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AHMET EMİN YALMAN 

SİYASI SABAH GAZETESİ 

• 1 

8lırUn harbin tek kara cephesi olan Mııır - İtalya hududunu ı3ıteren harita ile bir İngiliz tayyareri 

lnoiliz Hava Nazın 
Bir Nutuk Söyledi 
Berlin, Roma 
Korsanlarını 
Kat'i Surette 
İmha Edeceğiz 

1 Almanlar 4 in, 
İnglUzler 600 

Pilot Ka betmışıer ~ 

r 

... 

Belediye Odun ve Kömflr 
nyatını Yeniden Tesblt Edecek 

Yıl: 1-Sayı: 33 

l Von Ribb~ntrop Dün 
Musolini ile Görüştü 

Mihverciler 
Balkan İşlerini 
Tekrar Tetkik 
Ediyorlarmış 

İtalyanlar Mısırda 
İngiliz Askerini 

Tesblt Edemiyorlar 

Telkin İle AFRİKA HARBi Hava Muharebeleri 
Hava Fenalığı 
Hücumları 

Aksahyor 

Londra, 19 ( A.A.) - lngiliz · 
!:fava Nazırı Sinclair, dün öğle
den sonra bir nutuk söyliyerek, 
İngiliz ve Alman hava kuvvetk
rinin gütmekte oldukları gayeleri 
mukayse etmiştir: 

Romanya Kralı, Annesi Kraliçe Helen'i istikbal ederken 

Roma, 19 (A.A.) - Burada 
aşağıdaki resmi tebliğ neşredil
miıtir: 

'y 

Tenkit 

oy Ölçüşüyor 
Diktatörce telkinle yıldırım 
harbi yapılır, aıındınna harbi 
~-~~ İngiliz mukaveme
~ aı.nı, orada tenkit ve mü-

8.fanın devammdadır. 

aıan: Ahmet Emin YALMAN 

G1 enıen her gün Alman ve 

11 'k· İtalyan gazetelerinde ve 
c ı ı rnemlekete ait ajanslann 
ık tjdyoların neşriyatında göyle 

11~~· ııra tesadüf ediliyor: Filin 
ti ~ gazetesi. harbe ait filan 
~tenkit eder yollu bir makale 

\'c mı§, İngiliz te§kilatının kusur 
~ıl· noksanlarını sayıp dökmü§. 
led'))ngiliz mebusu, filan mese
~til~ hatalı gidi§iJ!dcn dolayı 

B ete atını§,• tutmu§ .•• 
~ ll nevi yazılarla, kargı tarafın 
Qij~f •• _kusurlu, oa~kın, ~öz ayağa 
ııu ~U§ bir halde oldugu ve bu· 
!atıf endi dilile de itiraf ettiği an
Ya 

1
rnak İsteniyor, halbuki oku

tcı? ardan çoğu üzerinde kalacak 
~kr bunun ta.mamile aksine ola
old tı~. Bugün İngilterenin maruz 
bıı. llgu tazyik gibi şiddetli bir 
k, akı karııınnda tenkidin, müna
'll l~nın serbestçe devam edebil
kueıı bir zaaf alameti değildir, bir 
,1;'et alametidir. Harici tehdit 
ı nda bulunan bir memleket, 
ıtend· 
~11 ı rnukavemetinde zaaf du-
ıq raa tela§a düşer, herkesi sustu
b r, tenkidin hiçbir ncv"ine y t 
ırakın 1 'l · b ·· b"l bi az. ngı terenın ugun ı e 

İskenderiyede 
Örfi İdare 
İlan Edildi 

Nevyork, 19 (A.A.) - Tasa 
ajansı bildiriyor. 

Gelen haberlere nazaran ls
kenderiyede örfi idare ilan edil
miştir. Hava müdafaa tedbirleri 
arttırılmış, sığınaklar yapılmış ve 
hava hücumlarında hizmet ede
cek hususi polis müfrezeleri teş
kil edilmiştir. 

İngiliz Donanmaaı İtalyan 
Askerlerini Topa Tuttu 

ltalyada bir mahal, 19 (A. 
A.) - ltalyan umumi karargarı 
tebliği: 
Düşman deniz kuvvetleri Bar

dia ile sahil mıntakasında Sidi -
El - Barrani arasındaki İtalyan 
kıtaatı üzerine ateş açmı !ardır. 
İtalyan bom'hardıman tayyarele
rinin müdahalesi sayesinde nteJ
lerini kcsmeğe mecbur olmuşlar 
ve tardcdilmişlerdir. On bin ton
luk bir düşman kruvazörü bir 
İtalyan tayyaresinin attığı torpille 
ağır hasara uğratılmıştır. 

İtalyan hava kuvvetleri bom
bardıman ve mitralyöz ateşlerile 
düşman kollarını ve motörlü müf
rezelerini her tarafta püskürtmüo
le;dir. Tayyarelerimiz Mersa -
Matruh mevzilerine hücum et
mişlerdir. 

Düşman, T obruk, Bomba ve 
Bingazi mıntakalarına hava hü
cumları yapmışsa da hafif zayia
ta ve ehemmiyetsiz hasara sebe-

(Deva.mı Sa: 4, Sili: 1) 

Londra, 19 (A.A.) - Hava 
nezaretinin tebliği: 

Dün gece, İngiliz bombardı
man tauareleri, büyük kuvvet
lerle Anvers, Zeebrugge, Dun
kerk, Ostend, Calais, Boulogne, 
Dieppe ve Havre limanlarına 
karşı devamlı hücumlar yaparak 
düş_manın istila plaolannı bozmı
ya devam etmişlerdir. Seyrisefa
ine ve askeri depolara birçok ha
~r verilmiş ve birçok yangınlar 
çıkarılmıştır. 

cAlman bombardıman tayya
releri 20.000 kademden uçarak 
bomba hamulelcrini Londranın 
üzerine gelişi güzel boşaltmakta
dırlar. Halbuki İngiliz tayyareci· 
leri hücumlarını muayyen askeri 
~?ef.le! ~zerine t.ekas~f et~irdik
lerı gıbı, ısabetlerı temın içın çok 
alçaktan uçmaktadırlar. Çok mü
him bir hedef için lngiliz pilotları 
50 kademe kadar inmektedirler. 

Bazı kimseler, Almanların a
hali üzerine yaptıkları hücumla
ra ayni usullerle mukabele et
mekliğimiz icabettiğini söylemek
tedirler. Hakikatte ise harp vası· 
talarımızı askeri hedeflerinden 
inhiraf ettirmek, ıstırap içinde o
lan Londra halkına karşı ihanet 
olur. 

Gayemiz. Almanların tayyare 
(Devamı: S. ~ Sü. 2 de) 

Diğer bombardıman kuvvet
leri de Osnabruck, Ehrange, 
Hamm, Mannheim ve Brüksel 
tevzi merkezlerine hücum etmi§- ıtaıya • Yunan stan 
ı~d~ 1 

Sahil servislerine mensup tay
yareler, Borkum açıklarında bir 
gemi kafiletine hücum etmi§ler
dir. Bir dü§man torpido muhri
bine tam isabet kaydedilmiştir. 

Sahil scrsivine meneup diğer 
tayyareler, Cherburg limanına, 
Holanda sahilleri açıklarında sey
riscfaine ve Kooy tayyare mey
danına hücum etmişlerdir. Tay
yarelerimizden yedisi kayıptır. 

48 Alman Tayyaresi Düıtü 
İngiliz hava kuvvetleri tebliği: 
İngiltere üzerinde dün cereyan 

eden hava muharebelerinde 48 
düşman tayyaresinin imha edil:: 
diği §İmdi bilinmektedir. 

Londra, 19 (A.A.) - Hava 
• (Devamı Sa: f, SU: 1) 

Mtlnaseb tıeri 
Dlzellyormuş 

Atina, 19 (A.A.) - Atina
daki İtalyan maelahatgüzarlıgı, 
İtalyaya tatil devresini geçirme
ğe giden çoculdarın 25 Eylulde 
Yunanistana döneceklerini bil
dirdiğinden İtalyan - Yunan mü· 
naııebetlerinin salah bulduğu zan
nedilmektedir. 

1940 lılar Geri Bırakıldı 
Atina, 19 (A.A.) - Stcfani 

ajansından: 
1940 ınıfının silah altına ça

ğırılması, 18 Teşrfoievvele bıra
kılmıştır. 

General Metaksas'ın Beyanatı 

Askeri Vaziyet 
': ... ~ ., .f , .•.• • ,.• • • • r ' • ..,_ 

Yazan: Emekli Albay 

Mecit SAKMAR 

13 eyliıl günü Almanlar için 
hava çok fena olmuş, fakat İn
giliz avcılan ıçin o kadar değil; 
ö~ledcn evvel ve sonra olmak 
üzere beş defa tekrar edilen fi
lo hilcumlarında İngıliz av bir
liklerı 4fi Alman tayyaresi dü
şürmek fırsatını bulmuşlardır. 

Fakat gece yapılan hücumlarda 
Londraya oldukça miıhirn hasar 
yapılmış ve zayiat verdirilmiş
tir. Gece müdafaalannda İng:
liz!crin çdk ümit besledikleri 
baraj ateşleri Londrayı kô.fi de
reı:ede himaye edememekte ol
duğuna hükmetmek mi doğru
dur? Yoksa takriben 35 kilo
metre kutrundaki büyük bir sa
h:ıyı işgal eden ve Taymis 
rnanc;abına doğru uzanan liman 
ve tesisatın çok bUyUk bir he-

def arzC'dcn Lonc;lraya Alman 
tayynı~lerinin askeri bir he
def intihabile uğrnşmad.ın bom
ba r.tmalan yüzünden Londra
nın bütün çevresinde ayni kuv
vette baraj ateşı temini imkan
sızlığından mıdır? 

~lt!11iinakap havası ya§atmıya 
ter a.n bulması, mukavemet kud
~ ının en açık bir delilidir. Diğer 
b~llfın aklı eren insanlarının da 
"c nu. böylece kabul edeceklerine 
tcrı~ılli bir mücadele zamanında 
ka ıt '1e mühakaoaya devam im· 
~ını. bulan millete gıpta ede-

li:nne f{iphe y_!>ktur. 
ta} klç fÜphe yoktur ki ağır has• 
tın~ ar . geçıren milletlerin haya
bi a d.ıktatörlük usullerinin kısa 
o)~b~·iiddet için yeri ve faydası 
,ı; dıl':;· Tıpkı ba§ınızın şiddetle 

Mimar Sinan'a 
Sahip Çıkıyorlar 

Atina, 19 (A.A.) - Başvekil 
Metaksas, matbuata kısa bir be
yanatta bulunarak başka yerler
de iktısadi felakete sebep olan 
hadiseler tesirinin Yunanistan ik
tısadiyatında hissedilmeğe baıla
dığını söylemiş ve işsizliği tahdit 
için ötedenberi alınmış tedbirler
den maada başknca yardım ted
birlerinin alınc!ığını, ölüme, has
talığa karşı sigortaya ait karar~ 
name hükümlerinin mutad t 2 ay
dan fazla olarak bir ay daha iş
sizlere ve ailelerine de tatbik e
dileceğini ilave etmiııtir. 

