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Bergama, 4 (A.A.) - Bu yıl bölgemizde Ber
gaına!ınm aşağı Kınkhan köyünün yetiştirdiği 

ilk ve ncf'IB Akala ıpamuk mahsulü merasimle 
ıpiyasaya getirilmiş ve 110 kuru§tan satılml§tır. 

Hitler'in 
Nutku 

Amerika 
Harbe 

Girecek mi? Almanyaharbe 
1 

işin Doğrusu 
Amerika Bir Bakıma 

Harbe Girmiştir 
Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

Yarını hesap ederken, hepimi· 
zin dilimize mutlaka gu sual ge-ı 
lir: 

- Acaba Amerika harbe gi· 
recek rni? 

Sayısız zenginlik kaynakları. 
her türlü ham maddeleri, geniş 
•anayii. yüz kırk mily.on gürbüz. , 
atılgan nüfusu olan hır memle
ket. .• Ayranı kabarırsa neler ya
pabileceğini, giriştiği her müc~· 
delcde göstermiştir. Böyle bır 
memleketin harbe girip girmeme. 
ıi, teraziyi elbette gu veya bu ta
rafa meylettirebilecek bir amil
dir. 

«Amerika harbe girecek mih 
sualine cevap ararken, pek az in• 
sanlar, hakikati olduğu gibi gör
nıeğe çalıııırlar. Çoğumuzun. re.h
beri, kendi arzu ve ümitlerımız
dir. Amerikanın harbe girmesini 
isteyen tarafta isek, bunu §Üphe
aiz gösterecek lcırk delil buluruz. 
Aksi tarafta isek yine arzu ve ü
midimize göre delil keşfetmekte 
zahmet çekmeyiz. 

işin doğrusu şu: Bir bakıma 
Amerika harbe girmiştir. Bütün 
eevgisi ve alakası iki taraftan 
biri Üstünde tııplanmıştır. Ancak 
sözde bitaraftır. İngiltereye elin· 
den gelen her yardımı yapıyor. 
Elli torpido muhribi verileceği 
hakkında gerçekleşen haber bu
nun en açık misalidir. İngiliz ha
va mukavemetinde Amerikan 
Yardımının mühim bir tesiri var
dır. Sonra Kanada, İngiltere için 
icniş bir malzeme ikmal sahası 
"'e hlyyareci yetiştirme meydanı 
halini almıştır. Kanada siyasi ba
kırndan Büyük Britanya İmpara
torluğunun bir parçasıdır. Fakat 
bakikatte her mana ile Amerika
nın bir kısmıdır. Burada sermaye, 
sanayi Amerikandır. Kanada her 
sahada Amerikanın arkasından 
l:idcr. Mektebi, gazetesi tıpkı ~
:tıerikan nümunclerine göredır. 
Parası dolardır. Kanadada kuru• 
lan harp sanayii de, kitaba uy
ınak suretile iş gören maskeli A· 
rncrika eanayiinden başka bir §ey 
değildir. 

Sonra şuraıı var ki Amerik.a 
Büyük Okyanusta mühim ~~r 
bekçi rolü oynamaktadır. Bu· 
Yük Britanya ile Holandanın As· 
Ya ve Okyanusyadaki geniş ara
zisini Japo.n tetavüzünden koru
Yan kuvvet Amerika donanma
sından ba~ka bir şey değildir. 
Yoksa ne bu arazı, ne de Avus
tralya ve y;ni Zeland, silah bakı
ınından bir Japon tecavüzüne 
rnukavemet edemez. Çinde yıp
ranan Japonya, Amerika ile mü
cadeleyi kolay kolay göze alamı· 
Yor. Böylece de Amerika, İngil
terenin Asya tarafından arkasını 
korumuş. oluyor. 

Amerika maddi ve mal\evi 
Yardımın bu §ekil ve derecesin
den ileri giderek acaba harbe res· 
ınen ve fiilen de girer mi? 

• 
Romanya Krab, istifa eden Batvekil Gigurtu ile birlikte 

Romanya Kabinesi l 1a· ııt Al • g ere • manya 
lsttla Etti 1)zerlndekl Harpler 

Kral Sarayına 
Karşı Tabanca 
ile Ateş Ettiler 

lngilizler Dün de 
55 Alman 

tayyaresi düşürdü 
Berlinde 45 Dakikalık . . 

Bir Alarm işareti Verildi 
Rumen Hariciye Nazırı 
Sinir Buhramna Uğrad ı 

Londra, 4 (A.A.) - Ha.va Neza
Bükreıte Yer Yer Hadiıeler 
Bükreş, 4 (A.A.) - Rador ret1nln tebliği: 

Dün öğleden sonra, Kent eyaleti ve 
ajansı bildiriyor: 

3 Eylul akşamı, intizamı ih- Times mansabı sahillerine yaklaşan 
lal edecek tarzda vukua gelen birçok düşman tayyare gruplarının 
bazı harekat hakkında şu tafsi- ekserisi, hava da.fi bataryaları ve av-
lat verilmektedir: cılarımız tarafından pUskUrtUlmtiş· 

Askeri üniformayı taşıyan tur. 
pek genç bazı adamlardan mü- HAien kat'l olarak tesbit edildiğine 
rekkep bir grup, Bükreşe yakın göre, evvelki gUnktl muharebelerde 
bir mesafede bulunan radyo is- cem•an 55 dU~man tayyaresi dUştı.rW· 
ta~onuna girerek !kendilerinin müştür. · 
muiıa.fız ilataatını takviye için Dün Sabahki Hücum 
g önderildiklerin i aöylemiıılcrdir. 

Berlin. 4 (A.A.) - D. N. B. AjanBu grup, radyo makinelerinde e-
sının haber aldığına göre, Alman mu hemmiyetsiz bazı hasarat yap-
harcbe tayyareleri hu sabah Tim 

mıştır. nehrinin mansabında bulunan tayya-
Ayni zamanda telefon santra-

lında yine bazı genç adamlardan re meydanlarına hUcum etmişlerdir. 
mürekkep diğer bir grup tarafın· Birkaç lngillz tayyaresi Alman tay
dan da buna mümasil bir teşeb· yarelerini tevkif ctmlye çalışmışlar 

ise de Almanlar hedeflerine vfııııl ola· 
büste bulunulmuştur, 

Diğer taraftan bir şahıs kral rak hücumlarını yapmıya mu\'affak 
sarayı önünde nümayiıkar suret· olmuşlardır. 

te birçok tabanca ~tmııtır. . . Pas de Calais Tayyare M eyd anlan 
Yukardaki hadıselere ıştırak Bombalandı 

edenler kamilen tevkif edilmiş· 
· · Londra, 4 (A.A.) - Hava Nezareti lerdir. Buna benzer ve netıcesız 

bazı hadiseler de Braoşv ve Kös- bıldlrj.yor: 
tencede yapılmış ve müsebbiple~i Dtln gece İngiliz bombardıman tay 
hemen tevkif edilmiştir. Tahkı- yareler! Pas de Calats mıntakasın
kat devam etmektedir. • da dUşman tayyare meydanlarını 

Bükreş, 4 (A.A.) _ D. N. B.: bombardıman etml~lerdlr. 
(Devamı: Sa. 4 SU. 6 da) (De,·amı: l"a. 4 ·li. 2 de) 

Usullerin Köleliği 
Yalnız Usuller Değil 
Zihniyet de Değişmeli 

Beş Sene İçin 
Hazırlanmıştır 

lngiltere, Henüz 
Diğer-MağlOplann 

Ak!betine Uğramadı 
ise Bunu Coğrafi 

Vaziyetine Borçludur 
Berlin, 4 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Führer, 1940 • 1941 kıtı yar

dımı eserini açarken, söylediği 
nutka şöyle başlamıştır: 

ıHarbin ilk senesi bitmi~tir. 
Bu birinci senenin muvaffakiyet· 
leriQin misli yoktur. Bu harbin 
birinci senesi, 1914 harbinin bi
rinci senesi ile mukayese edile
mez. Çünkü 1914 harbinin ilk 
senesinde, fevkalbeşer cesaretle 
ve muazzam fedakarlıklara rai· 
men, kati hal sureti değil, ancak 
kısmi neticeler alınmıştı.> 

Führer, bundan sonra, Alman 
kuvvetleri İşgalinde bulunan mu
azzam cografi sahayı hatırlatmış 
ve sözlerine şöyle devam etmiş· 
tir: 

cBirçok muhasımlar, ortadan 
kaldırılmıştır. Eğer İngiltere he· 
nüz ayni akıbete uiramadı iıe, 
bu, ancak iyi cografi vaziyeti ve 
kaçmaktaki levakli.de mahareti 
sayesindedir. Bazı İngiliz politi
kacıları inandırmak istiyorlar ki, 
İngiliz ordusu, gemini çıgneyen 
azılı bir at gibi, nihayet düşma
nın üzerine atılmak arzuıu ile 
yanmaktadır. Halbuki hiç böyle 
değildir. İngilizler bize pek yakın 
buluneyorlardı. Bu arzularını 
m\(kemmel tatmin edebilirlerdi. 
Fn1tat kendilikhsrinden çekild iler. 
Ve kendilerine, bu ricatleri bü
yü"k muzafferiyetler diye tesmiye 
etmek tesellisi kaldı. 

Halen Alman kıtalarının iıgali 
(De, arnı: Sa. f ısu. 1 de) 

Edenin Natka 

Parolamız Gözlemek 
ve Hazır Bulunmaktır 

Londra, 4 (A.A.) - Büyük bir öğ· 
le ziyafetinde bir nutuk irat eden 

Harbiye Nazırı B. Eden, ezcUmle 
şunları soylemıftir: 

cBUyük Brltanya muharebesi bU· 
tUn şiddetiyle hükmtlnU sllrmektedir. 
Bizim ic;ln ağustoa ayı birçok nok· 
tal nazardan bu harp senesinin en 
iyi ayını te~kil etmektedir. Ancak 
sonbahar yakla.ştı diyerek isti!A. teh· 
ilkesinin bertaraf edilmi' olduğunu 
dUşUnmek pek bUyUk bir ihtlyatııız
hk olur. Bilı\kls bizi daha birkaç 
hafta ,müteyakkız bulundurmak için 
birçok e~are mevcuttur. 

Pa.rtılamız gözlemek ve hazır bu· 
lunmaktır. 

Pek çokları Amerikanın bu 
noktada zaten bir karara varmış 
olduğunu, yalnız bu sene se?im 
senesi olduğu için bunun netıcc· 
ainc kadar tatbıkatı geciktirmek 
lazım geldiğini zannederler. A
merikada bir intihap senesinde 
mühim ve esaslı kararların daima 
havada bırakıldığı doğrudur. Bu· 
nunla beraber intihap vaziyeti hal 
!edilir edilmez, iş başındaki hü
kumetin (yani yine Roosevelt"in, 
~ünkü Cümhurreisliğinde kalaca· 
gı muhakkak sayılabilir) derhal 
barbc karar vereceğini zannet
mek yanlıştır. 

Usullerin Köleliğine Karşı Açtığımız 
Münakaşe Sütununa Gelen 

Mektuplardan Hulasalar 

öyle zannediyorum ki, ordularımı
zı teşkil etmekte olan unsurlar nok
tasından, hiçbir vakit böyle bir or
duya malik bulunmamışızdrr. Teçhi
zat fevkalAdedir. Kuvvet mA.nevlye 
de bundan 141&ğı deA'lldir. Müdafaa 
tertibatımız hayret ~rlcl bir Blirat 
ile terakki etmiştir.> 

Eden"in nutkundan evvel cSenel 
devriye paktı> okunmu,tur. Harbin 
senel devriyesi mUnasebetUe hazır 

bulunan kimselerin !H!p..oıt bu pakta 
iltihak etmiye davet edilmişlerdir. 

Ahmet Fevzi imzasile - Hak
kınız var, usul köleliği çok kötü 
bir şeydir. 

Asıl maksadı u~ule feda eden 
lngilterenin Bir Senelik Siyasi 

Vaziyeti 

Londra, 4 (A.A.) - Reutel"in dlp
(Devamı: Sa. 4 8ü. a t.e) 

Amerika, İngiliz davasını can
dan benimsemiş olmakla beraber 
orada fiilen harbe karıımayı iste
yenler azlık halindedir. Harbe 
iirmeğe karşı duran çokluğun 
fikri şudur: c:Biz harbe hazır de· 
ğiliz. Kendimiz de tecavüze ma
ruz kalabileceğimiz için evvela 
kendi hazırlığımızı tamamlamalı
yız. Sonra harbe girmekten mak
aat ne? Hürriyeti ve demokrasiyi 
diktatörlük ve istibdat sistemle
rine karşı korumak değil mi? Biz 
harbe girersek, harbi bir elden ve 
~i idare etmek zaruretile ister is
temez diktatörlük ve istibdat sis
temini tatbik etmeğe mecbur ka
lacaiız. Yani Avrupanın hürri-

(De\•amı: Sa. ıl SU. 6 te). 

idi!; tamamile değişmelidir. Faka f b~hat yalnız usulde değildir. 
~emurlar, devlet menfaatini de
ğil, halk menfaatini ölt dte. ~a
bul ettikleri zaman pe .ç~ ış er 

d .. l. Halkın menfaatını koru· 
U.le tr. f .. k 

k devlet men aatını oruma· ma, . 
nın en tesirli, en kestırme, en ve-

rimli yoludur. • • 
Mehmet Münir Erbey ımzası

le - Başımdan bir radyo mace-
f Anlatayım da bakınız: 

rası geç ı. w • • e en 
Burada bulunmadıgım ıçın g ç . 
sene radyo taksitimi geç vermı
şim. Dönütte yüzde yirmi ceza· 
ııile ödedim ve mesele kapand~ 
sandım. Meğer işin bir de cezaı 
tarafı varmış. Polisler arkama 
düştü. İfadelerim defalarla alın· 
dı. Sulh ceza mahkemesine bu 
yüzden aylardanberi gidip geli· 
yorum. Doıyam aünden aüne ~i-

şiyor. Ben radyo paramı s_eç ver
dim diye devletin çeşit çeşit dai
releri oturmuşlar, kağıtlar dbl
durmuşlar, bunları her defasında 
evrak defterlerine geçirmişler. 
Biltün bunlaırı doldurmanın bir 
fabrika maliyet usulile devlete 
kaç paraya mal olduğu hesap e
dilse yüzlerce tiralık bir yekuna 
varılır. Fazla olarak hakimlerin, 
polis memurlarının faydalı İ!llere 
verecekleri zaman heba oluyor. 
Ben de her çağırılışta işimden o
luyorum. Davet saati daima on
dur. Fakat saat ona; yirmi, otuz 
mahkeme konulduğu için hazan 
saatlerce bekliyorum. Devletin 
zamanına, bana, herkese yazık 
değil mi~ Eğer radyo paralarını 
geç verenlerden yüzde yirmi .;.e
za almak kafi görülmüyorsa yüz
de otuz para cezasile tahsil edil
sin. Fakat cezai takibat diye va· 
land~şları bir hiç yüzünden ay
larca süründürmek yazık değil 
mi} 

NOTLAR : 

HASTAN E YOLLAR! 
Fena tesadüf_. Şehrin hasta· 

nelere varan bütün sokakları 
bozuk. Hele Beyoğlu hastane
silc Alman hastanesinin bulun
duğu Firuzağa, Sıraservi ve ci· 
varı. 

Gerçi hastanelerimizin yer
leri iyi seçilmiıı değildir. Fakat 
bu, yollarının da bozuk olma
sına sebep teşkil etmez. 

Araba ile giden sağları has· 
• ta edecek kadar bozuk olan bu 
caddelerden, haıta geçerken 
ne olur? 

