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Alman Matbuatında 
Garib Bir Psikoloji 

'\ 
Balkanlı de\'letler arasmda 

l'ürk ittifakmdan dolavı bir tefri
lla husule geldiği sözÜ ancak Al
..._ efkinumumiyesini biraz fe
l'alılandımıak için uydurulmuş 
bir hikayedir. 

Yazan : Rlteeyba ()ahld YALÇIN 

.... ür~iyeye karşı düşma~lık e~e-
1 n göstermek ve bır vesıle 

~Up Türklere- tecavüz etmek için 
~ir almı~ olan Alman matbuatı 
t'urkiyenin dürüst, halis ve sulh ta
~~~!"ı siyaseti karşısında hakikati 
."""ll'lften ve yalana müracaattan 
başka bir silah bulamıyorlar; bunu 
~Parken de kendıl~riniıı .çok ~ik~a: 

11ayan garib bır psıkoloJılerını 
bıeydana vuruyorlar. 

'11.irk matbuatının Almanyaya kar
l kusurlarından biri de nedir, bilir 
4lİsiniz? Bunu bize Neues Wiener 
thlatt, "Türkiye buhranı,, başlı-
~ de öğretiyor. 

"fak muahede-

• 
80NLU K SiYASi HALK GAZETESi 

idare Yeri 
Nurueem•nlye Ne. 14 letanbul 

T elgr• f: YENi 8A 8 A H lmnlt•I 

T elefNI: 20711 

Her Yerde 5 Kuruş 

Denizlerde Amansız SARKI ANADOLUDA 
Bir Harb B·aşladı 'ZELZELE FELAKETi 

Birçok Gemi Ballrıldı ) 

M ••tt f .k l . Tam İngiliz Kralının 
Dünde 

U e I erin Bir Meaajı 
Abluka Kararının 

i l k A kis le ri 
Holanda Ve Belcika lngiltereyi • 

Şiddetle Prote•to Ettiler 

Amerika Karara Muhalefet Etmiyecak 

" S• dlk doatl•rımız Fr•n
arz ve Polony•hla rl• d•-

1 v•mızın muz•ffer olaca
" '"d•n ,upha etmtyoruz . 

Felaketin~ Bilançosu : 
28 Ölü, 29 Ağır Yaralı Var . 

Köylerde 366 Ev Yıkıldı 
Erzincan, 23 (A.A.) - Sah günü vukuhulan z.-lzele neticesi olarak 

el'<.'an kazasının 13.) haneden ibaret olan Karakulak rıahi~ e mt>rkezinde
i evlerin bir kısım kamilen l,kllnuş \"e miitehakisi i~inde oturulmaz hale 
t'lmiştir. 

Bu köyde 14 hafif yaralı vardır ve bu nahiyenin 40 haneden ibaret Bo
bugüne kadar muhtelif fasılalarla do zağa kamunun un ~O hanesi .. ~~milen 
kuz zelzele kaydedilmiştir. Karaku - yıkılmıştır. Bu nahıyt-de 13 olu ve 10 
lak nahiyesinin 65 haneli Hinstu, 27 ağır yaralı vardır. Yıne bu nahiy:nin 
haneli Miski, 45 haneli Karadoğan, diğer koykrinde ]65 ev hasara ugra· 
27 haneli Mirzaoğlu, 12 haneli Tabu, mıştır. 
12 haneli Hacıbektaş, 10 haneli Ke -ı Başköy nahiyesinin Keleşe köyiın· 
leş, 30 haneli Otlukbeli, 45 haneli Er- de 3 çocuk, 2 kadın, Oelence koyün· 
geme köyleri ki.milen ve 40 haneli : de 2 çocuk, Hırani köyünde 1 ~~dm 
Ardanı köyünün mühim bir kısmı ve Tolos köyünde 6 çocuk ki 15 kışı yı-
8 haneli Başçavuş kamun unun 5 ha- 1 kılan binalar altında kalarak ölmiış· 
nesi yıkılmıştır. Bu köylerde nüfus 

1 
tür. Evleri yı.kılan hal.k. ~~a~~rda 

zayiatı yoktur. Yalnız 15 yaralı var • kalmıştır. Erzınean valısı .ıkı gunden 
dır. 1 beri refakatinde sıhhiye memurları 

Hant nahiyesi evleri ki.milen y~kıl,olduğu ha~de felaket mıntalcasında 
mıştır. 1 ölü ve 4 yaralı vardır. Yme gezmektedır. 

Rumanya Kabinesi 
Dün · istifa Etti 

Yeni K abine.}'İ T ataresko K uruyor 

istifanın s~bebi Almanlarla 
Yapılan Ticaret Anlaşmasıdır 

Matbuat 
Tarihe 

ı· eni kabine<.e mt>\'kilni muhaf aaza 
Mleeeği anl!L.'tllan Hariciye Nuın 

Gafenko 

Cemiyeti 
Karıştı 

Dün yapllan lctimadan sonra Cemiyet 
Türkiye Basın BirliOine iltihak ef.•~ 

Diialdl lctlmllıd• baılona • ~aaıt.ecilerdea JJir grup 
. ( YGNt 1 Atlei ..,,,..) 



ı5ablfe : 1 YE N i S ABA.il ' 

VAHiDETTiN • 
.angiltere ile F ransanın 

No.: U4 

Eski İ&tanbul 
Oynadığı 

Y•zan: M. SIFIR 

Patrikhanesinin 
Meş'um Rol 

H 1 S ı 
yeni kararı karşısında 

a r a r et İ a t 1 Ş a r Almanya ile bitaraf 
Gemilerimiz Akdeni- devletler 

E l Y k l 
1... ı• ngilte.re ile Fransanın, .Alm!llll._. 

zin her tarafına fya Fiyat arı Ü se meRte ya knrsı tntbik ettikleri ablU ... 

Mühim bir karar 

g ide b · ı k yı şiddetlendirmek hu usundaki ka -

O d tli günl. b' d ··Im - ·· • l ro· s d'kl ' ece Devam Edı·yor ,,..akas Şı.rk•ıı· 1a "' lm - i Fakat.... saa e ere ır an a. o ege soz vermış e ı. ev ı e· Ti t emil .· . . .. k • .1 ı ~ r nr n ve n an mnyn harbine a' .. 
evvel kavuşmak için sabırsızlanıyor, ri i~ can verecek kadar cömerd ve 

1 
~lar~ :cı.. cıımızu~ Suveyş ~- suretle mukabele etmek yolunda ıııs· 

günier gelip geçtikçe titizleniyordu. verdikleri sözü seve seve yapacak ka- ,na ı ~ c e ku~nk bo~.dan hari- Niabi Bir T enz iliit yaptı caklan tedbirler, A\TUjlada \'e (lolfl• 
Damad Paşa ve avenesinin biribirini 1 dar da merd olan bu üç fedakar, da- cet mama uzere Akdenızın her ta- yı ile cihan t icaretile a.likalı meJll 
takib edercesine görülen, işitılen hi- ha o gün meydana atılmışlar, Damad drnkı~a ~erd yad1?:1bi!~klkerı1· A hakkıv 

1 
~- .. , . .. . lekctlcıi dil ünceJe vketmc;;.e b9f' 

. . _. . a ı musaa c un ı•fona n at c tH- İhracatımızın günden gune fazla -

1 

lzmır mallan da 60 kuruş uzermden lnmı fır z· '·-.__lci b'I ': U -
yıınel ve denaetlennın, tahakkuku sa- Paşanın gcçtigı yollan göz altına al- 1 t' d D 1 t De . 11 b'ldi 1 .. . d d h'ld bi k el .. ktcdi 1 . ıra, nıulUW/t:'. ı mıs 
bırsızlıkla ve büyük ümidlerle bek· mışlardı. ~l ın. e? Bev ek nızyo arına . 1 • aşması yuzün en a. ı :- r ço .~- munm e gorme r. tic~ indt· J.omira ile Pnrisio diiŞÜJI · 
lenilcn milli birliğe engel olacağından ... rı ~~" . u arardan CV\'~ ticaret da ve ham maddelenn fıyatları yü.k-ı T•kaa F•yatları YUzde dükleri gnyc, Alman ihrac.afınm ta· 
çek:r.iyor, korkuyordu. O sıralarda, O zamanki İstanbul Rumlarının gem~crımız Mata~ burnu ıle ı:ay- selıniştir. Mallarını değer fiyatlarla' On DUşUrUidU mmnilc 'lurdunılarnk, iktı den)~ 
bu korkulan daha arttıracak birçok patrikhanesi, içinde yüzdüğü ihanet fa lımnnı ara~n~nkı hattın ~ şımal lsat~~k imkfınlannı bt.ılan müstahsil Takas Limited Şirketi takan fiyat- yabilm lııi miiınl üıı kıln.<.-nk dö\"İJ 

. tl d bel" . ti d d hi d ki . l kı~ımlannda ~anı ancak kara suları- ve tuccarlıır bu vazıvctten gayet 1 .. . b . J d'" .. a·· ·ı ü 1 1 . . Jdıt • C'Serleı, ışare er e ırmış ve ar- eryasın a ç e çe nıp sa nnma • d h·ı· d --~ .d. J annı yuzde on nı:ı etıncıe uşur u • ı c saın mcsc c uu ort.'\.druı ka 
b . b"tUn .. d dilcd" -· b' kul tı rd n·· rnız a 1 Ul e r;cıer yaıırnakta l ı. lm l k 'k - .. .. .. • .. 1 1 t tık ontın da sa rı yetmış, u u - an, ıgı gı ı aç a yo u. u- B , . . .h d memnun o U§ ar ve e onomı va - gunu dun bazı alakadar tüccar ara mat ır. 

. 'tmi . Uk k .. . d" • k • u \aZı)el ı nıcat cşyumızın Ak e· · ti .... b' tt t b"t t . . . . ~ .. : il -it-mıdıcri yıkılıp gı §ti. y apısının uzerıne ını ve as en . 
1 

k ti . d 
1 1 

ki zıye ennı ıyı ır sure e es ı e · bıldırmıştir. .aaınat ~ bu karardan bru Jıca ••· 
. d' 1 k . .1 .. . ·r k t 11 k' nız meme e erme aha ko avı n k . k" k 1 d lh .. . . t . 1 · aJ • Bir giln, aynı en ışey e ıvranan, merasım ı c, uzcrı çı te ar 9. ı es ı •k d"l b'J . . . k.. me ım anını aummış.aı ır. ra • Tuccarlar, ıhracatçıların en zıya- ees ır o acnk de\'lctlcr ba ındn .rı> 

· d "Jl B' b • • · b Se\ (' 1 C 1 InCSllll temın cc1ece tır. • . . .:a. çırpınan dcrtlıler en, mı et ve mem- ızans ayrngım Çf'ktirmış ve usu· vv-..-.... ~~ cma müsaade edilen sığır derilerinin de takasa tabi olan memleketlerle ış m:ın3a gelJr. Ge~n harb <lc,TJD~' 

tekelin fedakar hadimlerinden Dra - retle hiyanet ve nankörlüğünü illin DENiZLERDE : kilosu 45 kuruştan 70 kul'U.Ş;\, keçi yapmalarından ihracat imkanlarının hilhassn HoJanda foıikile bliyük rnfJı-
mah Talat (l), Salih Mehmed, Os -j etmekte hiç bir beis görmemişti. O • kıllan 40 kuruştan 60 kuruşa kadar kısmen zarar göreceğini söylemekte- yasta ihracat 'e ithalatta bulııın' 
man Beyler çolak lbrahim Beyi ziya- zamana kadar velinimet tanıdığı ve Eskı Denizbank fan " .. k 1 . 1• H . t 1. tal b- dirler. ına ve ahluka.rı mümkün mcrtehf! te-

d k
. . 1 . k d d - B b •1. . k J u se mış ır. anç en yapı .m e • . itti-

ret içı.ı, ~edikpaşn a ı evıne ge mış- apı~~ı aşın ır ıgı a ıa ının artı heyeti reİSİ şehrim izde lerin artması fivatlann da.ha 2.iyade Diğer tnrnftan serbest dövizle mu- ırsız hır:\kacak hi~ok tedbirler • 
Jerdi. Eskı yuva ve yurdlarının yad- semtinı, yolunu unutmuştu. İstanbul- . • _ . . 1 yük 1 . . · .1 1 ktı B 1 anıcle yaptığımız hükümetlerin mü - haz eylemesine rağmen neticede b1I 
elleıe g:eçtiği gUndenberi acı çöken da saltanat kuran mümessillerle ko- Denızbank lagvedı!dıkten sonra ~ mcsıne amı 0 aca r. .~mu· hım talebleri üzerine 'J'aka:; Limited nun ak iılamelini şiddetle hi se)lefllİt' 
lu hnsretli ve dertli insanlnr ne ko- nuşuyor, günün nüfuzlu kiryelerile te~ar Alm.an~aya gıden bankanın m~. fıyatları 90. kuruşa kadar yuk.~el- Şirketinin, serbest döviz temin edil- ti. Halbuki bugün ham madde stokllf 
muşlnr ki? .. Hemen ana vatanı kc- mcktublnşıyordu. Kadir ve itıban gi- ~5!<ı fen daı:~ şefi Ha:"~ bu h<>fta dıgı halde lngılterc, lt:ılya ve dıger mcsi imkanlarını arttırmak için bu siJih \C malzeme balnmındun ~-u\' • 
rnıren. ruilll varlığı törpüliycn felaket bi nüfuzu d artm1 tı. Bir müracaat ıçın~e şehn~ız gelmıştır. Hnb r memleketlerden aranmaktadır. kararı verdiği tahmin edilmektedir. l ·u~tli bulunma ımı rnğmen nslreri }iŞ" 
ıcr rnyıhp doklilmeğe başlanmıştı. ile, umumi hapishanede mevkuf bulu- aldı~mıza .gore Harunul'! burada )~ .. Diğ~: t.ar~tan ~üyük bir kısmı be Rumanyil:!a r> Y;:pılan rekatı erhest hir urett; de\aJTI tt· 
Söylendikçe, d rtler deşilip tazelen- nan yüzlerce Rum suçlusunu tahliye nı -~ır. vazıfe a~~.ı mevzun b, 'l~ nuz mustahsıl ehnde bulunan gıda t I t I tirrnel• husu uncln sıkıntı Çf'kectl.t 
clıkl'c gozler yaşlanmış yürekler kan- ettirmeğe muvaffak olmuştu. dc.~ldır. Kendısmın bu seyahati; mnddelcrınin fiyatları a11.mnktadır. .. a • ~r sö~·le.ıcn Alman~ ıınm, h.-r cihett~ 
Janmıı:-tı. Başbasa verilip hnlis çare- Pat kh ...A b hk t k'l munbasfmn açıkta kalan ınemurlara BtlkumeHmizin dahilde '-'apacagı- Turk - Rumen tıcaret anlaşması "ole sıkı b' .. :ı , ·t .. t ----"' o~ ıı annıe ır ma eme eş l •1 d . lif d tm k " . t . ru·· hald h .. aı·k ~· ır \:l.., '\C goS en"t....::A 
leri ~m nmı.5tı. olunmu ve o zam. na kadar Osmanlı v?1'ı ~~ para aıı ıs a e . ~. e ~e stoklardan sonra bUyük partiler ha- merıye e ~pr .. gı . e. enuz a a • nhhıl.adan o!c1ıık · r:ndi e dunna,..,-

Bir aralık, çolak İbrahim Bey, Mus- titbiiyetınde bulunan Rumlann Os- aılcsını de Almanyaya goturmck 1 • linde ihracata başlanacağından mem ddarlaı:~ bıldırılmemıştir. Rum~~ya - ının imkanı Yoktur. · ~ 
f K 1 P d ald - 'lh lan . .. . çıııdır. . . . . . . . an tuccarlanmıza l.ıır çok muraca- • • • -• ta a ema aşa. nn ıgı ı am • manb mahk mt'lerınc muracaatlerı leketımızc kUllıyeUı rnıktardn dövız 1 k' . . ılı ık hır mc\kıde knJ:ın Ahn-

edindiği kanaatleri bu yaralı yürekli menedılmıŞti. Galata rıhtımı üzerin· Kar c:!enlz V -=:gede girebilec ktir. at .. arbva bı. olmakta, fal at kendılerı?e )a mulıtat> ol(luğu madd~I ri a~ 
d t1 b. b' · 1 · v · d . • fırt.na h•Uf fyc r mus et ır cevab venlememektedır. • . ,. _.ap&J os arına ırer ırer soy emış. e. e bulun n, ve h.m e karşı guya pa- . . Dün Sovyetlcrc gönd rilmek üze- n ı~ın bu sefer tammni1e bıtar.ı.f Qe'T .. 