İngilizler 18/19 gecesi malUın 
ve muayyen askeri hcd fler ü
zerine gittikçe şiddctlenen bonl
bardımnnlarına devam etmekte
dırler. Bu gecelerde Bedinin 
bombalandığına dair bir habcı 
yoktur. Şu sırada buna lüzum 
da görülmez. Almanlann .gün -
düzün yaptıkları hücumlan ken
dilerine pek pahalıya mal olma
sına rağmen tekrar etmelerinde
ki ısrarları gece bombardunan
lannm neticelerini tesbit etmek, 
gündüzleri gözle görünen mü -
him askeri hedefler~ isabetli 
bombardıman ve hava tefevvu
ku gayesinden vazgeçilmediği 

fikrini vermek ve nihayet baz: 
günlerde av müdafaasının geçil
mesinden mütevellit fırastları 

kaçırmamak maksatlarile izah e
dilebilir. Çünkü gece hücumla -
rındnn alınan netice daha büyük 
olmakla beraber tayyare zayiatı 
azdır. 

~rı '°" k" d" . b" hl "6• zaman tes ın e ıcı ır 

bup l'Uttuğunuz gibi... Fakat 

Bulgar Gazetelerinin Neşriyatı Eski 
Hastalığın Nüksettiğini G·österiyor 

==============-==================== 
Ilı ndan sonra kendinizi yoklarsı- Komşumuz Bulgarlar, geçen harp 
~ L ..-: d b ten ve Nöyyi mllııhedesinln haksız 

b· ' uaş ağnsını hasıl e en se e-
b~ llrıı.ştınrsınız. Buna karşı ted- hUkümlerJnden sonra büyük sarsın-

alarak b"" · d t u' tılar gerirdiler. f,..;...,ai ve siyasi \> unyenız e am m • " ,,. ...... 
,1~ene '1e sağlık kurmağa çalışır· bünyelerinde türlü türlü rahatsız· 
~ Çü k'" w h !ıklar, taşkınlıklar görüldü. Bul-

t~· . n u yuttugunuz apın ba la 
İçi ırı, ancak 6.razı kısa bir zaman gar ..levlet adamlarının zı rı bu-
th n ortlldan kaldırmaktan ibaret- yük bir snbır ve gayretle bu yıkıcı 
d ' asıl sebebi bu yolla tedavi e· cereyanlann önüne geçmiye çalış-
eın~iniz. tılar. Son seneler içinde Bulgaris-

D'k tnnı Balkan komc:.ulanrun samımi 
1 

1 tat'" } .. w.. d 1 •. ..,, 
lı 1 or uguq propagan a yo • bir yoldaşı diye karşıladığımız ı:a-
ıatı tc kinleri, haksızlığa uğrayan, manlar oldu. 
det~~ geçiren bir milleti bir müd- Şimdi görüyoruz ki, Dobrucaya 
biıt~c;ın ~ürüklcr, yaldızlı hedefler kav..ışmak. bir kısım Bulgarlar ara
Rir· 'l hır gençliği coş.urur. Eğer sında eski rahotsızbklan nüksettir
•c ı~ı en İşte ztıP!r elde edilmiş- miştir. Bazı Bulgar gazetelerinde 
taı l co~kı.ınluk her başarışla eski yolda taşkın yazılar çoğal-
lcr c cnır. Fak.at böyle usul- mıya başlamıştır. Onlara aynı lisan
!nijc dayanarak t e c a v ü z la cevap vermek onların seviyesine 
ket~d~l~inc atılan bir memle- inmek olur. Her türlü hastalık e
de ın hır düzüye muvaffakıyet el- maresi karşısında duyduğumuz acı
tındetrnk.esi şarttır. Telkinler hak- ma hissıni, Bulgar gazetelerinin taş-

a ı en k'" "k b' h •• Propa uçu ır şup e, sun 1 kın yazıları hakkında da duyuyo-
•ırı b'ganda ve coşkunluk hava-
() 

1 1~ günde dağıtmağa kafidir. ruz. . k dik 
:ıaınan k l k k 1 ~ f l Bu yazıların garabetıne ço -

lar 1 u a tan u aga ısı tı- k t ı· ik b" mi 1 b h Mim:ır 
d a ır, Yürür. Fısıltı propagan- ~ e ay ır sa • 8 se 
llsının rad . l Sınaı1ın karıştırılmış olmasıdır. Bn 

leleri Yokt yo Fstnsyo~ arı, gazd: Bul~ar gazetesi çok tuhaf bir zfo
tcti, rad ur. nknt sıray~t ku . niyetle Mimar Sinana sahip çıkm~. 
•inden Yo~arın, gnzetelerın tesı· onun Bulgar olduğunu iddiaya vt 

D'k aıngı sayılamaz. Lcannr dö Vlnçiyc ait tayyare ico.dı 
ı tat .. l'"k tttitı· b or u. propaganda siste- hikayesini de yanlış bir efsancyı 

'~ ın u tab. . ... ki"~" k . 
~~td B 11 çuru ugu pe · aşı- doğru gibi göstermek maksadılc o 

gu Bibı ortaya koyan, ıerbtuıt Arkadatnnız Uluada Falih Rıı 

yatına dair bir makale neşretmiştir. 
Bu makaleyi aynen aşağıya neşrecil- 'ı 
yoruz: 

4;Esklden olduğu gibi, bugün da- ! 

Maslakta Otomobil Kazası 
•• • 

Bir Kişi Oldü, iki Kişi 
Yaralandı 

~i Bulgaristan hükfunetinin ve mil-: 11 

lı menfaat icaplarını takdir eder. l 
Bulgar siyaset ve fikir adamlnıruuı. 
hareketleri makul ve dilrüst olmak-

Ağaca çarpan otomobil kazadan sonra 

ta devam ediyor. Bu itidal ve du
ı-UstlllğUn Dobruca meselesinin hal· 

le 1 
' '" ine mimi olmadıktan başka. 

'r-! ·~tanın bu suretle tatmin e-

Evvelki geee, saat 12 radde
lerinde Maslak yolunda bir kişi
nin ölümü ve iki kişinin de ağır 
s-rette yaralanmasile neticele
nen bir otomobil kazası olmuştur. 

nına arkadaşlarından Lefter ve 
Koço"yu alarak Büyükdereye 
gitmiı1 ve bir içkili gazinoda gece 
yarısına kadar içmişlerdir. Kafa
ları tütsülenen üç arkadaş gece 
yarısma doğru yiQe otom:>hille 

oldu~r. u?a karşı; her hakikati jna atfct.miye kalkışmıştır. 

<n"" Anır• Fi& ' SU .. .__) • • · " ,.., ı,., A••,• Rulmır l!A~f"Jr.oriflin n-rı- 1 

de, diğer ko~ulannın da 
hoşnutluk duymasını temin 

(0..aau: Sa. i Sü. ı dP.) 

201 S numaralı taksi otomobi
lini kuTianan şoför Muhittin, ya· (DeVamı: s. - :lü. 2 ..:.;, 

Romanya ya 
Faşist İnkılabı 
.Örnek Olmuş 
Başvekil Muavini 
Böyle SiylOyor 
Bükreş, 19 (A.A.) - Stefani 

ajansından: 

Lejyonerlerin şefi cHoria Si
ma>, Stefani ajansının muhabiri
ne beyanatta bulunarak lejyoner 
devletin büyük faşist inkılabın
dan mülhem olduğunu ve bu in
kılabın tarihte yeni devir açmı, 
bulunduğunu söylemiştir. 

Duçe, bugün öğleden sonra 
Alman Hariciye Nazırı V on Rib
bentropu kabul etf!}iş, lç_endisi ile 
samimi bir görüşmede bulunmuş
tur. 

İki saat süren bu görüşme es
nasında, İtalyan Hariciye Nazırı 
Kont Ciano ile Almanyanın Ro
ma büyük elçisi Von Mackensen 
ve ltalyanın Berlin büyük elçisi 
Alfieri de hazır bulunmuşlardır. 

Müzakere Edilen Meşeleler 
Londra, 19 (A.A.) - Reu

ter'in diplomatik muhabiri bildi
riyor: 

Von Ribbentrop·un Romaya 
b\! son ziyaretini tacil eden ilan 
olunmamı~ sebepler hakkında 
büyük alaka gösterilmektedir. Bu 
ziyaretin mihver tesanüdünün ta
bii bir tezahürünü teşkil ettiği 
hakkında Berlin tarafından res· 

(Devamı Sa: f, Sü: 2) 

• 
Başvekil lzmirden 
Ankara ya Dönüyor 

... 
.,, ....,.. ... --""""T"il:~.._.~IJ.'m~~ 

Baıvekil, lzmirde Bele diye Reisi ile göriiJürken 

Afyon, 19 (A.A.) - Başve- lkamlar ve büyük bir halk kütle9i 
kil Dr. Refik Saydam, Aydın trJ;· tarafından karşılanmışlardır. 
nine bağlanmış hususi vagonla- Baoveki] Dr. Refik Saydam, 
rında Afyona gelmişlerdir. Bele~iye ve Vali konağında mem 

Vilayet hududunda valinin ri· leket işleri hakkında görüıme
yasetinde bir heyet tarafından is- lerde bulunmuş ve bir buçuk aa• 
tikbal edilen Baıvekil, Afyon is- at sonra Eskişehire doiru hare· 
tasyonunda mülki ve aakeri ma- ket eylemiotir, 

- Doktorcuğum, hastamız 1Jile4U gallba; bu y&kıııJarda 
çıkmıyor! 