• 

Rooae~eh'in Kanada Bafvekili Mackenzi King ile beraber alınmıı bir resmi 

v · --- , · ı Amerika, Mühripleri 
Bugday Stokumuz Derhal Verecek 
iki Seneye Kilidir 

• 
Fakat lstanbula Sevkıyat 

Muntazam Yapılmadığı 
• • 

l çin Bazı Darlıklar Oluyor 
Toprak mahsulleri ofisWn, mun

tazam bir şekilde buğday tevziatı

nı yapamadığı iddiaları ileri sllrUl
mektedlr. Memleketin muhtelit 
mmtakalarındakl depo ve siloların· 

da iki senelik ihtiyaca tekabUl ede· 
cek miktarda buğday bulunduğu 

halde bazı bUyük şehirlere ve bu 
meyanda İstanbula, ihtiyacın icap 
ettirdiği hılktarda ve devamlı t,ıc· 
kilde buğday verlımedlği görlllmUş-
Ur. Batta ıfkt gun evvel 1>iiZi d 

menler işliyecek buğday bulamadık· 
l an gibi bazı fırınlar da pişirmek 

için un bulamamljlar ve bu yüzden 
de fırınların önlerinde fazla mik· 
tarda halk birikmiştir. 

Mesela, :Osküdara mürettep olan 
210 çuval yerine 180 çuval buğday 
verildiği iddia edilmektedir kl, bu 
3120 'kilo ekmek, etmektedir. 

Moskoflu, Üsküdar çarfı boyu fı· 
rınında yapılan tahkikat neticesin
de blrkaç gUndllr böyle olduğu anla
şılmıttır. 

Saat sekiz: buçuk dokuzda halk 
fmnlam tehacüm etmişlerdi. 

Belediye, bu 1,in halli i~in Dahi· 
liye e tine milrscilat edecektir. 

Bufday ve Un P.ı.alı)Afb 
Diğer taraftan buğday saUflart 

hararetıenmlf, buğday mıntakalann· 

dan geUrflen yumuşak buğdayların 
(Dc'\amı: · ·a. 4 Sü. "I de) 

Liman işletmesinde 
Tahkikat Yapıhyor· 
MünakalA.t Vek~letinln bir mtl- diasıdır. Bu suiistimalin birçok saf· 

fettişi vasıtasile devlet limanlan 
1,1etme umum mUdürlUğUne müte
allik bazı muameleleri tahkik ettir
mekte olduğu bildirilmektedir. 

Teftişe tabi tutulan meseleler Uce 
aynlmaktadır. Birincisi, Dcnizban· 
km teşekkUlünden evvel btanbul 
liman idaresinin bir müteahhide iki 
misli fiyatla 115 bin liraya ihale et
tirdiği 2{ mavnaya ait suiistimal id-

halan vardır. Bunların üzerinde ay
rı ayrı te!errUatile çalışıldığı söy
lenmektedir. Bundan evvel de tef· 
tlşe tAbl tutulmuş olan bu meselenin 
bu dc!a Mtlnaka!A.t Vek!.lctl tarafın· 
dan sureti kat"iyyede bitirileceği an
latılmaktadır. 

İkincisi, su suilstimaline ait mesele 
dir. Bu mescle de, mavna meselesi 

(De,·amı: Sa. 4 Sil. "I de) 

cAlmanya ln,atereyi devirmek ıçm aon kuvvetlerini aarfedİyor.ıt 

Almanya - Ha oynattım, ha oynatıyorum! 

İngiltere 
Amerika ya 

Teminat 
Verdi 

• 

Vaşington, 4 (A.A.) - Bahriye 
N ezareUnln bildirdiğine göre, ln· 
giltereye teslim edilecek elli dest.ro
yerden sekiz tanesi Boston şchrlıı· 

dedir. Bunların en geç cumaya ka· 
dar teslim muamelesi itmam edile
cektir. Gemiler şimdiki mUrettebat• 
lariyle Kanadaya gönderilecekler' va 
orada lngtliz Bahriye mUrcttebatı 
tarafından tcsellllın edilec;eklerdir. 

Df"st;royarler muhasaınata i~ 
edcbflceek bir halde teslim cdileeek· 
}erdir. 

Bahriye Nezaretinin mUt&l!asmİI 
göre, lngDtcrcye teslim edilecek bu 
destroyerlerin bugünkU kıymeti tak· 
ribcn 85 milyon dolardır. 

Destroyerlerin ekserisinde. d5rt 
rustuk dört top, 12 torpil atma til· 
pU ve Uç pusluk bir hava mUdafaa 
topu mevcut bulunmaktadır. Bunla· 
rm mUrcttebatmm lusmı Azamisi İn• , 
glliz bahrlyeslnce verilecek ise de, 
bazılarının müttefik bahriye efradı 
ne mUcehhez bulunmB.SI da mWıtc
meldir. 

İngilterenin Amerikaya T eminab 
VBŞington, 4 (A.A.) - Reırter. A· 

jansı bildiriyor: 
Burada beyan edildiğine nazaran, 

BUytlk Britanya, İngiliz adalannm 
ctrafındıUd sular donanma için du· 
rulmıyacak bir \•aziyete dahi gelse, 
donarµnayı hiçbir vakit teslim veya 

(De\amı: Sa. 4 ISö. 4 te) 

İngiliz • Amerikan 
iuıarı Baklı•nda 

Alman Ml.talAası 
Bcrlln, 4 (A.A.) - D. N. B. bil· 

diriyor: 
Yarı resmi Diplomatische Korrcs· 

pondanz, İngiliz: - Amerikan anlaş· 

ması hakkında neşrettiği makalede 
diyor ki: 

tngutcrc, Amerika Birleşik Dev
leUcrl ile oldukça garip bir mübade· 
ıe mukllvclcsi nkdetti. Bunun sebebi 
şudur ki: lnglltcre dngiliz filosunun 
pek ufak kayıplaru hakkında İngi
liz propagandasmın mütemadi lddi· 
aıanna rağmen, denizlerde hAklml· 
yetini tutmak için lüzumlu vasıtala· 
ra artık malik değildir. Amerikalı· 
ların bilhassa tebarüz ettirdıği gibi 
İngilterenin elli eski torpitOya milin· 
ittin olduğu kadar sUratle ihtiyacı 

vardır. 

İngiltere, Amerika kıtasmda ma· 
ilk olduğu en mfilılm stratejik nokta· 
lan, ·Kira· imıi altında, 99 sene fçln. 
yani ebediyen terke haZır olduğunu 
söylUyor. 1ngllterenln içinde bblun· 
dutu sefalet ve ihtiyaç vaziyeti, de
mek artık itiraf cd!llyor ve tasavvur 
edilmez hudutlara vannr' bulunuyor. 
ÇünkO İngiltere eski torpidolara mu· 
kabil mUsbet ve devamlı kıymetler 
veriyor. 

Bundan başka, İngiltere, İngiliz fi· 
ıosunun latikball hakkında teminat: 
veriyor ve bu filon~n diğer domin· 
yonlarda, yani ayni zamanda Ka-

(De\"&DU: Sa. 4 Sil. 4 te) 

• 
• 
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Selçuktaki Keşfim 
Türk Milletini Dünya Dolusu 
Zorluklara Mukavemet Ettiren 

Ruhun İzlerile Karşılaşhm 

Her Türk inciri, Türk Kahramanlık 
Efsanelerinden Bir Parçayı Saklıyor 

j Tasa• ı • 1 L L & K V K 1 

......... tbn. bmlr inciri 
~ _.. daJma fU arzuyu 
du,....: 

- ....,.. ıtcıphyan ft ha.miJ

fMI ~ W l'etiftlren topntı 

l:tı: • 
~ faıı6re ıdltıfllnoe bu arzu-

,. ,..... pnıı .... istedim. Sel· 
ÇvU--- . v.....,.... ... incirlerin gü
Zll kokma pı8JC'lftkrden aokuldu. 
bMl buJdu. Dlfu'I çdanca incir a
ğ1Clanndan a.nıt ormanlar sör
dUm, 
. T&lnm burada 175.000 incir ..... 
el 'Y,&mUf, lıUı bet bektar arut 
tllla:J'QJ". 

1nclr yetıştlrenkrle kon~-

Jten ilk 11ua.lim fU oJdu: 
- lncirin kilosunu kaça satıyor-

9URUZ? 

-3ill "'~·
Demek ki, takım takım muta-

•assrtıar araya girince incir müs
tehlilı:e bunun aç, dört miallne mal 

olwyor. 
Tekrar sordum: 
- Sillln burada kooperatif teşki• 

!Atınız yok mu? 
- Elbette var. Bize para avans 

eder. Malnnmr aatmca seriye ve
rlriZ. 
- Kooperatif malınızı satmıya da 

vasıta olmaz mı? Lüzum8uz orta· 
cıları kaldıranll llizin elinize ge
çen parayı piyasa fiyatma biraz 
daha yaklqtırması mllmkUn de· 
ğil mi? 

- Kooperatif malnnızı satmaz. 
Bize yalnız para a.vans eder. 

Demek k1, kooperatif denilen 
şey, bir ikraz sandığından !baret ... 
Halbuki astl kend~tn!fen beklenen 
vazife, bt1t11n A.zanm malmı bir el
den satarak daha iyi bir fiyat te
min etmek değil m idir! Mahsul 
yeUftlrenln menfaatini böylece da
ha tyl korunmaz mı? 
KarfıMda duran bir ihtiyar köyltı 

&çini çekerek dedi ki: 

- BU sene acaba malımızı sata-

rfnden ibaret olan bu Türk köylü
leri, incirin ihraç lmkAnmm daral
mumı aükdnetle, vakarla, ceearet
le karşılıyorlar. 
• Selçuk kalesinin 11Chre bA.ldm o
lan ırurlanna baktım. Bu halk, ne
fialerine bu kadar .hAkimlyett bU
tün bir maziden almıyorlar mı? 

Aaırlan dolduran zahmetli müca
delelerden çıkan dersler, doğru yolu 
bulmalannı temin etmiyor mu? Bu 
dersler, hiç fOpheslz kendilerine 
fWlU öğretiyor ki, panik bir ener
ji lılr&fmdan ibarettir, hiçbir da
vayı halletmez. Aksine olara.k 111· 
nlrlerl bozar ve blLfarm& kudreti
ni bUt1ln bUtUn keser. 

Türk köylUstlnUn bu metin hali
ni görünce, bqka her milleti eze
cek zorluklara Türk milletinin na
sıl dayandığını, dünya ·dolusu müş
külA.t karşısında nasıl asırlardanbe· 
ri beka bulduğunu derinden derine 
kavradım. 

· Karşımdaki ihtiyar köylU, benim 
aklımdan geçenleri anlamış gibi 
dedi ki: 

- Biz bundan evvel de harp 
gördük, cefa gördUk. 1ncirleril)llzl 
ağaçların Ustünde terkettiğimiz, 

toplıyarnadıtınuz seneler oldu. Fa
kat çok Ş'OkUr her müşkülden za
ferle çıktık, her lf, en sonunda 
düzeldi. Ortada sıkılacak bir 9ey 
yoktur. 

Selçuk kaleelnln surlarının.. kar
l}Jımıda bana bu sözleri söyliyen 
adama baktım. Gurubun ışıkları 

yüzünü aydınlatmıştı. Gözlerinde 
Türk milletinde hiçbir zaman sön
miyen azim ve kudretin ateşi par
lıyordu. 

İzmir incirlerini zevkle yerken, 
bunlarm arkasında insanca bir ruh 
saklı olduğunu dalma dllfUnmUş
tUm. Selçuk kalesinin dibinde Tilrk 
köylüsüyle konlll}urken, bu hissi
min pek yerinde olduğunu gördllm. 
Türk inciri bile Türk kahraman
lık efııanelerlnden blr parçayı eak· 

lıyor. 

bilecek miyiz? BUtün deniz yollan --------------
1tapa1ı_ lnclr gibi harbe yaramı-
yan maddelerin a1JCl8l da çok değil. 

Dlfer muhataplarmı da kederli 
bir tavırla ba.flarmı salladılar. Sa· 
ut imkA.nı bulunmazsa milyonlar-

- ca kilo incir ellerde kalacak, çalş
malarına karşı bekledikleri gelir 
gelmlyecek •• Buna rağmen kendi
leri için hayat meselesi olan bir 

• peyden bahsederken, vakarlarını, 

metanetierlnl kaybetmiyorlardı. 

Kendi kendime dedim ki: 
- Kahramanlık denilen ~eyin 

yalnız harp meydanında değil, ha
yatın hrr aa1ıumda yeri var. 

Amerika böyle vaziyetierde ka· 

hnea ortalıktaki paniği hel' bir 
11e:,Tedin. Amerikan gazeteleri kA
ğıt yokluğundan şlkAyetçi değil, 

gazetelerin bol bol sayfaları var. 
Bunları canlı ve heyecanlı bir su
rette doldurmak için her şeyi bU
yUtürler, pireyi deve yaparlar. 
Çlttçiye alt en kQçllk bir müşkill, 
()rtaltğa milli bir felA.ket fel<llnde 
a.rzedillr. Hele bu sene ihracat im· 
kAnlarmm arkası kesilmesi Ame
l'ikalılan çılgJn bir hale getlrmlş

Ur. H~r tarafta panik havast var. 
Halbuki bQttın geçimleri ilıcfrle-

-18 -

Tevkifhanede Tahkikat 
Müddelumumtlik dün de İstanbul 

ve üs'kUdat tevkifhanelerlnde cina
yetlerin ve döğüşmelerin tahkikatile 
meşgul olmuştur. Müddeiumunılllğin 

bütün dikkatine ve uyanıklığına rağ
men hapishane ve tevki!hanelere be
yaz zehlrin, şl9lerin ve kumar zar. 
larınm na11tl ve kimlerin vuıtaslle 
sokulduğu meselesi ehemmiyetle 
teÜdk edilmektedir. Birçok gardl· 
yanlarm 8\IÇlu 11tfatile ifadeleri tes
blt edilmiştir. 

Ae1kh Bir Zıya 
Merinos fabrikası malzeme ve 

ham madde memuru SelAml Rapal 
Mudanya iskele.sinde k ömür tahliye 
ederken kazaen deniZe düşerek vazi
fesi başında ve genç yaşında vefat 
etmiştir. Merinos fahrikasınm ilk 
vazife kurbanı olan bu gencin zlya
ından dolayı gerek mtıeueııeye ge
rekse elemdlde biraderi ll'rankfurt 
fahri konaoloaumuz Niyazi Rapal ne 
eşine Uzlyetlerlmlzf sunarız. 

Mehmet Al1. tocutere ve Fransaya "yapt.
tı ııon aeyahat eı1numda Miat.er (Rayet) 
ile buluf0111ftu. DUnyaaua ballndea bellae
derkt"n Amerikalı diplomat töyle clemlftl: 

Sultanahmet Camii 
Ve Ağaçlar 

Şebrhnlzln ea büyük. tarlbl 
Abldelerindea biri Ölan Sultaaall· 
met <'&mil De mlbe yapılan ta
rihi bamamm etrafına park 7&
pılırkea buraya bllytlk ataç dl

kllmemeel karartatiınlım9tL o. 
allJ bir büçe ballnl alaa ba -
baya dikilecek ~ ........ 
la Sultanabınet camtıatn ıtbel
llttaJ ve mamaruuu bos&blle
cett dlifllaWerek ba blılloe .PÇ
aız blr halde ....... edllmlftL 
Fakat büçealn ~ cadde luılla
rmd&ld kaldıiımına !reme•la I0-
50 metre kadar ytlbelebllecıelr 
at keetaneel dlldlmllJtlr. 11a • 
taçlar bayb bliytlmÖft8r. OD "et 
ııeae aoara camlln Dl~ 
Alemdar eaddeelnden. sörlbleı,tl
nll tamamlle ~· lla 
apçıan aaydık. Tamam 7bml 
bir tanedir. Baalan ha .-e la

'111 çıkartıp bafka ::rse dllanek 
l&znndır. Ylnnl bir aiaem ,..._ 
al defı,tlrmekle~O<'a bir pheııe
rln daimi ınanzaruını kanatma
mı!} ollU'ağtz. Küçftk alaçlar 
büyür. Fakat büyüdükçe de et
r&fınm ın&nUl'UIDI kapatır. Çı• 

kanlacak Z1 atacın 79rine de ~ 
zaml 8 metre büytl~ top şe

killi ağ~lar dlkllebUlr. ' 
18TANBULLU 

Amerikadan Gelecek 
Vapurları lngilizler 

Himaye Edecek 

J 

Amerika ile Türkiye arasında ya
pılacak nakliyat lfinl Yunan vapur
lan Üzerlerine almış bulunuyorlar. 