- Çocuklar, demişti. Müjdelerim saport \'e ~iz" muamel lcri ile mcş - ~arad~ız ile Ege denızmcle fırtına re bors!lyn yenid n 150 bin kilo ya- umany~dan vu~ubulan. t~lebler _a- lere dunmek \e im de, Jetlerin ~ 
size. Millet ve vatnn muhakkak ki gu1 oluyormuş gibı sin i bir vaziyet hafıfl,..mege başlamıştır. Bu sebcble rasınd~ ıh~acntı lısansa tabı dan tif- ecl('cel,lcri ı.i~ awti <lı1dmtfo fakib ~ 
kurtulacak. Hem de pek çabuk. Fa- alan "Bahriye id resi,, ~emılerle ge- va.p~rlar sefcrl~e başlamışlardır. pağı kaydettinlmiştir. Bu mallann tı1der ıl~ .ıhracı memnu olan yapak- mel. meebur;:u~tind~ knlae3kfır. 
kat, ne yazık ki ortada bir engel _var len silah ve mühımmatı lzmit 'e Mar- Butun vapurlar h~~arn rötarla \"a- Anadolu tiplerı 53, Trakyalar 65 ve lanmız ıçın d fıyat sorulmaktadır. 1 DenlzJerk- lrtih tlannda ve c)Ois)1· 

' 'c bu engel, bana bu kuruluşu bıraz mara s hillcrindeki koylere gönderi- sıl ~~aktndır. "?un hmanımıza gel- • • • - ne dmi7.a •n tlcar t abasında fasil-
dnh~ geciktiıccek gibi g liyor. yor , oralardaki nankör çetelerine ı~esı ı~a~den Ege v~puru Karade - Yapak ve Trftıkç ıler f Gece TaarrLızuna Jetlerinin Sl'J..'1cyc uğn~·ncawnı gört" 

Yurdun üç fedakar e\Hidı mernk tevzi ettiriyordu. Patrıkhane ve er- nızdekı lımnnlara ugrndıktnn sonra bitaraf <ll'\I tlrr ele l>t'lki Alm111l)._ 

ve heyecanla sıçramış, hep birden za.k ambarının mulıafazast bahnne- 0
,
11cnk bı~ ghn ~eı.ebi·'·ecektir. Tuhan Bir Birlik Kuruyorlar Ug"' rıyan Adam kndar ctii;iinml'k m~vkiinclc buhtıl • 

haykırışmışlardı: sile Giriddcn getıı ilen 80 jandar- ' 11.puru Egeden ıkı g_un rot~rla gel- ınnktndırl:ır. . ... 
- Geciktirecek mi?.. mayı ve iki bölük nefer kıyafC'tinc so- mışt~r. D~~lu~mar ıle Cümhurıyet Şehrımizde yapak ve tiftik üzerine Evvelki gece Lalelide Tayyare a- Şüphı•si1; ı;arb <lemokrnsileri rrı~ 
- Evet çocuklar geciktirecek. B n kulrnu küçiık zabıtlcri. koylcrdc tcş- ~~ ... n~~a~~ i," yapan tüccarlarla müstahsil \'ekil- partrna:ılan yanındaki sokakta dört tcreken, Alnıaıı)ayıı karşı umnJIS1' 

böyle zannediyor ve çok da korku- kil olunan haydud çetel tine gönde- ONiVERSiTEDE . leri dün lkbsad Vekaleti Teşkilatlan- beş el tabanca atılmış, biraz sonra hir uıukahC'lcde lıulunurlcen. bu mt"': 
yorum. riyordu. 1 • dırma Müdurü Servet Berkinin işti- oraya gidenler, yerde bır adamın a- M~etıcrin du~,nağn bn ladıklart r ll 

- İbrahim Bey söyle bize kim bu Uç bölüklük bir izci teşkilatı mey- Üniversiteli! ere VU rd rakilc bir toplantı yapmışlardır. Ti- ğır yaralı olarak yattığını görmüş- diŞ{') i t:ıhfif ~·nlunu da ı:utmeJdedft' 
engel?... . •. . dana g tınlmı~. bu bölüklere lstan- Haber aldığımıza gore 1 tanbulda- caret Odası salonlarında yapılan bu lerdır. Yapılan talıkikntta, bu adn- Jcr. . 

.. tbr~ım Be~n t~h b~ ~-~ış, bul, Pera, Kadıkby isimleri verilmiş- ki tina·ersıtc t:ıJebes.Jnin hususi ve toplantıya saat 15 de başlanmış ve rnın, Tophanedeki dikimhanedc çaJı-1 Ezcumle l ..ondra siyasi ml'hnfili11_i' 
g~zlerı yere dıkılrnıştı. Bırnz ~u~u?: ti. Yaşları ckserıyetle 18. 22 arasın- nim ıcsmi t~ekkullerin elinde bu • akşam saat 17,30 a kadar d \'am edil şan İlyas oğlu B hram olduğu ve ill"ri surdiiğii b. 71 noktnl!ırda, ~ 
d~kten sonrn.' du~a~ları~dan .~ı.~tilı dn bulunan izciler, bir örnek elbise lunan yurdlnrdu bulunduklan fena se mistir. Toplantıyı .k1sa bir kaç .sö~le dört yerinden tabanca kurşunilc ya- ni lx>tinıle hitnrnf ticarete ı:.cJite ~,.r
bır fısıltı gıbı şu ıkı kelıme dokül - ve techızat ile donatılmış, omuzlarına raiti gören Belediye büyük bir talebe açan Sen·et Berkın memleketımıze ralanmış old - 1 l tı Bch mamak ' e sırf Almannwı hedef ıttf-
müştü: harb sılfıhlan takılnuştı. Başlarına yurdu tesis etmek Uzer teşcbbU _ büyük dö\'iz gctir"n yapağı ve tif- d h 1 ;gu ~n aş.ı :ı~ r. _- hnz Pdrrek ona giirc J;a;eket cdiieet"' 

- Damad Ferid. da birer yüzbaı ı Uçer miilfı.zim ka ~ere gırismek üzeredir Bu husu;,a tiklerimizin kıymetini muhafaza ~t- rrunkale~ ~ e?Ta bpaş.ı as~h:ınesı· ği hahkınila tt'minat göziikıncJdeeJİf' 
Bu isim, orada hazır buluna~la~ tılmı§'b. Yılbaşı 1milfıclı lsa vortula : Vali ve Bel~iye Reisi . Doktor Lutfi mek, ihracatını kolaylaşlırmnk ve fi. nk?k tac bı~ mi ış, za ıta ve adhyc tah- Fakat hu frnıinatm fiili:rntt:ı Jl~ 

ü · d b. ·r ·ı. tesiri göstermıştı ' - tl d" ·· k · · b' t'f "k 1 a a§ amıştır ' · I'~ z rm e ır 1 n .. · · rında, bazı büyüklerin isim günlerin- Kırdnr alakadaı lam şiddetli emirler ya arını uşurmeme ıçın ır 1 tı ... . : tccem cde,crğini cliişiinmclc old~. _!t:I 
Ansızın alınlar klnşrnı.~, gozl~ kan- de kiliseler bu izcı kuvvetleri taraf - vermıstir. ve ynpağı ihracatçılar birliği kurul- 'Y arnlıyı dun adlıy~ cl~ktonı Enver gıiç hir mes<>lmlir. Hadi elerin tcUU-
lanmış, çehreler morarmış, yureklcr dan h r' a·ı· b 1 ın VV'V'I."' vvvv masını hükumetimizin esas itibarile Karan muayene etrnıştır. Bchrnmm hu ist"le bir "O'' a n'-· .zı,gı" n (ti 

V 'h t d" 1 mu a aza e ı ıyor, un nra res- sırtı dak' b" h . r · • :.· aa.:ı manı 
oynamıştı. e nı aye ış er gıcır • migcçidler yaptınlıyordu. G O MR ÜKLERDE : kararlaşt1rdıgıııı söylemiş ve bu hu· . n ı yara ıraz l' cmmıyet ıce- kun ~eleceğini gü 1t"'rmekt.ccUr. 'P . 
damış, yumruklar sıkılmıştı. Üç feda- Kırkkilisc ln Gclibt 

1 
susta tüccarların da mütalealarını dır. elimle bitaraf de' !etlprjn mUsbet --

kann birıbirlerine takılan yaşlı ve k 1 l"'n ' oz, . ) ~· Çanak- GÜ m rü k 1 E r d; ki kim- sormuştur. Neticede tüccarlar ara- Müddeiumumi muavinlerinden Tur Ya mf'nfi nksdlimelle • in~ 
. ffh l bak l lb h' Be . a e, yut.alca metropolıdlen truııfın- l"k . k' ·1 k b' k . ·1 d had" ' d . . . nne -~ ı~·ıu arnd ıt 1 ış antı ür~ ~?1 d ym'dan teşkil edi1en "Trakya cemiyeti ya g e r 1 ımtihanları sı~d~n lBl kışı ı. ır bom'.~yon seçlı5- gutah ıse):dc vazkıye eıtmış,.dun ~~ Almnnl:ırııı ne kilde hareket.-.~.., 
yuz n e op nnmı§ . çunun c a- ·• ld 1 mıştir. u omısyon ugun saat ancye gı ere yara ının ıfadesını ği ele hcnüı tx•llJ cleğil r ncrliail1 ' ": 
ğızlru:1~dan bir and.a,. birer ok vınıl- İstanbu~d~ yuv~anm~, ~y~yı ya- .. .. }' a.p 1.. C • de yine Scn·et Berkinin r isliği altın- almıştır. Yaralı Behram, kendisinin zi~ eti ,lıfuliselt•rin in~i:,:.fını bt'.ı.Jtdi· 
tısı gıbi fırlayn·ermışti §U sözler: hancı bır ıdare)e geçırmek ıçm can- Gumruklerdckı munhnllere tayın da Ticaret Oclasıncla toplanacak ve hiç düşmanı olmadığını kimseden ğini e bilh:ıssn h"ta f cnılekrtıe" 

- öldürelim o haini. la ve başla -~alı~nğa b~şla1:1ıştı. Ta- edilme~ ü~ere k.i.myag rler a:,a~.da birli~in esas haklarını lcsbit edecek- §iiphe etmediğini, ancak: 0 yoldan r in nlucnlcl3•rı k~ra:.a :u;;~li ohıl': "' 
- Nnsıl?.. raf taraf nufus ıstatıstıklen yapbn- açılan ımtıhan dun İstanbul Gumruk- ıcrclir. ş hzadebaşına dofrru yu'"rürken ar- na "'Örf" t dhl 1 al ,, . • t ,ug•iJll r 

U 
t 1 B .. d"" 1 . - .. d . ed. . b ,.. ,. r er ma.... ıs c 

_Bir düşman gibi. yor, mumı Haıbde gfıyn tehcir r aşmu ur ugun c ıcra ılmış - ·--- kasından birisinin takib ett·;· . h' &a,n>t etnıel'ted' 
Yapabilir miyız acaba çocuklar? edildiklerini iddia ~ttikleri yabancı tir. _lmt~an~ beş kimyager iştirak Şi IJ S ntr h Ç!hyor scttiğini, alta binde d silahl~;nı nt:=: · ok . ' ~r. ı·b de -

Çok tehhkeli bir tel)ebbUsdUr bu, baş- Rumlarla, mahallt"nnde bır el scriyet etmış ve tmtıhnn evrnklnn Ankarn- Bir müddctt.enbt'ri hazırlanmak- yıp yaralandığını söyle kt t ~ ~.nı~~n. bır zaınanclıı, ~21 
i ,._. 

basa verip dUsünmek, hem de çok tem.inine u{;"l'a. 1) orlaı dı. Avrupaya, ya gönderilmiştir. ta olan Şişlideki büyük tele _ J)" _" t f . mc .. &. ır. . ıno rn ~~e~.mıı~ nldıkları in~. ~ c~ 
dtl ünme'k lflzım. Amerikaya başvuruyorlar, büyük dev - · • -· fon santınli yarın merasimle açıla- kat ıgt:r. ara taı~ ~hs te du~ tn~kı- r:ınn huyülc mkisaffar. gost"·ıı1' ,., 

- Ne lüzum var dilşilnmcğe?. let \:e milletlerın tar fdarlıkJarını ka- B ~ n r lan •ı caktır. Yeni s:: ntral lstanbulun tele- '. .a .d~va.~ et~~ş ':Hamza ısmınde ~ .. hu suretle, bcynrlmı!cl ~~uk Jt'te' 
- Vurulmak, ya tutulup da asıl- zanmağa çalışıyor! rdı. Bır tarafdan Sultannhmedde Nakilbcnddc Ça- fon ihtıyacının tamamen karşılanma- birısını şuplıc uzcrınc yakal~mıştır. ı~iJ-.;:ul. sahala"!,ncJa ~·'-'m nıu~iJİtıi-

ın k d var bu i de. da bütün Trakya Rumlarım· silahlan yıroğlu sok i1nda oturan otel imsa- sına yaıdım edecektir. Sanlral 1200 Hnmza, Behramı tanımadıgını ve r~n rnl.nlmlnc!lgı \e bir tal !m rfıt~ 
- Mill t sağ, vatan varolsun. Biz dıııyor, Türkler ale~ hine şahlnndırı- n 49 yaşınd Malatyalı Abdürrah- nbone idare debil ektir. Bu scbeb-. kc:ndisinin kurşun atmadığını iddia nnc zı~l, lmlmki doktrinll'rın ° tiııiııl 

~nlnnn kulu, kurbanıyız. yorlardı. man dün gece fazla sarho olarak c- le idare yeni nbone taleblc-rini karşı- ve suçu inkar etmektedir. Maahaza, çı.! .. -ıc:ıı,1 nn.ıhaldcnk olnrnlc ı.cıı< 
Dort dcrdli baş birleRmis, düşün - Tekırdnğındaki ''\ ızantiyon., klü· \'ine g~derken mthazenesini k ybcde- Jıyac kbr. Bundan ba ka santralde zn~ıta~ın Hamza hakkındaki üphe- go terece] hr. hol 

:nU , söyle miı:ıti. Biraz sonra da ka- bil. Sılh·rıd ki yatı kız mektebi, Kırk- rek dusmli , baAındun ehemmıyetli bir takım otomatik kolaylıklar yrı.- l rı gıttikçe kuvvetleıırnel~tedir. • .. .,. ..... . ....... ~~::~~::.~.:~~ .... .,.., 
rarlar 'eril~i , andlar içilmişti. üç kilisedeki eytamh n ile Rum klübü, ~urette yaralanmış, tedavi ~ılm k pılmıştır. "35,,. m~marayı Ç<'\'irecek Hadıse bugün yapılacak tahkikat- I 
ırk da , Talat, Salih Mehmed, Ornıan Gelıbotu \e Edırne Rum klüpleri, uzere Cerrahpa.şa ha tahanesıne kal- olan her hangı bır abone otomatik la tavazzuh edecektir. Dayak ve hakare 49 
Beyler ,·atanın halası, milletin sna - Marmara Ereğlismdeki "Hcrakliyos,. dınlmışbr. surette saatten haberdar olacaktır. 1 Galatada D mirciler soknğıııd:lf 
dcti ve se15.meti için Damad Ferid kilisesi hep birer fesad ocağı ve ko- r =- 'WW' 

1 On kişi u zun boyl u nuninrada ot1ırnn MebmPd oğ~~ l\ ~ıı· 
Paşayı öldürmeğe icnb ederse bu yol- mite kaynağı olmuştu. Bu teşkilat, "\ • • • I tafay1 Ohanes, J.Jmin ve Şilla'Ü ıst11 1-e 

Marrnaraadaıarına,Erdek, Gemlik, OkUYUCUlr.rınıız S k t,.,... ... pYan .._s ı cıyı arıyor ar deüçki§ibiroıarak aövınüBl~~··e-
cı ) 1'~1yevm İ tanbul Emliik ban - Mudanya, Bandırma ve civarlarına Q Q .I.' ere m e; ... (; Bir müddetten beri Sirkeci, Erninö- hakaret etmi3ler, Mustnfanın şil·flf,ıs 

kru ında memurdur. kadar cl uıatmı , ve hepsinde ayrı nü ve civannda bir ynnkesici türe- ti üz rine her üçU de ynkalannr:Uc r. - ayn yuva yapmışb. Diyor ki: ler Karşısında miş, sekiz on kişi Eminönü merkezi- kikntn b~lanmı§b~ 
V: • s b h' Rum muhacirm cemiyeti, Umumi ne müracaatla, uzun boylu birisinin 
.1.enı a a Harb esnasında Yunanistana, Adala· Bir Fıkir kendilerini çarptığını söylemişlerdir. 