- Bayır, daha &ebUke •tıatılm lf delildir. 
bekllY,oraz.., 
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iCMAL 
SiYASi 

Mısır Vaziyeti 
Deniz Kuvvetile 
ıni Halledilecek? 
1 talyan ilerleyiıinin zorluk

raJtl larla ka11ılaıtığı ve du
bild~~.ağa baıladığı Kahireden 
rtıahınl.ı~or. Mıaınn salahiyettar 
kıt· afılı, Seyit Barani'ye kadar 
h ktf c~en ltalyan taarruzunun 
da.~- t hır hücum bqlangıcı ol
Y tl15qna kani değilmi§. Dünkü 
1~1tnl%da ipret ettiğimiz ıibi, 
b 1 Y~n taarruzu, lngiliz muka· 

c caılc durdugu"' takdirde ta-
arrtı ' 
, . zun rnahiyeti ve §Ümulü tef· 
bre tabi kalabilir. İhtimal Mısır, 
b~iÜnlcü İcaplara göre, durmuı 
r~k \~arruzu, hakik_i taarruz ola· 

d 1 
ıı:abul etmemeyi daha fay-

a ı g"' k D·· 0 rrne tcdir. 
ta ıgcr taraftan, İtalyanın bu 
M ıtrruıa verdiği ehemmiyeti, 
b taırdaki lngiliz kuvvetlerile 
nıerabcr harekatı takip eden Ti
a cal muhabirinin telgrafından 
n ıyoruz. 

Tirncs muhabiri, Libya ile Mı· 
•ır 

arasında çölde cereyan eden 
lllııharcbelere ltalyanlardan as· 

~~ri bir çeyrek milyon askerin 
tlrdiı;.· h k ,ınj aber verdikten sonra, 
•ra. harekatına. ltalyan filosu

~~rı. da iıtirak edeceğini ilave e• 
'Yor. 

d' Bu haber tahakkuk ettiii tak· 
ırdc, İtalyanın Mısır harekatı 

için tiındiye kadar limanlardan 

:ek uıaklaıtırmadığı filosunu 
ahi feda etmese razı olduiu 

l'lleydana çıkar. Her halde İtal
l anlar tali bir hareket ic;ln Ak· 
denizde harbin ıonuna kadar 

~~2:dağı Tolünü oynıyabilecek 
1 olannı ateıe aürmezler. 

Mısırla İtalyanın taarruza• 

~ana verit 'bakımından hayli 

1arklı olan bu telakki tarzları 
talyan lc.ıtaları lskenderiyeden 

~2:ak kaldıkça devam edeceie 
enziyor. 

* 
1 ~tal.Yan - Yunan münuebet-

t~rınin eıki ger&inliğini kaybet-
ı • · h ~1 Atinadan verilen telıraftan 
~diliyor. ltalyan maılahat· 

ılİ2:arının, tatil devresini ceçir

lllcJc Üzere ltalyaya citmiı olan 
çOcuklarının 25 EylQlde Atina· 

)'.a avdet edeceklerini ıöyleme• 
~ h 1 d ayra allmet addo unmakta· 

ır. Siyasi havada haııl olan bu 

l'ıırnu,.aklık, Yunaniıtanda 1940 
~ınıfının silah altına çajırıhnası 
1. 
J1rı evvelce tayin edilen müd-

d~t.in 18 T qrinievvele tehir e

~ile de anlaıılıyor. - Ş. A. .... -
BULMACA 

, • 1 

-- _ı_ 
.., Sohtan Sata: ı - Rica etmek 2 -
41.V}•A te -• bir Bayı • Blr h&yv&n 8 -
ızı!: bir BllAh 4 - Bir edatın kıaal· 
B' lfı • Bir sebze : Bağ 5 - Fakat· 
dt~ta <1&tlık blr mıntaka • Keaenln 
7 laratı 6 - Perende • Ahmak 
da; ll'uıla - Blr meaa!e ölçüsü • E· 
l'l\ı 8 - Kısalmıt edat • Memur ol· 
0~1l ı1tıız yer • Mamıetl 9 - Blr 
llU vasıtaaı 10 - Edat • Renk ıı-

YUk ve ağır çeklı;. 
2 l't&k&rdan a,atıya: 1 - Hıyar 
3 - Bir arap harfi • Alamet - Amel 
1'~klerln bir Unvanı " - Nota
dıı edatı 6 - Huysuz 6 - Bir 
lar ~ Cümıe 7 - Bir nevt portakal· 
ite. - Nota - lsim 9 - Eski Türk 
ııı:n11 ıo - Edat - Akıtma - Zama· 

laksırnatından ıı - Tedip etmek 

I>t}~'"Kt) Bt•LMACANIS HALLİ 
Soldan 

Cta)· Sap: ı - Et: b:att Ha 
ll:)(. ' 2 - Ma; Potaıı; As(yıı) a -
Seı'. R.e!!; MI 4 - Kaııa ; EkQI 15 -
;t.:~ Der 6 - Maruzat 7 - Kek; 
,, 8 - Bira; İnek 9 - İl ·, Tak· 

Türk Köy Sanayii 
Tekrar Canlandırilmalı 

IASKE;All~~~ 
!? i-cfpF'~IBAHiSLERI 

Mihver dev- •t 1 a 
letleri. Büyük 1 a y n 1 n 
Britanya İmpa· 

ratorluğunu yok Mısırdakı· etmek için c;ok 
aarih ve kat't 

Bilhassa tiftikgalliızmamul 
olarak ihraç edilmelidir 

denizdeki deniz 
kontrol kudreti
ni yok etmek i· 
çin iki çare gö
ze çarpmaktadır. 
Birisi deniz üıtü 
ve altı gemilerile 
deniz muhare· bir iı bölümü ı• ı erı• 

yapmıılardır. 
Almanya Bü~ belerine girişe• 

yük Britanya a• Hareket•ı rek deniz üze-
dasının istilası- rinde muvaffak 
nı, mümkün ol- olmak .•. İkincisi, 
madığı takdirde Yazan: Emekli Albay İngiliz donan· 
bu adada ya~a- masını Akdeni-
ma ve çalı~ma Mecit SAKMAR zin ~rkındaki 

~\·ekOlmlz b.mlr Fuannı r.lya· 
ret ettlfl ıurada hWdl.metfn yenJ 
yaptımıa.kta olduta dokuma tez. 
phlarmı köylüye te\"r.I edeceğini 

söyleml9ttr. Köylerdeki e\' salUL".)11 

meeeleelnl esulı surette tetkik et· 
mı, olan l\lls Nllla Kok bu m\lna· 
sebetle gazetemiz için bu makaleyi 
ycızmrştır. 

1836 da Ankarayı ziyaret eden 
Ch&rlea Texier adrnda bir Fransrzm 
bir ya.zm gözüme Ui$tl. Fransız ııey· 
yahl diyor ki: <Geçen asrın sonun· 
da Ankarada bü)11k miktarda doku· 
ma atölyeleri varm19. Bugün hepsi 
kapannu9 bulunuyor. Bu atölyeler 
çal~ırken, Ankara, llenede beŞ bin 
balya mensucat, çorap ve aalre Uıraç 
edermı.. Bugün ihracat ııfırdır.> 

On sekizinci asrın sonlarında TUr· 
kiyede yaşıyan diğer bir Fransız da 
Türklyede· genl.t bir mensucat sana
yii bulunduğunu ve bunun bir, iki se
ne içinde yıkıldığını anlatıyor. Bu 
Fransız da 9öyle diyor : 

1 Yazan : NILLA BOB ı Ocakta yanan yosunların koku- imkanlarını sa· üslerinden mah· 
su bl.\ el dokumalarına sienr. Haki- katlamayı üzerine almıttır. lngi· rum edeJ"ek bu mıptakada hare· 
ki iskoçya kumaşı bu sayede koku- }izlerin mukavemetini böylece ket cdemiyecek bir vaziyete dü· 

ren ecnebi sanayiine kallı ilk muka· aundan belli ohır. kırmak auretile onları teslime mec. ıürmek. 
be.lesini t~kil ediyor. fnglltere dünyanın en b üyük sa- bur edeceğini umuyor.ltalyaya ise İtalya donanması birinci tık i· 
Yalnız şurası var ki, TUrklerln sa- nayl memlekeilerinden biri oldu • Büyük Britanya İmparatorluğu- le muvaffak olmayı, yani açık de· 

na~1 kurmak sahasında geç kalma· ğu halde İskoçya ev sanayiini hi- nun düğüm nolctaaı olan Şarki nizde lngiliz donanmasını mağlup 
!arı kendilerine, b~kalarmm fena maye etmeyi, ink işaf ettirmeyi i~ Akdenizin Ce°"nubu Şarkt köşesi· etmeyi gözüne kestirememittir. 
tecrübelerinden istifade etmek ve tu- edinmiştir. ni vurarak Asya ve Afrika müs· Ve hatta İtalyanların c;ok güven
tacaklan yolu iyice pllnl .. tmnak Türkiyenin hemen her yerinde temlckelerini ~arçalamak iti düş· dikleri denizaltı gemileri dahi 
fmkA.nmr vermektedir. Avrupa sana· sırf 0 tarafa mahsus ham maddeler müttür. §İmdiye kadar Almanlar derece
yi! o kadar çılgınca bir tekilde tnl<i· vardır. Bunlar da ayni ~ekilde ev ltalyaya isabet eden bu vazife, sinde bir muvaffakiyet kaydede•&! etmiştir ki, Avrupa memleket· sanayii mevzuu haline getirilebilir. İtalyanın eski Roma siyasetine memiştir. Akdcnizin ~rkına in· 
lerl günün birinde bu yUzden •u ıör- Bu sahcıda hudutsuz imkanlar var- cAkdeniz bizimdir> akidesine de gilizler hakimdir. Yani bu denizin 
dUğümUz fekllde ha.rablye doğru &'it· dır. Türkiye hükum~tinin bugün uygun düşmektedir. kontrolü lngilizlerin elindedir. 
mlşlerdlr. yap•ı~ı gibi, köylere dokuma Almanlar, Büyük Britany~ .•: ikinci şık ltalyanlara daha 

Türkiye başkalarının hataıarmdıın tezgahlan dağıtmak, yüksek sana- dasına ha;ada~ aaldırarak ııtıla. mülayim gelmiştir. Çünkü bir de· 
kaçmak. onların iyi tecrllbelerinl yi esasından uzaklaşmak ve gerive hazırlıklarıle ugrat~rken, İtalyan: fa bütün İtalya ordusu ı;erbest· 
beı\lmsemek ve ihtlyacm tam icabı- gitmı:!k miı.na~ına gelmez. Bu harP- ların da Mısı.ra doaru hareketlcrı tir. Noksan olan teknik birlikler 
nı yapmak suretlle çok verimli ve ketin mAnası şudur ki, Tiirkivt, zamanı g~lmı§ ?lacak ki İtalya ve malzemeler, şimdi h içbir hare• 
faydaJI bir yol tutacak bir mevki· köylünün geçimine ait meseleleri kuvvet~~rı e_vvela . (Sollu~). ~e ket yapmıyan b üyük Almım or· 
dedir. verimli bir tarzda karşılamıya ha~- onu muteakıp ~eyıt ~aranı yı ış- dusundan pekala verilebilir. 