Umdal ac;enteslnin 5000 tonluk bir 
gemisi mtihlm miktarda eşya yUkll
yerek Amerikadan , memleketimize 
mütevecclhen hareket etmiştir. 

Son gtlıılerde piyasada İngillzle· 

rln Yunan vapurlarını, eşyaların, 

İtalyanların eline geçmemesi için 
tevkif ettikleri haberleri dolaşmakta 
idi. 
Yaptığımız tahkikata naaran Yu

nan vapur kumpanyaları ın.uız hU· 
kQmetlne mtıracaat ederek !!I'tlrklye 
ile Amerika araaındakf mal nakli
yatı için tam bir müsaade elde et
miye muvaffak olmuşlardır. 

25 güne kadar limanımıza gelecek 
olan Umdal acentealnln bu vapur ti
pindeki diğer vapurları da her on 
beş günde bir limanımızdan Ameri
kaya ve Amerlkadan da gene ht>? 
on beş gUnde bir memleketimize se
rer yapabileceklerdir. 

lflAslar Azahyor 
Son senelerde lfiA.11 yüzde sekien 

nisbetinde azalmıştır. lnAııların azal
matıtna sebep dahilde kredinin aza~ 
ma.•11 ve hariçten getlrtllecek mal 
bedellerinin bankalar vasrtamle em
niyet altına alınmtt olmasıdır. 

Ege Denizinde İhraç Maddeleri 
Yelkenlilerle Naklediliyor 

Türkiye<len Balık Alınıya Gelen Bu Gemiler 
Egede Şileple Nakliyata Setçekiyorlar 
Son fırtına dol~yıaile Eg~ de· ı Türkiye ile Yunanistan ve ltal

nizinde qya yüklü bir Yunan ya arasında yalnız balık naklet
yelltenli kayığının batmıı olduğu- mek üzere faaliyette bulunacak 
nu yazmııtık. olan bu g~~~~er k~rlannı düıü· 

Türkiyeye balık almıya gelen nerek her turlu nakl.ıyat yapmak
bu g.emiler Yunanistanın ihraç tan çekinme~~ktedırler .. 
maddelerini de getirmekte ve Memleketımızde balık ihracına 
Ege denizinde ıileple nakliyatın on be ıgüne kadar te~ra!. balta· 
·· ·· s e t çekmektedirler. nacaktır. Bu yelkenlılerın balık 
onune . l d ., d h · · le İçerilerinde her nevi nya bulu- ihracı Q.aı a ıgı esna a .. angı ı! 
nan bu gemiler ucuz nakliyat yap. menul olacakları ·henuz malum 
-maktadırlar. aeiildir: 

Yangmdan Korunma 
işinde 1300 Kişi 

Vazife Alabileck 
Pasif Korunma bakonından vill· 

yet seferberlik mUdUrttlğü tarafın

dan yapılan baZirlıklar bitmek üze. 
redir. 

Yangmlara k8Jll ilk tedbir olmak 
llzere itfaiye m1ldUrlUğü kadrosu, 
yeni elemanlar alınmak 11uretıtle, 

takviye edilml9tlr. Bundan başka 

bir 
0

de yardımcı itfaiye grupları ha
zırlanm1'(ır. Bu gruplar da, icabın· 
da faaliyete l'ec;frilmek Uzere itfai
ye m1ldürlUğtlne bağlanmıftrr. Bu 
teşkilltta c;al1'ttnlmak üzere yetlf· 
tlrllenlerin mlktan 4000 kffldlr. 

Seferberlik müdürlüğü ile itfaiye 
müdUrltlğQ, ,ımdl de mahalle itfai
ye tefkllAtı yapmıya karar vermı,
lerdlr. 

Semt ve mahalle itfaiyelerinde 
4000 kişi vazife alacağına göre bir 
tehlike vukuunda yalnız ,ehlrlerde 
yangınlardıı.n korunması için 1300 
k~l vazife alacaktır. 

Diğer ekiplerle beraber PaSif Ko
runma için vulfe alacakların mik
tarı 28000 e baliğ olmaktadır. 

Yapılan teftişler neticesinde şe

hir dahilinde 90000 sığmak inşa e
dildiği görÜımtlftür. Ancak bu sı
ğınakların mühim bir kuımı son 
yağmurlar yUzUnden çamur ve top
rakla dolmu9tur. 

1'Utııann---tenıa Jtazırtanm!ll!I ı-

cap etmektedir. Bu sığınaklar da, 
icabında 500,000 kişinin tahaffuz 
edebilt"Ceği hesap edilmiştir. Reeml 
dairelerle bilyük müesseııatın hazır
ladığı bUyük sığınak ve siperlerde 
saklanacak olanlar bu yekOndan 
hanc;tır. Şehir nUfusundan 600 bin 
kişi için siper, sığmak hazırlandığı 
tesblt edilmiştir. 

----o.----
Beyoglundaki Toplantı 

Yaş Meyva ve Sebze 
Satışlarmda Görülen 

Kararsızhk 
Yq meyva ve sebze satq koo

peratifleri birliği namı altında.mu
azzam bir t•kkWUn aebae hA.lln· 
de icrayi faaliyet etmesine ve bu te
§ekkWUn meyva ve sebze satışları

na nazımlık vazlfesıni göreceği ilt.n 
edilmesine rağmen lstanbulda mey
va ve . sebze ftyaUarı alabildiğine 

ytikseimektedir. 
İstanbulun her semtinde ve her 

manav dUkklnmda flyaUar ba.fka 
başkadır. 

Gerçi her maim üzerinde bir fi
yat etiketi var. Fakat bu fiyatların 
neye istinat ettirildiği meçhul. 

Hll idaresi her gUn toptan ve pe
rakende satış fiyatlarını belediye 
şubelerine •bildiriyor. 

Belediye ~beler! de bu .flyaUan 
esas ittihaz ederek mürakabeaini 
yapıyor. Fakat halkın bundan habe
ri yok. • 

Hfll idaresi bugün UzUmUn kilo· 
sunun &11gart ve A.zaml 20 kuruşa 
saWdı#tnı bil.diren fiyat listelerini 
tabettirip belediyelere gönderiyor. 
Halbuki bu listeler beledlyele~e gi· 
dip de memurlar eline geçlnclye ka
dar üzümler mahalline gitmiş ve 
hattA satılmış bulunuyor. 

BUtUn bu tedbirler nazari kalıyor. 
Bir manavda UzUm 20 kurup diğe
rinde ayni üzüm 30-40 kurufa sa
tılmakta de.vam edlyor. Heı. '"1t.ll 
ve a rmut gibi çeşlUeri muhtelif o
İan meyvaların fiyatlarında hiç is
tikrar yok. 

Bugün kavun ve karpuz bolluğun· 
da sokaklarda ve pazar yerlerinde 
on kuruşa satılan karpuz ve kavun· 
ların dükkAnlarda yirmi kuru§& sa
tılmasının önüne geçilemiyor. 

----o,-- --
Kese KAgıtiarı 

Şehrin bazı 11emtlerlnd4'. hileli ke
ııekA.ğıdt kullanıldığı hakkında vflki 
neıırlyatımız derhal nazarı dikkate 
lınmıf, bu kA.ğıtlarm imal edildikleri 
Eminönü ve Beyoğlu t'aranarındaki 
yerler kontrol edilmiştir. 

Dün Vali ve Belediye Reisi LQtfl 
Ktrdann riyuetlnde, belediye reis 
muavini ve bazı kaymakamlann itti 
r&kile Beyoğlu kaymakamlığında bir 
toplantı yapılmıştır. Toplantıda, iyi 
tatbik edilemediğinden dolayı, son 
zamanlarda fazla fikA.yeUeri mucip 
olan belediye zabıta tallmatnameııi-

Son günlerde şehrimiz nakliyat a- in t • tatbiki trafmda alAkadar 
N tta t i inAa n sure ı e 

centalarmdan a acen es memur ve Amirlere izahat verilmiş-

Birçok hileli kA.trtlar müsadere e
dllmtııı bunlar arunda 25 ile 70 
ğram ağırlığmda olan klğttlar gö
rUlm üşttir. 
~ 

etmiştir. Mahkeme tnAa kararını 'ur. Randevu Evi 
verdiği için ifiA.s tetkik heyeti şirke-

tin idaresinden 30 çuval evrak ve 

defter almış ve icra dairesine getir· 

miştir. Şimdi bunlar tetkik edil

mektedir. Natta nakliyat ~keU ha

rice kırk bin lira kadar borçludur. 
Dahilde~! borçlannm mlktan yirmi 

bin lirayı gec;me111ektedlr. 

---o-

Denize Ouşen Müvezzi 
Ömer oğlu Mehmet admda 12 ya

şında bir gazete mUvezzll Kadıköy 
l.!ıkeleslnde bir müıııterlye • gazete 
vermek için ko~ken denize , dllş
müş boğulmak üzere iken kurtanl
mıştır. 

Fahri ve Ahmet adında iki ada· 
mın Lllelide Koaka caddesinde 22 
numar~ı evi gizli randevü yeri ola· 
rak kullandıkları haber alınmış ve 
dün ani . olarak yapılan arama ne· 
ticeslnde evde birkaç kadın ve er
keğe rastlanmıştır. F.ahrl ile Ahmet 
yakalanmış, kadınlar muayeneye 
sevkedlimlşlerdir. 

eöylenıem üçünctl olarak buau öllindye ka· 
dar aakhyablUr mlAlnlz '! 

- Pek iyi bUlnlaJz ki, beaden ur oık· 
maz. 

- Ne garip tesadüf.- Bu sabah tJ'8' olur· 
ken kendi kendlmfl dü,Onttyordum: Bu Çil

~. budala dftayadan kurtuJmak, IDll&DC& 
nefes almak için nereye ~ı f Dftnya
nm hlrkaç yerinde dÖffllt, dayalı, rahat ev
lflrtm, '.'lftllklertm var. Öyle oldu~ balcle 
TürkJyeden bafka nf!ffJtl ~ yer aklıma 
pmedl. AnadohıblMl'ıadald 71kık yalı gö
zümde tottll. 

cUlkte it ll&blbl olmuıydı. Bir de ko1119u 
çiftlik ııabfblatn kızlle aevf9erek evlemne
•ia mi f Şimdi kallfornlyada yerlfllJlp bl· 
m19 demektir. Oa beş senelik emeklertmln 
aetl<'eelne bakınız: Ne tııtlyordum, ne olduf 

- Melımet Aliyi merak ettim. Nerede. 
aaaıldırf 

• 
- 81ze acı bir llaber vermlJ'e mecbanan: 

Mehmet A1l)'I kaybettik. 

- Ne d17onanuz f Mebmet Ali um kay
bolur! ~~ batta evvel beraberdik. Onu 
ldeblr uman daba •ıhbatll, daba Defell 
SÖl'IDelldftlnı. 

- Öyle lııe Mehmet All hakkındaki ltima
dıaız tam yerindedir. AUe bayatın& alt lle

bepler dolay1111le bugünkü bayatını terket
mlttlr. Fakat vaz.Jfedea ve düllya4aa 1raç. 
mam19tır. Dünyaya yeniden g-f'lmlf Klbl ye
ni bir bayata atdmıftır. Bu bayatta ken
dine alt hiçbir d8'1iace, hiçbir emel bulan
mıyacaktır: Mehmet All ikinci laayatım 

yurdunun ' '" lnunlıfıa baynna ve meafa
atlne vakfetml9tlr. 

Mehmet All aormaşta: 
- Kuzum. şu alda evlAtbtum Şefik ne 

olduf 4 
- Sormaynı, ba çocufa Türldyeye fay

dalı olsun diye yetı,tlrmlye uud çalı!Jtıt;ı
mı bil1lor&unuz. Joakat taU1n emrine kaMJı 
gellnmlyor. Şefik tayyareci olduktan ııonra 
Tilrkfyeye geldi. TahalllnJn şekli kitaba uy
madıtı için lf} bulama.Jı. O ıurada Tllrklye
de. ha,·a batJan kurulonıya baflaıııyorda. 

Tekrar Amerlkaya getirterek •lvU hatlar
da kendisine 19 buldunı. Bu sayede tecru
bell bir fllvll pilot olarak yetlfecetlııt ümit 
edlyoıdwn. 

Bir gün bana geldi: cTayyarecUlkten ııl

nlrlerlm yoruldu. Bir çiftliğe çekilip orada 
bir müddet çalıflllak istiyorum.:» dedL Dost
larımdan bir tayyare flrketi müdllrünün 
buııusl bir çlftlltl \-ardL Oraya ~rlf!Ştlr· 

dlm. l\laksadıin da 9lrket müdürlle hu mü
nuebetl aayesinde Uerlde yeniden tayyare-

• 
• 

Bandaa sonra bahis dünyaaın bul(Unktı 
ballae seçinl9tL Rayet dem"tl ki: 

- Dllnyada köttl sidllJleria ortalıtı tut
muı yelse dU,mlye bir sebep del'lldlr· Bu
na kanpr ea te.1rU llilAhnn~, iman ve cıe.a
rettır. Dünyama lyilltial 19UyenJerln imanı 
gev~ı mi, kendlleriae itimadı unddı 

mı'! işte yalnız bandan korkmak IAaım· 
dır. Vt"lıı ~ı bir lmlldir. Dftnyaam btl
tlln btlytlk Uerl hareketleri ı.;...n ve ceu
nıt sayesinde kurulmllf}tur. Fakat bu bah
se burada, top at~I altında devam tıtmek 
güçtür. Jlk fınıatta Tlirklyt>ye Jt'elmek lııte
rlm. BahıılmlzP~ orada AnadoluhlR&nndakl 
yalıda deum f'tmek ne tatlı bir şey olur! 

* itte mlııt~r (ll:ı.\·f't) ilk fınatta Tlirklye
ye s~lmlştl. En büyük arzu"u doıııtu Meh
met Ali ne biran en·el kar,ılaşmalrtt. Alı
met Fazılın ııözlerlnden bir ft'Y &nıama
mı,tr. 

ötıe :remetınde buJ119tııklan zaman Dk 
.uali fil oldu: 

- Bir kazaya utradr. Ôaba dotraıııu ka
sayı keadlal aradı. Bir, lld laarta eYftl de
nizde bojıdda. 

- Melunet Ali kaza any&<'ak adam de
todlr. Memleketine ve lnııanJıta k&l'IJI va
d!elert. oldntanu blllr. KeadJne alt blr lle

bep dola7nlle bunlara arka (Je\·lrtp kaçmaz. 
Son &'6rlllJUlltbnİlz aman ilana "1 ııklert 
ııöylemJ.ttl: cDllnya fena ltlnler l'~lrlyor. 
Bedbin nlm&k için bl~k Nlıep vardır. Fa
kat ka..,ımızda ne kadar çok mıı.klllAt 

va11111 n kadar bOytlk iman, asim ,.e <"ea
ret ııahfbl olmamız lazımdır. Yeis bozKUn
luA'un başıdır. Kartu1119 ancak nefse saygı 
ve emniyet: wı hudut.uz ceuret ııayeelnde 
mümkün olabWr.ıt Bu ııöderl eöyllyen a
dam, fÜ9I bir Mbeple hayattan feldllp ıt· 
d~mn. inanamam. Benim tanıdığım Ye 

aevdlttm Mehmet AH bunu yapmaz. 