ra ve diğer mahallere hicret eden "Sayın bay, dividünlist,. kelimelerine sık sık Nihayet, uzun boylu olan yankesici 
Rumlan ve hatti senelerdenberi A _ Gn.zctclcnmizde insan her hangi rastlanıyor. , Murad yine birisini r.arpmış ve ya-
merikada ve diğer yabancı Ulkelerde bir makaleyi vcyalıud dn tercüme- Bu kalanmıştır. Murad bu suçundan mev 

R ml takım vazıyette gaz telenmizin 
yaşıyan u an takım İs - yi okurken ag·lıyacnvı geliyor. Ter kuf o)arak muhakeme edilirken di-
tanb ı · · 0 köylere kadar gidip oralarda da 

u a getirtiyor, her birerlerine bi- cUmclcrimiz okadar bozuktur ki ğer suçların da bunun tarafından ;"· 
T llrk lye Ecnebi 

TAKViM 

Abone Bedeli 

SENEL i K 

6 AYLI K 

1400 Kuruı 
7IO ıt 

400 • 

2700 Kuruı 
1450 lt 

800 lt 

soo • 

rer tehc.ı" "k · ord B. okundugun· u farzedin. Hfıdıse 
1

fe - ":.' r vesı ası veny u. ır ta- müsaade .ederseniz size bir misal lendiği kanaatine varılmış ve dig·er GUn:328 - Ay:ll 
rafdan da. bunl t ı· ıı:.1. cidir. Lisanımız nrab ve acem kc-

3 AVLIK 
1 AVL IK 1IO ıt 

Pmta ittihadına dahil olmıyan ecnebi 
~ı~,1.'tl r : Scnelıti 3600, altı aylıtı 

ann sam cm AA ve veriyorum: da.vacılnr da mahkemeye da~ct edil-
arazisine iskAnl t · edi rd limelerinden kurtuldu, fakat frenk 

arını ernın yo u. "Niebelungenlerin idealinin ha - mişlerdır. 1500 lirası rarpılmış olan 
R lisanının eline dllstü. ~ 

um cemiyeti ticariyesi de boş dur yali sahasından ameli realite sa- 70 YD.81nnnda Tcvfiklc, diğer üç kişi, 
muyordu. O da, isia.m tilcearlannı hasına -sayın mütercım nüzulü u- Lisanımızın bugünkü tuttuğu uzun adam tarafından çarpıldıklnn-
mütczamr etmek, iflasa urüklcmck nutmuş olacak! .. - inmesine ıla .. ,, yol h Ikın ~olu değildir. Bu halkı 
için el altmclan çnh~yor, türlü türl · Size oranın, bu tercümede "ın- birib'rine b ğla:maz, biribirinden nı, lakin bunun Murad olup olmadı-

Adres tebdili ıçın 7irmi bq kuruşluk entrikalar çeviriyorlardı. B lha . k 1 . d b yınr.,, ğını temyiz edemediklerini söylemiş-
P ı ı nduınek '"-·-.. ·- . 1 mesı,, e ırnesın en aska hangisı lerdir Mnhk k" ~u~ borsa oyunlan ile piyasayı nlt"'st e- türkçedır? Daha bir çok yazılarda Kurtuluş Smaşı sakat yüzba- · eme se ız şikayetçinin 

ı o, Oc aylıit ıooa kuru$tur. _ 

-------------....= diyor! l"dı. (Dc\ anll \&c} "realite, enteresan, reaksiyon, en- ~ıların<lan Necib Çağatay .:~r~inlenmesi için ~ka ~e kal-



YB"NI SABAB 

~ : Alman Matbuatında 
--...... • • Garib Bir Psikoloji 
Rumanya Kabinesi [&ıı•ak•'eiea devam] 

. hiçbir devlete bir tecavüz emelini giz-
lemediği için, pek tabüdlr ki Türk 

iKTiSADi HARB 
- ikinci Perde -

~=· 
.. 

Sinıdilik , ~ . . . 

Bukadar 
Bir Nazariyenin 

iflası Du .. n ı·sıı·r·a Ettı• matbuatı sulh mtbı:uw:betlerini kes- Almanyanın Balkan Milletlerile 
memek istediği me.llllekP.tlere ve bu 

. t . . k bulUnU R hllkft - arada Almanyaya karşı dil nazik dav yeni TL cari MiJncısebatı y urk iktısa.diyatınm temelleri P.• 
< Başta.rafı 1 incide > em~run ~ . unıanya ranmayı bir terbiye? ve nezaket vazi- tılırkf!a bir tok itiraz W9lct1 

l'atindan kabul edildikten sonra mat- metınden ıstemiştir. Bu teklif kabuJ •-: bilmi ti Al 1 . k tli 1_ Yazan : Raif Meto 1 yiikseJn . ti buata ~ . . . ~. . . . . . .ı.nıı ş . man aıa, uvve o . uş • 
tılr· aşagıdaki beyanatta bulunmuş e~ılmedtgınden, BoJoıu ıstıfa etmıı - duğumuzu ve kendimizi kuvvetli his- ı Bukadar mütoneni \'e çok fahri-

_: . . . tır. settiğimW iabat için gazetelerimizin - 1 - k!ly!l Dfi lür.Jm ''r? Avnızıa ı;aoayil 
ta ~k~~ıanunun ıstıfasın~ son Dr. Claudius müstesna. olmak Uze- sütunlarını Almanyaya karşı. sövüp H arb cebbelerinde ni&bi bir sü- , zinde yaptığı fedakirlıklnra mukabil ka7.tın.'Utl:ız, if'.isa siiriildenirkeu ne 
\' ... mılli k~~a c~bbes~ çerç°: re, Almanya murahhaa heyeti BerH- saymalarla dolduramayız ya. Onlar kılnet devam ederken, geri- Rusyadan şu muavcncOeri bekliyor- diye memlekette bir sana)i ha~·a.tı 
.:nıçınde ~~ kal:Jmeyı teşkıle benı ne gitmek Uzere Bükrcşten tayyare bizi ister kuvvetli bilsinler, Uıter za- lerde, bilhassa iktısadi c.ebhede bu -jdu: Petrol, kereste, manganez made- kurmağa ~ı~yo:"Uıı:! AlemJeketinıi:ı 

Buur. etmiştır. . . . ile hareket etmiştir. Bu heyetin Ru - yıf bilsinler, burası diç umurumuzda günlerde büyük faaliyetlere şahid o- !ni.. ve sonra da hububat ve ah .... Al- ziraat n1emlcketidir. Hiltün f!Derjimi-
Yiiksek vazüeyı muvaffakiyetle d -·ı...1:- ,..., ..... U. Alın--'-- ruhi hA ı 1 · d l> p i b · ı h d-1:- · tt · · · a.eticel . - · . .. . . manyayı ziyareti pek az semere ver- egı uu-• ...-uua &Uwu.ın a- uyonız. manya aynı zaman a ·"u:narıya · o- ı: u ~o a asre cum, 1ıraa nıızı uı-

endırecegınu unud edıyorum. miştir. Heyet Rumanyadan aynlma !etlerini ve karakterlf'rini tesbit ve Bunun tJtbebleri ıişikirdıı·. Alman- lonya hududu vasıtasile P..umıınya. - ki"J&f ettirelim. Nr kadar ~ah~sak. 
Bilk İstifanın Sebebi dan evvel g~en mayısta imzalanmış ifşa ettiğind"'1 dolayıdır ki bu man- yanın e:n 7.ayıf tarı..fı. can alacak ııok- 1 

da!l vaki oJacak sevldyatın kolayı~- ~·eni ~ure.cağlmnr, fa.hrfkalımn istHı 
llflı ü rcş, 23 ~~-A. ) - ~an - Ru-

1 
Wh ltet anlaşm dan tab"t . _ tıklanoı böyle teşrih ve tahlil zahme- tası iktıtıadi bütıyeai ve bunun nok - tırılmasını istiyordu. sal fıyatıan yiaksek olacak. Bunlaa 

.Yay caret muzakerel.~r~m,_ Alman- ~ a~ .. 0te "d ed 881~ Al 
1 ~1 

· tini ihtiyar ediyoruz. Bir kavmi ve sanlıJdandır. Fakat zrur:.anla ortaya şu iki bü - hlmay~ ~in yüksek gümrük tarifeleri 
Yiıı a Rumanya ~trolu -~thali .ve ~- et ennı yı e~ :~ man - u htlkQmeti çok yakından tanı:.ıak hiç Ahna11ya bunu bildiği içindir ki yük hakikat çıklı : ,.~~iz. Bu takdirde fabrikala -
kı .Alınan Markilc mutenasib hır men anlaşmasının ıkincı kısnunın tat bir zaman istifadesiz bir iş değildir. "İktıs.ili küayet siyasetine kuvvctj A!manvımın istediği iptidai ınad · 1-'"" u.rarlu.n halkın sn·tıua viiklenmiı, 
1:ıi 1:-~: tcn~Ulüne tabi tutulması gi- bik mev~ü?e konulmaama mUtooair "Türkiye Buhranı,, mevzuu üzerin- venni~. l1arbden "evvel ve sonra hu delt'ri.r. b.iiyük bir kısmı, ihtiyaçları o~c. llem hayat pah:Üılaşs.cal<, 
l't u ea~~d .?1eseleler e~ında ce- protokolü ımzalamıştır. de TUı·!tiyeye hücum etmek istiyen yolda a.Wnie yiirümüştür. l ı.;on senelerde azami dereceye varan hem de Avrupa milletlerinden azma-

Yan ettigı soylenmektedır. Milli lktısad Nazırının istifasın - gazeb! Balkanlar meselesini mevzuu Dıtha ileriye giderek bu siyaset inı, R•ısyaya bile kafi gelmiyordu. Bun - mul mal alacağımız lçia onlar da mu 
~ .Reuter ~j~osına göre, Milli İktıaad dan sonra bu Nezareti muvakkaten bahsetmekten geri kalamudı. Meğer dcstekliye<·ck do:::Uar ve mü~teriler Jann Almanyaya da kifayet edebil - kabelei bllınisil olmak üze.re bizim 
~ Bo~uıu,. Almanya -~ınd~ ve veklleten_ ~ekil Argetoianu demokrasi deıvletlerile yapUğımız it- • taiarıkLrı~ bilyt.ik bir ehenımiyct \'er- me;ıi için Rus madenlerinde daha vi.- ihraç rnalbnmızı az ala<>.ald:ır, Bu 
~ edilen ihracat ve ıthalit sıs- denıhde etmıeür. tifak muahedenamesi bi7.im Balkan-j miştir. si teknik teşkilat yapmak lazımdı. malia_n ~~yllmiz tamamlle istihli.k 
la lardaki va.ziyetinıizi zayıflatmış; Yıı- ı Son günfor Alr.ıa:ıyamn yine bu Sonra da Rus miinakale yolJannı tev ~mıyccegı ~ mmllamnız satııamı-
lfl8tbuat cemiyeti lngiliz Kralının nanista.n bizden uzaklaşmış ve ayrıt.!"tktısadt kif&yet,, po:itBrnsı uğrunda si etmek. harb dolayısile t:ıhrib edi- Y~· Netice iti~le de ~tün bir 

DU§; Yugoslavya bizim fikirlerimize tehUkcli addcdiJ"·bilelek bir aclım da- len Polonya demiryollarının tamiri i- mustahsil sınıf, l>Utüa bir koyla s1DJf1 tarih k t B • M • hiç yanaşmıyarak İtalya tarafını tut- ha atlJğım gö:-Uyoruz. Allllanya bita- cab ediyordu. büyük_ zararlar·~örecek. . _ 
e aflŞ 1 iT t!8Q}I muşlu da haberimiz yok! raf mem!eketıeri, bilhassa lt:veç, Rı.ın:anyadan vaki olacak ihraca - Bu iddialar ic:ınde, bittabi dognı o-

~bul Basın Kurumu, son kon- (~ı 1 bici sayfammda) Bu satırlan yazan muharrir kendi Norveç, D:ınimarkR, Ho~nda VE! Bcl- ı tın Polonya Galiçyasmda.n geçen de- lanlar, akla mülayim gelenle.r mev -
:::ı: aaat bir buçukta, Birlik mak için sarfetmiı olduğu gayretlere yu.dıklanna hlc: ıUphe.siz kendisi de çikıtyı ken<iisile ticx.n:·te m('('bur et- 1 miryolund.:.n sevki için de Rusya ile cuddur. Sırf n1emlekette ~~ ha -

"Yeni Sabah,, sahibi Ce- rağmen Almanya, ret1men ve alenen içinden gülüyordu. Bu zavallının düş- mek i~in yalnız tJthtelbahir harb!ne aıılaşmak bıb ediyordu. yatw tesis ga}·estıe halkın büyük••-
~ Saracoğlunun reisliği ile girişilmiş olan bir taahhüdil ihli.l ede tllğfl mr ru~vk.h pr.kllA blhr:ıitı edi- dt•ğil. heyııcinıilcl ti<'areti bahriye Fakat bütUn bu iş!crin görülebil - kıntılara , .e 7.ararlan marm kaldağı 
~- Bqlıca mevzu, kongrenin rek Polonyayı istill etmigtir. Alınan- yonız. Bir taraftan kt-.ndbme TUrki- yolia11na tı'•-Pil dokuıck surctile "ik- metöi için zaman, çok zaman li.zım ol- muhakkaktır. Meseli Çekoslovakya 
~- ~elerde vermiş olduğu k.a- ~m bu yeni taarruzu ve fena ni- yey~ hllcum emri Yf'riJmiş: diğer ta- tıAadi abluka,, yı yımnak teşebbüsle- ! dı.:ğunu Almanya anlamakta gecik - ~ierlııin ldlosa OD k~tkea, halk 

1ttibaen İstanbul Basın Kuru- yetı, bir meydan okuma demekti ve raftan. btmatmış Alman kavmini ha- ,rine germi verdiğine ~bid oluyoruz. medi ... Çünkü çok mühim ,.e hayati bır QJD&Dlar ldlolaaa 45 K1ll'1lttaa 
~uıı Türkiye Basın Birliğine ilti- biz. şe~fimizi ihlll ebneksizin ve be-1 yalf vaziyetlerle aldatıp oyalamak li- Deniz harbınin l•ıı son san.ası or- olan zaman, Almanyanın lehine değil aldı. Diğer bir çok mamııJ madde fi
-.ı llleselesiydi. Daha evvelden aza- şerıyetm hürriyet ve terakkisi dna-. zım. Bu ~t·ait attır.da böyle rüyaia- taya bir çok yeni meseleler çıl:ara- nle,> 1:ne çal:~ıyordu... yatJanada da ayal nyahud yakin 
)l ~edilen idare heyeti raporun- SJ.?,I tehlikeye ilka eylemekaizin bu nn garabetini ve mantıksızlığını ha- cağına şüphe <>tmeMclidlr. Bugü:ı ve- Bu:ıun içinıiir ki .\lmanya bir ta - nl~t f~. mevet~ddu. w 

da l<.ıruınun son sene faaliyeti izah mubarezeyc daveti kabul etmerm~rJik tırlatao masaJlardan başka ne uydu- / ya yarın ortalığın birn dl.ha kl.l.."1.'.}fl- raftan J!ugyı::,Jaıı 7.amanb istifade et- Elet, bu ıht.iınallerin çogo tabak· 
~Uktan sonra cemiyetin temmuz edemezdik. Biz maddi istifadeler pe- nılabilir? Hem ne mahzuru \'al'? , ğım, biumı.f m<>m l"kctı"r:n büj ulr j ınck ça rı·lı"nni i~tihz:ır ederken der- luık. etti. l' eni ku~ fabrlkalann 
~ -~ itibaren faaliyete g~tiği şinde koşmuyoruz.. Hürriyet ve hUr DUnyada olup biten şeylerden AI- '. müşkU!lerle kar~ıhı ::tı~'lnı gör~!rsek j htı~ nt-tioo \·erehiıe~ek bir politıka ta- ma~ıy('t flyatlan tok ~iiksek oldu. lt
_-.rQz ettirilerek iltihakın tekil ve müesseselerimiz, bizim mevrus hak- manyada kaç kişin.in haberi var ki i ha.vr~t etmemeliyiz. 1 kfo dmc-ğc bnşirüı. h~lıt.tımızta azalması üzerine bir P 
~ tesbit ediliyordu. Buna göre larımızdır. Ve gene ecdadımızın yap- Viyan_a gazetesinin fırlattığı tekerle- ! Almanya kendini gittikçe hio.ı~cttir- ı '.fürkiyc, Ruınanya, Yugoslavya, mıHetler bizden ~dıkbn mallan a
~un merkez binası ve mevcudu tığı gibi bunları muhafaza. etmeğe melerm yanlışlığını kontrol edet>iL<Jin- meğe ba.~hyan .. iktısarli ııbluka , , nıu · nuıg ... ·is:.:l.n Ye Şi:(l:ıl memleketlerile, mlt~ılar. Bazılan .•~ ise ticari. mu. 
~.Yolu ile İstanbul matbuat mün- ı azm~tm~izdir. Parlamento azalan, ler? .İ§te diktatörl_ilkh.·:~~ ~n tatlı ta- 'ı ~irlerini İ?.a!e etnıeğe çahşır~c~n tn- ı heı· ~lC~ınl~~'d in ıı.sulü?~ ~e kuvve~~- mcla~mız tanuımıle durdu. Miistah
~ kanuni teşekkülüne _ki harbın agır masraflanna karşı koy- rafı budur. Her ıstedıgınız sa<;mayı gı!tere ve Fr:msa da dclıhaş bir kuv- 1 ne gore mıız.akeı·cyc gıniti ... Bu mu- sil elindeki n_ıalları -~··. Ku~
-.ıu badema Basın Birliği temsil 

1 

mak için ihtiyar etmemiz zaruri olan yazabilirsiniz, kimse tekzib edemez. 1 vct olan "iktıı:u di,, silahlardan n:r.a- ' z:ıkereleri ya.parken de bunların üze- 1~. bazı fabrıkalardan ise unud edil
~ ... tevdi, ve ccmiyetir. yeni mali milkellefiy~tleri kabul ettiğiniz- Çünkü kimsede düşündüğünü sôyle- ·mi istifadeyi temin etmek çarclcrinP. 