Fabrika açmak elbette ü.zımdır. Jamı~ır. Eğer köyliller kaz..a nçlarını gal edere; WAfrı;~dakı ha~jlte~l.e· Ç ünkü Almanla r Büyük Britanya 
Fakat fabrika, köylü halka gec;lnme g~letmek için böyle bir imkan rin batla ıhgını kı an et~ı~ _er hır. a.rlasının İşgaline yü7.. elli tümen 
lmka.nları temin Mebllecek diğer l· bulamazlarsa gitgide tarl!ilarını bı- Acaba bu are et mevzu ili? a• k d w • ıı d ' B d b 
ı d s rak f b ik d V 1 l ·ı · k " anraca egı er ır . un an a§· 
ı ır. on on ııene içinde İtalya, kö- ıp il r · alıı.ra üşüşeceklerdir k:, reket mi ir~ ~~anı~ ng~ 1~ ~- • ; , Doğu A fr\kada da b ir ordu-

ye yeniden ev sanayii sokabilmek i· bunun ne kadar büyük bir felaket rük müf reezlerının Bıngazı ıçer b 1 kt d H k 
' .,. b '" l · •'H u unma a ır. ava uv· 

<Yakın vakiUere kadar TUrklyede 
halkın ve ordunun muhtaç olduğu 
kum&flar, !stanbul, Edirne ve SelA· 
nikte yapılırdı. Mallarına yenl yeni 
mahreçler arıyan Avrupalılann taz
ylld altında bütün bu kumaş imala.· 
tı sönmiye yüz tutmuştur.> 

çln _yapmadığını brraltmam~tır. İ· oldu~u ız.aha muhtaç değ:}dır terindeki küc;ük teşeb us erm · v tl . d b "" ·· ı b ' k d . . · f "' erın en uyu ~ ır ısmını a 
talyad:ı "fabrika imalatına öyle bir Harice Ham Tiftik ÇıkmAmalı ıed çekmek gıbı ehcmmıyc ı ~- t.u harekata ta hsis edebilirler. 
dU:r:cn '"erilmi~tlr ki, bu arada ev sa· b" k ti ı y·apılmı•tır ~ Y oı. } 

Ev Sanayüni Yıkan Amiller 
Bir çekirge sürüsü musallat oldu· 

tu tarlayı nasıl çöl haline çevirirse 
Avrupanın ucuz kumaşlan da Türk 
ev sanayüni yıkmı,ı, bu bakımdan 
memleketi lstilA. altına almıştı. Milli 
aanayi gUmrUk duvarlle himaye edl· 
\emiyordu. O zamanki hUkQmetler di· 
ğer himaye tedbirleri almaktan da 

Aciz bulunuyorlardı.Padişahlar ec:ne 
bllere, mukabilinde hiçbir ,ey temin 
etmeden gülünç mail ve ticart imtl· 

yazlar vermişlerdi. Bu ecnebiler de 
memleketi ke.ndiler!ne alt hususi bir 
çiftlik gibi kullanıyorlardı. 

.Türkiye hiçbir zaman Hlndlııtan 
derecesine dU,memlf, bir yabancı 

htıkQmetln reemen mUstemlekui ol
ma.nu9tır. Fakat AvrupadaJd aına1 

inkılA.bm tealrlerl Htndlstanda ve 
Aayadakl diğer mUstemlekelerde na· 

· aıl olmufU Türklyede de aynen öy· 
le olmuflur . .Avrupa mallarının taz. 
yiki altında yıkılan milll aanayiin 
yerini hiçbir Asya memleketi nesil
lerce dolduramamıştır. Asyayı bir 
ham madde sahası haline indirmek 
hususunda A\Tupanm takip ettiği 
siyaset, hedefine tamamile varmı9. 

tır. 

Sof ve İpek Mensucat . j 
Bu cümleden olarak Ankarayı ele 

alalım. .Ankaranın soflan yakın va
ktuere kadar dl1nyanrn her yerinde 
meşhurdu. Serin tutar yazlık kuma• 
diye herkes Ankara sotunu arıyor· 

du. TiftlJ<ten diğer güzel ,eyler de 

yapılıyordu. Bugün Türkiye harice 
tiftik mamulAtı değil, ancak ham 

tiftik ihraç etmektedir. 
tpek haH;kmda da ayni tecrUbeler 

ıeçirılmiftir. Bir vakitler Türkiye 
ipekli mensucat ihraç ederdi. Son· 
raları ham ,ekilde ipeği Lion pl)lll· 
suı vaaıta.ıılle harice göndermek yo· 

tunu tutmuş ve ipek menaucat aana
yiine karfl haricin verdlğt idam ka· 
rarmı protestosuz kabul etmı9ttr. 

Böylece Türkly~ A\TUpa fabrikaları
nın aç makineleri için ham madde 

yeti9Urir iptidai bir memleket, mas
keli bir mUıtemleke haline inmı,ur. 

Acı Hakikatler Görülüyor 
TUrkiye CUmhurıyet rejimi kurul

duktan sonra TUrkler bu acı hakikat 
ıerl görüp kavramıflar ve kendi ham 
maddelerini kendi fabrlkalarmdıı. biz. 

zat i~lemek yolunu tutmuşlardır. 

Türkiyede uyandrnlan yeni sanayi, 

Türklerin. yurtlarını eskiden eörnu. 

1 
TAKViM 1 

H l •:ftik ır ma ·sa a m . , " r .ncak ta lya ile Tra blus arasın· 
nayii de varlık ve tnklİı<>! imkAnını e e " ev ~nayii öyle Mr b h k 1 f b\u"'garptan .,.. L-ıd · rol lıdı sa u are et en ra . ' .. .. daki muvasalalarını muhafaza ve 
bulmaktadır. ıuu e 11.u ma r ki, Türkiyedcn lskenderiyeye müteveccıh buyuk 1 Z d 1 d k" k 1·· • .. 

harice bir gram bile ham tiftik . L ek .
1 

E . d (K lıı.J a a ar a ı ontro u temın ıçın 
lskoçyanm Ömeiinden ibret çıkarılmamalı, bilhaı;sa kc .. llcrln 1 ~ır n.ard et s· ed rıtre ken asa l· d eniz tayyarelerini ve bombardı· 
1 ' i t d ı·sk . " uzcrın en u ana arşı yapı ... t , 1 . d b" k 
ngı ere e oçyanın ev sanayıi Sonbı:rııirda taranan yumuşak, ipek k b" h 1_ • k" d ek· ınıın ıı.y) are erın en az ır ısrm 

nl çok sıkı bir himaye altına almış· 'bl k J'- T"· k ' . l lh ca ır areıLet mı ta ıp e ec ı;,yırırl•r 
gı .ı uırı ur ıyenın mamu - . .,. .. · 

tır. lskoçyanm kostümlük yünlü ku· ~d 1 tır .r 1 1 raç ma ... e erinden biri \lalini al- B 1 vermek 
1
·,.in ta ya bu kadar uygun bir fır-

m~lan dilnyanm her tarafında meş- lıd T'ftik .. in d '" u sua e cevap • h' b ' b l k 
h d Eld d k b -fı. 1 ma ır ı sanayiı ıç unya- it )yanların harn maksatlarını ~ıı tı ıç ır zaman u amıyaca tır. 

ur ur. e 0 unan u 6~e ve nın hı:r yerinde, İskoçyarun k•ı· d~ .. k . .-d .• e İtalyanlar Mısır ve Sudan üzerine Y._apılacak 
sağlam kurn .. lar, dUnyanm her ta· .. d . d -b uşunme ıcap e r. h k• "d d '- M l 
rafında zevk ehli adamlar tarafından mat §. $Sntmayıkı _,~rekcesl ınd e, 1 rakg• et iktısaden müstakil olabilmek ve '!:c atı 1.)areH be e.ce"' h abr~ıı~ 

emın c e p....... ·o ay ır. pe ve . d D _ Af "k . .ı~razyanı , a eşıatan ar ının 
srkı surette aranmaktadır. Bunla- pamuk el dokumalanna da ori)i- aynı z

1 
a~an a . ogk~ H ~ 11~ia. ltalya Somalisinden {Gorrahay) 

rın makine ile yapılan taklitlerine nal Türk sanat zt!,•k i kanştırılecak ~ator ı:gu !a.nı. eş 1 üak eb§ ısl an ( Magalo) istikametlerinde §İma· 
meraklılar k t•. b . 1 r • k 'ld h 1 • b ıle emın bır ırtıbata ma u un· . a ıyyen aş çevırmez.- o urs: , ayn ı şe ı e ma reç f!r ıı- • . . .k. l k le hareket yapan ve en sıcak hır 
ler. Zaten hükumet de bu taklitle- 1 b' '' z t T"" k d h·ı· · mak ıçın Akdenııde ha · ım o ına . • una ı.ır . a en ur a ı ı pıya- _ . d .1 Akd · mıntakada vazıfe deruhte etmı§ 
rin elden geldiği kadar önüne geç- sası ela Türk fabrika mamulatır e ve daha dogru ıfa c ı e enı· 1 b " k d d · lı İ k ~ 1 • k 1.. .. 1 · k l" o an ır uman an ır. 
mıye ça $11". s oçya köylülerinin ilave :.Jnrak el dokumalarının l:ıı r zın ontro u.n~ e e gec;~rme ~- İ . 
sıhhatli, şen ve mesut olmasının sır k , . 'sfhlik ed b'l" ıumuna kanıdırler ve sıyaaetlerı· talyanlar, Habe§ harekatın-

! k ısEmğ.ı .ı ıTü_ı k ' . ~ ı ıhr. . baı. nı'n temelı· bu fı'kre dayanmakta· dan büyük istifadeler temin et-
nnı, ., oçya ev sanayiinde ara er r ıye, ışın enuz ~11'- . • l d" y 1 b d f k 
mak lbımdır. da bu'u"lurken, fabrika ile ev •5~- dır. Akdeniz kapalı bir denizdır. ~ış ~ 1H ba nız d u ~ ~ -l a~ı-

Hakiki Lıkoçya yünlü kumaşl:ı- nayil arasında ~uvazene ve aher.k iki ağzı lngilizlerin elindedir. Ak- ~r.!.1~ a a 
1
CJ

1 
or u~~ hchgı • B~r 

rının kokusuna dikkat ettiniz mi., denizde İngiliz deniz kontrolünü tur u vasıta ar a muce ez u-
İskoçya köy evlerinin ocağında bir kum.ıy.:ı muvaffak olur.sa hem s•- ortadan kaldırmakla ma.kıatlan· yük Britanya ordusu vardır. 
ne-vi deniz yosunu yakılır. İskoçya nai forakkJnin en iyi yolunu tut- na eriıeceklerine İtalyanlar inan• . Garptan şarka. bir ordu .}le 
köylüleri ocagın etrafına dizilerek muı, hem de halkın büyük kütle<ıi· mıtlardır ve bunun için harbe ;l~rlerken .tarktan garba _da dıger 
ihtiyar, çocuk hep beraber kum~ ni te§k.l eden köylüye yeni geç::ll ıirmitlerdir. oır ordu ıle hareket ımkanına 
dokurlar. imkiınlan temin etJniı olur. İngilterenin bilhassa Şarki Ak· malilrtirler. 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~=~-~~~~~ Hatıra, evvell İngilizlerin leh~ 

MöHRR"NöN DEVRIAILEMD 
Yazan: JJt/HRI BELLi 

Nihayet·· Tren Gözüktü 
-7- vaziyet çok iyi imi,. 

ne olarak çöl gelmektedir. Suıuz 
bir çölü geçerek büyük harekat 
yapmak zor bır ittir. 