- Size yalaız iki kf91uln bUdlfl bir ıırrrı 

Fazıl. olanı blteal lıalJıadaa aonana )la.

dar anlattı. Mister Rayet derin blr beye
<'an ve allka ile dinliyordu. lllklye bltl.Dee 
yerinden fırladı: 

- Aferin. Meblllet Aliye... Koca Türk-. 
Tam adammıt- Düayada fenaldda karşıla
tınca iptidai insan aibl, çocuk slbl buaa 
karşılık fenalık etmek meyUae kapılm&mıt
Ş&luıl sebep dolayııılltı hayatını israf da et
meml!J. Olgun bir kafayı, yaman bir ener
ji kaynağını umumun baynna ,.alctetmlt
Bunu aneak bir Türk dlltllneblllrıll. Hızır 

hakkında hali< &1'&8ında dolapn ııözlere es
kldenberl hayılırım. Şimdi bir yeni zaman 
Hızırının doııtu olmalı;, bealm içla umul
maz bir fı .. t ... Fu.ıl, benimle kme tutu
şablllnlnlz ki, ben bu doıUutu aazart bir 
9ekCde hırymıylM'Ağım. Hızınn f'trafına 
daha çok ha~·ır ll&Ç&bllmeal için elimden ge
lf!nl yapacağım. 

(Devamı var) 

7 EYLOL 
Bu Tarihi Unutmayın. 

40.000 LiRA 
O GÜN ÇEKİLİYOR 

7 lfltl -- Ba tUud aatmaJum. ÇIUI ini 
tarlll llm de llQatumda lllr dlala aoktall 
olabilir. 
'l'asdaa ıoaNllara l•t•rkea t•lll•ls lntfı• 
llkballara ge99ldllr. ÇIDkl MiLLi Pl1' AlllO 
o gb bmr ....._,.... l'urmda 9eldllpr. 
( 1 ) Llnbls ... ldletle 40.000 u...,. o ... 
bzalia'lllllrllak. 
( ı ) Urabk ldlet ille 10.0İO lira getlreldllr. 

Ege Mıntakasını 

Zararlı Bir 
Ağaçlamak 

iş Olur 
lzmir körfezi Karaburundan 1 tehri muhit dai ve tep~lerin, tr 

itibaren en modern bir liman ha- hattı güzergahının. cıvar k 
liıfe aokulabilir. Büyücek bir merkezlerinin ağaçlandınl ~ 
mendirek ile limanın mühim bir için bazı tetebbüaler yapıld • 
ihracat merkezi olabilmeai "im· söyleniyor. lzmir, Aydın. Ma.a 
kanları vardır. İzmire bajlanacak sa ve Balıkesir Vali ve Beledıy 
fOselerle nakliyat da azami dere- ı Reislerinin bu yolda bir imar ,, 
ceye çıkarılabilir. Egenin yalnız tezyine mini olmalarını ve El 
incir üzüm tütün, palamut, zey- nin incir, üzüm, tütün ve pam 
tin ~e yağı.' pamuğu değil de ya· J mıntakalarına ağaç_ diktirtmeın• 
kın bir atide inkişafa mazhar O· terini tavsiye ederım. Buralard 
lacağına şüphe edilmiyen naren· 1 tesiı edilecek mC§Cerelik, orm 
ciyeleri, yağlı tohumları, deniz- gibi ağaç grupları zamanla El .. 
den nakli arttırılacak kavun ve nin iklimini değiftirmeie ve mu 
karpuzlan, muhtelif turfanda 1 eait tabii prtlann tedricen Saf 
sebzelerile meyvalarından baıka müsait tesirler yapmaaına yard 
Orta Anadolunun bütün hubu- edecektir. ilk tesir de yaitflar 
batı, yapağı' ve tiftiği. hatlıaı ve 

1 
artmaeı • ile balpmıı .. o~~ca~tı~ 

afyonu. Cenup kısmının kitre ve 1 ki, Egenın turi~~da ve uzum, '" .. 
balmumusu gibi birçok ihracat cir kurutmak ıçın mevcut bulu 
maddelerinin ihraç istikameti İz· nan iklim ve ziraat tartlarını der• 
mire teveccüh edebilir. İzmirin hal bozulacaktır. Şehirlerin teı• 
iktırıadi istikbali için §İmdiden 1 yini için mümkün mert~b~ b~uı 
faaliyete geçilmelidir. Faal Bele- kalan ağaçlıkların dıkılmesın• 
diye Reiainin şehrin imarı prog· itina edilmelidir. Ankaraım\ a• 
ramını ikmal eder etmez ıehrin ğaçlanmaaı sırasında dermeyaJI 
iktısadi planını da hazırlıyarak iı etti~im bu mütalaa on ~~inci ır 
başına geçmesini iatemekte çok nesınde tahakkuk ~t1'?ı!tır. B~·1 haklıyız. Çünkü, böyle işleri da· günkü Ankara iklımının Mıll 
ima devamlı bir enerjiye malik Mücadeleden evvelki Ankaranı 
ve batarıcılık kudretini haiz ilim ikliminden ne kadar farklı oldu• 
sahibi idareciler yapabilir. İzmir ğu da meydandadır. • 
ıehrinin varoşlarından itibaren LUtfi Arif Keaher 

lsmail Saip 
Kütüphanesi 

Maarif VekAletl geçenlerde olen 
kıymetli Türk Alimlerinden Beyazıt 
kUtUphanesi mfidürU İsmail Salbin 
kitaplarım satın ' almıya karar ver
miştir. İsma il Saibin Vezlrhanında 

ve Sultan odalarındaki odalarında 

on bin cilde yakın kıymetli kitapla
rı vardır. Bu kitapların birçoğu dUn
yada eşi bulunmıyan yazma ve mll
elllf nQshalarıdır. Maarif VekAletlı 

kitap tasnif heyetinden Cevdet!, kü
tüphane memurlarından Rlfatl ve 
Kilisli Rlfatı bu kitapların tasnifine 
memur etmiştir. Tasnif birkaç güne 
kadar bitecek, bundan sonra kitap
lar kıymetıendirilerek satın alına

caktır. Yalnız bazı kıymetli yazma 
kitaplar rutubetten çürümüştür. 

Üsküdar Tramvayının 
Tasfiye Esasları 

Utıküdar tramvay ffrketlnin W
tlyesi için mevcut hisaedarlarla bit 
anlaşma zemini bulunm~tur. Dahi• 
liye ve Nafıa Veklletierlnln hakenı• 
llklerıle varılan bu anlqınaya gö~ 
9lrkelin evkaf umum mUdürlüfüı\• 

ait olan 500 bin lira, İf Bankaaın6 
ait 3M bin lira ve hususi şalu81&1'1', 
ait 22 bin liralık hltıaeler bel~ 

tarafından aatm alınacaktır. Anc&JI 
belediye evkafın. 500 bin liralık hll
seslne mukabil yalnız 200 bin, !f 
Bankasının 350 bin liralık hlueld• 
ne mukabil de 200 . bin lira ödfye
cektlr. Bu paranın da def'aten ve
rilmesi mümkün görWmediğfnden 

belediyeye 15 senelik bir müddet 
verilmiştir. Belediye bu müddet zat"' 
tında borcunu tak.ııltle verecek, fa• 

• kat ta.ık vermek mecburiyetlndeıt 
Fmdık Rekoltesı kurtulmuş olacaktır. Eşlwıa alt 22 

Akça Koca mıntakUmtn ba 11ene bin liralık hl.!ılle tenzilA.ta Ubl tu• 
fındık rekoltesi dört milyon kiloyu tulmaksızın derhal belediye tara• 
bulacaktır. Levant cinsten yüksek tından satın alınacaktır. Şirket h .. 
kaliteli olan buranın tombul fı(ldık· yeti umumlyesf önümüzdeki pazar
lan muntazam fidanlıklarda yetişti· lesi gQnü toplanacaktır. 

rlldlği için on 11ene sonra bu mmta· • 

ka en mühim bir istihsal merkezi O• • Bono SahtekArları 
lacaktır. Akça Kocada standartlı 

fındık hazırlamak için t~ebbüsler 
yapılmıştır. lstanbul tüccarları bu 
mıntakanm ihraç merkezi olmasma 
taraftar değillerdir . Bunun da sebebi 
fındığın piyasamıza getirilerek bura 
da 1'lenmeelni ve ııalıflarınm burada 
istenildiği gibi yaptlmasmın temini 
içindir. Akça Kocada 12 kadar fındık 
kırma tabrlkUI kurulm~ur. Fm· 
dık müstahsilleri belediye reisinin 
yardunlannı şükranla anlatıyorlar. 

Fındık ihracat birliği geçen seneye 
kad~r Akça Kocaya ihracat payı 
vermemiştir. Dört milyon kilo lııtfh
aaIAtı olan bu mıntakanın ihmal edil· 
memesi için Ticaret VekAletlne mU
racaat •edilecektir. 

-0---

ELtNl MAIUYEYE KAPTIBDI 

Balat vapur iskelesindeki çivi fab
rlkaanda çalışan Kenan çalışırken 

bir elini makineye kaptırnuftır. 

OKUYUCULARIMIZA: 

Ostad reaaam Ramizin kari
katürlerinin, ikinci sayfadan 
ahnarak birinci sayfaya kon
muı için birçok mektuplar al
dık. Haklı olan bu arzuyu ye
rine aetirmek İçin kıymetli ... 
natkinmızın bundan sonraki 
karila.türleri birinci sayfada in· 
tipr edecektir. 

İkinci ağır ceza mahkemeııiftcH 
bono aahtekArlıfı yapmak aureW• 
gayri mübadillerin 100 bin lir&8lnl 
dolandırdıkl.art iddia olunan Nihat. 
Hüseyin, Hüseyin Avni, Hayri. Ar
şak, lstelyo, AbdWkadlr M:ua • 
tafa, Halil Diklllta,, Emine, Havva 
ve GillsUm!e on iki arkad&flarmJJl 
du~malarma dUn de devam edil• 
mlştlr. 

Keserle Batından Y....ladi 
Zeynel adında bir sandıkçı, Bab

çekapıda, Alyanak hanında oturall 
.Ahmet oğlu Şaldri keserle b&fııld&JI 
ağır surett• yaraJ.amı.ttJ. 

BORSA 
4 EyUU UNO 

Londra 
Nevyork 
Cenevı:e 

Atına 

AçıbJ • Kapua 
5,2• 

132,20 
29,805 
0.9975 

Sofya 1.8225 
Madrla 13,90 
Buda~• 2M325 
Bükl'eş o.s~ 

Belgra4 3,17S 
Yokohama 31,1375 
Stoklıolm 31,005 

:r:abam ve T&bvlllt 
Ergani 
Sivu • Erzurum 2 

1UD 
ao.OI 
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Vaziyet 
Siyasi, Askeri 

Hitler'in 
Dünkü Nutku 

Hitler dün Sporting Palasta 
25 bin ki~i önünde bir nutuk 
söyledi. 

Hitlerin bu nutkunda, evvelki 
nutuklannda olduğu gibi lnail· 
tereyi işgalden veyıı. bir hamle
de mahvetmekten bahsetmeyi
şi §ayanı hayrettir. İngilizlerle 
devam eden harp hakkındaki 
fikrini Führer fU cümlelerle ifa· 
de etmiştir: 

Bütün muhasımlar ortadan 
kaldırılmıştır. Eğer lngiltere he· 
nüz ayni akıbete uğramadıysa, 
bu ancak iyi cografi vaziyeti ve 
kaçmaktaki fevkalade mahare
ti sayesindedir. 

Bu sözlerden pek güzel anla
şılıyor ki, İngiltereyi bir baskın· 
la ve ihraç kuvvetlerile zaptet
menin kolay olmıyacağını Hit
ler de anlamıştır. Eğer nutkun 
bu kısmı İngilizleri gaflet uyku
suna yatırmak ve ini büyük ta
arruza başlamak niyetile ıöylen· 
rnemişse, lngilterenin zapt ve iş· 
gali meselesi Almanlar için de 
hayal olarak kalmış demektir. 

ROMAXYADA KARIŞIKLIK 

1RTIYOR 

Gece gelen telgraflardan Ru
men kabinesinin istifasını verdi· 
ğini anladık. Kral, dün sabah 
ordu namzedi General Anto
ncsku'yu kabul etmiştir. Ba,ve· 
kaletin Generale verilmesi ihti
ti.ali çoktur. Generalin intihabı, 
karışıklıkların önüne geçmek 
İçindir. 

Evvelki yazımızda, Transil· 
Vanya yüzünden Romanyada. 
Yer Yer baılıyan karışıklıkların 
artması ihtim-linden bahsetmiş· 
tik. Son gelen telgraflar, bazı 
nürrıayiKilerin kralın sarayına 
~oğru tapanca patlatacak kadar 
1§i azdırdıklannı, bir kıamının 
da radyo istasyonunu işgale te· 
şebbüs ettiğini bildiriyor. Nü
mayişler ayni harareti muhafaza 
ettiği takdirde yeni hükumetin 
Vaziyete hakim olmak üzere ıid· 
dete müracaat etmesi beklene· 
oilir. 

O zaman T ransilvanyayı ver· 
rnck istemiyenlere karıı_Roman· 
va hükumeti Macaristan hesabı
na kendi milletine kargı hareke· 
•c geçmiı olacaktır. 

llOMA.vYA HARlctYE NAZmI-

~IN Sl!l."tıt BUHRA~'l 

Bü!crC§lcn haber verildijine 
i'Öre, Romanya Hariciye Nazın 
tvlaı / ıi1escu, yiyana konf er an· 
ııında düçar olduğu ağır mua· 
rneleden sinir buhranu~a tutul
rnuııtur. Alman Hariciye Nazırı
nın tavsiyesile bir Viyanalı dok· 
tor, rrıcmlcketine dönen Harici 
Ye Nazırına refakat etmiştir. Bu 
Vaka, Rumen delegelerine karşı 
Transilvanya meselesinde ne ka· 
dar tazyik yapıldığını gösterme· 
si itibarile dikkate şaY.andır. 
l>OKTOR FU:\~'U.S BEYASATI 

Alman ajansı, Alman İktısat 
Nazırı Doktor Funk'un cenubu 
ııarki Avrupasının ekonomik du
rurnunu tetkik eden nutkunu 
izah etmektedir. 
Alma~ 1ktısat Nazırı, ıslahı 

lazım olan kliring usullerile be
raber ticari maniaların ortadan 
taldırılmasından bahsetmi§tir. 

Nazir, sözünü, Viyana konfc-
ransına intikal ettirerek: Ro
tnanya ve Macaristanın askerle
·ini terhis ederek iktısadi ran
dımanı a~tırmak Üzer'e' eon an
laııma fırsatından istifade ede
ceklerini aöylemi~tir. 

Doktor F unk, nutkunun son· 
larında, Almanya tarafından 
düşünülen yeni iktısadi nizamın 
hi_çbir milletin kabiliyetini tah· 
dıdi iııtihdaf etmediğini ve Al
manyanın rekabetten esasen 
korkmadığını ilave ederek eye• 
ni nizam> ın hakiki mahiyeti 
~akkuldaki §Üpheleri uyutmak 
ıaterniştir. 

"~IERlKADA'N' :tNGlLTEREl'J'; 

GEÇEr ELLl MUHRiP 

Anı.erikanın elli muhribi fn
giltereye vermesi dolayısile ln
giliz Bahriye Birınci Lordu 
ınuhriplerin nasıl .!Qıllanılacağı: 
nı anlatan beyanatında §unları 
aöylemiııtir: 

Bu muhripler, düşmanın muh
rip filolarımıza knrşı tnzyiki art: 
tırdığı bir sırada gelıyorlar. On
larla ticaret ·rnolarımızı muha
faza ettirmekten maada, sahil
lerimizi de koruyacnğız. 

Jngiltcre için bu ":ra çok bü- • 
,yük bir kıymet ifacie eden bu 
~.ili muhribin bedeli 85 mil.> on 
aolar tutuyor. 

Harbin En 
Mühim Silahı 

PROPAGANDA 
Meydana Çıkacak 
Yalanlar Propa
gandanın Tehlikeli 

Mikroplarıdır 

AOI GÜNLER 

Abdülizizin Merakı 
Koca Bir Donanma / şe 
YaramadanNaszl Çürüdü? 

Abdülizizin en büyük me- vazifesi gemıyı temizlemek, 
rakı «zırhlı koleksiyonu» yap- toplan parlatmaktan iba.retti. 