1 

'.inde ~ı~i d:rcc~e m?cssir ~Jacak dlğ• .kad~ ~dıma.a ~ıadı. 
1lkuJaı doğrudan doğruya birliğe den dolayı sizlere teşekkür ederim. mek hakkı yoktur. Zavallı Almanya , tcve:-sül etmişlerdir. Geçen hafta zar 

1 
ı~usadı, myası ve natta. a.:kerı ted- E\et, .~u~n bu ~.&n)eler, Anu-

~olllllnıaktadır. Bu kadar si.iratle ve tereddüdsiizce- ne hale gcJdi ! 1 fında şahid oldu''umuz konferamıla r, h.r!c:·c bile tc·.•t>..;.sül ett i.. Bi!h~ n şi- panın goue~:ıde hı~enbire_ ~O~U\'~ 
4ıadan bazılan, Basın Kurumu .!!ine yapılmı§ olan bu mukabele. bü- Balkanlarda h_3;Dgi devı:t Türkiye- ! müttefik devletlı:-r reislerinin muşa- ! ~~1::-ı .. :ncml~k:Ucrini ve tıi.;carlannı ren h~.rlıe ı.~dar d_~gnı ~bılirdi. Hu 

'Ublarını k!L#f · · · b" 19.; tün dünyada tesirini ~... · tir den memnuu degtl? Yaptıgımız mua- lvcreleri ve bazı karuları iktısadt ı ur .. rnunek ı~m bP.ynelmilel ticareti kfunetin taldb ettiği bu sıyaset ten-
...__.- n .... esını yenı ıra.ee .. .._ ..... rmış . hed y ı b h . 1 klıl olwıabillrdL Fakat ....... .u .. ..,...,., f 
_._.. imkinı olmamasını \'e bu Bu mukabele, milletimin afer için ena_me . unanistan ile Ruınanyayı harbin azami ku\'vet \'C şiddetle de- ı aı rıye yot r.ırına torpiJler döktü. •. • -. ..... -,,e 
~ çıkan bazı noktalan İstanbul bütün fedaki.rhklan ihtiyar etmec7e g~rantı edıyor; biz harbe girmesek j vam edeceğine en büyük üclildir. Ev- Alntanyu. Rumanyndan bilhassa ~.ruamD~ dc~~şmış~r. Muh~ oldu -
' - ktar 1 azmetnıiq oidugun~ u göstenn• tir e bıle Rumauyaya İngiliz ve Fransız veli lngilterc ve sonra du Fnınsar.ın fa 7Ja r Ptrol wtiyordu .. Her sene is - h"unıuz hır ı:ok sınaı mallan kafi mlk-
ltı... · -ue ları nam ve hesabına .,, ış · d · 1 • d . . ,. . . ' . ı·ı 1 • · - · 7 · ı .. tarda buldu<fumuz i"in buıılarda.n 
~ eksikliği .b. tcıikk· ttikl . Lordlanm ve Avam Kam yar ımını ım can ahılıne sokuyor. tatbıl~mc bıc:ladıklan Alm:.ın ıhra\:a- 1 usı:ı Cı.1.lf,1 mı yon ton pctro!un on- • . b _ .~. •• •• • 

ete.., gı ı 1 e erm- zası 1 . 
1 

sel .a~sı a- Mukabilinde de kendilerinden hiçbir tının lrnntrolü de daha şiddetli iktt- ı da birini ı\ lıııanyaya gönderen Ru- mahrumıyetın felakehnı duşunenuyo
h t ~ Cemiyetin de, tahsisen ua- ,

0
. an. sız er,. me e ~nhtir. Bu- şey istemiyor. Bu iki devletin böyle sadi tedbirlerin başliwgıcıdır. , manya da1ılli !h tiyıı~ls rı ve ihracat r?:r.. E\'f•t, t'~er JUt>mleke~e §eker fab 

"'.ÇlUnai yardı.~n deva~u. bakımın- rada&e:ı mill~tlerımizl~ denı~n mı_n- en dostane ve en halis bir hareketten Modern harblerin i~abları, modem' mc(!buriyct leriai ilcl'iyc silr{'rek şim- rikalan kunna&ayd tl< ''e dk zamanlaı 
~ luzwnlu gorüyorlardı. ~alardakı mt~l~tıez:un •>:'11 ırade ıle memnun olmamalarına imkan var mı silahların büyük sarfiyatı, mocienı ' diye kadar buna razı gelmediği anla- 1 biraz sıkıntı ('ekıneseydik, bugün pat 

bt, btı Kurumu reisi Hakkı Tank mucad~leye gı~ışlerd_ır. dır? Bu garanti Rumanya ile Yuna- orduların herhangi diğer bir harb. şılıyor ... n :ı.z. ı;" lıt.ı ge!miyel:eğini de 
1 
h~·wı h:ırb sonunda memleket şeker

~ kabil endişelere mahal_ ol~: Do_~y~lann cıd~e ıştirak için nistanı filan ve falan maksndlara biz- den daha fazla olan ihtiyaçlan ' 0 ik- zaman g~stı r.~t..k:~r ... Ve sonra da ~iz kalaeakh. Ayni şekilde kiğıdsız· 
~kanun ve nizam proJelermı kendililrlennden.:'e~~ oldukları ka- met ettirmek için yapılmış değildir. tısadi kuvvetlerin., ehemmiyetini te- IRumanyaduki ~trvl şi:·ketleri hisse- ıiktan gaz.eteler ?m.pana.cak, kuınq 
~ azasının hazırladığı Birliğin rar ~e .. onların olçillmıyecek derece- ~unanis~ı. \'~ Rumanyayı herhangi barüz ettirmiştir. "İktısadi cebhe., 1 darl~nnın yüzde ycun~i İngiliz, .A. - fiyattan nıütl~fş fırlıyacak \'e mem
fh._.~ lllatbuat erkinı hukukunu ki- de bü~ olan yardımlannın ve bun- ~ı~ ~avüz ı?tımaline karşı mildafaa tlnin ehemmiyetini çok iyi idrak eden merıkan ve Iı'raıısızdır... Her halde l~~e-~ harbe g~emetliae rağmen u 
~ lbUhafaza ve mUdafaa edecek dan böyle müt_terek davaya yapacak- ıçm bır alettir. Yunanistan ve Ru- Almanyanın endişeleri bundan ileri Rmnanyamn Almııuyaya karşı daha bu)·ük nıahrumıyetlere maruz kala-
1r::'1ette bulunduğunu izah etti. j ları .mu~vP.netin kıymeti, benim i5in ~an~ya bir ittifak muahedenamesi gelmiyor mu? Almanya nın bu zafına i c~aretll bir politika takib ettiği işi- caktı. 
~t Cemiyeti teavUn sandığının , büyük bır ıtevk ve cesaret kaynagı - ile _baglı olan Yugoelavyanm da müt- çok iyi vakıf olan İngiltere ve Fransa ka.rdl!'. İşte Tiirldyenin modern lktasadiya· 
ile htine de-:ımı edeceğini, ve tesis ı dır. t~fikl~ daha emin bir vaziyete tedbirlerini bu yolda teksif etmiyor- lWy ... dan ~~'et bulan Yugoslav- tım kuranlar, billıassa \Jmwoi Har
~dilerinden geçen sermayeden Sadık dostlanmız olan Fransızlar gırmelenm gömıelrteıı hiddet duy- 1ar mı? l ya da Al~nya ile ı{'tıiş bir ticaret bin mıılırumlyet ve acılarını tatmq 
~ latanbul gazetecilerinin, hatta ve Polon~lılarla davamı11n muzaf- maSJ ~sığar mı? Şu halde Balkan- Her harbde olduğu gibi bu harbde muah~~ı .~ap~ıak~a beraber bu yol- oJduklan lf;'in, bir çok iktısad uza.. 
'- lla. dahil olduğu halde istifadesi fer ?lacagından §ilphe etmiyoruz. l~rda Tilrkiyeden memnun olmıyan de sillhlann büyük bir rol oyruya -

1 d~ ~elışı guzel ıl~rıy~ gıtmiyeceği.ni ri:;ed!erlnin ıtlddetle tenkid ettikleri 
~di.J.ı-· B" 1. - sli 1 Kadiri mutlak oları Cenabı Hakkın kim var? Kim olabilir? caklan i.şikirdır. Fakat iktısaclf si. i bıldırm.ekten çekınm<..-di ... Bundan çe- Otarşi "kendi kendine ,.·etmeı,. siya-
~ a&Uı, ırıge a aza oa-. t• i b" iml y 1 w 'k· r ~ · · ı.ı· 1 . . . .., ..,, 
~~ lbnıiııyan idareci matbuat ~~y: ın ~. ız e beraber olmuı unan'l'Urki: talyan do81'.1uguna gelin- l~hlar büyük ve belki de bildiğimiz l, 1 uu;("( ıgı gı . .1 _ııgılt,•ı ~ ve Fransa sebnın bir memlelcetin bayatı için 118 
1ıİ...~bl . . . A ıçm ua ıyorum.,, ce yeye ldeta bır kardet his- sillhlardan daha büyük bir ehemmi- ı e ıcn r<'t P.u.:zaAcrelt~ı .ne girişti... kadar nıiihlm olduğunu takdir et.m.iş-
11ı:'ıetiıı ~ ıçın de lazım gelen ted- - sfyatile bağlı olan doat ve müttefik yeti ha.is olacaklardır. Ticaretinin yw.de kksenini Alman lerdi. 
~ ittihaz ~ileceğini b~dirdi. lsv;çre ile ticari mu.. Yunanistan bu tetebbUslerinden Tür- ••• ya i!e .yapan Bıılg3ristan da İ>İr çok ! Ba S:lll:lyilt"Şmr. faaliyeti sıraslllda 
~ taa.Iınıt etmiye~ bazı ~ünaka- k 1 kiyeyi dalına haberdar et.mit ve biz- Almanya, geçen 23 ağuetoeta da tereddildlere dlq,,ne.1.cc.eaı hali kalma- han ynuJış iktısadi adımların atıldı. 
il~ -_.ıra heyeti umumıye, em- Z8 &re ar yapıhyOr den dalına memnuniyet ve tasvib ce- politikaaınm mihverini esasından de- dı .. ve Almanyıı ile yl>.ni bir ticaret ~. h=ı~ı lüzumsuz fahrfkıılarm ku . 
~ haune gelm~ bulunan iltihak Ank~ (Hususf) ~ İsviçre ile hü- vabı a.ımı,tır. ğiştirir, bllhassa altı senedenberi diln muahedesi yap&• lcen Alman tediya - ruldoğu da ohnu~tur. Fakat :mgüıı 
~ 25 muhalüe karşı 38 mu- ldmıet.mıız arasında bır k~ ay evvel Balkanlı müttefiklerimizin kendi yanın her tarafından mücadele etti!{i tında "Clear,-0 ,, esa:ıl!öı kabul ~tmc1< ' elde edilen, yarm da daha mU:.eınme; 
~ ~ ve ekseriyetle kabul ed~ ~rr~ başlamıe olan müzakereler latikW ve hllrrtyetlerinf takviye ~ Sovyet Rusya ile anlaşırken iki gaye le berat·er bı:llun ~-U:::<k 30 kadarının bir ,.azı)·~te mdncer olacak olau ne
~ -~ ısranm ~41terdi. Bun- bir ~Uddet ~ ~ ve Elçimiz decek •urette istedikleri gibi dostluk· takib ediyordu. Bunlaröan biri siyasi döuiıJe ya.pılma.ıını ,,art koştu ve b•ı tit'f'nlo p:ırlal<lığı karşısmda bu ha. 
"6 loQra iltihakın tatbiki hakkında Vufı Mentee ~ reıslifi altında bu lar akd~tm~eri bisde menuniyetten idi. Almanya, Rusya ile anlaşmakla şart.mı .Kabul ~tti•di. Dıt";·er t ur3ftan . fahır pek kliçUk, ebcw:niyetsiz ve 
~-~e teklif edilen şeklin müzakerelere ittirak. etmif olan mu- bqka bır ~. uyandıramaz. Çünkü yalnız Polonyarun ~simini hazırla- ~a R~y:ı., İngi: lı!-re Fr3118a ve ttalya f t:ıt:ii görlilml'lidir. 
~ kabuıUne, Basln Kurumu aza- rahha.Jlarımızdan Süreyya Anamur biz de aynı sıyaset tarafdanyu. Bi- mıyordu. Fakat aynı zamanda bu an- ıle mifaakerclere Ktrifti. Ve bilhassa Ml "RAD SERTOOLU 
':"" 8Grhan Felek Taceddin ve memleketimize avdet eylemişti. ta _ ~eyh.' 1:'-1kınlı devletler arasın- laşma neticesi olarak İngilterenin çı- İtalya ile gayet iyt şeraitJe bir ticaret bir ticaruı;t m hed . kd . . ı 
~ idare heyetl bilinçoaunu viçre hükfımeti tarafından yapılan ~ Türk ıttifakından dolayı bir tef- kabilecek bir lıarbdc bitaraf kalmayı muahedesi akdettJ. ıofühim milct:ırda azami gayrcU~~ ~\ 8 k:tk ıçın 
...._ ....._ etnıeaın k ~tebbUs Uzerine, bu milza.kerelere rika husule geldiği sözü ancak Al- tercih edeceğini zannediyor, Fransa- tiltüniln ltalyaya aaulmaaını •emfn yemiz.in btitün 11 e me r. Ga • 
.:'"ti e ve ongre namına ah" • man etkin umi ini biraz 11 rah d t ·ıt yl k.b ed _. . . tti ~ · mu anınızı satın ala· 
~~ ibra edebilmesln de karar ıren Ankara.da tekrar baıJ•nmıı _ um yes .ı.e • nın a ngı ere ta ı ecegını il- e . . na. alabilene satm kta 'ba 
~· e br. lan~rmak için uydunılın111 bir hikl- mid edi~rdu. . A:Imany~dan yirmi milyon mark l sı lhımgeldiğini S:yıe~~k~ette~:a: 
~ lliha,yet vermezden evvel B1r kaç gUndenberi lniorenüı An- yedır. .. . - Rusya ı!e an~aşan Al?1~nyanın eli- Y~ on milyon lira alacağı olan Yu- düd cUniy~ğiz. Fakat parasını öde-
~ ~ U • 111: edir . kara elçia1 ile Ticaret Veklleti mUa- Huseyq Cahid YALÇIN ger gayesı de ıktıHadf ıdı. Almanya ı nanıstan ise ticari münasebetlerine yeoilmek ve ıa:tabll~ il ~ 

"'-1~.- ' a mı .w am cemı- & - bu 8 ti R p 1 de """"'6' ma arı 6 vn· 
~~ matbuata ft matbuat teearı Halid Nazmi aruuıda gö~ . • ure e . usyanın . o ?nyaya ve vam etmekle- beraber paruıru al- derebilruek tart.ile ... 
~ • • meler yapılmaktadır. Yunanl1:tana can.ı hayvan müttefiklenne herhaııgı hır yardım- , madan Almanyaya ttitUn ihracını m~ Fak t b" k b 
L~ lııı- -~ ~ haJuJraten Müzakerenin mevzuu iki devlet ihraç edilecek da bulunmıyacağını Umid ediyor, son netti. Alın a i~ ~ :a .. iae eblerden dola~1 
-~-.......~~ dolayı kendi- a- ra da harb dolayısile kimseden teda anya e rA ya arasında. bir ti-
'\ ~~ edtıınesine dair bir tak· rasmdaki ~ lnki,.tJ, ticari ba. Ankar~, 23 <_A.A.) - Haber_ aldı- rik edemi ece- i tida.i maddele - ı . Balkanlarda Almanya Jçin en cazib caret muahe-Jesi yapılsa bıle pratik 
,~ brplandı ittita.lda kayanın entilmeai ve tediye tarzıan- ğımıa gor~ bır taraftan Yunanis - b. k Y R ğl lan . :tıı ~~aret pazarlanndan biri de Türkiye lsahnda bunun çok geniş bir yer işgal , 

ı... -at-... - ve mn teshilidir. 4/ 11/939 tarihindeki tanla olan ticari mübadelelerin inki- U:.. ~ım ~a temın edebıle- ıdi. Bunun sebebi açıktır: Türkiye, edebileceğini zannetmiyoruz. Müna . 