Ancak Habe§ harbinde İtal
yanların bin ton erzak ve cepha
neyi tayyare ile ta~ıdıklannı bi
liyoruz. Gerek (Oanakil) cehen· 
nemi çölünde harek~t yapan mo· 
türlü birliklerin ve gerek (Taana) 

Vagona &"eldlğimiz zaman 
-~ ~eki bu tren uzağa gidiyor mu'? laştığlmız yaşlı beyaz adam 

köyü iıtikametine yürüyen müf

re~enin ikmali tal:Yarelerlc ya• 
kar,ı- H 

pılmı§tır. Amma o zaman a• 
çUrllk 

Vagonun kapısına dayarunı9 uzun dişlerini C"&!tert"rek mrrıiı: 
boylu soluk benlzU bir adarn bize - Yalan be ... Dedi. Eğer öyle ise 
cevap verdi : ben Kalifornlyadan a)Ttlalı oralarda 

- TA. Arizona'ya kadar... epey değişiklik olmuş olı;a gerek ... 
Vagonun içi karanlrk olduğundan - Sen oradan çıkalı ne kadar o· 

içerdeki diğer insanlar görünmüyor· luyor? 
du. Boğuk ıse.'lleri kulağımıza gell· _ İki ay ... 
yordu. Bıı sırada kadın söze klU'ıftı: 

Biraz daha ilerledik hattm kena- - Baksanıza! Buralardan yük 
rına oturduk. Dallea'den bir gazet• tren!erlle seyahat yasakmıt öyle mi? 
almıştık. İleriye doğru atılan her a· Zenci kalın seslle cevap verdi: 
dımı trnansızcasma tenkit eden ml· - Evet. yasaktır. Birkaç kere az 
na.arz gündelik gazetelerden biriydi. il' I k kalsın yakalanıyordum. Bereket llU 
Gazetenin birkaç kısmı vardı. Par- Mihri Be .1

1 
ybo abr adaşı uzun bacaklarıma ... Kovaladılar ~-

biri. i b Tom ı e era er • 
çaarnı Tom, diğer n en okumı· ma tutamadılar. Yoksa hapishaneyi 
ya koyulduk. Gazetede töyle bir b8.f· ı de zenci.. Bu g1bi \'O.ZlycUerde işlrı ı boyhyacaktun. 
!ık dikkatimi çelttl. <Re!ah günleri acemisi olduğumuzu Sczdlrmek bU- - Hnpiııe girse idin ne olurdu ki? 
başlamak üzere~. yük bir hata olabilir. Onun için mey- - Kard~im, burası Tekaa.adır. 

Altındaki yazı, A\TUpadaki harbin hanedeki sarhoş ahbabımızdan bU· Polisin eline sen dü9müpUn, gene ne 
Amerika istihsalini hızlandıracağın- tUn duyduklarımızı ısıra ile yoldaş- ise, belki tnean gibi muamele g!Srl.lr
dan böylelikle işaizlifin. buhranın larımıza döküyoruz. Onlar da bizim sUn. Bizim gibi zavallı ı:cnciler için 
önU alınacağından bahaediyordu. A· bu kadar tecrübe sahibi olmamıza lf değişir. 
mt'rikanm her tara!mı dolduran iş· hayran bir halde bizi dinliyorlar. A· 
ııizlerin ve serserilerin •#Ztna bir ralarında hattıı blZ<ien ögtıt alanları 
parmak bal... bile var. Hiç Hayk usulile bedava 

Tam bu sırada demin kapısında otomobil seyahatinde Ustu tf'miz ve 
durduğumuz vagondan on blr, on lkl tratı taze olmak ne derece lüzumlu 
yaşlarında iki kıZ çıktı. ise şimdiki kullandığnnız eeyahat u-

Bu tıPluk benizli, zayi! mahlQk- ııulünde de gözü kanlı caniye benze· 
ların serseriler arasında !fi ne? Me- rnek o derece hayırlıdır. 
fer Tom, hayatın kirli taraflarını Bizim bu hale girmek için makyaj 
benden iyi tetkik etmi,, kızlara: yapmıya ihtiyacımız yoktu. Bir kaç 

- Kaç para veriyorlar? Diye ııor· günlü}( seyahatte kAft mlkdarda kir· 
du. lenmiştlk. Gect'leri yan uykwıuz ge-

Demokrasi prenalplertni kendJslnı 
düstur edinmek iddlaamda. bulunan 
Amerikada demokrasiye çok aykrrı 

bir takun facialar vardır. Bunların 
en acısı zencileri rencide eden ırk 

dUşmanlığıdxr . .Amerlkad& on üç mu. 
yon zenci var, yani Birl6fik Devlet· 
lerin nüfusunun onda biri.. Bunlar 

bqle!'.in tayyare kuvvetleri yok· 
tu. İngilizlere karşı ayni sistemin 

tatbikı, İngiliz hava kuvvetleri 

kartısı~da ne dere~eye kadar 

mümkün olacaktır? 
Mısır ve Sudana karıı yapıla

cak büyük taarruzda • en büyük 
rolü yine nava ku'V't(etleri oynıya- ; 

cak, ordulara zafer yolunu hava 
kuvvetleri açacaktır. 

Mnltda Dawet 

'fe Tepkklr 
20ı t/9'0 Cuma &ilnU öğle nl.ln&· 

zııu müteakip annemin ruhuna ithaf 
edilmek Uzere Fatih camllnde mev
lQt okunacatmdan dostlırınu, tam· 
dıklanmı ve aevap seven zevatı da· 
\•et ediyorum. Gelmelerini rica ede
rim. 

Maruz kaldığun bu acı dolayuıile 

telgraf ve mektupla beyanı tulyet 
ve teessUrUme ittirak eden arka • 
d&flanma ayrı ayn ce\•ap vermlye 
teeasUrUm mlnl olduğundan, temiz 
duygularımı ve tqek!sUrledml bu 
yazı ile arzederim. 

Yrbnaz Şirketi ..aalplertndea 
nn.Mt MBV AN 

FELEK 
- Yazan: B. FELEK-

Yine Yel Bahsi 
lal ir &arip reaksyon oldu. 
lı;;l) Bir kısım okuyucular, 
ıbenim vapur ve tramvaylarda 
uluorta pencere açılması aleyhi· 
ne yazdığım yazılara içerlem i~ 
cörünüyorlar. 

Bazıları bunu sıskalık, bir kıs
mı vahime ve bir diğer kısmı da 
havadan korkma gibi tamamen 
mevzuubahs olmıyan amillere 
atfetmiye ve bana da acı tatlı 
ıcrzeni§ler yapmıya sıı.vaııyor. 

Beyhude zahmet efendim. 
Her gcyden evvel şurayı 

müjdeliyeyim ki; kimsenin be· 
nim yazılanma kulak asarak 
pencereleri kapalı tuttuğu yok 1 
Her gey yine eskisi gibi. Bizim 
ıözler hallaç aksırığı ( 1) gibi 
gürültüye gidiyor. Ondan dola
yı yel gönüllülerinin hava ve 
heveslerine engel olduğumdan 
endi~e etmelerine mahal yokl 

Şimdi gelclirn davaya: 

Her şe.}:'den evvel bu bahsin 
bir yel bahsi değil, bir adabı 
mua~cret meselesi olduğunu bu 
defa apaçık yazmıya müsaade 
isterim. Ve hatırlatırım ki; 

Hiç kimse diğerinin sıhhatini 
haleldar edecek bir hareket 
yapmıya salahiyettar değıldir. 

Vapurlara gelenlerin çoğu 
• yaz günleri - terlemi§ olarak 
geldikleri için cereyanda otura
mazlar. Bilmiyerek otururlarsa 
hasta olurlar. Bu, benim kurun
tum değil, insan vücudünün za· 
aflarından biridir. Hıfzıssıhhat 
babında şunun bunun ve benim 
lafımı dinlemek istemiyen ve 
bana hani harıl itiraz mektubu 
yazan tiryaki okuyucularımın bu 
bahsi rastgele bir hekime sorma
sı benim mi, onların mı haklı 
olduğunu ııe_ diye meydana çı
karır. Hele bir denesinler l 

Kaldı ki; 
Bir vapurda serinlemek isti· 

yenler için güverte vardır. Rüz· 
gardan tahaffuz etmek isteyen
ler için de pencereleri kapalı sa
lonlar var. 

Tramvaylarda da. hava al
mak isteyenler aahanlıklarda 
dururlar. Rüzgardan korunmak 
isteyenler içeri sircr. Bir adam 
serinliyec.ek diye, yirmi kitinin 
haata <>lrnaeını ki_mse istiyemcz. 

Anlaıılamıyan nokta. ıudur: 
Serihlemek, yellenmek iste

yenler için vapurlarda güverte. 
tramvaylarda :aahanlıklar var
ken rüz_g&rdan korunmak iste· 
yenler için istedikleri ıartlar i· 
çinde ~eyahat etmek hakkı ol· 
maıın mı} 

Bana Niıantaıından mektup 
gönderen bir okuyucum, bu rüz. 
gir korkuıunu ge_çen neslin bir 
umacısı gibi kaydediyor. Geçen 
nesli bilmem. fakat bu tellkki 
benim için tamamen gayri va
rittir. 