FELEK 
Yazan: B. FELEK 

Alışılıyor! 
B İr gün bir fakir komşusu Ho• 

caya başvurup demiş ki: 

BugUnkO harp, son bUyUk harp·ı:::::::;:;;:=:;:;::;:::ı:~:;:.~~::;;:::;:::;:~!!! 
ten alrnan derslerin tatbiki suretin-

maldı. Hakikaten, altmıf beı Hiç iılemiyen makinelerin 
ıene evvel Türkiye donanma· idaresi de İngiliz makinistlt!re 

- Aman Hocam 1 Bende ço· 
luk çocuk fazla. Bir keçi ile l>ir 
de ineğim var. Halbuki kulü
bem bir odalı. Hayvanlar da 
yandaki ahırda yatıyor. Kan 
koca, iki çocuk bir küçük oda
da bu sıcak havada patlıyaca• 
ğız. Acaba ne yapsak dersin) 

de cereyan ediyor. Ancak, mağlQp
lar bu derslerden daha çok istifade 
ediyorlar. Bu harpte hangi sua.ıı da
ha çok rol oynuyor? Blz harp sl
rn.hlarmda bUyUk blr fark görmüyo
ruz: Geçen harpte de tayyare, tank, 
motörlU latalar, hattA paraşUt ro
JUnU oynıyan vuıtalar vardı. Belki 
bu kadar ilerlememiş, bu kadar-kul
larulmıım~tı. Fakat harbi bu vası
talar kazanmadı. Neticeyi hazırh

yan kudretli sna.ıı propaganda idi. 
Bu mevzua girerken geçen harp

te Alman Genelkurmay BB.11ke.nı 

Ludendorf'un şu söz.Unu tekrar ede
lim: <- düşmanın ordumuza yağ

dırdığı propaganda klığıtları 11.Sker
lerimizln ruhunu o kndar sarsıyor
du kiıodllşman bu tesiri bilseydi bize 
top mermileri yerine kAğıt atardı ... > 
Zaten Fransız ve İngilizler de bu
nu blldiklerl için bntiln kuvvetleri
ni propagandaya verdiler: 

Bu devamlı propaganda Alman 
ordusunu o kadar gevşetti ki, ufak 
bir fiııke dağıt:mıya kıl.fi geldi. İn

giliz propagandasının başında Lord 
Northcllf ve maruf muharrir H . Wels 
gibi psikoloji Ustatlcw-ı vardı. Bun
lar eon bir oyun oynadılar: Hin· 
denburg ordunun fı;erden sarsıldı

ğını görünce taarruzla harbi bltire
miyeceğini anlamıştı. Cephenin ge
rilerinde kuvvetli bir müdafaa hat
tı tesisine bB.11ladı. 

NASIL YIKTILAR? 

Alman ordusu bu hattın ne za
man kullanılacağını bilmiyordu. İn
giliz ve Fransız istihbaratı Hinden
burg lJnzasını taşıyan bir takım e
mirler uydurarak ordunun ilerl hat
larda fazla zayiat verdiğini ve bu
na mlni olmak için yakında Hin
denburg hattına ahnacaR'Jnı yaroı

lar, Alman subay ve erlerinin eJle· 
rine ve kulaklarına girecek kud
rette dağıttılar. Geri çekileceğini 

duyan bu ordu, tabiatile ileri hat· 
tarda ciddl bir taarruz ve mUdıı.taa
ya girişmek istemedi. lşte 1918 
mağlQblyetinl .hazırlıyan darbeler
den biri de bu olmuştur. 

ALINAN DERS 

Geçen harpte 1'lman istihbarat şe
fi olan Albay Nikolai cMatbuat ve 
efkA.rı umumiye> adlı eserinde di
yor ki: cAlmıı.n gizli servisi yal· 
mz memleket dahiline hasredilmiş· 

ti. Halbuki dllşmanlarımız bitaraf 
memleketlere ve hudut yakınlarına 
kadar yayılmıştır. İşte Almanların 

aldığı derslerden ve tuhlh ettikleri 
hatalardan blrl daha... GarlpUr ki, 
mütarekeden bu son harbin ba~adı
ğı zamana kadar galipler ayni ha
taya dUşmUş ve cezasını ağır su
rette çekmişlerdir. Parls Solr gaze
tesi bir aralık şöyle bir fıkra yaz
mıştı: cBlz Maginot: diye bir tahta
perde yaptık ve onun gölgesinde u
yuduk.> 

Bu noktada AtatUrkUn bir sl>zUnU 
hatırladım: Maginot hattını gezen 
ataşemlllterlmlz AtatUrke tafslldt 
verir ve Fransızların bu hatta olan 
lt'imadmdan bahsederken o bUyUk 
adam şöyle bir kehanette bulunmuş: 

cEvet, demlll. Fransızlar bir bu 
hatta, bir de general (X) e güve
niyorlar. Halbuki bu ikisi Fransa
nm mahvına sebep olacaktır.> 

• 
iŞ BAŞINDA 

Almanlar Her Hitler iktidar mev· 
kilne geçtikten eonra bUtUn kU\'• 
vetlcrile uzak ve yakın memleketler
de çalışmıya başladılar. Galiplerin 
uykusundan istifade ederek galebe 
darbesini ha:tırlamak istiyorlardı. 
İngilizlerin Northclif' ine mukabil 
zeki ve cUr'etkar doktor Göbels'ı 

Propaganda Nezaretine getirdiler. 
Propaganda memurları derh·a1 içer
lerinde işlenecek memlckeUeri do
laşarak her muhite söre bir IJIJ!h 

:(:Jöyle Kazaya Can Kurban .. 
Delikanlı: marım. 
- Bari geçen ayın kirasını Ö· Otomobil hareket edince, ka· 

diyecek kadar bir §eyler satabil- dın karta ıöyle bir göz attı. Bu, 
sek bugün 1 diyerek içini çekti. çok tanınmıı, zengin bir ailenin 

Genç kadın da bitkin bir ta- çocuğu idi. Adresi okumadan 
vırla cevap verdi: kartı parçalıyarak attı ve: 

- Üzülme, elbette bir şeyler - Parasına güvenip dünyayı 
bir şeyler satarız. Belki 25 liralık satın alacağını zannediyor, züp-
bir ıey satarız da .. Hani sana söy· pel diye homurdandı. · 
lediğim o ucuz maviden bir elbi· Ekmek peynirlerini yedikten 
se yaparım. Bu sıcakta bunların sonra nedense hadiseyi kocasına 
içinde pişiyorum. anlatmadı. Akıama kadar hiçbir 

Genç kadın kaldırımdaki par· tablo satmadılar. Yol dan aeçen
maklıkların karıısına bir İs· !er durup tablolara bakıyorlar, 
kemle atarak oturdu ve lakin satın almağa iııtihalı göriın-
y ü n Ü n Ü eline alıp işle- müyorlardı. 
meğe başladı. Kocası civardaki Ortalık kararmağa batılayınca 
bakkaldan ekmek peynir almağa tabloları yerlerinden indirerek 
gitmişti. Kadın hiç de fena de· ressamın bizzat çektiği el araba
ğildi. Yüzü gözü güzel, vücudü sına doldurdular ve evlerine doğ
muntazamdı. Genç kadın dalmış ru yola düzüldüler. Kadın arka
İş işlerken birden kaldırımın ke- dan yürüyordu; hem yürüyor ve 
narında lüks bir otomobilin dur· hem de ıimdi varacakları sefil o
duğunu gördü. Arabadan genç dayı, çekmekte oldukları sıkıntıyı 
ve şık bir delikanlı inerek: dü§ijnüyordu. Hemen geri dönüp 

- Bu tablo kaça? diye sordu. yırttığı kartın' parçalarını topla
Kadın utanarak müşteriye mak ve adresi okuyarak tabloyu 

baktı Müşterinin istediği bu tab- götitrmek arzusunu duydu. Tam 
lo, kocasının en özenerek yaptı- bu sırada k11.rşıdan bir otomobil 
ğı resimdi, fiyatı otuz lira idi. O- göründü; bu husuıi bir otomobil
nu bu fiyata satamıyacaklarını di. Otomobil hızla geçerken kü· 
umdukları için kadın, müşteri çük el arabasına çarpıı.rak araba
kaçmasın diye: yı devirdi: ve tekerleklerin altına 

- Yirmi be§ lira efendim, de- attı. Vakıa kimse yaralanmamıştı 
di amma, tabloların hepİi bir yığın 

Müşteri tablodan ziyade ka- bez haline gelmişti. Ziyan fazlay
chnla alakadar görünüyordu. Res- dı. Bu felaketin karıısında res-
samın karısı: sam başını iki tarafa sallıyarak: 

_ Bu tablonun adı, «Periler - Her halde bir polis bulu-
dansı> dır; çok güzel bir tablo- nur 1 diye inledi. 

d d d . Otomobilden iyi giyinmi§, zen-ur, e ı. 

_ Pek güzel olduğunu zan- gin olduğu her halinden anla§ı· 
netmiyorum ama, hatırınız için lan kıranta biri hemen inerek res· 
alacağım. . samın önüne geçti: 

Kadın bu söze içerledı: , - Yok canım, polise lüzum 

k. " l dı' almak yok·, mesele,.·i dostça ahlledelim; - Madem ı oy e r, " 

1 

1 1 zararınız ne kadar) zahmetine kat anmayın 
l f d . peka" - En aşagw ıdan üç vüz lira .. - Darı mayın e en ım, • " 

la, tabloya otıız lira veriyor~m; - Çok ... 
bir şartla, onu evime eiz getıre- - Pekala, bir {polis .. 
ceksiniz. yım. 

_ Boşuna gayret ediyor~:.ınuz. lstf:nen parayı veımekten baş· 
Kadın böyle dıyerek yerıne o· ka çare görmiyen adam: 

turup i~ine koyuldu. - Pc'.alal dedı ve parayı sa· 
Oto:nobilli şık delıkanlı kartı· ya ... k a<"»e acel araba&ını siirdü. 

nı tablosunun uzerine iliştirerek: Ara sıra ınsGnın başına böyle 
- Allnhaısmarl.ıdık güzelım, hayırlı kazalar geli.{':>r işte .. 

dedi. tekrar görüşcceKİmİzi u- 1 N~Vkdea: F. B. 

a-

ve her sllA.ha göre bir zemin hazırla
dılar. 

PROPAGANDA NEDiR? 

ıı, İngiltere ve Fransadan son- tevdi olunmuıtu. Bunlar bütün 
ra dünyanın en kuvvetli bir gün güvertede otururlar, pipo 
donaıunaııı idi. 1877 Türk - içerlerdi. 
Rw muharebesi hatladığı :za. Donanma kumandam Ho· 
man Çarlık, hatta Alman ve İ· hart PaJ& da İngiliz donanma-
talyan donanmuından pek çok aında bir korvet kaptanı idi. 
kuvvetli idi. Beheri 9 • 1 O bin Türkiye hizmetine cirince ami· 
tonluk 17 zırhlısı vardı. rallik rütbesi verildi. 60.000 

Bu muazzam donanma ıa- altın frank maaı bağlandı. 
dece Abdülizizin bir merakın- 1877 Türk - Rus muhare· 
dan doğmuıtu. Biricik zevki, besinde İngilizler bitaraflıkla-
milyonlarca lira sarfedip zırhh rına halel vermemek için Ho-

Hoca biraz düşündük.ten son· 
ra: 

- Keçiyi de odaya ali mÜ· 
talaasınd bulunmuş. 
Komıu: 
- Aman Hoca! Nasıl olur} 

Biz dört kişi bir odada •••••• 

yaptırmak, aeyl'ebnekti. Avru· bart Paııayr geri çaiırdılar. 
Harp başladı. Alman silll.hları panın büyük tenanelerinde ye· Fakat o İngiliz. donanmasın-

her tarafta muvaffak oluyordu. Bu ni bir tip harp sefinesi yaptınl· dan istif n etti, tabiiyetini de· 

- ltiraz istemem.. Sen bana 
geldin, akıl danıştın! Ben de 
ıana bu nasihati verdim. İtiraz 
edeceksen hiç gelme! 

Adamcağız, Hocanın bu kati 
beyanı üzerine cvıne gitmiş ve 
o gece keçiyi de odaya almış. 
Tabii rahatsız olmuşlar. Ertesi 
günü Hocaya geldiği zaman: 

muvaffakıyet harpten evvelki ha- dığını İ§İtti mi, hemen bir e§İ· iiJtirdi, Türkiyenin hizmetin-
zırlığın meyvası idi. Fakat harp ni ıimarlardı. Cemi, yapıldı, de kaldı. Kuvvetçe ve adetçe 
propagandası ~eklini detiştirerek geldi mi Dobnabahçe sarayı- dünyanın uçüncüıü olan Türk 
bir cReklAm> mahiyeti aldı. nm önüne demir atardı. Abdü- donanması, Abdülhamit tahta - Hoca! Dediğini yaptık a· 

ma pek sıkıldık, demi§. Bu ee· 
fer Hoca tenbih etmiş: 

Halbuki cpropaganda reklll.m de- liziz )ıs cün pencerenin Ö· 
ğildir> sözU yine bir Alman profe- nünde oturur, saatlerce bunla- geçince Halice çekildi; çürüdü, 
sörUnOndUr. Alman spikerini dinil- n seyrederdi. Mürettebabnm citti ... 
yorsanız bayram yerlerinde çocuk- ======~;:;;;;;;;;;;;;;;;~~~;;;;;==========::: 

- Öyle ise ineği de odaya 
ali 

lan oyun çadırına çağıran adamdan 
ve sinema önlerini kaplıyan UA.nlar
dan farksız olduğunu görmüşsUnUz
dUr. 
Almanların ilk propaganda. hUcu

mu Fransayı tngiltereden ayırmı
ya çalıı;ımak olmuştu. Bunun için de 
iki nakarat bulmuşlardı: Biri, Mös
yö Mussoliniye atfen dngillzler son 
Fransız askerine kadar harbe devam 
edecekler>, diğeri <İngilizler harbe 
makinelerini, Fransızlar göğüsleri

ni verecekler> sözU idi. 
B~ kadar çıplak bir propaganda

nın tesiri olur muydu? Fakat, kim· 
bilir, acaba Fransız ordusunun hiç 
beklenllmiyen A.kibetine, bu yayga
racı sözlerin de mi tesiri oldu? 

Demek istiyorum kl, Alman pro
pagandası harpten evvel çok iyi 
çalıştığı hal~e harpte propaganda 
kaldt>lerinin hiçbirine' riayet tdeme
dt. 

BUCUNKU VAZIYET 

Fransız ve İtalyan propagandala
rından bahsetmiyeceğim. ÇtlnkU on
larda böyle bir şey göremedik. 

İngilizlere .gelhıce~ .H4rP başladık
tan 'Sonra bile bir mUddct faaliyete 
geçemediler. 

Bununla beraber son ayls.l'lla İn

giliz propagandası harekete geçmlf 
görünUyor. Umumi propagandala· 
rında, kendilerine mahsus, iyi bir 
sistem takip ediyorlar. Yalan söy
lemiyorlar, dUşmanlannı hakir gös
termiyorlar. görünUşte hiçbir pro
paganda yapmıyorlar. Fakat ne-?re
decekleri hakikatleri öyle seçiyor
lar ki, onları sırasında ııöylcmek 

kendiliğinden propaganda oluyor. 
Meydana çıkacak yalanlar propa
gandanın gayesini verem eden teh· 
ilkeli bir mikroptur. Almanlar ise 
ekserya bu mikropla oynarlar. 