~ ........._ 1rı ... ..ı ... - . cegını zannedıyordu. Alm yli . . . . S ~ yardım . . w,... heeabları bakiyelerine naza- gafına hızmet etmek ve diğer taraf- Ü d beri d ed h an una ıçın çok genıg bır pi- kale yollarının mtl§lrillab, ıkttsadt ah 

L,.... ~ iltihak=·· .1~ ran, Türkiye Merkez Bankasında ı. tan yurdun İzmir ve Trakya mınta- man;:Y ~- k ~ambl eıı a:rb Al- Yasadır "senede 65 milyon lira,, ve hık& ve Türk piyasalannın yeni, zen
~ ~,.·Bir • W vea:ndi- ~çreniıı "415,000,, lira alacaklı ba • kalan canlı hayvan ihracatım temin dığını n~~~§tir e:uı~:kıe/;111• sonra da ~rkiye bilhassa harbde giıı ve daha ucuz mal satan ve aldı_ 
~ ~ liğe tevdi edildi kiye hesaba vardır. eylemek gayeaile İzmir Dikili Kuşa- Alman gani · _ ~ ço~ kıymetlı maddelerin, kromun, ğuu ödeyebilen pazarlarla lngiltere 
~az )11 latanbul Matbuat Ce- taviçre memleketimiz mahsulleri - dası iskelelerile, Traky~ canlı hayvan l . ..zd aşm~~a ra~cn ~erdik. yagın ve gıdat maddelerin membaı- ve Fransa ile müııasebata girişmesi 
"-,_.. ~.~Y süren faaliyetıni Din iyi mtışterileriııde biridir. Bis. ihraç merkezlerinde y . tana erı ~. en. gen d~runem!şle~. Rus- dır. TUrltiyenin bugün için çok cazib buna mini olacaktır. 
~ ~llllf ve meslekf vazU d bUh• bui n unanıs lar muttefiklerle iktlsadi münasebet- diğer bi taraf d vardı 
'~ ~ Baam B1rliif)liD var:. r:ıkf tll= ve =n ~ incir, :h=~~A~:ev:ı=-~ = 1::ı'::ği~~~llnlun, Alman· nm TUr~yeden1 

onamflyo~ ı!::: o~':::~:~ı ::=~ı:ıe 
~ ltaı, etmek U7.ere bu te- Müzakerelerin yakında intao ed&. dllmit ve allkadarlara bu ı yardımı tam alacqı vardır. ıin yeni ikbaadi · 

anuş bulunuvor. ceği ualaeı1maktadır . . ' husuata mlnada yapmamışlardır. işte bUtUn bu sebeblerden do 1 . . polltlkumı başka 
• te'blicatt& bulwıulmu,tur. 4.lmanya. Polon.ya. ve Balbk deni- 80 ...n..ı.- Alm . layı hir yazıda izah edeceğiz. 

D a .... .-nae anya, Türkiye ile ~ llllrO 
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Alman Denizaltı Gemi/erile Mücad le 1 · ~ -, 

Büyük Harbde lngilizler De-1 Türkçeye çeviren: HüsEYIN cAHio YALÇIN ~ 
nizaltlları Nasıl Avlamışlardı?-- Millet Ve Harb Propagandası i 

3 ~ 

''Tuzak Qemi,,lerinin Heyecanlı Maceraları 
2-

H arb patlak verince "Prens 
Şarl,, ın başta kaptanı olmak 

üzere bütün mürettebatı gönüllü sı
fatile İngiliz Bahriye Nezaretine mü
racaat ettiler ve küçük vapurlarını 

kendiliklerinden Admiraltinin emrine 
tahsis ettiler. 

Vapura muvazzaf zabitandan biri-. 
si kumandan tayin edildi ve bu tek
necik "Tuzak ·gemisi,, .haline sokuldu. 
Vapur, kliçümencik bir şey olduğun
dan ancak iki kiiçiik topla teçhiz e
dilebilınişti. 

''Prens Şarl,. tuzak gemisi haline 
geldikten sonra 1915 yılı temmuzu -
~un (21) inci günü denize açıldı ve 
Uç gün sonra da bir diişman denizal
tısı ile karşılaştı. 

Saat akşamın altı buçuğu olmuştu. 

Yaz•n: A. Cemaleddln Saracofilu 

• 

Rona adasının on mil açığında bir 
düşman denizaltısı bir vapuru tevkif 
e~nıişti. Çelik balık biraz sonra tor
Pllliyeceği kurbanının yanına sokul · 
trıuş duruyordu. 

"Prens Şarl,, 1:>anki deni1,altıyı gör- Bara.long tuzak gemisinin t.opu meydana. çıktıktan sonra 

:emiş gibi r~tasını takiben ilerlemek ı nun dalgalarına doğru çevirdi, üç ke-l radaki mesafe 350 metreye düşünce 
devam edıyordu. Bu suretle uzak- re düdük çaldı ve geminin "ticari mü denizaltı başını "Prens Şarl a çevi-

lan bir kömür gemisine benziyen mi- . . k t t d tti " 
ninun· . . .. rettebatma,, canlarını kurtarmak ı - rere a eş e evam e . 

ı tekne, gızli toplarını daha bu- . f"l·k t l . . t .,~ . Edilm. n· •ı ı bel Yük b' t . 1 k 11 b.Im k k çın ı ı ayı mayna eme ennı emre - umıd ıyen ır l' u <a e · 
ır esır e u ana ı e ma - Artık k · · · · f r t 8adile, yavaş yavaş tahtelbahire doğ- ti. Bunları yapmakla, alelade bir ti- tuza gemıs_ı ıçın aa ıye e 

ru ilerli rd caret gemisinin hücuma geçen bir geçmek zamanı gelmış bulunuyordu. 
yo u. U ··dd b. t· t JJnıa d . lt "P Ş 1 düşman denizaltısı karşısında yap - zun mu et zararsız ır ıcare ge-.. n enıza ısı rens ar,, ı . . lü k k A •• tt 

gorUııce Dizel motörlerini işleterek ması mutad olan manevrayı yapmı~ mısı ro oynıyara. as erı mu~e e
batın hayatını nafıle yere tehlıkeye 
atmakta devamda bir mana kalmı -
yordu. Maamafih zamanından evvel 
taarruza geçmekte de, düşmanı ür
kütüp savuşmaya mecbur etmek gi
bi bir mahzur vardı. 

== - 53 - Onların bütün hayatları İsa· üade ettiğimiz şey hakkında da ~ 
- nın hayalinde timsalini bulmuş es- vaziyet bunun aynidir. 9 
E3 Çiınkü şeref ve namusdan mahrum 3 

kavimler umumiyetle ergeç hürri- tetiğin muşahhas bir red ve inka- Propagandanın vazüesi münfe- :::5 

- rmdan ibarettir. rid ferdi ilmi surette malumat = ~ yet ve istiklallerini kaybederler. 
~ Bu da, bakılırsa, yüksek bir ada- Fakat, kavga mevzuu bahsoldu- sahibi etmek değildir; kütlelerin ~ 
== lete uygundur. Çünkü şerefsiz bir ğu zaman, mademki güzellik ve dikkatini muayyen vakıallar, vu- ::::: 
§ insaniyet noktai nazarları artık kuatlar, zaruret ve icablar, ilh. a sürü haylazlar nesilleri hiçbir hür- .,..._,, 
e:a bertaraf edilmiş bulunuyor, o hal- üzerine celbetmektir. Bunların e- == E3 riyete layik değildirler. Korkak bir = 
§ köle olmak istiyen adam şeref ve de propaganda hakkında bir hü- hemmiyeti ise kütlelere ancak bu ~ 

küm vermek için de bunları kulla- vasıta ile anlatılabilir. == namusa malik olamaz. Çünkü böy- = 
nılamazlar. ·· h k ---- le bir şeref ve namus, gayet kısa Burada sanat mun asıran o a-

~ bir müddet zarfında, umumi bir is- Propaganda harb esnasında, bir dar üstün bir surette hareket et- ~ 
:::a tihfaf mevzuu haline gelir. gayeye erişilmek için kullanılan bir mektedir ki bir \'akla, bir vukuatın E3 

s; . . A vasıta idi: Alman kavminin haya- ıu··zum "e zaruretı·, bir lüzum ve 3 Alınan kavmi hayat içın ınsanı • i 
= h b d' d tı uğrunda kavga. Onun için, pro- zaruretin dogvru olması hakkında - şartlar uğrunda ar e ıyor u. 
= Harb propagandasının gayesi cen- pnganda bu gaye için kıymeti hai? umumi bir kanaat tevlid etsin. 
~ gaverlik ruhuna müzaheret olmak prensiplerden hareket etmek su- Propaganda haddizatında bir lü- = 

lazımgelirdi . Gaye Alman milleti- retile muhakeme edilebilirdi. Eıı zum ve zaruret teşkil etmediği, 
nin zaferine yardım etmek olmalı zalimane silahlar, en insani silah- mevzuu, duvar ilanında olduğu gi-

= ı·di. lar haline giriyorlardı. Çünkü da-
bi, kalabalığın dikkatini celbet-= . .. .. . ha seri bir zaferin şarlı idiler ve 

~ Kavıml:r bu kur~ uzerınde ~a - millete hürriyet şeref ve haysiyeti- mekten ibaret olup ilmi maliimat 
y~tlan ugrunda mucadele ettıkle-ı ni temine yardım ediyorlardı. sahih olanlara yahud malumat el-

= rı ve var yahud ~ok olmak ~e~.e- Hayat ve memat uğrunda böyle de etmek, bilgilere .!)alıib olmak iş- E3 

~esi o~taya kondu~ za~~n, butun 1 bir kavgada harb propagandası tiyenlere ders \'ermekten ibaret Ei 

== ınsanıyet ve estetık mulahazaları ı hakkında aldı·:Tım yegane vaziyet bulunmadığı cihetle harekatı dai- - -== sıfıra iner. Çiinkü bütün bu telak- b j .b tt~ ma hissiyata ve pek az da akle hi- ~ = . unr un ı are ı. C3 
--- kiler eser içinde kanad gerıp dur- tab etmelidir. :::::ı 
- Hükumet mehafilinde burası va- = a_ mazlar, insanın muhayyilesinden H d h Ik l """" 
=ıı zıh surette anhışılmı~ olsa ldi, bu er propagan a a ın anıya- = 
~ çıkarlar ve ona merbut bulunurlar. silahın iştimali şekli hakkında hiç cağı sahada bulunmalı, manevi se- 9

11
-

!nsanın bu dünyadan gitmesi bu · · · h·tab ed v. k. ı · = bir zaman tereddüde düşülmiye- vıyesını ı eccgı ımse enn 
;;:;;; telakkileri sıfıra indirir. Çünkü ta- b.l ı·çı·ndekı· en mahdud kafalıların 
5!t cekti. Çünkü kullanmaı:;ını ı en a- ::::z 
!5i biat onları katjycn bilmez. Maa-, d ı temsı·1 melekelerı· hududu dahilin- ~ = damın elinde bu gerçekten e 1şet a 
? __ - mafih, bu telakkiler ancak cüz'i oeı·ı· ~·ı bı·r '"ı'la" hdır de tutmalıdır. Bu şerait altında, § 

mikdarda bazı kaYimlere yahud • c " · 
- k t'' b. h miveti elde edilmek istenilen adamlar ne == ;;; ırklara hasdırlar ve bu da onların Tamamen a ı ır e em J ;;;3 

::::a d b ld kl haiz ikinci mc-sele şu idi: Propa· kadar kalabalık ise manevi sevi- == 
=- hissiyatlarında vücu u u arı 

1 1 . .. t t elidi ., yesi de 0 kadar aşağıda olmalıdır. ~ 

~~ fü~~~~~~j;ik~~2~~~ll~ Ei~f ~~§i~::~E~·::n::hs:r:: ::..:n:~~::~:::;:ak:~::~~~ ~ 
volacaklardır. kütleye hitab etmelidir! di harekatı sahasına celbetmek is-

kilerin bu yer yüzünde bir kavmin değilse çok kere bu nam ile yadc- güvenmekten ictinab mevzuu hah- = 
hayatı u~rrunda giriştiği mücadele- dilen kim"cler için, propaganda solduğu zaman ne kadar ihtiyat =.: 
de ancak ikinci derecede bir mev- değil ilmi izahat \•aı dır. Propa- edilse azdır. § 

kii olacaktır. Maamafih, bu telii.k- gandaya gelince, onun muhte\'iya- "Propagandanın ilmi muhteviya- := 
"Prens Şarl., ın kumandanı düş - -·· kiler mi.icadcleye girişmiş bir ka\'- f tı ile ilim arasındaki münasebt?t tı ne kadar mütevazıanc ise, kala- ~ 

manm daha fa:.ı:la yaklaşmıyacağına min baka kuvvetini felce uğratır dm·ar ilanı ile sanat arasındaki balığın münhasıran lıavassına ne E3 

kanaat getirdikten sonra iskele bor- r_~_: uğratmaz. kaq~anın ı)Cklini ta.yin münasebet kadardır. Duvar ilanı. kadar müracaat ederse muvaffaki- ~ 
dasındaki gizli toplarile düşmana a- hususunda hakim o1urlar. İşte gö- arzedildiği şekilde, hiç sanatı haiz yeli de o kadar kat'i olur. Muvaf- = 
teş açtı. Zararsız ve kıl!ksız bir kö - fakiyet bir propagandanın kıyme- ~ 
mür vapurcuğu zannettiği çelimsiz İnsaniyetçilik meselef!ine gelince, ti hakkında en iyi delildir. Birkaç ~ 
teknenin ateşe başlaması düşman Moltkc <le bu batda fikrini söyle- lerin <likkatini celbedebilmcsinde- tahsilli dimağın yahud birkaç == 
denizaltı gemisinde ani olduğu kadar mistir. o harbdc insaniyetin harbi <lir.Bir sanat sergisinin duvar ilanı genç "esthete,, in tasvib ve takdiri ~ 
beklenilmiyen bir tesir husule getiı- mii.mld.in olduğu kadar süratle ida- yalnız scrgid:l<~ san.atı g(ize çarp- bunun yanında hiç kalır. ~ 
di: Top başındaki Alman efradı bi - re etmekten ibaret olduğu, binaen- ! tırmak gayesını takıb eder. ~~ ne Propaganda sanatı asıl şunda- § 
iibirini çiğniyerek kuleye doğru ko- -~~-:-: aleyh daha anif miicadelc usulleri- kadar çok mm·affak olu.:s~ ıhmcı- dır: Muhayyilenin faaliyet gös- 52-~ 
euşmağa başlamışlar \'e kuleden a - nin en insaniyctpen·ernnc bulun- lık sanalı da o kadar b~~:uk olur. terdiği muhitlerin, sevkitnbiinin 
eağıya inerek gözden kaybolmuşlar- du<hı mütaleasında jdi. Fakat bu Bundan başka duvar ılanı halk hakimiyeti altındaki büyük kütle ~ 
dı. Lakin bu müddet zarfında "Prens taı~da muhakemeye estetik sahası ki.itklcrinc sersinin manası hak- muhitlerinin, anlıyabileceği bir 
Şarl., ın savurduğu mermilerden biri na. vesaireye aid gevezeliklerle gi- kında bir fikir vermek içindir; mevkie gelerek, psikoloji bakımın-
düşman denizaltısının kulesinden 20 ri~meğe kalkılırsa, verilecek yalnız hiç de bn scı giJeki büyiik sanatın dan uygun bir şekil alarak o mu-
kadem geride tekneye yapışmış ve o- bir tek cevab var<lır: Hayat mü- yerine kaim olmak için değildir. hitin kalbine nüfuz yolunu bul- ~ 

Tu7.ak gemisinin ayni t.opu maskelenml§ bir halde rada hatırı sayılır bir yara açmıştı. cadelesi gibi yakıcı bir mesele her O bütün bütiin başka bir şeydir. mak. Bunun bizde akıl ve hikme- ~ 
ona d ~ }Alman denizaltısı tuzak gemisinin a- türlü estetik mülahazalarını berta- Bundan dolayıdır ki san:ıli bizzat tin en yüksek derecesine varmış ~ 

c. ogru yol almağa başlamıştı. loluyordu. teQı· karı:ıısında de h l d"" d"' d. - -·- 1 k. 1 f d = 
'laat d" ı · · Alın d ş "" "" r a on u ve ı '.'.:: raf eder. İnsan hayatında en çirkin tcdkik ve tctebbii etmek istiyen zanno unan -ıms() er tara ın an ~ tıi~ıt ye ıye ge mıştı. an e - Prens arl "ticari mürettebatını,, ğer bordasını düşmanına tevcih etti == olarak mevcud olabilecek şey esa- bir adam duvar ilanından başka anlaşılmamış olması onların mü- § 

'-"da ... ısı da Uç millik bir mesafeye fli_ka. ile ge_miden uzaklaştırırken ge- Bu sırada ı"kı· muharı·b gemı· arasın _· f kk. 