Eğer tababet ve hıb;ıssıhhat 
diye bir ıey varsa ve biz de bir
birimizin hak ve sıhhatine ria
yet mecburiyetinde isek cere· 
yandan korunmak isteyen yol
cuların bu hakkını kabul etmek 

zarurtdir. 
Amma, herkea iıtediği gibi 

hareket edecebe. birbirimizin 
kafasına yumruk vurmanın da 
bir özrii bulunabilir. 

Mekteplerin Açılması 
Hazırhkları Bitti 

Maarif idareıi, y1mi dera ıenesi 
için ieap eden hazırlıkları bitir· 
mittir. Bu eenc yeniden açılacak 
orta ve ilkmekteplerin binaları ve 
deıı levazımatı tedarik edilmiı· 
tir. Mektepler 1 T qrin~vveldc 
açılacaklardır. 

TEŞEKKÜR 
sevgili b&b&ınuı Salim Kaptanın 

ölümü ile olan büyUk acımıza tel • 
graf vı mektupla ı,tırak eden muh
terem doaUannuza ayrı ayrı cevap 
vermlye teessürümüz mAnl olduğun
dan gazeteniz vaaıtaslyle minnet ve 
~ sunulmaaını rica e· 
deriz. 

Ayvalıkta: Damadı: M. Latfi 
Alleııl ,.e Çocukları: Rukiye. 
Hanife, Lemuı, N erlnıan; Ke-

nan, lamet Kaptan 
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Kızcatız küçük, zayıf elini açarak çirdiğlmlz için gözlerimiz kanlan· 
avucundaki beş aenti (altı yedl ku- mı9tı. İçinde bulunduğumuz yUk va· 
ruş) gösterdi. gonunun Ustil açıktı. Lokomotifin 

Bafunı önUme eğdim. En ileri git- baca.'lından çıkan kara dumanlar bizi 
mlş sanılan memleketlerin iç yüzü yalayıp geçiyordu. Trenin tekrar ya· 
nekadar iğrenç olabiliyor. Gözlerim vaf)adığı bir aırada bulunduğumuz 

TAKSiM 
ır 

Sinemasında 
razetedekl başlığa tekrar takıldı: vqona iki kişi daha atladı. BORIS K A R L o F F (Frankeaıtayn) 
cRefaha kavuşuyoruz.> Bunlardan ikisi de genç idi. Sor· 

"'e 10 ' 
..\r• - Ne· l"aaıl: lz(mir) 11 -

• A.ııılı ; lia(va). 

Yll..: ıa•o - AY: 9 - G'ON: 264 

BuMt : 18156 - EYLVL: 7 

HtCBt: 1860 - ŞABAN: 1'7 
VAKlT VASATI EZANI ı,te nihayet tren g!SzUktü, bari duk: 

cenup eyaletlerinde lAfzen olsun tam 
vatandaşlık hakkına malik değildJr. 
Ameril<anm o kanlı dahill harbin· 
den sonra ~ya kölelikten kurtan. 
lan zenciye bugün de cemiyette he
men her kapı kapalıdır. Halbuki zen
ciler, maddi \'e mAne,1 bUtUn engel
lere ratmen aan'at, musiki, edebiyat'., 
ılim ve fen dünyasına büyük tahai· 
yeUer yeti9tirebilml,lerdir. Cenup e
ya.leUerlnde za,·allıların rey vermlye 
bile hakları yoktur. Buralarda pa
muk yetiftlren çl!Ulklerde ortakçılık 
yapanların çoğu zencidir. Amerika· 
da bulunduğum zaman zartmda bu 
eyaletlerde bir sene geçirdim. Bura
larda ne mektebi, ne de doktoru ol· 
mıyan birçok mmtakalara tesadüf 
etti.-n. 

ASlLAMIY AN ADAM 
aı\"llkı'"dan Aptıya: l - Ekmek· 

na 2 T k 4 _
1 

. n M; Kiler 3 - Semer 
/\.t p, AlAka, lo"'a 5 Zor · Tas 6-
't:ct:ı~U~lıuıı 7 - Faıı : Kıl ' 8 - lıı; 
l.( ' L 9 - Keten 10 - Hamur· 

lr1h ll - Aat1: Kua. • . 

GÜ:'llEŞ: :S.45 
öOLE : 12.07 
lKlNDl : 15.3:S 

AKŞAM: 18.11 
YATSI : 1Ul5 
!MLlX: 4..06 

11.34 
5.:56 
9.24 

12.00 
1.32 
G.53 

yavaş geçse de üzerine atıanıuı ko- - Nereye tıayie? 
lay olsa... Geçen vagonlardan bir - Kaliforniya~·a ... Blzim ikimiz de 

ı boşunu seçtik. İlk önce içlne elimiz· Arkansaslıyız. Orada çiftçilik y'lpar
deki paketi attık, paketten sonra dılt. Amma çi!Ulk bor yüzünden 
kendlmiı:l ... Vqonda yalnız delillz. bankaya geçtikten sonra açıkta kal
BiZden ba'ka Uç kifl daJı& var. Bun· dık. Şimdi Kalüorniyada. gündelikle 
ı.~ biri kadm ada.nılu'dan biri mey\"& ~ C1d1Yoruz. Orada (.Devamı var) 

fllminde seyircilerini ikl ıaat en mu~ heyecanlarl& çxrprndıracaktır 
ö lUma mA.ni olan makine ... İnsan çehresinde ı,eyta.n kalbsiz ke.Ul .•• 
Öldl\r~n korku. 
Programa illve olarak: l - ZORAKİ MAHKO'M:, iki parWik komik, 

2 - Canlı r..smı.r 



Mimar Sinana 
Sahip 

Çıkıyorlar 
(Ba"ı blrlndde) 

etmi.şlı. Hükumetin ve basiret sahi
bı Bulgar vatandaşlarının harekE't 
tarzı ustiinde hiçbir tesiri olmadığı
.ı b ! Tiekle bcı aber, uıun müddct
ır.,,oe kaybolduğunu gördiığümuz: 

ki '·,..mitccilik ı uhu ve tahnkiı
•ı ı h) a et.mE'k ıstiyen bazı Bu -
Lar ga ı,.lerınin nt'~riyatı i zerıııe 
ou •n .. - F>bct1..... i aret t'tmck istı-
oru D v!ct Qtoı itesi ve nizam a

c .,.,ııırının meş'um faal,yetler"ı c 
" h rt vcrmt"k ırin o kadar miıı
k '· t <'ekmiş olduk lan bu çeşit :ı
..J:ı-nlıır. Bulgari tanla kom ular· a -

ıı ı .,• mtlnn.::ebctlcre, eski kir 
ve n fok hav9!Jnı hakim kılm:ı-k ir-in 
"m~ vere olduğuna şüphe etmed:r;.:_ 
ıız 

0

her tllrlll gayretleri sarfctmck 

t,.dirl~r. İçlerinde profesör ünv;m 
taşıyan bazı hatip akıllılar da oln1ak 
ıiıere, mühimce gazete ~ütunlanna. 
hat iı arada radyo mikrofonlarına 
kadar sokulan bu zümreye kalacalt 
ol~ llalka:rilım yeniden kargaşa o
cağına döndürmekte, herkesi Bul
garlstandan ve Bulgaristanı herltes-

ten ~phe ettirmekte, Sovyetler bir
liğını\en İtalyaya kadar uzanan, bi!' 
ihtll~t hattı fü'lüt\den daimi bir ger
ııinlik vücude ~etlrmektc, suyu mü
temadiyen bulanık tutmakta ball 
istifade ve menfaatler tasavvur et
ınek lı\zımdır. Türkiyeyc dair valan 
yanlış haberler, Sovyetler Birliği
ne dııir saçma sapan sayialar, mih
Vl"r d~v~tlt·rine dair üstün körü ke
hanetler, karı kadim komiteci kış_ 

kırtanlıiının hiç kJ.mseye meçhul 
olmıvan tezahürl~rinden ibarettir. 
Siyasi ~yri siyasi neşriyatın bir 
kı mı o kAdu ciddiyetten uzaklaşı
\•or xi, bunları sütunlarına kabtJI 
eden ~azetelerin aıaiı seviyede tr.i
z.ah ~uaları olup olmadığında 
mQn ureddüt ediyor. Me9ellı şu 

gülünç fıkraya bakını%: 
cK17.anlıia ıelıdiiimizde, kahra

man Bulgar tayyııreci1erinin hava
da bir kırlangıç gibi akrobatik nu
mara~r yaptıklannı gördük. Tahil 
öyle uçacaklar; çOnldl onlar bir Bul-

~ar olan Mimar Sinıının torunları

dırla ... Mimar Sinan Edirnedf'ki Su'
tan Selim camiinl inşa ettikten son
ra, bu caminin bir eşıni daha )'ap
ma~ın di\'e Sultan Selim kPndıo;ini 
oldilrtmek istemişti. Bu ıikibetten 
kurtulabilmek için mimar Sinan 
kPndlsıne tahtadan kanatlar t.ak\p, 
mlnarl"Tlin üçilncü oe~esindcn ken
dısini aşafıyn bırakıvermiştir. Mı
nıar Sinan hem makinist ve hem dı• 
.. ·ıot elan ilk Bulgar tayyarecisi
dir.!> 

Bu hezf'yanlara kızmak değil, giıl
m"k bile hic; bir Türkün hatırın~n 
P""C>neL Bııh.~t!ttiğimiz diğer y.ızı

ların ehemmiyetleri de buna kıya~ 
nlunaoilir. Fakat hcp~i toplana top
lana, birik"" birike nAhoş tesirler hu
!1tle a"'1irecek ve lüzumsuz polemik -
lere ~ol ac;acak olan bu türlü sakat 
\'il avkırı tahriklıtçılığı. doıot Bul:rar 
hükiımetinin en asağı bitim kad u 
.. .P.~arh ve mAnasız tel!kki ettiğine 
,j .. '-e yoktur. :Aıılkanlar ve B:.tl-

1.:a.,lılnr menfaatine olan en iyı ni
zam, sükdn nir.amıdır.> 

Afrika Harbi 
(Ba4J birincide) 

biyet vermiftir. iki dütman tay· 
yareıi tahrip edilmiı. bir düı
man tayyareıi düıürülmüıtür. 
Düıman hava ku~etleri Ra

doı ve Leroı adalanna hücum e
derek- bombalarını teaadüfi ola
rak atmıılardır. Ehemmiyetıiz 
yanaınlar çıkmııtır. Zayiat yok
tur. Bir düıman tayyareıi düıü
rülmüıtür. 