Bu mevzu Uzerinde nıctn bu ka
dar uzun kaldığımı propagandanm 
harp neticesine olan tesirleri izah 
edebilir. Bundan sonraki yazılarım
da Almanlarm. yanlıt da olsa, bul· 
dukları ve kullandıklıu-ı, bazı pro
paganda oyunlanndan bahsetmek is-
tiyorum. ' 

Aziz Hüdai ARDEMbı 

Okuduklarımız 

BiR MÜHENDiS 
DOKTORLUCU 

Kanads Pasifik deıntryolunun 

umumi direktörü l"lr ltobert Horn 
trende seyahate o kadar alışmı~ 
kl, e\ indeki sakin yatağında uyu
ynmnz bir bale gelmiş. Doktor
lara ~nre .. ını ormuş, fayda etme
mi~. Nihayet akıllı bir rnUhendl• 
yatağına öyle bir tertibat lllhe 
etmiş ki, tıpkı trendeld &1bl sar
&ıyor \'e gürültü edtyorrnu,. Direk
tör bu yatağa k&\'UŞUn<'a derhal 
rahatını bulmuş ,·e hiitün uyku ı
ltı~larını çöp sepetine ahnış. 

Farkında mısınız ? 
AmC\rika çocuk bahçelerin

de küçük yavrulara öğretilen 
derslerden biri merdiven inip 
çıkmaktır. Amerikada asan
sör çok umumi . olduğu için 
çocuklar kendı kendilerine 
merdivene alışamıyorlarmıı. 

• 
lngilterede bir berber terıı 

işleyen bir saat yaptırmış'tır. 
Böylece müşteriler aynadan 
saate bakınca saati doğru gö· .. ı , ruyor armış. 

• Odanızın tavanı baeıksa 
deniz mavısınc boyayınız. 
Hem yüksek görünür, hem de 
yazın serinlik hissi verir. 

OARiP HADİSELER 

Hindistanda 100,000 
Haşarat Yaşıyormuş 

hlindistanda Kalkütada Hint 
alimlerinin bir kongresi toplan
mıştır. Bu kongrede Hintli ha§e· 
rat müteha&sıaı ve hayvanat ali
mi Afsal Husan'ın verdiği bir 
konferansta, Hindi~tanda l 00 
bin haşerat yaşadığını ve bu ye
kunun ancak 40 bininin tetkik e· 
dildiğini söylemiştir. Konferans
ta beyan edildiğine göre, Hint 
halkına muzır olan bu ha§erattan 
her sene bir buçuk milyon Hintli 
ölüyormu,. Haıeratın tarlalarda 
ekine ve ev · hayvanlarına yaptı
ğı zararlar da alime göre 150 
milyon sterling'i buluyormu,. 

Hintlilerin ölümü en çok ıivrisi· 
neklerden, yani malaryadan imiı. 

Tokyoda Zelzeleler 
Mü'zesi Açıldı . 

Bilindiği vechile Japonya z~l
zeleler memleketidir. Tokyo Ü· 
niversitesinde sismograf enstitü
sü 30 yıl zarfında 30.000 zelzel.e 
kaydetmiştir. İşte bu sebepledır 
ki Y okohamada zelzele için bir 
müze açıldığı hayretle karşılan· 
mamalıdır: Buna hakkile cDün· 
yanın en acıklı müzesi> denmiş
tir. Bu müzede, son on ıene zar· 
fında vukun gelen zelzeleler hak
kında fotograflar, istatistikler, 

grafikler vesaire bulunmaktadır. 
Bu arada dehşetli 1923 yılı zelze. 

lesinde ölen bir milyon insanın ve 
Tokyo, Yok ohama gibi büyük şe· 

hirlerin harap olmasına dair ha-
tıralar da vardır. 

O O K T O R UN U l Dr. Nuri ERGE~E 
DiYOR Ki: 

HASTALIK SEBEPLERİ 
Mikroplar, dünya litttıinde pek 

ZIY'\de yayılım!} bir haldedirler. 
B,.rtoket verııln ki, hunların pek 
ı:otu hastalık yapan, azgın soylar
dan değil zararsız ıunıfdandır 
lar. 

Eğer bilttin mikroplar hastalık 
yapıcı vasıfta olsalardı, bllmtm, 
dünyada sağlam in.san kalır mıy
dı! ... 

' Azgın mlkroplar, h&!ltalıklann 
aıııl sebepleridir. Fakat hastalık 
olması için mikropların. sade<>e, ln
un \'ilcudUne girmeleri, çok dda, 
kAfl delildir. Hastalık hu ulü için, 
mikroptan maada, ona yardımcı 
bir rol oynıyan ,.e 'ücudü mikrop-
ların te!4lrlerine hazırhyan başka 
ar.hepler de lAzrmdır: 'Oşünıek, ıı
lanma'k, rütubete maruz kalmak, 
yorulmak, aç kalmak ... gibi haller 
bu ha7~rlayıcı sebepler ara ımla-
dır. · 

Ht-klmllktc me~hur bir teulıbe 
t'ardır: Bazı hay\ anlar· bir takım 
mikroplara kar'ı dayanıklıdır. 
~"'8e1~ tavuklar (kara kabarcık: 
Şarbon) dMlklerl bir hastaııı;'ln 

mikroplarından m~tces!llr olmar.
lar. Bu hııııtalık koyunları kınp 

geçirdiği halde tavuklara bir şey 
yaıı:ımaz. Jrakat bir ta~ufun a
yaklarını soğuk suya soktuktan, 
yani onun VÜl'Udl\nU UşUttükten 
sonra !}arbon mikroplarını 91rınga 
etmı,ıl'r, lıa)'l·anın hac;talıp tu
tuldukunu gôrmUşlerdlr. 

Bu gô terlyor ki, soğuklama, 
tıwuğun bazc mikroplara karşı o
lan tabU mnkarnmetınl kıncı gi
bi bir tesir yapmaktadır. 

Tıpkı insanlarda da böyledir. 
Tablt lınlde ajtlam bir şa.h.11ın bn
run \'e boğazmda u lu uslu oturan 
mikroplar, zarar ,.e hasta.tık yapa
maz bir halde bulunurla.ı'keıı cü· 
nUn birinde o şahsın, terli bir va
ziyette hal'& cereyanlanna maruz 
kalması yUzUnden, \ÜcudU Utttr 
'e bu üşümek beclf"nin mikropla
ra karşı olan dayanıklık halini 
kırncak lılr ııehep olur. 

O zaman mikroplar, birdenbi
re, azgınlaşarak nezleler, öksü
rtikler, bolaz \e !>ademcik Utfhap
ları ortaya cıkar. 

işte bu sebepler dolayııılledlr 
ki, terli iken rü:ıgAra ka1'ı dur
mak, Adeta, hastalıklara cıa, etna,.. 
me yazmaktan farksız bir hare
ket tqkll eder. 

No, 

il Vatan'ın 17 Bulmacası 

Komşu, itiraz etmek istemiı 
ama Hocanın ilk çıkışmasını ha. 
tırladığından suamu ve o gece 
de ineği odaya almış. Perişan 
olmuşlar. Ne uyku, ne rahat! 

Erteai günü tekrar Hocaya 
koşmuş. Hoca ıormuı: 

- Nasıldı gece? 
- Sorma Hoca! Cehennemi 
- Bu gece keçiyi ahıra ge-

çir! 
Adam keçiyi ahıra geçirmiş 

ve ertesi günü tekrar Hocaya 
celmiş: 

- Ne haber} 
- Fena değill Biraz nefes 

aldık! 
- Bu gece ineği de ahıra 

koy! 
Ve o suretle hareket eden 

komşu ertesi aabah Hocaya ge• 
lip: 

- Allah razı olsun Hocam 1 
Bu gece pek rahat ettik.. diye 
teşekkür etmiı. 

H ayat pahalılığı sıkıntısı da 
böyle oldu. Şunda bunda 

fiyatlar bir fırladı. Derken birı:z 
müdahale, biraz münakaşa, hır 
miktar münazaadan sonra alı
ııldı. 

Daha iki ay evvel: 
- Odun fiyatı 450 kuruşa· 

dır. Buna bir çare bulmalı! diye 
bağırdığım zaman: 

- Sus be adam 1 Sen ne an· 
!arsın. Odun 300 kuruşa diyf 
çıkı§tılar. Bugün oduna 435 ku 
ruıı narh kondu. Herkes mem 
nunl Çünkü: 

cCef ayı çckmiyen aşık> 
c.Safanın kadrini bilmen 
Hadiseler ve tetkiklerden 

anlıyo-;u:z ki; bugün piyasadakı 
fiyat yüksekliği önüne geçebile· 
cc;gımız sebeplerden doğmuş 
değildir. Çünkü öyle olmasa 
önüne geçer, ucuzlatırdık. O 
halde cesaretle kabul edelim: 

Hayat pahalılanmıştır. A vru· 
pada bir sene muharebe olur da 
bizde ucuzluk devam eder diye 
dü~ünmek ham bir haya!dir. 

imdi, hayatı bu pahasıle ku· 
caklnyıp işimizi ona göre tan- • 
zim etmek gerektir. 

Hayat pahalılaşan yet:lerde, 
kazanç nisbetini pahalılık sevi
yesine yükseltmiye çalışırlar. 

Zaten gündelik veya hafta· 
lıkla çalışan muvakkat işçilerde 
bu yükseliş hiesedilmiye başla· 
mıştır. Bunu pahalılığın tabii 
bir neticesi olarak kabul etmek 
ve j imili ona göre tezgahlamak 
en doğru yoldur. 

Antakyada Kadın HBkİın 
Antakya (HUSUst) - Belediye-

miz şehir kahvelerinde klğıt oyun· 
ıannı yasak etmiyc karar vermiş
tir. Bu karar yarından itibaren tat-

SOLDA..""-i SAOA: ! • T , • ıo •• btk edilecektir. 
ı - Sarp • A:r. 2 - Hastalıklar • ' ___ _ 

Talih puslası 3 - Bir yemek • Tere 2 

dönmUf çırak. • - Mal • Nezir 5 - , l 
İstanbulun blr yazlığı 8 - Bir sa-

4 
1-+--+--+-

yı 7 - Tavassut 8 - Sonuna bir 
harf lllıvesile bağırsak tel olur - s 
Gayret 9 - Bir ağaç • Hasis 10 - • 
GcJlr - Papel 11 - Elemek - Blr , 
cftıs geyik. 

'l'UKARDA..'ll AŞAGIYA: 

Antakya (Husus1) - Vlllyetlmi· 
ze ilk defa olarak bir kadın hAkim 
tayin edılmlştir. Bu bayan Neyyire 
Atasoydur. Kendll!i Hassa kazası hA· 
kimi olarak işe başlamıştır. 

-0--

Kızılaya Yardım 
Tekirdağ (Husust) - Kızılay u-

mumt merkezince heyclA.ndan zarnr 
gl>re.n Tektrdağmm :Mürefte nahiye
sine bağlı Çınarh ve Kirazlı köyleri 

l - Alt • Hınç 2 - Bilgi - Bir 10 halkına 1250 lira para yardniımda 
renk 3 - Bir nakil vasıtası • BU- bulunulmuştur. 
yUk meclis 4 - C!lbbe • Ne!erler

11 
Bu hafta Halkspor klUbU gençle· 

5 - İlbaylık 6 - Türklerin bir 1ln· rt, Tekird~nda Uç mllsamere vere-
le 7 - NUve; Adam 8 - Er; Ra-

ve.nı 7 - Tamamile 8 - Eski za- rek memleket halkının takdirlerini 
kip; Me(ze) 9 - Et; Yar; Ya ıo -

man hAkimi - Şiddetli lııtck 9 - kazannualardır. 
Kolalamak 11 - Anane. " 

Dokunmuş madde • Blr balık 10 - -o--
Uzak • Defa 11 - Bir hayvanın YUKARDAN AŞAÔIYA: Canavarlar Bir Cesedi Paraladı 
yavrusu • Şöhret. 1 - Abone 2 - KısakUrek 3 - lzmir (Huııusi) Urlanın 

16 N. lı bulmacanın halli As: Duv(ar): (o)To 4 - Al; Ke- Kı7.ılbahc;e nahiyesinde köylüler-
OLDA~ sAr.A: mer; La ıs - Caba; Ayan 6 - A· den Afet, kalb ısekte.,inden öl· 

ı -- Acaba 2 Kalabalık 8 - - nıt: Ukala 7 - Bazı; 1ran.8 - Al; mü, yanında kimse bulunmadığı 
1s; Biz; (ar}Sa. 4 - As; kadın; Re Nıkap; Mc(rıç) 9 - İs; Med; Ya için cesedini canavarlar parçala· 
6 _ &de; lmıü 6 - Okuma; Eke- 10 - Karalamak 11 - E!eı:ıe. l !Dı§tır. 

• 
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Hitlerin Dün 
1 SPOR 1 Söylediği 

Nutuk 
(B&§ı birlndde) 

nltındaki büyük arazi, müttefi· 
kimiz itıılya tarafından daha zi
yade genişletilmiştir. İtalya Şar
ki Afrikada inisyativini almış, 
me'1kiini takviye eylemiş ve ln
giltereyi geri atmı§tır. Bittabi 
<muzafferiyet> }erden bahsede· 
bilirler, fakat bunlar, normal ve 
makul insan düşüncesinin anlıya
mıyacağı muvaffakiyetlerdir.> 

Sicil Talimatnamesi 
Sporu GüçleŞtiriyor 

Amerika 
Muhripleri 
Verecek 

(Başı blrlnclde) 
imha etmlyeceğinl, Birleşik Ameri· 
kaya temin etmiştir. 

B. Hull 29 ağUstos tarihinde Lord 
Lothian'a. bir mektup yazarak BU
yük Brftanyanın donanmasını ba
tırmıya veya teslim etrnemiye ka· 
rar verip vermediğini sormuş ve 
Lord Lothian da batırmamıya ve 
teslim etrnemlye karar verildiğini 
bildirmiştir. 

Amerika 
Harbe 

Girecek mi? 
Başı birincide) 

yetini kurtaralım derken, kendi 
hürriyetimiz de araya kaynıya· 
cak. Onun iyisi biz kenarda bek· 
liyelim, Avrupadan kovulan hür· 
riyeti Amerikada olsun yaıata
lım. İstibdat sistemleri, ne kadar 
k~vvetli olursa, ne kadar geniş 
bir aahaya yayılırsa o kadar ça· 
buk yıkılır. Hiç olmazsa dikta· 
törlükler yıkıldığı zaman Ameri
kadaki hürriyet, insanlığa rehber 
olur ve bugünkü noksanlardan 
uzak, yeni bir nizam kurulur. 
Sonra sulh yapılırken de Ameri
ka araya girmek fırsatını bulur.> 

Romanya 
Kabinesi 
İstifa Etti 

(Bqı birincide) 
Gigurtu kabinesinin istifasını 

verdiği öğrenilmiştir. Kral, bu sa
bah, General Antonescu'yu ka
bul etmi§tir. General Antonescu, 
ordunun namzedi olarak tanın
maktadır ve kendisinin orduda 
ve milli mahfillerde büyük otori
tesi olduğu söylenmektedır. 

Buğday Stoku 
İki Seneye 

Kafidir 
(Başı birincide) 

fiyattan yükselmiştir. Alpı köY 
Beylikahır, Ağapınardan getiriletı 
yüzde 4-5 çavdarlı yumuşaklar ye
di kuruştan, l5-6 çavdarlı yumuşalt 
Pola tir buğdayları 7,05 - 7.07,5 kU· 
ruştan, yüzde iki ça·ı:darlı ekst~ 

yumuşaklar 7,15 kuruştan aatııınıŞ· 
tır. PolaUı sert buğdaylarından ma· 
karnalık neviler 7,5 kuruş olduğU 
halde mal azdır. Mersin sert bul• 
daylanndan yapılmış makarnalık 7S 
kiloluk çuvalda gönderilen unların 

çuvalı on liradan ntılmıştır. Bu se
ne buğday rekoltemizin hem kallı. 
hem de miktar itibarile yüksek ol· 
masına rağmen fiyatların yUks@ıme
sine sebep şudur: Her türlü ihtiyaç· 
ları ve ihtlma11erl kar~lamak Uzert 
evvelA. geçen seneki stoklar eriUl 
cek ve ondan sonra yeni mahsulU 
ıstıhlA.klne başlanmasını temin tçtıı 
piyasalara. yeni mahsulden az mil< 
tarda getirllecektir. Bu 6E'ne fstan 
bul piyasası geçen senelere nazara 
daha ziyade buğday ve un tstihl 
etmektedir. Şehirdeki değlrmenl 

faaliyetlerini arttırmışlardır. çun 
kU Eskişehir ve Karaköy değirmen 
Jerinden getirilen unlar piye.samı 

doyuramamaktadrr. Mersinden aert 
buğday unlannın getlrllme&l. şe

hir değirmenlerinin sert buğdayı ta• 
mamUe tşllyemcrnelerinden • ve ma• 
karna fabrlkalarmm istediği geri 
buğday ununu tamamlle hazırJtya• 

madıklarından Deri gelmektedir. 