1 

· d k. b l·kt h d = 
1\,. • :-_· -::.·- ret boyunduruğudur. Acaba bir şey te<lkik etmelidir. Fazla <'- e ıre erın e ı en ı en ya u ~ 
da cıu!akladşmı_ştı.l Tamb~m bu ~sna- ~k ~enız askerlerinden mürekkeb daki mesafe (300) metreye inmişti. Schwaling çeşidinde dekadanlar larak, rer·siyi şöyle bir dolaşmak- gururlarından baı;ka birşeyi isbat . 
"'· ~·uan enıza tısı ır mermı sa- as erı tayfası,, gizli toplar başında Artık tuzak ge · · · -

1 
· 

·ı.ıtdu ·~ı · "P ş 1 b ta k. lm mısının mermı en Alman mi!letinin şimdiki mukadde- la da iktifa etmez. Onun her §e- etmez. :-;-:: 
tafınct. 

4

' ermı rcns . ar'' ın aş - mev 
1 

a ış bulunuyorlardı. arka arkaya denizaltının teknesine i- _=_- ratını "estetik,. diye mi telakki e- yi a:ıTı ayn derin bir tedkike da!- Fakat propagandanın taraf dar E3 

iletide~ geç~~e~ .. takrıben 900 
metre Bu müddet zarfında düşman sü - sabet ediyor, liditli obüslerin infila - diyorlar? Bu nevi kiiltür kokusu- masına ,.e sonra yavaş yavaş mü- toplamağa.. kabiliyetli melekeleri = 

n . ya ş u. ratle yaklaşıyordu. Tahtelbahir ikin- kından mütevellid kırmızımtrak du- nun modern mucidi olan Yahudi- nasib bir hüküm çıkarmasına in- büyük halk kütlesi üzerine tevcih ~ 
~atlu ıhtar topu ~t~lır atJl~az "Prens ?i bir. mermi. at__~ ~e bu mermi baca man düşman denizaltısını iyice ihata ~;. lcrle bu babda münaka~a celile- tizar olunabilir. edilirse, bundan şu ders çıkar: ~ 
li; " k~r~rmuş gıbı derhal ıstnper et- ıle mızena dıregının arasından geçti etmiş bulunuyordu. - d k r l 

~nıının başını Atlas Okyanusu - ve 
50 

metre kadar uzağa düştU. A - {Sonu 7 inci sayfada) ~ııuuınttuui;ıııııııııırnııımiifi'!!llil!!l!IO!!!!lllWUll!lllli, uıııııııın~nillıuılıııııımlı]ullimlıwııımııı-~ıılımıttttOlttınıııııııııııııınııııııııııııuııııııııfırnıuttırnülılıılı'ıiını1unııı:uııl 
-~~~~~~~~~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~!!!!!!!"!~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!"!~~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!~!!!!!!~~~~'""-.! \'e;' ~ehlivan, yorma kendini, bitiri- - A be, meydan yerinden, ağzı Uv- ,.,,. 
gureşi... dında adam bırakılır mı be? .. -.. ../\. ..... 

tahliço, .. Yine mukabele etmemişti. 
Ya, Uçüncü defa olarak: 

bi~ Pehlivan, hasımların ikidir ... 
at etı b .. 

i~incc, Aliço elindeki tülbendi a
'on... YUzUne atar gibi fırlattıktan 

•a· b ~ 
' agırarak ve apaşikar: 

tıı~13re, .Kahya!... Bre, Ali ağa
~i ~e.zı, sopadan geçmiş çoban kö 

......_ tıbi ne dırlanır durursun?. . . . . 
ur::- l3irc. 

0

8° k v 1ı H b. 
'"et\ b : . usa agız ... epten ı-
~Q~in ?u lŞı ne çıkıp meydana güreş

....._ 

.............. 
~~ ~;ı'ehcy! .. Dinlemesin bu ahret-... 

. . 
~ ......_ All "~·. 
1S aaıh _aganın, camusları da hepten 

.1arak yatarlar ahırda be! 

- Görsünler Aliço, nedir be? 

- Bake be! .. Sabaha kadar güre
şeceğiz be! .. 

....... . 
Diye söylenerek zavallı kahyayı re

zil eylemişti. Aliçonun söylediklerini 

herkes işitiyordu. Hatta, Makarnacı 
kulak kesilmişti. Kel Meıniş de dinli
yordu. Ali Ağa, kulaklarını tıkamıştı. 

Makarnacı; bu aralık seslendi: 
- A be, ahretlik ... Ne zırlar durur

sun be? .. 

- Görürsün kara mandacazı mey 
danda!.. 

Kel Memiş de mukabele etmişti: 
- Olen Ayancık ayusu, ne diyon? 

- Elleşme, hinci ımığına kaşanı -
rm ha!. 

·~ r. 26 JENE BAŞ PE~LİVANLIKEDEN ~EJHUR 
Jr KEL ALıÇOwut4 Güaeş ERi 
No~ 20 YAZAN: M. Sami KARAYEL 

Aliço; hiçbirine cevab vermedi. Çır J Aliçonun maksadı, Kel M:emişi yıl 
pınarak narasını salladı: dırmak, güreşini almak ve bir daha 

- Haydi, Memiş!. . her nerede olursa olsun karşısına çı-
Memişin ensesinden yapıştı ve gü- kacak cesaretten mahrum kalacaktı. 

reşi tazeledi. Tekrar, elenselere, tır- Güreş dördüncü saate yaklaşıyor
panlara başladı. Kargılının baldırları du. Kel Memiş, hasmını mağlüp et -
mosmor şişmişti. mek için bütün maharetlerini serfet-

Fakat; Kargılı Kel de Aliçodan a- mişti. 

şağı kalmıyordu. O da, dehşetli bir Hatta, bir keresinde canını dişine 
adamdı. İnatçı idi. Ölse, geberse, pes takarak hasmına iyibir çapraz gir
edip meydanı terketmezdi. mişti. Fakat, hasmı bu çaprazı ko-

Kurnaz Aliço, hasmının ne grado- laylıkla sökmüştü. Dalmalar, paça 
da bir pehlivan olduğunu anladığı i- kapmalar para etmiyordu. Çok acı 
çin güreşini daha ziyade ezici ve kı- kuvveti olan Aliço, bir ham.lerle oyun 
ncı yapıyordu. ı~ı bozuyordu. , 

Aliço; dört saate yaklaşan güreP 
neticesinde dipdiri idi. Nefeslenmiyor 
du bile .... 

Halbuki, Kel Memişin karnı, ka -
laycı körüğü gibi gidip geliyordu. 
Bitab bir hale geldiği 9.şikardı. 
Güreş başlıyalıberi Aliço, bir kere 

dahi olsun hasmının altına düşme -
mişti. 

Fakat; Kel Memiş, belki Aliçonun 
altına on kere düşmüştü. Yediği kurt 
kapanlarının had ve hesabı yoktu . 

Çok inatçı, haddinden fazla cesur 
ve cüretkar olan Memiş, hasmının 
bütün zorluklarına tahammill ediyor 
du. 

Bir aralık Memiş, her şeyi gözüne 
aldı Ye Aliçoya çift paça daldı. Pen
çelerini hasmının şirazelerine dilediği 
gibi geçirmişti. Bu oyun Aliço için 
çok tehlikeli idi. 

Fakat Aliço, oyunu bir kaz kanadı 
ile karşıladı. Memiş, son bir ina.d ve 

kuvvetle hasmını sırti.istti yere düşü. 
rerek mağlUb etmek için var kudrc. 
tile çırpınıyordu. 

Artık, Memişin son nefesi ve son 
kudret ve kuvvetlerinin boşaldığı arı. 
lardı. 

Aliço, hasmının tutar yeri kalma· 
dığını ve son kozunu oynamak iste· 
diğini sezmişti. 

Memiş, şirazeler "kisbet paçalan
11 

elinde Aliçoyu hnvalandınp yere vur· 
mağa, Aliço da, önden aldığı kaz ka· 
nadı "koltukların altından kollarla 
girmek ve arkadan kenetlemek,, oyu . 
nile hasmını sol tarafına sırtüstü çe· 
virmeğe uğraşıyordu. 

İki azılı kuvvetin zoru ve enerjisi 
binlerce halkın asabına tesir etmişti. 
Hemen herkes hislerile içinden oyun· 
lara iştirak ediyormuş gibi inliyor , 
du . 

Bir aralık, Makarnacı Hasan pehll· 
van oldufu verdan bağırdı: 

(Dc\ıımı var) 



YENi SABAH 

Y•zan : Mehmet R•f•d 

S 
okağınızın köşesinde seni ilk 'nıdıklarınıza veya sadece kendileri 

defa gördüğürc zaman on be- anladıkları için; ancak kadınların a
§inci baharına henilz girmiştin. Ba- lışveriş etmeleri liızım gelen bir dük

Borsada M r·nos 
Yetiştirme Faaliyeti 

harın gıdıklayıcı ve kokulu rüzgarı kana .. 
öağınık saçlarına, baharın hayat ve- Bazan dn komşunuzun kızı Fatusla 
ren taze yeşillikleri güzel gözlerine, beraber sokağa çıkıyordunuz. Fakat 
baharın arzular uyandıran yakıcı ka- ikinizi de ciddi, ikinizı de utangaç gö
ranfilleri kızıl dud klarına, bahann rüyor, şüphe etmiyordum. 
gönül denizlerini aydınlatan mehta - .. G~nlerden bi·r· gün.. b!r sonbahar I 
tabı yüzıine benziyordu... Evet sen; gunu .. Her ycşılın soldugu, her kızı
baştan başa bahardın. Senin saçları- lın öldüğü, her mehtabın söndüğü, 
nı dalgalandırmıyan, okşamıyan rüz- her rüzgarın hır~ınlaştığı bir sonba
gar ne kadar kokusu:G ve hırçın e- har günü ... Bir tesadüf .. yine bir kö
secek, senin hayat ve neşe saçan şe başı tesadüfü .. 
gözlerinden renk almıyan yeşillikler Fatuşu "." ,, sinemasının köşesin
ne kadar sararıp solacak, senin ya- de gördüm. O mu· çok telaşlı idi? , 
kıcı kızıl duclnklarına değmiyen ka- Yoksa ben mi şüphelenmiştim? lçi
ranfiller ne kadar hissizleşip cansız- me bh· kurd girdi. Her zamanki gibi 
!aşacak, senin beyaz ve parlak yüzü- bakamamazlık edemedim. 
nü öpmiyen mehtab ne kadar mana- Dikkatlice Fatuşa baktım. O büs
sızlaşıp donuklaşacaktı. Eğer sen ba bütün bozuldu, kızardı, şaşırdı. Tam 
har olmasaydın!.. köşenin başına gelmiştim. Akşamın 

Şimdiye kadar gördüğüm on do - alaca karanlığına gömülen tenha so
kuz bahaıın hiçbirinde görmediğim kakta .• 

Alınan tedbirler ylf zünden Merinos 
adedi gündengü:ne artmaktadır 

başka bir mfrna hissediyordum. Bu Sen! Terbiyeli utangaç serçe sen! ' 
bahar da: "Aşk,, bütUn benliğim se- Adi ve beylik kelimelerle bütün kız-
nin bahar rüzgarları gibi gıdıklayıcı lara takılan, işleri sadece geceleri Bnro;a Ziraat mektebi Merinos aürü~ö 
ve serinletici kumral saçlarına sarıl - Beyog·ıu piyasasına çıkmaktan ibaret (H ~) B M . 
mak, gözlerim senin bahar yeşili göz- . . ı...~ıı . b.. Bursa ususı - ursa erınos doğruya yetiştiricilerden yapağı mü-

0.ıan, uzun ceketlennın ·~ en uzme- yetiştirme müfettişliği bu sene mer- bayaa etmiş ve bu hal hem yetiştiri-
lerini doya doya. kana kana görmek Iı, pantalonlannın parçaları dar ve kı k k .1 y . h' K bey cileri ve hem de fabrikayı faydalan-
arzusile yanıyordu. 1 1 1 k t' t ... ed ez azası e , enışe ır, araca 

sa, _saç arı a tı ay ı ' ar ı~. musv - ve M. Kell alpaşa kaza1arı emrine dırmıştır. Ayni zamanda bu hal Mc-
Fakat !. Çocukluktan genç kı7.lık d~ı o malüm ve mahud zuppelerden damızlık olarak .. 1207 .. aded :Meri-lrinos yetiştirici için çok kuvvetli bir 

çağına yeni girdiğin hu anlarda seni bırıle konuşuyordun. Fatuş da sana . . nos koçu vennış ve bu koçlar vasıta- teşvık olmuştur. 
sokakta bir tilrlü göremiyordum. Gör gözcülük ediyordu. sile .. 39466,, koyun çiftleştirilmiştir. ı 
sem bile ablanızla .. Seni göremiyor -

1 
Başka bir şey göremedim. Cadde B 

1 
d b k 1• b ... 1 K ao aa .. un ar an aş ·a .. araca ey, ._, . e- acı w 

dum. Fakat memnundum. Sen evde bile kararmıştı. Gelen geçenler goz- Z [{ 
malpaşa kazalarında 17 ve biri de U-

oturdukça sokağın açgözlü, solduru- leri fazla aydınlıktan görmez olmuş c va l 

Esad Alkan 
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Yavru ludağında olmak Uzere ceman 18 
cu, et düşkünü, kurnaz kurdlarına pervaneler gibi bana çarpıyorlardı. sun'i tohumlama istasyonu tesis e- Burs.-ı (Hususi) _Şehrimizin 1ıu-
yem olmaktan kurtulmuş sayılırdın., Ha.<ısasfyeti hastalık haline getiren- dilmiştir. Bıı istasyonlar sayesinde radiye mahallesinde iki, iki buçuk 
B--n de öldürücü ve öldürtücü kıs • lerin en büyilk teselliyi buldukları 21822 koyun tohumlanmıştır. Şe!ıri- yaşlarında bulunan İsmail oğlu Aziz 
kançlık hissini duymadan korkusuz- kimsesiz tenha kırlara gayrişuuri o- mizin Merinos mıntaknsınclan bu se- atlında bir çocuk 0 civarda sokakta 
ea seni sevebilirdlm. lnrak sürüklendim. Görmiyen gözleri- ne Merinos fabrikası .. 61 bin,, ki!o. oynarken yııkarıda lJUlunan çoban-

mi açtım, etrafıma bakındım. Herşey ı • d · b .. ··k b" saf ve yarım kan merinos yapağı ar tara.ın an yuvnrıan:m uyu ır 
Günler bir yağmur damlasının Ok- cansız, herşey mıinnsız, herşey ölmüş l A · · 1 ı · 

mübaya:ı etmiştir. Halbuki geçen se- aş zızın >aşına rastge mış ve ço-
yanuslarda kaybolması gibi mazi de- tü artık... Yıldızlar solgun, mehtab . .

1 
k - tt 1 t V k • 

ailen 0 büyük nisyan denizinde bir .. 1 .. kl h k ts' d' B'T" ne bu miktar ancak 5 bın kı oyu geç- cu agır surt! e yara anmış ır. a a 
0 gu

1
n
1
: yapra da~ . abr: el kız ı ... u bun memişti. Merinos fabrikası bu mü - yı haber alan zabıta memurları za-

daha geri gelmemek üzere eriyordu .. tese ı ve saa etını ır o ma ıçın ı- . . . . . _ . 
seni. bı'r ka,.. defalar sokakta go··r _ ktı- k ·ı·k d' 1 -1 bayaa ışını organıze etmış ve yapagı \"allı yavruyu derhal Ahmed Vefık 

~ ra gı uzn • ve sı ı ıy:ır ara ag ı- . , . . . 1 p h· t h · k ld ·ı 
dlim. Hatta bazan tek başına yalnız yan gurbet türküsünü bile hiçbir şey mtiba~ aasındnkı muta" assıt arı or- daşa als .. a .. akn~ı~ıeb a ıımı~ arsa 

h
. d d . "tt' tadan kaldırmıştır. Bu yolda çalış- a gece mçu ·""zız u yarasının acı-

olarak .. konuşmak; selam vermek; ıssetme en sa ece 1şı un. . . f b .k 1 y · d k ··ım·· t.. Ço-
takib etmek istedim. Belki utanırsın, O zaman anladım ki: Baharın rüz- mak ıçın a rı a memı:r arını enı- srna ayaıkıar.1.uyarak odl" uş ur. . 

• h . 
1 

b şehir, Karacabey, M. Kemalpaşa ve banlar ya a anara · a ıyeye teslım 
belki de utancından ayakların biribi- garına ru veren senın saç arın a-

1 b • ' . Bandırmaya göndererek doğrud;ın edilmiştir. 
rine dolaşır, gözlerin sislenir, yanak- harın meııta ına mana veren senın 1 
lanndıı. birer mahcubiyet gülü biter yüzün, baharın yeşilliğine renk veren 8 W l:ın 00 gg 
div" •n7~<'rtiıı1 . Zaten sen böyle hızlı senin gözlerin, baharın karanfillerine ,. •• z '8 s 'C:' ı • < 

v~ ci~~i ~dı~larla tek başına nc:eye ~~k~cılık :eren senin tlu<l~kların de - lnego ae por r aa ıyetı 
gıdebıhrdın kı? Ya Osmanbeydekı ta- gıldı. Benım saf ve lekesız aşkımdı. 