Şarki Afrikada düıman Cana
la, AHab, Giavello, Mogadi1eie, 
"Diredaoua. Zeila ve Kızıldenizde 
Meua - Hechay üzerine hava hü
cumları yapmııtır. İtalyanlar ve 
yerliler araaında cem'an 7 ölü ve 
1 3 yaralı vardır. Hasar ehemmi
yetsizdir. 

İtalyan hava kuvvetleri Aden 
limanında demirli düıman gemı· 
!erine hücum etmiılerdir. 

Hava Muharebeleri 
( S..,ı blrln<'lde) 

dahili emniyet nezaretlerinin 
tebliii: 

Bugün hiçbir büyük hava mu
harebesi olmamııtır. 

iki düıman tayyaresi, Londra 
mahalleleri üz.erine bombalar at
mıştır. Baxı haaar ve birkaç ölü 
ve yaralı vardır. 

Almanlar T oplar)a Londrayı 
DövüyorlamuJ 

Nevyork, 19 {A.A.) - Tasa 
ajansı bildiriyor: 

A11ociated Press'in bir habe
rine nazaran Fransız sahillerinde 
bulunan Alman topları Londra
r• endant etmiye baolamışlardır. 

Mant'da Sis Var 
Londra, 19 (A.A.) -Rcuter: 
Pas - de - Calaiı' de bugün dal

ıalı bir deniz ve hafif sis vardı. 
Gök, k.uvvetli bir cenubu ııarbi 
rtiz:Prının süriiklediii alç.& bu
tınl •la bpalı icli.. 

lngiliz Hava 
Nazırı Nutuk 

Söyledi 
(Ba91 birincide) 

fabrikalarını. bu fabrikalara elek
trik cereyanını veren santralleri 
imha etmek olmalıdır, 

Almış olduğumuz malumata 
nazaran Rhenanıe" de sınai istih
salöt buyük mikyasta azalmıştır. 
Bunun bcı~ııca sebebi de İngiliz 
tayy a rclerınin rniıtemadi a ınları 
dolayısile ümelenin uykusuz kal
ma ıdır.> 

Gelişi güzel atılan bombalarla 
yapılan gece hücumlarına karşı 
tahaffuz mcsclesinın zorluğundan 
bahsettikten sor1ra nazır cmesc
lenin halledılemı.> ecek kadar çe
tin olmadığını» ıliıve etmiştir. 

Sindair, yıldırım harbinin baş
ladığı 8 Ağustostanberi Alman 
hava zayiatından bahsederek ~un 
lan söylcmiııtir: 

cAlmanlnr 1867 tayyare ve 
4000 den fazla pilot kaybetmİ§· 
lcrdir. Halbuki lngiliz tayyınele· 
rinin zayiatı 62 1 tayyare ve altı 
yüzden az pilottan ibaret olmuş
tur. 

Ayni müddet zarfında Jngiliz 
hava kuvvetleri Yakın Şarkta 16 
tayyare kaybetmiılcrdir. Buna 
mukabil 5 6 halyan tayyaresi dü
ıürÜlmüttür. > 

Nazır, sözlerine §Öyle nihayet 
vermiştir: 

cBüyük Britanya ahalisine 
kartı tefrik gözetmeden vr. vah
ıiyane hücumlar yaptırmakla, ve 
Kral ve Kraliçenin ıahıelarına 
kartı da bu hücumları tekrar et
melde Göring, üniformasının ve 
makamının §Creflerini ihlal et
miıtir. Bilmelidir ve nitekim ya
kında öğrenecektir ki, zulmün 
hücumlanna karşı Londra halkı 
metin ve sarsılmaz bir azim ile 
ııöğüı germektedir. O sefil adam 
kendi kuyusunu kazmaktadır. Zi
ra milletin çektiği azap ve ıstırap· 
!ara ve ~hlikelere iıtirak eden 
kral ve kraliçeııine kargı bu hal
lu daha ziyade ıadakatle birleş
mit bulacaktır. Bu millet, yalnız 
ıahillerimizin müdafaasına azmet 
miş değil, memleket haricinde 
Berlin ve Roma korsanlarının 
yuvalarını imha etmeğe de kati· 
yen azmetmiş bulunmaktadır.> 

Maslakta Bir 
Otomobil Kazası 

(Başı birincide) 

yola çıkmıelar. Hacıosman bayı
rını çıkıncaya kadar otomobili i
dare eden ıoför Muhittin, bayırı 
çıktıktan ve Maslak yoluna gel
dikten sonra direksiyonu yanın
da oturmakta olan Leftcre bırak
mıştır. Süratle yoluna devam e
den otomobil, önünden geçmek
te -olan otobüsten korne çalarak 
yol istemiştir. Otobüs şoförü oto
mobile yol vcrmış ise de otomo
bili iyi idare edemiyen Lcfter di· 
reksiyon~ hakim olamamış ve o
tomobil yolun kenarındaki ağa
ca çarparak parçalanmıştır. Bey
ni patlıyan Lefter derhal ölmüş, 
'Muhittin ile Koço muhtelif yer· 
lerinden aiır surette yaralanmıg
lardır. 

Yaralılar otobüs tarafından a· 
lınarak Şişli Çocuk hastanesine 
ııetirilmiılerdir. Zabıta hadise 
hakkında tahkikat yapmaktadır. 

Von Ribbentrop 
Dün Musolini ile 

Görüştü 
(Başı blrloctde) 

mi surette ileri sürülen sebep, bu 
ziyaretin lngiltereye karıı Alman 
hava faaliyetinin fazlalaıması ve 
Mısıra karşı ltalyan taarruzunun 
başlaması ile niçin ayni zamana 
düımüı olmasını izah etmemek
tedir. 

Hatırlardadır ki son zaman· 
!arda ltalyan sözcüsü Gayda, 1-
talyanın lngiliz kuvvetlerini Mı
sırda mıhla).'lp, bunların istila 
tehdidi karıısında bulunan İnrıil· 
tereyi takviye için kullanılmaıını 
menederek müttefikine çok bü
yük bir hizmette bulunduğunu i· 
leri sürmüıtü. Bu sebepten Von 
Ribbentrop'un, Alman iıtila plan 
)arının İngiltereyi niçin Mıaırda· 
ki kıtalarını takviyeden menede
mediği hakkında izahat vermesi 
pek muhtemeldir. 

Pek tabii mihver planında mü
zakere edilmesi ve aydınlatıl· 
maaı icap eden birçok maddeler 
vardır. Balkanlardaki vaziyet, 
her halde müzakere edilecek bir 
meseledir. Ve göri:i~melerin so
nu, bu mıntakada mihver siyase
tinde yeni bir safhaya delalet e
debilir. Yunanistan aleyhindeki 
propagandanın halen tam süratle 
yürü"'emMİ bir şey ifade etmez. 
Çünkü ayar muıluiu, her dakika 

yeniden açıla.1>ilir. 

Telkin İle 
Tenkit 

Boy ÖIÇüşüyor 
(Başı birincide) 

tenkide bol bol meydan veren 
bir sistemin devamlı tesir bakı
mından elbette üstünlüğü vardır. 
Böyle bir sistem güven uyandırır, 
samimi kanaate hıtap eder. Her 
fena ihtimal iptidadan söylendi
ği için gerçekleştiği takdirde sar
sıntı yapmaz, aksine olarak bek
lenen sarsıntıra mukavemet u
yandırır. 

f ngilterede geçen Mayısta, harp 
ortasında bir manzara gördüm. 
Bunu hiç unutmam: Londrada 
Hayd Park köııesinde her ağzına 
geleni söyliyen bir takım hatipleı 
var. Bunlar, gelene geçene beda· 
vasına fikir satarlar. Çığırtkanca 
usulleri, lstanbulda Mahmutpaşa 
yokuşunun eski günlerdeki halini 
andırır. f gte bu hatiplerden birc;o· 
ğu hükumete daima atıp tutuyor· 
lardı. Bir tanesini hatırlıyorum. 
Şöyle diyordu: cHitler iyi bir a• 
dam değildir, fakat Churchill ile 
Ohamberlain'in ondan geri kain 
tarafları var mı) Bu harbi mÜ· 
himmat fabrikalarını zengin et· 
mck için yapıyorlar. Et, şeker fi. 
yatı ~ kadara çıktı. Tütün yük· 
seldi. Böyle bir memlekette cep
hanenizi sakın düımana kargı kul
lanmayınız. Jıeride kopacak da· 
hili sınıf harbine saklayınız.> Et
rafıma- bakındım. Bir polisin biı 
ecnebi ajanına çok benziyen bu 
adamı yakalamasını bekledim. 
Civardaki polisler bat bile çevir· 
mediler. Halk arasında ne lehte, 
ne aleyhte hiçbir fısıltı duyulma· ı 
dı. 

Jngiliz soi_ukkanlılığı iyi, ho~ 
amma, bir harp zamanında bu 
kadarını çok fazla buldum. Bir 

V aı kD1t0 Na kuttu r! .. 
6 ponılyonlok bir knmprlme ile (Su ve ateşten gayri hariçten biç bir 
madde ilan etmeyi dll,Uomekslzlo) ııs kur~ mokablllnde U5 dakika 
gibi kısa bir zamanda zengin ve ll}tlhalı bir ııofra hazırlıyablllralniz. 
Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece "J.efls bir 

çorbayı her zaman bulamazsmız 

BUyUk yardım ve faydası Afik!r olan çorbalı sebze kom· 
primelerimizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza 

ettiğine şahit olacaksınız. 

ÇAPAMARKA 
MEBC'tMEK. BEZELYA, NOHUT ve llalr hububat ııebze ve çorbalık 

komprimelerlnl kllerlnlzde bulundurmayı ihmal etmeyinlz. 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet 
gibidir. Bilhassa dar ve sıkışık bir zaınan

da kıymeti daha çok takdir edilir. 
Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her zaman ve 
her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallarmızdan 50 gram
lık bir kompriıne 9/100 gramlık bir kompriıneyi 15 kuruştan 

alabilirsiniz. 