Biz daima şunu müşahede et
tik ki İngiliz propagandası. bir 
~ahikadan derin bir çukura düşü
> or ve fakat birkaç gün sonra da· 
\.ıa yüksek şahikalara yükseliyor. 
Mcsdü ben bir gün şöyle bir şey 
okudum: cŞimdi harbin mukad
deratı anlaşılmıştır. Eğer Alman
lar Pıırise gelmiye muvaffak o
lamazlarsa - ki olamıyacaklar· 
dır - harbi kaybedeceklerdir. 
Fakat her şeye rağmen Pariıe 
gelirlerse, o zaman harbi İngil
tere kazanacaktın İngiltere mü
teaddit ve sözde muzafferiyetle
rini ışte böyle kazandı. Bu mu· 
rnfferiyetlerin en ıanlısı, Dün· 
cerk firandır. . 

B1z Polonyaya giriyorduk, ln
giliz propagandacıları ise diyor· 
lardı ki, iyi haber alan memba
lardan öğrendiklerine göre, Al
manlar bir seri kanlı mağlubiyet
lere uğramışlardır ve Polonyalı
lar. muzafferane surette Berlin 
ıstikametinde ilerlemektedirler. 
Fakat birkaç gün sonra öğrenildi 
ki mukadderat, §arkta kati ola
rak değişmiştir. Bundan 50nra iyi 
malumat sahibi mütehauıslar gel
diler ve tebarüz ettirdiler ki eğer 
Almanya bir muvaffakiyet ka· 
zandı ise - ki hadise böyle değil
dir - bu muvaffakiyet, daha yük· 
sek strat~ji bakımından hakikat· 
te bir muvaffaikyetsizliktir. Biz 
Varşova önünde bulunduğumuz 
r;aman şurası biliniyordu ki, niha
ret ıimdi garpta müttefiklerin 
büyük hareketi birinci büyük za
ferini elde etmiştir. Ve deniyor
du ki şarkta bu Polonyalılar dai· 
ma bizim zayıf noktamızı teşkil 
etmıştir. Şimdi bütün kuvvetleri· 
mizi garp cephesine tahşit edebi
lirız. Ve burada Almanları talll 
bir mağlubiyete uğratacağız. 

İngilizler, bu aylar zarfında ne
lere çalışmadılar ve neler vücude 
getirmediler ve biz uyuyarak ne· 
\er kaçırmadık. Bu zamanlarda. 
lngiliz politikacıları, tam zama
lında neler görmediler. Norveç 
neselesine kadar ne fırsatlar ka· 
:ırmadık. 

İngilizler Yalan Söylediler 

Norveç harekatının bidayeti~
:le, lngiliz askeri raporları, bı
ı•m yaptığımız büyük hatadan 
memnuniyetlerini gösteriyordu. 
Ve lngılterede, nihayet Alman· 
!arla boy ölçüşmek fırsatı geldi 
clıye söyleniyordu. Bu fırsatı elde 
•ttıler ve mücadele ba,ladı. Ka
ierin bir istihzasıdır ki İngilizler, 
vedikleri darbenin belki en bü
vüğünü bizzat kendi propagan
:lalarından yediler. 

İngilizlerle her yerde böyle ol
du. İngilizler yalan söylediler ve 
daima yalan söyliyecekler. Deni
ze atıldılar ve cbu büyük bir za
ferdir> -dediler. 

Nihayet, garpta büyük muha-
1ebe geldi. Bilhassa bu sefer es· 
pasında. İngiliz kombinezonu, 
mağlubiyetler kaydetmekten baş· 
ka bir vey yapamadı. Fransa, 
timdi mağlup edilmiştir. Fakat 
şimdi ne deniyor'? Dendi ki: Ni
hayet İngiltcı-e bütün kuvveti ile 
kendi ba~ına tahaffÜt edebile
cektir. İngiltere, şimdi, her za
man ve daima arzu ve ümit et
tiği stratejik vaziyete gelmi§tİr. 
Fransa yükü, ancak lngijiz kam· 
lın akmasına sebep olmuştur.> 

Almanya Bet sene İçin 
Hazırlanmı§ 

Führer, sözlerine devam ede
rek demiştir ki: 

«İngiltere için, harp daha üç 
sene devam edecek dendi. Fakat 
ben vaktile Reich Mareşali Gö
rınge, her geyi beş sene için ha
zırla, dedim. Ben harbin beş se
ne sürecegını zannettiğim ıçın 
böyle hareket etmedik. Fakat her 
halde lngiltere ye:e serilecektir. 

Merak Etmeyiniı:, Geleceğiz 
Ben bundan başka nihai tarih 

tanımıyorum. Eğer · İngiltered~ 
bu kadar mütecessis iseler ve so
~uyorlarsa: Nihayet neden gelmi
yorsunuz? Onlara cevap veriyo· 
rum: cMcrak etmeyiniz, gelece
ğiz.> 

Jnsan daima bu kadar müte
:essis olmamalıdır. Bu dünya 
kurtarılacaktır. Bu sisteme, bir 
millete keyfemayeşa bütün bir kı
tayı abloka etmek imkar:ını veren 
bir sisteme nihayet vermek la· 
ıımdır. Bundan böyle, bir kor
.an devletin arada bir. keyfine 
göre, 450 milyon insanı fakre ve 
~lıia ııarkedebilmesine mani O• 

Ve Bunun Değiştirilmesi 
Daha İyi Bir Şekle 

Sokulması Arzu Olunuyor Yedi Ayda 14 Bin Tayyare 
Nevyork, 4 (A.A.) - Nevyork 

Sun gazetesinin va,ington muhabiri 
tarafından bildirildiğine göre, Ame· 
rlka müdafaa komisyonu ve Birletik 
Amerika hükQmetıerinln ordu ve do
nanma mübayaat komisyonlarının 

muhtelit · fabrikalarla yaptıkları iti· 
l!flara göre, önümüzde bulunan ilk 
20 ay zarfında lnglltereye teslim e· 
dilecek tayyarelerin adedi ayda 700 
den aşağı olmıyacaktrr. 

Yeni Kabine K\D'Uluyor 
Bükreş, 4. (A.A.) - D. N. B. Bu

gün öğleden sonra general Antones· 
ko kraldan aldığı emir üzerine kabl· 
neyJ stiratle kurmak için müteaddit 

Beden Terbiyesi Genel Direk
törlüğü iki sene müddetle tatbik 
edilmek üzere futbolcuların tes
cili için geçen sene bir sicil tali
matnamesi yaptı. 

Bu talimatnamenin bir sene 
tatbikından sonra sporu te9vik
ten ziyade spor yapmak isteyen
leri imkansızlıklar karşısında bı
raktığı görülmektedir. Ağustos 
ayın,ın klüp deii§tirme ayı olarak 
kabul edil~si esası üzerine ya
pılan bu talimatnamedeki ·birkaç 
madde, sporu teşvik değil, güç
leştirmekte ve hatta imkansız ha· 
le koymaktadır. Esasen beden 
terbiyesi bu sakat talimatname ile 
ıi~il i§lerinde çok fena vaziyet
lere d_üşmekte ve bu İ§lerde bir
birini nakzeden kararlar vermek 
mecburiyetinde kalmaktadır. 

Mesela, bu talimatnameye gö
re bölge değiştiren bir idmancı, 
merkeze kayc;fından itibaren · bir 
sene beklemekte ve bundan son
ra diğer bölgede intisap ettiği 
klüp namına müsabakalara işti
rak edebilmektedir. Mecburiyet 
altında bir bölgeden diğer bir 
bölgeye nakleden bir idmancıyı 
Ağustos ayı içinde nakil muame· 
lesi tekemmül ettiği halde bir se· 
ne, h~tta bir ıene değil, bu na
kil Ağustos ayından sorira yapıl
mışsa iki yıl müddet bekletmek 
ve spor 1apmaktan menetmek 
Beden T erbiyeai Genel Direktör
lüğünü her halde istihdaf ettiği 
gayesinden uzaklaı,tırmaktadır. 
Ayni vaziyet bölge dahilinde 
klüp değiştiren idmancılar için 
de varittir. 

Diğer taraftan Ağustos ayında 
klüplerden liste almak ve bu ay
dan sonra hiçbir klüpte mukay
yet bulun~ıyan idmancılar, her-

(Ba..'ı blrinl'lde) 

Berlinde Kırk Dakikalık Alarm 
Nevyork, 4 (A.A.) - Reuter: Ber-

linde bulunan Amerikan gazetecileri
ne nazaran, bu sabRh şehirde on iki
yi beş geçeden saat ikiyi kırk be17 
geçeye kpdar devam eden bir alA.rm 
işareti verılmlştir. Söz söylemiyo aa
IAhiyettar Alman memurlarının be
yanatına nazaran, şehrin üzerine ay
dınlatıcı flfeklf'r atılmışsa da hiçbir 
bomba bırakılmamıştır. 

Seriinin Çok Yükseklerinde 
İngiliz Tayyareleri 

Berlin, 4 (A.A.) - D. N. B. bildi
riyor: MOnfcrlt .ı.ngillz tayyareleri, 
gece yarısından sonra, çok yüksek 
bir irtifadan Berlin üzerinde uçmut· 
ıardır. Tehlike işareti verildikten 
sonra. tayyrre d!fi topları ve gece 
avcı tayyareleri hemen harekete 
geçmi~lerdir. Düşman tayyareleri 
muhtelif fasılalarla şehre yaklaşarak 
yalnız aydınlatıcı bombalar atmak
la iktifa etmişlerdır. 

lunmalıdır. 85 milyonluk bir mil
letin hayatının bir plutokrat çe
tesinin aklına esince, diğer bir 
millet tarafından her zaman teh
dit edilebilmesi bence kalıul e
dilemez.> 

Führer, bundan sonra, bir an
tant için lngiliz milletine tiındiye 
kadar o derece çok defa elini u-

zatmış olduğunu hatırlatmı§ ve 

demiştir ki: 
cSiz de biliyorsunuz ki benim 

harici siyaııet programım bu idi. 
Şimdi sarih ve kati bir hal sureti
ne kadar çarpışmayı tercih edi
yorum ve bu hal sureti, ancak al
çak ve adi kundakçılar rejiminin 
ebediyen yok edilmesi ve ı bir 
milletin istikbalde bütün Avru· 
pa üzerinde tahakkümüne imkan 
vermiyecek bir vaziyetin vücude 
~etirilmesi olabilir. Almanya ve 
Jtalya, tarihte böyle bir ıeyin 
bundan böyle tekerrür etmeme
sini temin eyliyecek tarzda hare
keti ne alacaklardır. Ve bunu ne 
lngilterenin bütün müttefikleri, 
ne de planları değiştirebilecektir. 
Biz, her ııeye hazırız ve her za
manda harekete iyice azmetmiş 
bulunuyoruz. Her şeyden evvel, 
hiçbir §ey ile kurtulmayız. Biz
ler, Alman nasyonal ıoııyalistle
ri, dünyanın en çetin mektebin· 
den geçtik. Hiçbir şey bizi kor
kutamaz,,hiçbir ıey bizi gafil av· 
lıyamaz.> 

ahngi bir klüpte spor yapmak is
terse, listeye ithal edilemediği i· 
çin onu spordan menetmek, tali
matnamenin en ıakat tarafların
dan biridir. 

İdmancılar için bir nakil ayı 
tesbit edilmi§ olması §Üphesiz iyi 
bir ıeydir. Fakat bunu ve buna 
bağlı meseleleri ıporu haleldar 
etmiyecek bir ıekle sokmak ge
rektir. 

Balkan ()yun]an Huırlıklan 

On birinci Balkan oyunları 
hazırlıkları devam etmektedir. 

Fener pistinin kuvertür taba
kası hazırlanmaktadır. Eylulün 
14 ünde yapılacak olan Türkiye 
birinciliklerine yetiştirilecektir. 

Yunan atletizm federasyonun
dan gelen bir mektupta Türk at
letizm federasyonunun Balkan o
yunlarını tertiphuıusunakdi gayret 
ve himmetine teşekkür edilmekte 
ve bu oyunlara kayıtsız olarak iı
tirak ec!ileceği bil~irilmektedir. 

lzın.itte Kürek Birincililderi. 

Ayın on beşinci Pazar günü 
lzmitte Marmara havzası bölge
leri arasında bir kürek birinciliği 
yapılacaktır. 

Tek ve iki çifteler le dört tek
ler arasında yapılacak bu ıampi
yonaya lstanbul kürekçileri de 
iştirak edecektir. 

Genel Direktör Anhraya Gitti 

Cenup vilayetleri atletizm bi
rinciliklerine i§tirak eden genç 
milli takım atletleri dün sabah 
İstanbula gelmiıılerdir. 

Atletlerle berab~r gelen Be· 
den Terbiyesi Genel Direktörü 
General Cemil Taner. dün ak
şam Ankaraya gi 

Eaenin r~utku 
(Başı blrlnclde) 

lomatik muharriri yazıyor: 
cHarbtn ilk senesi içinde İngiliz 

diplomasisinin bir tetkiki şu ciheti 
göstermektedir ki, geçen eyUllden
beri İngiltere diplomatik ve askeri 
muvaffakıyetsizliklere maruz kal
mış olmakla beraber, siyasi faali
yeti şimdi artmaktadır ve İngiliz 

hava zaferlerile beraber ilerlemekte
dir. Bu zaferler bütün dUnyada dahi 
pek bilyük tesir yapm14tır. 

İngiliz - Amerikan münasebatı 
hiçbir zaman bugünkü kadar iyi 
olmamıştır. 

Muhabirin mUtalA.asına göre, el· 
yevm inli& edilmekte olan tayyareler 
de dahil olmak suretiyle fngilten 
hUkQmeti gelecek nisana kadar arzu 
ettiği takdirde H bin tayyare müba· 
yaa edebilecektir • 

Bahriye Lordu Memnun 
Londra, 4 (A.A.) - Bahriye bl· 

rinci Lordu Aleksandre, birçok A· 
merika destroyerlerinin İngiliz bah· 
riyesine hizmet edecek surette ha· 
zrrlanmaaı ile neticelenen iWA.tlar· 
dan fevkalA.de memnun olduğunu 

beyan etmiştir. 
Aleksandre, sözüne şu suretle de

vam etmiştir: 
cAmerikadan gelecek olan bu des

troyerler, düşmanın destroyer filo· 
ları.mız üzerine yaptığı tazyikin pek 
ziyade artmış olduğu bir devrede bi· 
ze iltihak edecektir.> 

Roosevelt'in Beyanab 
Vafington, 4 (A.A.) - Vaşingtona 

gitmekte olan riya.set treninde B. 
Roosevelt, matbuat mUmessillerine 
11unları söylemiştir: 

<Hava ve deniz üslerinin başlıca 
kıymetleri. bunların dü~mant Birle· 
şlk Amerikanın girit kapısından u
zak tutacak olmalarıdır. Bize taar
ruz etmeden evvel dU,manın bu üs
lerden geçmesi llzımdır.> 

Reis, garp mart kürreslnin müda
faasına matuf bulunan diğer uzak 
üslerin Birleşik Amerikaya verilme
si için, tariht ehemmiyeti olan sair 
t~birlerln elıntlbil~etJ,nl de ima et

miştir. 

B. Rooseveıt. destroyerlerin derhal 
denilebilecek kadar makul mühlet 
zarfında tngiltereye gönderilecekle· 
rinl beyan etmiştir. 

lnglllz • Amerikan 
ittlllı Bakkıada 

Alman Mltaıaaıı 
(Başı blrlndde) 

nadada muhafaza edileceğini bildi· 
rlyor. 