İnegöl (Hususi) - 19·10 senesi tadır. Bu itibarla bu devre lig maç-
Uludml}da k r Uı isi Nahiye mUdUrUnUn katill 1 bölge lig maçları başlamıştır. Bursa ları çok heyecanlı olacaktır. 

Bursa (Hususi) _ Bir haftadan- Bursa (Hususi) _ Soğukpınar na- 1 vilayetine bağlı kazalardaki . ~lüple- 11 Biitün takımlar şimdiden büyük 

berl. yag·an yagm· urlarla beraber Ulu- tin karşılaşması bu haftadan ıtıbaren bir faalivetle çalışmaktadırlar Yeşil 
biyesi müdürilnii öldüren Kadrinin 1 ~ - '. 

dağda çokça kar düşmüş ve 35 san- . .. _ başlıyacaktı. h..ırmızıhlann bu yıl da şampıyonlu-
~· k d l t Ul d -d b muhakemesıne ılun agu-cezada de· Havanın gavri müsa.id olusu bu lou eaden bırakmamaları için gerekli 
ı.ım a ar o muş ur. u ag a aş- J , ~ 

lıyan kar fırtınası dün sabah şidde- vam edilmiştir. Evvelce idama mah- pazar lnegölde mevcud iki klübün ;alış_mal~rı ihmal ebneme!cri şayanı 
tini arttırmış ve hararet derecesi na- kum edilen Kadri hakkındaki karar karşılaşmasına engel olmuştur. tnvsıyedır. 
kıs 12-15 kadar düşmüştür. Tipi u-ITemyizce bozulmuş ve yeniden mu- 1939 senesi Bursa. futbol şam~iyo~ Şevket Şcnlct 
tun müddet devam etmiştir Bu yüz- h k . b 1 t nu İnegöl ldmanyurdunun vazıyetı DUzco - A"".,.pazarı n C2Çl 

• a emesıne aş anmış ır. . . . 1 
den Bursa ile Orhaneli arasındaki .. .. .. . bu yıl merakla takıb edılmektedır. Düzce (Hususi) - Seııelerdenbcri 
seyrüsefer durmuş ise de Nafia müdi- Bugunku celsede muddeıumu - Geçen sene İstanbul takınılarile vilayet şnınpiyonu olan Düzce futbol 
riyeti teşkilatı vasıtasile bu yol a- mi muavini Bay Reşad Ürel iddiası- boy ölçiişcn İnegöl ldmanyurdu \'ila- takımı bu dcfn .Adap.ızarı futbol ta
çılmış ve seyrüsefere başlanmıştır. nı yapmış ve maznunun 450 nci mad yetçe de sevilen bir takımdır ... İçinde kımının arıusu ile Diizcede yapılan 

Uludağında bu sene Beden Terbi- denin dokuzuncu bendine göre ce- milli takıma şimdiden namzed oyun- maçta 1- O maçı kazanmıştır. Bu 
ycsi Umum Müdürlüğü tarafından 1 . • . cular bulunmaktadır. golü, vilayetin gol şampiyonu olan 
50 kişilik bir kayakçılık kursu açıla-ı zalanmasını ıstcmıştır. Muhakeme Bursa spor klüblerinin şampiyon- Bc<lüş çıkarmış ve takımının galibi-
caktır ve bu kurs 25 gün kadar de- müdafaa için başka bir güne bıra-ı ıuğu bir kaza klübiine vermeleri et- yetini temin etmiştir. 
vam edecektir. kılmıştır. rafta derin bir hayret uyandırmak-
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- Her defasında kendimi tam sı- l - Pekala, mademki siz teklif edi 
rasında zapteylcmeğe muvaffak ol- yorsunuz, ben de arkadaşınızı şo · 
dum da... förlüğe almayı kabul ediyorum. 

Mehmed hiizünlü bir iç çekınesile - Ru itiınadıııır.dan dolayı siı~ 

cevab verdi: çok teşekkür ederim Hale hanını ... 
- Size karşı duyduğum hürmet, Sizden uzakda bulundukça, ciddi bir 

ve riayeti daima göstermiş olduğu- adamın himayesinde bulunduğunuzu 
nu inkar edemezsiniz. Elimden gelen düşünerek rahat edeceğim. 
her şeyi yaptım. Genç kız adeta hırçin bir tavırla 

Hale, Mehmedin hüzünlü tavrını sordu: 
farketmemiş gibi durdu. İçinden - Peki, sizin, her cihetten yeriniz\ 
genç adama hak vermiyor değildi, alabileceğinden korkmıyor musunuz? 
şimdiye kadar kendisini incitecek en - Hayır, her ikimizin arasında 

ufak bir harekette bulunmamıştı. ayrılmamıza rağmen yasıyacak baZI 
Ve hem artık, deminden Mehmedin hatıralar var ... 

yaptığı ciiretkarane hareketin sebe- İnsanın ruhunu lilrctecek öyle ke· 
bini de anlamıştı. Hareket zamanı lirneler vardır ki... 
yaklaşıyordu. Eğer bu sırada içini Haleye, her taraf sallanıyor, do· 
dökemezse, bir daha buna cesaret e- nüyor gibi geldi. Bacakları derman· 
demiycceği muhakkaktı. Hale bunun sız bir hale gelmişti. Rüya görür gi· 
farkında idi. Bu sebebden birkaç sa- bi: 
niye mülahazadan sonra: - Ayrılmamız mı? diye sordu. Ne 

- Peki, babamın yanına gelip sö- vakit buradan gideceksiniz? 
förlüğe nasıl talih oldunuz? diye sor- - Fakat .. birkaç gün içerisinde! 
du. Size Allalıaısmarl:ıdığa geleceğinı. 

- Son aylar zarfında, bazı mese- ·- Havır. 
lelerden dolayı işsiz kalmıştım. Baba- Birdcı~bire çehresi takallüs etmişti. 
.ıızın iyi dostlarından birini bir vesile Kalbini sıkan bir his üzerine, daha. 
ile tanıyordum. Ona müracaat etmiş- 1 fazla kendini tutamadı: 
tim ... Bana işte, bu vazifeyi buldular ' - Hayır! Hayır! Bunun imkanı 
Ben de kabul ettim. Zira serbest vak- yok. Hemen gitmiyeceksiniz. Ben is· 
tim çoktu. Aileniz de kibar tanın - temiyorum. 
mıştı. - Ne yapayım HnlC' hanım, üç nY-

- Aile dostumuz, her halde, size danberi gitmeliydim. Çok geç kaldıJll 
Galib Beyin bir de genç bir kızı oldu- bile .. 
ğundan o zamanlar bahsetmişti?.. Hu sefer, l\fehmedin kolunu tutUP• 
mişti ?. genç adama sokulmak sırası Haleye 
Mehmeıl sadece: gelmişti. 

-- Oh ... Neler düşünüyorsunuz?. - Deminki budalaca söz.lerinıdcıt 
diye söylendi. dolayı bir ders vermek için bunlaf1 

- Bugün, bizclen ayrılmağa ka - söylüyorsunuz değil mi? 
rar verdiniz mi? - Hayır. Vaziyet bunu icab etti· 

- Aı:ko.daşımın mektubunu oku- 1 riyor .. 
du0tız. Şimdiye kadar gelmediğim i- ı - D:ılıa hemen gitıniycceksiııiı· 
çin. h<.>ni olduk~a. muahnzc ediyor. Ve Bakın tatil ıneYsimi, bir vesile buıur
bu teahhurun sebebini uıılaınadığını sunuz. Nerede ise deniz mevsimi b!ıŞ" 
da ila\"c ediyor. Aı'lık <laha fazla kal- hyacak. 
mama imkan yok... Mchmeıl hafif bir sesle: 

Hale, gayet sakin bir tavırla: - Beni müşkül mevkie sokmayl.11· 
- fstanbulda kalmanız için be - Bir tebessümünüz için her türlü çıl· 

nim bir yardımım olabilir mi? diye gmhğı yapabilirim. 
sordu. -- Altı aydanberi birlikte vaŞB • 

- Hayır! Namus ve şerefimle ça- mak zaten, bunun gibi bir şey değil 
lışabilmeme imkan verecek bir vazi- mi ? 
fe. Artık bunun üzerine düşiinmek - Fakat bu vaziyet bizi nercY6 

lüzumu abes bile. Hayırlısı deyip bu kadar götürecek? lştc .bundan kor • 
işe ablacağım. Genç kız bağırdı: kuyonım. 

- Ya ben ne olacağım? Hale içini çekerek cevab verdi: 
Mehmed heyecanla: - Doğru söylüyorsunuz. Muhal<· 
- Siz mi? diye sordu. kak, iyi veya fena bir karar \'crıne-
Faka.t Hale derhal kendini topla- miz lazım. 

mıştı. 1znh etti: - Hem bu karar, benim için çok 
- Şoförsüz kalırsam ben ne ya- fena olacak. Zira bundan sonrı:. iS; 

parım. Hep bunu düşünüyorum. tikba1imi ne ile temin cdcbilecegırn.: 
- Merak etmeyin. Müsaade eder- Genç kız cevab vermedi. Gözleri btl 

seniz arkadaşlarımdan birini yerime yümüş, sabit nazarlarla önüne bakı· 
h1rak:ıcağım. Ciddi bir çocuktur. Ken yordu. Rüyada imiş gibi: . 
1isine her cihetten itimad edebilir - - tzmirdeki veni hizmetiniz, cznıll 
~iniz. Ben de ahlakını tekeffül edebi- ve arzu ettiğini~ gibi bir kadınla bit· 
lirim. Hem size sadakat ile hizmet likte bayat mücadelesine atııınanızl 
eder. miimkün kılacak mı? diye sordu. 

- S:ı<lakat ile mi? Daha beni ta- -- Bir kadının çiftlikteki vazife · 
k. v b b' ı · d · t · d - · t · ı.:n ıııı nımıyor ı. ı n ancı ır cımse en, mm emm e ecegı cmız ve saıu 

samimi bir hareket . bekliyebilir mi- yatla iktifa edebileceğini sanıyo~uıtı~ 
yim? Fakat ... Ne de olsa, bu, istikbalinı bC 

Mehmed mahzun mahzun gülerek: nim çalışmama, uğraşmama b:ı.ğh)·~· 
- O beni tanıyor. Bu kafidir. cak kadıııa göre değişecek .... 
Hale mırıldandı: [Devamı 'a:;L-
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Gene Haıvan ihrac Boyok Harbte ingi- SPOR Denizlerde Amansız Vali Bükreşten iyi 
işlerinin -Puruzu lizler Denizalllları Atletlerimizi • lnbbalarla Döndü 
Praga Şirketi tüccara Nasıl Avlamışlardı? Tanıyalım? Bır Harb Başladı vanveBelediyeReWDoktorL6t-

yapılan haksızlığı . [Bq tuaıı5 ln~ aayfamı~J [Bllt tarafı t öncö ~~na] (Baftaratı ı lnei•Jfu ') !duğunu zaımettiği mWbeJei bilmi- ~ = U::1fr~ ~~ 
itiraf ediyor Nihayet Alman denızaltı gemısınhı 16,41,3, Behzad "Eüıphw., 16,M, nfzaltısı tarafından batınlmı§tır. Mü- sil tedbirlerini Holanda hükUıneti det etmi§tir. Vali, açıkta demirliyen 

Praga _ Eksport mühendis AbcJal- mftrettebatı ~eden dışarıya fırladı- Env~r "Konya,, 16,58,6, tbrabim "Ko rettebattan 16 amm öbntll ofmuın -1 Londndaki elçiai vaartuile Plııktle vapurda, Rumen baş ıumaoıo.u, Em.-
lalı Azer ve ortaklan ıirketindell dün lar. Tahtelbahir de )aç tarafın~? ya caeli,, 17,04 de koenıutJardır. dan ~orkuluyor. 11 kiti dmiz altı da:protesto etmiştir. niyet Müdürü, Belediye, Vilayet vo 
• nıektubu aldık: Vat ya~ batmap ~etadı. İngil~• 10.000 metre: üç gün kaldıktan sonra bir İtalyan Bu tedbir bitaraf memleketeler ft Parti erkim tarafından karşılanınış-

Muhterem gazetmizin 17 cari ta- top atepıe ~ediyorlardı. Nih• 10000 metrede 83,04,8 ile 38,01 a- vapuruna nakledilmifler ve bugün bUbem Alınan eşyam alaa ve Uınıc tır. Lfıtfi Kırdar ihtisaslarmı eoran 
lihli ve M4 sayılı ntıeheeında '"Hay- yet ~. ~ ba§ ~ rasmda derece alan 8 aı lstanbuldan, İngllterenin prlr sahillainde bir li- edm memleketler icin ciddf bir ~ bir mahanirimize demiştir ki: 
-.ıı ihracatının içyilztl pek acıklıdır,, ha~a dikildi ve gemi mlara gom6- S ü Ankaradan obııak tbere 9 atlet mana çabnlmıelardlr. ranbr. 1ngilia mukabelei bilmWJ ted "- Kısa, fakat ftlimli Blknıt se
llqıığı altında mtbıtelir )"'Pi''• lilp gitti. bulunup bunJa.rdan Rıza MabUd • Y- v.,... DUa llatta birleri bilhama Holand& için de iyi )'ahatmdm blytik bir mem•wi,etlt 
lil'ketimizden blhill bir fıkra o- Denizin sathı~ 6.teJe beriy~ ytl- 33,04,8, HUseyiJı 33,31,2, Artan 34,50 Londra, 23 ·(A.A.) - 4678 tcmilA- bir tedllir değildir. Buausile Jd batan d&ıüyonm. Blknlten Jııanbtimdet: 
~duk. 1glRı fıkranuda mlnderiç ve sen Alman g~ sabıt ~Mustafa "Ankara,, SU53,1, Ali "An- toluk_Yunan Elena vapuru Jngiliz a- vapurlar içinde Holandanm da bir önce Rumen matbuatı vasıtasile de 
lirketimiJle miltedair ma16mat baki- ~er obnak . üzere (~5) tanesiBi kara,, 36,18,4, mlib "Ankara,, 36,29,4 hilleri ~ 'batnupır. Bu va- yolcu vapuru vardlr Jd blltDn batan beyan ettiğim intıbalanmı bmada 
'8.te tam..,,,, mugayir olmakla, zir- Prens Şarl,, cidden C&DlllJl8l'Ule gay Remzi 37,16, hak aw.()ı, Nuri 38,01. pmun lıir mayne çarpbp sannedDi - vapmlann içinde m fil mlldmmidir. telırartamak illterim. Bllkree diğeı 
dek~ tashihimizin, )(atltu&t kanunu retler neticesinde k~ mu - 110 m•nw• kep: -yor. lleld're Da......., Elllyw &lbn telıirleri gilıi yeni eehrin vı 
ihkamı maıun.uma ~vfilwı muh- vaffak oldu, tahtelbehırm Jek_tiım 110 maniada 1515 ile 18,s arum- . ~ap_unta bulunan _bdm, ~ek 24 Bertin 23 (A.A.) - Brftkeeldm ge yarabeı lwıınlelwia Wllbolü oln.uş. 
