbalıklar, nin miktarı malCım dcğtl(lır. mahvolmuştur. ş mpanya nuntakn· dan c;Atı11 a11"""'1<:tır. -0--

mevva ezmel rl, sebze hullı.aaları , 8 _Şarki Avrupa memleketı,.rln· ııında bağlar harıı.ptır. Bu mıntaka· * K,.,nv2dnn İc:'r'":bt1 la kiilJi. İZMİRD .. '' n/\q'T' MAHKÜM 
gla."l" rcteller, şekcrlemcler, pelteler den ith(ll edeceği madJ !erin i ıt ya- lann on milyona yakın halkı yerin· vetli nıiktarc1 " ı.,.. •• ,,,., "akli ıçin GETİRİLDİ 

bi senelerce bozulıruyncak surette cı ne nısbottc karşılıya.cağı tahmin den oynamıf 'ile M"~"ValJklar, b:'llıçc- hrızır'ıl· ·~:ıp•'l"I"':' ·~-'·-. lzmirdc mulıa"cm~ edilerek muh· 
h 1 I" <'°l"Al 1 d ld l t ~ ""TL.-1~.;..:t ' • ... "l!:Q \ j 1 t 1 dö t 

RZI'' anm., ,. u ... ıı.r a o uru muıı u. edilemez. l ler baştan başa bozıılmuştur. Bclçl- ------ -------- telif cez:ı <>ra çarp ııı mış r ca· 
.\im n lkt. atçıları Umumi Harpte • _ lkame lll ka ve Fransava har içten yardım ge- gelince, bu mikt»r, an<'ak J50 mil· sus ş0hrh ıizc getirilerek haplsane-
1.. ..... lbl Al d 1 b' ,. usu e Almanların . • · . o .. 11>;., g · manyanın ıwam ı ır -·"' Ust . lemlyeceğ'ıne ve Cenııbl Fraruıanın yo•1 'I'Urk lirası kadar tııtJır. Halbukı ye scvkerlilml';ttir. 

A ,_ k •• 1a mR-·· k 1 k ih han001 muuôclerden m ıığnı kal· . . . v , .. :ır·ıo e ·' ...... ama • " genış bır zıraat :ı~hası olmadığına gl'çen sene Alma ılar 20(1 ve <.'vvelkl -o--
ti l!> ·ınt hesnp ederek mll"tem- dıkları anlaşılamamıştır bakılırsa önllmllzddti kı'n kaaar sene 2t9 mıl"O'l TUrl< lıralı.k :

0

·1:: "'k DENf7l ,İ"'ı;; r..r.:sÇLİK 
mehıı ıll\Unı da 1fi%Umu kadar 5 - Sunt olıırak imal edilen muh- 1 harp devam ettiği takdırde FrAnsa, mruldcsi alıııı~·:ardı. Harp hallndc KLÜPLElti 

1B ~ rnı 'ardır. Şu vaziyette Al· telif mad0delerııı haııı maddesinin bu kiş ikinci 'ile bllyllk bir felAkete lıuhınıın bir ordııdıı. r.u\!ı u.mam.un ı Deni:ı:li, W lA.;\.) Diln villLye-
çi~ tıır açlık t~~llk'eei ;'ev-, mevcut chıp olmcdığr b<.'111 O"f;ildir. maruz kalabilir. Almanya ve İtalya- hlr misli !azlasi!:> f."''':l l::t ihl k edil· tin kırl< iki yerinde gençlik k!Up ve 

ıııı edilebilir mı· Bugtiokti 811 vaziyet karı;;ısındn l~gnl cdllmı~ nın bu seneki rekoltesinin geçen se- etiğine göre, sulh al • ıll ciy .. karl:ır · gruplarının faaliyete geçmeleri mll
ş ttar altında .Almanyada yiyecek olan memleketlerin mevcut gıdaları neye nazaran yüzde kırk nisbetınde mevcut stoklardan Alman ve İtalyan nasebctlle bir toı-en yapılmıştır. 
ma.dd,.lerınde ı ne miktarının lstih· .Almanyaya nnklcdllmış olmasına noksan olduğu anJatılmnıtır. Bu nok- ordularının ihtiyacı temin c<lilmc· Gençlik klUp ve grupları, 30 AfW!-

llmlol tldtll 
mecmuaaı Fuar fevkallde sayısı 

Uç renkli !tir k apak içer isinde 14 

sayfa, yttze yakın r esim, Anka

ra, lzmir ve lıtanbulun en ma

ruf muharrirlerinln ·yazııarile 

yarın intiıp.r ediyor. 

ZİRAAT VEKİLİ ANKARAYA 
DÖNÜYOR 

Bursa, 18 ~Vatan Muhabirinden) 
Şf'..hrlmlMe tetkikler yapan Ziraat 
Vekili Muhlis Erkmen Uludağdan 
(Sönerek Ankaraya gitmek Uzero 
fetu'jmizden ayrı1m19tır. 

-er-

ANTEPTE BiR iDAM KARARI 
Antep, 'l9 (Vatan Muhabırinden)

Katil yUzUnd•n mahkemeye verilen 
Kilisli GA.vur lmam oğullarından 
Halllln muhakMıetıi bitmiş ve katil 

idama nıah~~ olmuftur. 

l~k \'C ne lut:2ıı.rının mevcut olduğu gore • .Almanyada hır açlık tehlike· ııanı Almanlar ancak musadere et- dikçe Almanyanın Fransa, Relçlka, tosa kııdcır bUtiin noksanlarını ikmal -----------·----
katiyetle bllınemcz. Hatta: irinin başgcistereccğtnı tahmin için 1 tikleri maddelerle , te1',fiye çalı,a- liolanda ve Polonya halkını besllye- ederek Zafer bayramına i•tlrak e-

l 31 ağW!tOS 1939 da hary baş- elde mUsbet bir tethik mnh.sulU yok- l caklardır. Balkanlardan Almanyaya bilmesine lmklln yoktur. decckler 'ile o günde tefkil törenleri 
ladıfı auada Alrnan,yaıun gıda .to- tur. Şu kadar ki, Holandada mah-1 gönderilecek yiy ecek m addelerine Lutfi Arif KENBER yapılacaktır. 

Sah ,bi ve N..,.ıyat M UdUrU: A hmet 
Daln Y ALJl(AN - BaaıldJkı yer: 

VATAN MATBAASI 

Feııınl Sünnetçi 

Emin Fidan 
DİKKAT: Yaptı· 

ran sahibi hayra 
verilmek üzere 
fakir k!ğıdlle ge
len sünnet çocuk
lannm adedi bine 

çıkarılmıştır. Ev: Suadlye lııtasyonu 
yanı. Kabine: Beşiktaş. Erib apart
manı. T el: 44895. 

Bayanı ar 
Mevsiın sonu ipekli 
ve emprimelerin 
·idden ucuz satıldığı 

Yün ipek 
magazası yeniden 
getirmege muvaf
fak olduğu n1odel 
mantoluk ve rop
l uklarını saygı de
ğer alıcılarına tak
diın eder. 

Yb l,.k 
T•al Poıtane cadllell 
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ELi ÇAB UK SUNNETÇI 
Kabine : Beyoğlu İngiliz Sefaret

hanesi karşrsı No. 47 GUneş apartı

maıı, ENJEKSİYON SANTRALI 

E\• : Erenköy. Telefon 52 .• 73 

Çocuklarını sünnet ettirmek iste
yenlerin kartlannı almak üzere ınt- ) 
fen bir hafta evvel mllracaau.n 1111· 
h- rica olunur. 

1 
• 