Bu ses aklın ve mantıiın sesi
dir. Fakat Amerika aklın hakim 
olduğu bir yer sayılmaz. 19 l 4 
harbinde de tamamile ayni lisan. 
ayni sözler kullanılıyordu. Fakat 
hiç beklenmedik bir zamanda 
Amerika kendini · harbin içinde 
bclmuştur. 

Meıele şuradadır: Mevkii, 
kuvveti ve nüfuzu ne kadar yük
sek olursa olsun, hiçbir devlet a· 
damı Amerikanın mukadderatına 
hakim sayılamaz. Amerika Hari
ciye Nezareti. dünyanın en iyi 
itleyen hariciye makinesidir. He
le bugün; dünyanın her memle
ketinde mümessili olan, her ta· 
raftan esaslı malumat toplıyan 
biricik hariciye sistemidir. Fakat 
Amerika hariciyesinin de, Ame
rikanın harici siyasetine istikamet 
verecek bir nüfuzu yoktur. 

Amerikada son karar halkın
dır. Amerikan halkının meyil ve 
dilekleri, daima hareket halinde 
bir cereyan ~anzaraaını gösterir. 
Halk, görünmiyen, bilinmiyen, 
ölçülmiyen tesirlerın topyekunu 
altında vakit vakit bir takım ka
ti kanaatlere varır. Bu kanaatler
de hissin pek çok yeri vardır. 
Halkın meyillerini ölçmek ve ifa
de etmek için Amerikada pek 
çok .imkanlar kurulmuştur. Bir 
takım müesseseler, genıı teşki· 
!atlarının yardımile her gün hal
kın nabzına bakarlar, adeta riya
zi bir katiyetle: cHarbe karışmak 
tarafdarları yüzde şu kadardan 
yüzde şu kadara çıkmıştır veya 
inmi9tir.> derler. Niçin, neden? 
Bunu kimse bilmez. Fakat Ame· 
rikada umumi hayatın kuruluş 
tarzına göre hiçbir devlet adamı, 
kendini belli eden arzu ve kanaa
tin hari~ine çıkmak kuvvetini 
kendinde bulmaz 

Halk daima doğru yolu mu 
tutar? Elbette hayır... Amerika 
demokrasisi o kad..ar yanlıı CJıaa
lara, o kadar hususi menfaat ve 
ihtiras cereyanlarına dayanıyor 
ki halkın milli menfaate aykırı 
yollara sürüklenmesi de daima 
mümkündür. 

Bu vaziyete göre varacağımız 
son hüküm şuduı4: Amerikadaki 
müsbet tesirler, Amerikanın bu
günden çok fazla bir ölçüde har• 
be karışmamasını ve Avrupaya 
asker göndermek şeklinde bir 
harp hareketinden uzak kalma· 
sını icap_ ettirecek yoldadır. Ame· 
rilC:anın kendi silah kuvvetine ve 
hazırlığına henüz güven duyma
ması da hesaba katılacak en mü
him amildir. Fakat hadisele-r bir 
gün içinde halkın duygularında 
esaslı bir değişiklik haaıl edebi-

mülllkatlarda bulunmuştur. İcra kuv 
vetıerlnin vahdetini temin için dahi
liye ve harbiye nezaretıerlni de biz
zat deruhte edecektir. 

Yorj Bratianu Başvekil muavini 
ve Hariciye Nazırı namzedidlr. İktt· 
sada müteallik nezaretler mütehaa· 
sıslara tevdi olunacaktır. Eski lktl· 
ııat nazırı değişmlyecektir. 

Akşamlayın general Antonesko 
Demir Muhafızların reisi Sima ile 
görüşecektir. Sima da kabineye gi
recektir. 

Macar Topraklannda Alman 
Kıtaatı Y okmuı 

Budapeıte, 4 (A.A.) - Ma· 
car ajanın J>ildiriyor: 

Salahiyettar mahafil, Ameri· 
ka membalarından çıkan ve Ma· 
caristan topraklarında Alman kı
taatımn mevcudiyetini iddia eden 
havadisi kati ıurette tekzip et· 
mektedir. • 

Ayni mahafil, bu haberlerin 
herhangi bir sui fikirle yapılmak
ta olduğuna i§aret etmektedir• 
lcr. . 

Romanya Hariciye Nazın Sinir 
Buhranına Uiradı 

Bükreş, 4 (A.A.) - Rumen 
gazetelerinin "yazdığına göre, 
Romanya Hariciye Nazırı Manoi
lescu, Viyana konferansında ken. 
disine yapılan hürmetsizce mua· 
meleden dolayı sinir buhranına 
uğratmıştır. 

Viyanalı meıhur mtltehassıs 
Lisenschemmel Alman Hariciye 

Buğday fiyatlarının düşmesi is~ 

ancak piyasamıza tüccar n!mın• 
fazla mal gönderilmeslle mUmküıt 
olabilir. Toprak mahsulleri ofisinll\ 
her gün sattığı Uç yüz ton buğda1 
yalnız şehrin ekmeğine kifayet et• 
mektedlr. 

Liman işletmesinde 
·Tahkikat Yapılıyor 

• (Bap blrlnclde) 
gibi daha evvel matbuata aksetmli 
ve hakkında birçok şeyler aöylenmlt 
tir. 

Nazırı Von Ribbentropun talima- OçüncU mesele de, yeni yolcu sa 
tı üzerine Manoilescu'l'.'.a Bükreşe lonu lokantasına a.lttir. Bildlrlldiğl> 
kadar refakat ettikten ıonra dün ne göre MUnakalAt Veklleti, lokan-
ayrılmıştır. tanın, işletilmesinin, yerli bir ftrrnl 

İki Buçuk Milyon Nüfu. yerine ecnebi bir gruba verllml9 ol
muını tetkike muhtaç görmu,uır. 

Bükreı, 4 (J\.A.) - Rador a- Türkçe bilmlyen garsonlu me:ıeter 

jansı bildiriyor: O da tet• sinde de devlet limanları işletmt 
Bir Kinunusanide J 94 umumi mUdUrü Rauft Manyasın, cf-

kik olunan istatiklere nazaran kAn umumlyede hAsıl olan lnfiJ' 
Viyana hakem kararile Roman• nazarı dikkate alarak, müteahhlt
yanın elinden zorla alınarak Ma· ten, elindeki mukaveleye istinad~ 
caristana verilen Transilvanyanın •*' 
nüfusu 2.609.007 dir. Bunun bu garsonları çıkarmasını tstedl!i• 
1.304.903 ü yani yüzde 60 ı Ru· iddia edilmektedir. Umumt mudur 
men, 966.640 ı yani yüzde 39.1 i böyle bir talepte bulunduğu halde. 
Macar, 72.100 Ü yani yüzde 2.8 i bilıihara matbuata wkubulan bey&• 
Alman, 148.6'49 u yani yüzde natında ise, bu meseleye kendislnill 
6. 7 ıi Yahudi, 28.098 yani yüzde karışmadığını söylemişti. 
1.1 i Rütenyalı ve 8 7. 184 Ü ya- MünakalA.t VekA.leti milfetlişiniıl 
ni yüzde 6.4 ü diğer unsurlardır. bu Uç mevzu etrafında tahkik&& 
Macar Genel Kurmayının Karan yapmakta olduğu bildirilmektedir. 

Budapeıte, 4 (A.A.) - D. 
N. B.: 

Macar Genel KurmaYJ, Maca· ı 
ristana ilhak edilen Transilvanya 
arazisine gitmenin otuz gün meın· 
nu olacağım bildirmi§tir. 

ZAYİ 
(!apa kız mualUm mekleblndell 

Sovyetıer Birliğine gelince, aklı 

eren hiçbir fert parlak lnki,aflar 
bekliyemez. Fakat istikbalde iki 
millet menfaatlerinin birbirinin mü
temmimi olduğu anlafılacağı Umit 
olunabilir. 

Türkiye ile olRn pakt bütün pro
paganda oyunlarına mukavemet f'ttl. 

Portekiz ile eski ittifak da mll
mıuıil oyunlara rağlnen satlam ola
rak kalmıştır. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, A· 
merika Birlqik devletleri Hariciye 
Nazın B. Hull'ün, bu İngiliz teklif· 
terini <Memnuniyetle, kabul etrnı. 

olması anla.Jılrr bir keyfiyettir. Bu 
geniş fedaklrlıklara mukabil harp 
borçları meselesinde fedaklrlıklar 

elde etmek ~öyle dursun, İn~iltcre, 
satış yolunu tutmuştur. 

tnglliz kıtalarının uzak şarkta 
Uslerinl terke mecbur edilmesinden 
ımnra, kahramanca bir ricat ile 
Baldwin'in Vistüb Tuna ve Ren ü
zerindeki muhtelif hudutlarını ter
kettikten sonra, İnglliZ dünya. impa· 
ratorluğu, bugün, ilk defa olarak A
merika kttaamdan rlcat etmektedir. 
Va.şingtonun kurtarıcı hareketinden 
sonra, Amerika Birleşik Devletleri, 
bugün kuvvetle değil fakat verıuıet 
yolu ile, büyük Amerikan kurtarı
cısmın hareketini taklit etmek üze
redir. 

lir. O zaman Amerikada bunun ·------------.. , 
baskısına karşı duracak kuvvet r T A K V 1 M 
yoktur. Amerika, geçen defa ol-
duğu gibi bu defa da bir gün u
yanııtca kendini fiilen harbe gir· 
mi§ bulabilir Bu, pek olağan bir 

4/12/935 tarih ve 167 numaraJJ 
tasdiknameyi kaybettim. Yenisini 
alacatımdan esldslnln hükmQ ol
madığını ilin ederim. LQtft'9 

RAŞiD RIZA TlY ATROSU 
Halide Pitkin Beraber 

Bu ak,am Kadıköy Süreyya 

Sinemuında 

cYUMURCAK> 
Yodvil .3. Perde 

Arjantin, Brezilya, Şili, Uruguay 
propaganda için sarfolunan milyon
larca Liret ye Marka rağmen İngil
tere dostıu~na sadık bulunuyorlar. 
Yakın ve orta ,arkm mlliılUman 

devletleri, cemaatleri, Mus.'°llninln 
takdim ettiği <Himayeyi> reddet
mişlerdir. 

Mihver devletlerinin propaganda
ları bizim mUstemlekelerimlzde ta· 
mamile akim kalmıştır. 

Fransız milstemlekelerl de şimdi 
Almanların htikmü altında bulunan 
Vichy hükOmetinden yüz çeviriyor
lar.> 

Pek tabit olarak Vaşiııgtonda bu 
i;ı,i işten dolayı memnuniyet izhar e
dilmektedir. Maddi olarak tediye 
edilen bedel, hiç de mUhim olmam19· 
tır. Bu bedelin normal surf'tte ma
kul olup olmadıft meselesine gelin· 
ce, bu meııele edatları Alabama hA-

İngilterenin İktıaadi y aziyeti disesinde ayni fikirde bulunanlar ta
rafından dü,ünUlmelidlr. Yani bu 

şeydir. 
Ahmet Emin YALMAN 

Şifli Halkevinde lıtanbul 
Eğlenceleri 

Halkevleri tarafından bu pazar 
gününden itibaren eosyal yardım 

menfaatine tertip edilen şehir eğlen· 
celerlnde Karadeniz o;Yun ve havala
rını temsil etmek üzere Trabzondan 
hareket eden on bir klfillk heyet-ya
rın şehrimize muvasalat edecektir. 

İlk müsamere pazar akşamı Te· 
pebaş'ı bahçesinde verilecektir. 

VAT&• 
r Londra, 4 (A.A.) - İktısadt mu- tandakl müzahcretıer, enternaayo-

harebe nazırı B. Dalton, Reuter .A- nal hukuka muhaliftir ve netice o- A B O N E : 
jansına ilk iktısadt harp sen.esinin tarak zarar ve ziyan talepleri geti- Senelik 
neticeleri hakkında şu beyanatta rebilir. Attı aylık 

lir kiye 
Jçlo 

H 00 Kr. 

Bari o 

·~ 
2700 Kr. 

bulunmuştur: _ üç aylık 
Karada sekiz aylık gayri faal bir klnlan vermemi• bulundu. Bu garp Bir aylık 

harp devresinden sonra, Almanya- arazisinde ne mensucat ham madde-
nm biriktirmiş olduğu ihtiyatlar a- teri, ne kauçuk, ne gaz ve ne de Al· 

7 50 )<r. 
4 00 Kr. 

. ı 50 Kr • 

1410 Kr. 
800 Kr. 
-

zalmıya başlamıftı. Almanlar şlm- manyanın muhtaç bulunduğu müte· 
di garbi istila ettiler. Bazı kimse- addit madenler mevcut bulunmakta
ler, bu muva!fakıyetlerin ablukanın dır. 

Sahibi ve Neşriyat MüdUrü: Ahmet 
Emin YALMAN - B~ıldığı yer: 

tazyikini azalttığı fikrine zahip o- Donanmamızla yeni mallar alma, 
luyorlar. Hakikata bundan uzak bir lanna mani olurken hava kuvvetleri 
kanaat olamaz. Bazı stoklar mü8a- de her gece Almanyanm üzerinde 

VATAN MATBAASI 

S ITLOL 1141 
...,111111 

Yd: 1940 - Ay: 9 - Gön: 249 
Rumi: 1M6 - Ağult.oa: 25 
Hicri : 1369 - Şaban : 2 

Vakit vaaau Ezani 

Güne• : 
Öğle : 
İkindi : 
Ak,am: 
Yatsı : 
lmsAk: 

5.31 
12.13 
15.51 
18.36 
20.13 
3.i6 

10.M 
5.36 
9.15 

12.00 
1.35 
9.09 

E. SADi TEK ttYATROSU 
Bu ges:e Bostancı iskele 

Gazinosunda • 

cBlR iZDiVAÇ KOMEDiSi» 
Vodvil .3. Perde 

... ,u 
rld•k Yeni Kolej•:" 

iLK ·ORTA - LİSE 

Tablmdı SırueJYllerde T 1 • 1 & Ç 1 L D 1 • 
Mildllrtl - Eski Şlfll Terakki Direktörü: M. Ali Haşmet Kırca 

Hususiyetleri: YABANCI DİLLER ôCRETİMİNE genl9 mikyasta 
ehem.mlyet vermek, sınıflarını u mevcudla teşkil ederek talebMinin 

çalışma ve inkişafı, sıhhat ve lnzlbatile yakından alA.kadar olmaktır. 
Mektebin denize nazır kalöriferll teneffüshane ve jlmna&Ukhaneel 

vardır. Her gün saat (9 ile 18) arasında kayıt : e kabul olunur. 

Telefon: '1159 

Eski Feyziati 
dere edtlerek Almanyaya götilrüldü. Almanyanın a8kerı ve lkfoııı.dl gay
Almanyanın vaziyeti mühim bir rctıerinin adalelerini 8lstemattk bir 
madde noktasından, yani demir surette imha etmektedir. 

YATILI B o G Az İ ç İ L İ s EL E R İ Y1:TISIZ 

maddesi bakımından düzeldi. Fakat,, Abluka yalnız ba.ı:ıına bu harbi 
Almanyanm kontrolü altına giren kazanmıyacaktır. Fakat yavaş ya
mıntakaların Jı'Cnişlemesl, ekseriyet- vaş, amansız bir surette, Alman 
le ihtiyacı c:oğıılttı, va A !manyaya ı mukavemetinin temellerini yıkacak
da bu talepleri karşılıyacak im· tır. 

KIZ 
' 

ve ERKEK TALEBE AYRI AYRI BÖLÜKLERDE 
Ana, ilk, orta ve lise sınıf.lan 

dına batlannu§tır 

için eski talebenin kayıtlannı tecdide ve yeniden talebe kay
hteyenlere tarifname gönderilir. Telefon : 36 • 2 1 O 
&nanalr • çntesararlar 

• 