BEŞiKTAŞ: ÇAPAl\IAR.KA • TarihJ te.181: 19115 

20. 9. 940 

1. GENÇLiK 
2. GUZELLIK 
3. SIHHAT 

tste yüksek bir krem
de aranan bu mcı:lyet

lerln hepslol a1ze 

KREM 
PERTEV 

Temin edebilir. 
1 - KREM PERTEV: 
Bır tuvalet mUstahZa· 
rıdır. lnce bir itina ve 
yapılışındaki hususi • 
yet itibarile yUzdekı 

çizgi ve buruşukluk
lann teşekkUlilne mA· 
ni olur. Deriyi genç 
ve gergin tutar. 
2-KREM PERTEV: 

ve myah noktaların 

tezahUrUne mA.nl olur. 
Cild adalesini besliye
rck kuvvetlendirir. 

Kuru ciltler için yağlı ve yağlı ciltler için yağsız 

hususi tüp ve vazolar vardır. 

,,· ... -. .... ,.. tp • • - I 

İngiliz gazetecisine hayretimi an
lattım. Güldü. Şu cevabı verdi: 

- Hayd Park'ın pandomima
sı ecnebileri daima ürkütür. Ora
da söylenip birle.aç yiız kişi tara-

Y!. !~!~~~~m~!!!!~e~8~~:] 
ANA - İ L J{ -----.. , ı ________ m_Urn_caa_t. _______ -_ 

YENİ NESİL İLK OKUL 1 
fından dinlenen sözler bizim için Yabancı dil öğretilir ve bllhasl\a. ana sınıfına fevknlAde ehemmiyet 
zehirli bir propaganda değildir. 1 .verilir. Sınrflan az mevcutlu olarak teşkil edilmiştir. Kayıt ınuame-
Propagandanın zehrine karşı bir 1 ı~tına b~lanmı,trr. Her gün 9 dan 12 ye kadar müracaat edtlmeli-
aşıdır. Halk, bunların serbestçe I ~--••• dir. Adres: Cağaloğlu Mollafenart No. 30 
atıp tuttuğunu duyunca §U kana· 

1 
ate varır: cHükumct o kadar,----------------------------
kuvvetli, kendinden o kadar e-

min ki bu adamları suıturmak ı t b 1 Beledı·yesı· İla"' oları ihtiyacını duymuyor. Bu sayede S an ll 
bünyemiz gizli fısıltıların zehrin· • 
den masun ltahr. milli i.hen&imiz 
serbest kanaatine dayanır.> 

Londra iİe Berlin arasında kor
kunç bir hava düellosu devam e
derken. birçokları neticeyi iki ta
rafın hava kuvvetine, topuna, 
gemisine göre arıyorlar. Bunların 
hepsinin elbette mühim yeri var. 
Fakat mücadelenin asıl neticesi, 
diktatörlüğe mahsus telkin usul
lerile kanaate ve emniyete daya
nan usullerin boy ölçüşmesinden 
çıkacaktır. Telkinle yıldırım har
bi yapılır. Fakat aşındırma harbi 
yapılamaz. lngiliz manevi muka
vemetinin devamındaki sır da, 
tenkit ve serbest münakaıanın 
harp zamanında bile devam et
mesinde ve samimi kanaatlere 
yol açmasında aranmalıdır. 

Ahmet Emin YALMAN 

1 
BORSA 

1 
19 EYLUL 1940 

Kapa mı 

Sterlin 5.2i 
Dolar 132.20 
İsviçre Fre. 30.30 
Drahmi 9.9975 
Leva 1.8225 
Peçe ta 13.90 
Pengö 26.5325 
Ley 0.625 
Dinar 3.175 

Eshaın ~ TaavU&t 
Ergani 19.47 

, SiSLİ TERAKKi 
LlSESt MUDtrRL"OOtJ~ES: 

Esıuı talebe kadrolanmız 

dolmuştur. Devam eden mUra
caaUar kar,JSJnda emıflarnnı· 

za (Yeni şubeler) açmıya ka
rar verdik. Kayıt olmak iste -
yenlerin acele etmeleri icabeder. 

Hıu!f'ld, Cerrah o lu " ZUhr.,vı ha.slalıklll.1' haatanelerUe 

Zeynep KA.mil Doğum evi ve ı;ıhhf müesse.selerin yıllJk, ihtiyacı için JU.zu
mu olan sabun. soda, Zeytinyağı ve zeytin tanesi kapalı zarf usuıue ek
siltmeye konulmuştur. Tahmin hedell 8026 Ura ve ilk teminatı 601 lira 
95 kuru~tur. Ihale 7/10/940 Paznrtesl gUnU saat 15 de Daimi Encümen
de yapıla.caktrr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 940 
yılına alt Ticaret odası vesikalarllo 2400 numaralı kanunun tarifatı çev
re.cıinde hazrrlıyacaklnrı teklif mektuplarım ihale günO ·saat 14. de kadar 
Daimt Encümene vermeleri lAzımdır. l8938l 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
I 

Dekanlığından : 
Yazılı imtihanlarıı birinclteşrinln birinci salı günU ba.şlanacaktrr . 

Sözlti imtihan programları :takOltede ayrıca ilA.n edılecektir. (8891) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Tophane Maliye Şubesi mUkelleflerinden olup Beyazıt Topçular cad

deainde 262 sayılı yeri kahvehane olarak ı,lebnekte iken terki ticaret 
eden Boşnak oğlu Seldin 935 ve 936 malt yılları vergilerine vAkl itira
zında, yedinde kuntratoların mevcut olduğunu iddia eylediği görUlmUş

tUr. t,bu kuntratonun 15 gün içinde İstanbul Galata HUdavendigAr ha
nında 3 sayılı kazanç itirazları tetkik komisyonuna getirmeai lUzumu 
tebliğ yerine geçmek Uzer: i!An olunur. (8885) 

Bursa Maarif Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulacak iş: Bursa Çelebi Mehmet Ulrbeeinln eııa.s

lı tamiri olup keşif bedeli 166~9 lira 74 kuruştur. 

2 - Eksiltme 14/Teşrinicvvel/1940 pazartesi günU saat 16,5 da 
Bursa Maarif MUdUrlUğU ekslltm~ komisyonu odasında kapalı zarf usu
llle yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait keşif hlllAsası Bayındırlık genel ve maarif vekilliği 
hususı şartnameleri. muka\'ele projesi Maarit mUdUr!Uğünde görWeb!11r. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin yüksek mühendis veya yUksek mimar 
olmaları aynı zamıında tarih! eski bir eseri tamir etıniı bulunmaları ve 
1250 lira muvakkat teminat vermeleri, UçUncU maddede yazılı evrakı 
kabul ve imza etmeleri. Bu inşaatı yapabileceklerine dair nat.ıa mUdUr
lUğUnUn ehliyet vesikası ile Maarif Vektlliği veya evkaf umum müdUr· 
lUğUnden husuel şarUarın islediği veelkayı haiZ bulunmaları. cBu veei· 
ka ihale gününden evvel Bursa vUAyetine müracaat edilerek nafıa mU
dUrlUğünden ve maarif Vekilliği mUzeler dairesi.le evkaf umum mUdUr
lUğUnden alınacaktır. 

Ticaret odasına kayıtlı olduguna dair 940 yılı varakası ile birlikte 
teklif mektuplarını 2490 sayılı kanun hUkUmlerl dahlllnde hazırlayıp 
14/Teşrinlevvel/940 pazartesi günü saat 16,5 da komisyon reiallğine 

makbuz mukabilinde vermeleri ilAn olunur. • 
cPostada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez.> (8799) 

YATILI 
'YATISIZ HAYRİYE LİSESİ KIZ 

ERKEK 
Saraçhaaebaşmda Horhor c-addesJnde Telefon: 20MO 

A:SA - İLK - ORTA • Lt.li\E 
Eski ve yenf talebenin kayıtları her gün saat 10·17 ye kadar yapılır. Yabancı dillere ilk SJniflardan itibare 
b-.lanrr. Son sınıfta fen ifUbesl de vardır. Talebe mektebin husust otoblle ve otomobilile evlerine nakledilir. 

Eski Feyziati 

YATILI B o G A z İ ç İ L İ s EL E R İ YATISIZ 

KIZ ve ERKEK TALEBE AYRI AYRI BÖLÜKLERDE 
Ana, ilk, orta ve lise sıruflan için eski talebenin kayıtlannı tecdide ve yeniden t.alebe kay· 

dına batlanmııtır lıteyenlere tarifname gönderilir. T eleton : 36 - 21 O """•""'tlfthr -r. ............ 1 ... 

, 

POKER 
Tra, Bıçakları 

dlinyanm en iyi trat 
bıcakiandır. 

trq bıçaklan geldi. Her yerde 

bulunur, markaauıa dikkat edhıJ.z. 

Deposu : lak Dakalo va Ştlr& 

İstanbul Tabtakala No. 51 
---------------------------------------~------

Dewlet Denh10Uan lfletalll 
Umma llldlrllj'llulea: 

Adalar -Anadolu- Yalova 
Hattı Tarif esi 

Adalar - Anadolu ~Yalova hattında 20 EyUU 940 tarihinden itib&· 
ren Sonbahar tarifesi tatbik olunacaktır. 

Yeni tarife iskelelere asılmıştır. (8877) 

1 Devlet Oemiryolları ilanları 1 

Muhammen bedeli 58650 Ura olan 300 ton petrol 1/10/940 salı gtlnll 
saat 15 te kapalı zarf usulU ile Ankarada idare binasında satm alına
caktır. 

Bu işe gfrmek istlyenlerin (4182,50) d6rt bin yUz seksen iki Ura 
elli kuruşJUk muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği veslkalan ve 
tekllflerlni ayni gün saat 14 c kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lA.znndır. 

şartnameler (290) kuruşa Ankara ve Haydarp~a veznelerinde sa· 
tıımaktadır. (8659) 

* Muhammen bedeli (850) lira olan 100 adet gaz ve benzin kaynak 
için gaıva.niZe sıı.çtan mamul musluklu ve kapaklı 50 kiloluk bidon 
(7/10/1940) Pazartesi günU saat (10.30) on buçukta Haydarpa.şada Gar 
binası dııhillıfüeki komisyon tarafından açık eksiltme usullle satnı 
aımacaktn'. 

Bu işe girmek isteyenlerin (63) lira (75) kuruşluk muvakkat temi· 
nat ve kanunun tayin ettiği vcsalkle birlikte eksiltme günü saatine k&· 
dar komisyona rnUracaatıan lı\zımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan pa.ramz olarak da.ğrtılm&k· 
tadır. (8921) 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrU: Ahmet F.min YAIJ\lA....,..
..,.., ... ,.-.'" ,.,.,.. '7A'rA'N' fA'T'RAARI 