ter~ guetmisin aynı slltummda 33 e varan mürettebatından ~ ı .ya da derece alan 6 81 lstanbuldan 2 si ki§ı bır sandalla sahile çılnnaga mu - len haberlere göre BeÇJra hlk6meti tur. Bu tehir iman w: phpıa a§kı-
clercıni dileris. .harb esnasında yaralanarak olmill, A-ı. .. -..:ı..- b" . B b" .• _:_d vaffak obnllllardır. de Dolanda gibi lngi1tere ve Fransa- nm fil canh bir .,;.nem. Bftrelde "'• . --"'ud da kurtanlnu ..... -ı. b ğul- ™auıwa. ın ursa, ın .ırmır en , . :ınstahsiltn, tilecarm parası ıırke- v~3-- 3 ..... - o 10 atlet bulunup bunlardan Faik "An 4

--• N*W Nmn nın illn ettiği yeni abluka tedbirleri- AnkaraJl ft Ankaramn yaradıb§ını 
tlrnız kaBBmna aktarma,, olduğu doğ mU§tu. kara 15 5 Vasfi 161 Hrisofopulos Bern 23 (A.A.) - Alman lsühba- ni protestoya karar vermiştir. hatırladım. Çorak bir top-ak üstün-
~ değildir. B~is, hakikat §Udu!' Esir~ üades~n.den (~. 36) mar 16,4,"b'"b;mir,. 16,5, Yavru 16,7, rat_ b~oau, ~~e~. nepetmi§ ol- AllleriD Kama....., DeiD ~ ft An•~. yayJknm ~da 
ki, bum~, ~u tüccar,~- kah deınzaltı gemısı oldugu anlaşılan Polat 17,3, Fevzi "Buna,, 17,6, Fey- dugu ~ ~liğde salihiyettar ~ Londra, 23_ (Radyo) - Amerika- bir meple gı~ ~ lıa aelıir her 
l'llµıı bedelini teşkil eden sterling)e- bu düşman botu temmuzun 19 unda yaz 18 Kimil l8, Ziy ".Ankar 18 8 mehafilinin mayn muharebeleri bak- nın, Alman ihracabm müsadereye yerden gelen zıyaretçiler .brpmıda 
it JBenılekete getirdiği takdirde her Heligolanddan denize açılmıt ve şi -
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' • a a,, ' Jrmdalri mütalealannm IU :oıerkadıe dair kararma muhalefet etmiyeceği, namı T8rk milletinin iat;iklwlini ha-

~ bir bankadan günün remıt ra- mal denizinde birkaç hafta süren se- ~· . olduğunu beyan etmektedir. bilüia taavibkir hareket edeceği an- brlatan bir illide gibi ylkaehnekte 
~ı hesabile elde edeceği meblağı feri esnasında 8 b:ıbkçı gemisi, bir 200 manialı koşuda 27,1 ile 28,2 &· İngilizler, İngiltereye giden ticari laşılmaktadır. 2.aten Ameribda Al- iae Bükref te gün geçtikçe ileri ilam-
~ de aldıktan maada, aynca vapur batırdıktan sonra "Louiae,, • rasmda derece ~ 4 atlet te. tstan- seyrilefait yollanm askeri tedbirler- man mallanna ağır gimriik tarife- leleri ile BaUranJarm en gibıel bir 
Gldukça ehemmiyetli bir de prim al- mindeki Danimarka vapurunu dur- buldan olup Nen~an 27,1, Melih 27,2 Je himaye etmektedirler. Şu halde bu leri konmuştur, boykot da tatbik e - tebri mamarumı •lnnfbr. Bir taç 
laa.ktadır; bu prim şirketimize kal'§l durduğu sırada İngiliz tuzak gemisi- Feyyaz 28, Nazmı 28,2 yapmışlardır. yollar, mevcud değildir ve hasmın dilmektedir. eenedenberi gittikçe artan faaliyet 

~t. eden h~~8:tı ır>:~abili ~~: ne tesadüf etmiş ve belisım bulmll§- 400 metre maniada 56, 7 ile 60,9 ~ ~~rine karşı icab eden ted- ~ mah.aD~ buJva~ parklara, 
~bi, kenctisme işlennm te$ilini tu. arasında derece alan-' ailet te 1stan bırler ıttihaz etmesi icab eder. Mayn- ff la d d Al yem yenı .brtiye)ere tahm etmeırte-

tıİ!lnın eder ve ihracatının tezayüdü- • • • buldandır. Melih 56,7, Neriman 57,1, ler hakkında 1907 tarihinde La Haye 0 n a an manya. dir. Bir çok yeni inşaatta göme çar-
ile Dledar olur. Dövizler, alışvcıişi 1914 Cihan Harbinde Alman de -'Galib 60,2, Ali 60.9 yapmıştır. de akdedilmiş olan itilifnamede as- K f ' ., J pan :noranteı Stili Rumanyanm ik· 
~unen ~bit v~ fiy":tı Merkez Ban nizaJt~ ~emilerile mücad~ele için biri Bayra~ ~oşuları ile atma ve atla- keri zaruretlerin .. müsaadesi halinde ya acırr an r.aı iz Br funine. hari~~~ade uymakta~. Bu 
~tayın edilen bir madde olap, tanesının macernsmı hulasaten nak- mada en ıyı dereceleri tutan atletleri- mayn tarlaları vucude getirilmiş ol- ı . . huausıyet butün eserlerde goze çar-
~kes keyfemayeşa bunlan alıp sata 

1 

lettiğimiz bu tuzak gemilerinden aza· mizi gelecek yazımızda bildireceğiz. doğunun alenen haber verilmesi la • ( Ba..,tara.fı 1 
HICIM ~- pıyor. Bükng her istikamette ilerli-

'-az, nıeğer ki memleket kanunlanna mi istifade eden Büyük Britanya Sporcu zım olduğu esası vazedilmiştir. Almany~~an gel~n _haberlere go- yor. İnkişaf eden Rumanyanın her 
~~- ~ket ede. Biııaenaleyh ~ bahriyesinin bu son barbde mücade-xoc~w Askeri zamretlein bu suretle ha • I r~, bu İngılızler Lei~zığde El.sen'le gün biraz daha ilerliyen bir tehri o-
"""lllllUllti heaabanıs yanhştır ve <»- Jeye daha fenni, daha esaslı ve bil- s T • t ; • reket edilmesine ne derecede müsaid bırlikte muhakeme edileceklerdır. Bu hıyor. 
"la kaçakçılığını andırmaktadır. Pri- hassa tecrübeye müstenid daha ame- u evzıa 1 c: ~ olduğunu tayin etmek münhasıran n:ıuhakeme nazi harbinin ilk büyük Şehirde bir çok miies&eae ve teşek-
lllliıı büyük bir kısmı tüccann cebine li vesaitle devam edeceğinde şüphe y • p . ı' Almanyaya aiddir. La Haye itilifna- tiya~osu olacakbr~ . . . külleri ziyaret ve tetkik etüm. Bil-
lh-ecek. ~erde "~irl!k,, kasa~~ ak- yok~ur. . . en 1 r n S) p er mesi, "ticari seyıisefaini istihdaf eden . Da~Jy Express, ~·m ~~ını~ ~ emni~t ve intizamı. imme teş 
'lllaaı bızım yiizümüsden değildir, ve Nıtekım harbin başlamasından üç maynler vaz'ını menetmektedir, fa _ hiç bir~ tı_ayanmadığJnı gosteri- kil&b, belediye, su ve petrol m-... 
~liğin yersiz mutalebatma,, :tar- ay bile geçmcmi!';ken bugün Alman (Başt.arafı 1 iaci sayfanmida) kat denizyollan üzerinde ve İngiliz yor ve dıyor kı: selerini, bunların sureti teşekkiU.,. 
!..Dıahmatı aidesine ilk eikiyette denizaltı filotillalaı-ı çok ağır zayiata Nafıa .Vekiletinde su davasmm içti- sahilleri yakınında İngiliz harb ge--I .~~ ~ id~ ~diğine. göre, mesai ta.rzlan, tl'DiverBite taletıelliıae 
-.&llJıan bizim şirke~ olduğunu duçar olmuş bulunuyoriar. Bilhassa n:1ai bır d~de !ol açan cebhesi üze- milerinin mütemadiyen buhmması, Mu~ı~ suı~asdını tcrtib ~tmiş ~ ve amelelere mahsus pansiymlar, 
=:ıta ~az:"Z· Bu cih~ti, yazınızda tayyareciliğin kaydettiği akıllar dur- nnde te!~at ı~ma başlanml§ ve bu mıntakalarda mayn tarlalan vü- bu ıkı zabıt Almanyaya. gırmek ıstı- stadyom, hipodrom, çocuk yııyası, 
t... .... ~n zıkrolunan ihracatçılar da durucu terakkiler karşısında deniz- suyun ~~ıl~~·. ~cılar ~e babçele.r cude getirilmesini meşru lolmakta ve Y?rlardı. Fakat za~. ?ir nok~ ~ ~ZI hastahane~, ekme~ ve sflt fa':>" 
-aııt ederler. . altı gemisi İngiliz - Fransız ticareti ~~ tevzıı lflDm halli yoluna gı- Almanyaya askeri gaye elde edilme- kı, 0 da, b~nla~n ınfı~iktan bir gun rikaları, otomobil garaJlan, denm 
~hsil ve tüccarın aleyhine bahriyesi ~in önüne geçilmez bir teh- nlmiştir. den evvel bu mayn tarlalarının vui- sonra tevkıf edılmelerı ve Holanda motör ve sanayie aid fabrikalar, si-

likle bir anlaşmamız,, olduğu like olmaktan çok uzaktır. Anadoluda elyevm devam eden ve yeti hakkında bir gim& malümat Be§· top~aklanndan kaidıı:ılması en haya- nema, otel, gaz.in.o. barlar, parklar, 
~ki isna;Jınız hilifına olarak Denizlerdeki hakimiyetini hayaü içtimai derdlerimizin başlıcalanndan retmemek hakkını bahşetmektedir. u. ~ır cuuslulı: iılmiııe mevzu ola- ~ler Köstencede mezbaha, pe:JDir 
..,,~ ederiz vki, §!..rk~ ~a, b!r mesele sayan Büyük Britanya 1m birini ıe.."ıil eden tarihi bir dava var- Hasara Uinl'Ul tnglllz Torplto&u bılır: . , fabrikası, aygır de~su, plaj gazino 
-...uz ,._ dogrudan doğruya tuccar paratorluğunun 1914 harbinde oldu- dır ki bu, nehirlerden ve derelerden Londra, 23 (A. A.) - Amirallik . Hadıse Venlo da hudud hattından ve modem oteller SinaJa '\le Roşova 
~catç~ ile İl yap~§, ~ukavele te- ğu gibi bu yeni harbde de denwerde iptidai tesisat ile akıtılan suların tev- dairesi, Gipsy adındaki torpito muh- bıı:. kaç metre mesafede ~olan~a .. t0ı>- gıDi sayfiye ve ~lence yerleri tetki
... etmış olduğu gibi, ~.de ~ ~- karşısına dikilecek manilere ergeç zi ve talratmi meselesidir. lstatistik- ribiniıı bir tahlisiye sandahna iltica ragında bul~n~ kahvenın onunde katıma mevzu olmuştur. 
~~~ her hangı birisi ile 1§ baş eğdireceğinc muhakkak nazarile Jere nazaran cürtlm ft cinayet bitti- etmiş olan öç alman tayyarec.-'isini Jm cereyan ~~ışt~r. _ . . Kaaaatimce gerek yakınlık ve n .. 
~ .aıa amad~ ve miiheyyadır, ye- bakmak lazım geliyor. seJeri sebeblerinin en başında kadın raya götürdükten sonra yeniden de- ~ .teşrı~ı öğleden ~ra, iti tm bsafeti g~ .ben7.erlik nokta-
..... ~ hayvan ıhracatımızın kanun SON meselesi ve cinsi taaddiyat, ikinci de- nize açıldığı sırada lngilterenin ce- lngilız za~ti yanla:mda. bır Halan- 8llldan BU.kreş gıbı Balkan merke. 
i.bı"esi dahilinde ifasını temin ede- .............................. ,, ....... - recede su meselesi gebnelrtedir. lrlem nub salıillerinde bir mayna çerpmış dah oldugu halele yme bir Holandah 1erini etüd etmek şehirlerimizin imar · B • p } leketimizde bugüne kadar bu · ~ olduğunu teyid etmektedir. §?'""er taraf~ndan idare edilen büyük ve tanzimi bakımından Avrupanın • 
~etekkürleDıni~e, derin saygıları- en ZJD Ve etrO eskiden kalma idetlere göre i~ e- Kaybolanların miktan 40, kurtan- bır otomobılle kahvenin önüne var- ğer büyük şehirlerini ctild etmektea 

kabalihıft dileri%. --- dilir ve sular, basit bir nöbet esasına lanlann adedi ffl dir. Bunlardan 21 i ~J§lardJr. O anda gftmrftk ~rmalı:h-,daha faydahdır. Vilayet ve şehir İ§-
~ SABAH - Deblokaj mak- Fi atlann Artmaması dayanan kaidelerle dağıWırdı. El- yaralıdu-. llomorkörier, gemiyi plaja gı~ kom kalk~~ . ve mıtralyözle lerimi7.e aid çahşmalanmızda bu mfi. 
~cat yapan Praga Eksport 1 ! T db• ye,•m de bu usul devam etmektedir. oturtmuşlar ve orada tahlisiye işi ~~hhez altı kışı bı~ AI.ı_nan otomo- şahedelerimden çok istifade edece. 
ta.....~: ihracatına mukabil elde e- ÇID e ırler Alınıyor Nafıa Vekaleti Sul İd . bü başlamıştır bılirıdcn ve Alman gümrük karako - ğim. 
~ dövizler ~te. k~lmakta.dır. Bütün diinyada benzin petrol ve yük su davasını kaza::naka~re ol: Fransızb.m. Düşönlliğü Almaa lundan çılun~. Bunlardan_ ikisi Bftreş belediye reisi General Dom-
~ dövır. ihüyacı oldu- miiıtekkatımn fiyatlan yüaie 30 dan duğu !Pl devrede, en 800 it olarak, bu Tayyareleri H~da ~ ~arakolu oaiinde bhroostyyi cee11r teşebbiJslerinden clD 
iM..... samanda tleeara verilecek fazla yükseldiği halde hill<". timi- da . p . 23 (AA) Bil ük" U • beldiyerek ıçerıdekı Holanda memur layı hararetle tebrik etmek ı-..-~=-
:--... 'bu ·--.ı.. . w uıne me'\'ZUU ele almış ve sulama q1e- ans · · - Y mumı lanna Jnpardanmamalanm 'htar et -.::&"UUlll. 

~ illtiyaa kap~,,.~ mı.- ~a ~ 8lb tedbirler •- rinin en kesif, fakat en mükemmel karargahın tebliği: · nti Bi di · bb 
1 

• - Avrupanm geçirmekte oldup biiJük 
iL~· Ba ~e~~ _hükt umbitetined~ yeainde ~ıç _bır fiyat yüksekliği ile 

1
bir şekilde idare edildiği Mısır gibi Cebhede gece, oldukça sükün için- :~ahr .. r bt:e ~-gıre- buhran bu değerli icraatçmm ~ 

~ melUaauamı es ıp her hangı bir buhrana m-...l..... bir ..ı- . t• 22 "k' . . .. .. ~ sa ı ve ur~ ev - .. . h" ~-=- tmem;...+tto a_ . .. ~:.r..aııa ıkamıak bir h b. . ~3-.u ve- memlekette tetkikat yaptırmağa w:: geçmış ır. ı ıncıteşnn guııu beş vel lıudada g . ola üri Alm pmne ıç ..-ı· e .,... . ..,.,_ ge-
~ ~ ibıfı~ bir esa : rilmemiftir. Haber aldığımıza göre karar 'Vermiştir. Su İşleri Ummn ıcü- Abnan ava tayyaresini düşürdük. siliblannı ç=r:şıen:r D"w ~~ neral programının tatbikinde &liine 
'bı llletruJ - ~de değ>: jhalen ınemlelretU: bulunan stoklar 1 dürü Salahaddin Bilge ile su mühen- B~ tayyareler, Fransa arazisine düş- ile Holanda otomobiline · t ı~ çakan biitün engelleri bertaraf ed• 
ltaıdı ki Praga :rketi tüc~nn ı.e: aJb. ayhk ~htiyaeı karşıhyalnle- diai Nedim Dulagildcn mürekkeb tet· muşlerdir. Bundan bapa düşmanın şoförii yaralamışlardır a e, rek azim ve kat'iyetle çalışmaktadır. 
~n Birlik kasasına' .rmesini ce vazıye.ttedı!°. Bunlarda~ ~onr~ kik heyeti on beş güne kadar bu mak G?.veliuea üzerinde wavcı tayyareleri- Bunun ilıııerine, ot-lin içindeki Btikftl, Pk>1ıti, Sin&~ J1nJfova ve 
~ederek. qağıda isnadgıdediğini yapılacak ~~halitta her~ bır fı: sadla Mısıra hareket edeceklerdir. ımızın ta~rruzun~ ugrıyan _ bir keşif iki lngilizle beraber olan Hofandalı Köstencede yaptığım ziyaretlerde 

~ tbnif olmaktadır. r~ =:::a.~ =dan ven~e~esı Salihaddin Büge yıllardanberi ha- t~.YYS:~ ~çika. topragmda yer~ otomobilden atılmış ve Holanda güm- bakknnda gö8teriJen himr8 bbul "' 
'11~ bu vaziyeUe yakinen ~tkiklere başla laa;uıar -~ım~ıden yatın_ı A~~dolunun sulanmasına has· duşmuş~ur. Bız, bır avcı tayyaresı rük karakoluna doğru koşmuştur. misafirperverlikten dclayı bilhassa 
lb~ olmaktadır. Hayvan İhracat manyad "th l~le:· Çunlrü Ru- retmış mutevazı, fakat kahraman bir kay:e.ttık. Fakat daha sokağa gec;meden mitral- :propaganda nazın il. Badyan, inti-
4:~ ?eiai de bu işlerin halli~ için benzini~ ~aeke . hu petrol ve Nafıacımwlır. Mühendis Nedim, s~ ki lngiHz Vapunı Daha Battı yöz ateşile yere serilmiştir. zamı amme nazın general~ 
~Ya gitmiştir. Hükfunetimizin kadar :"yüksek: n!:!~!~rku~~ nelerce memleketin ~nayi inşaatın- A~~a~ •. 23 f-!".A.) ~ ~mira· Yüzbaşı Bcst ve yüzbaşı Stevens cu, Dahiliye nazırı Otescu ve mödiri 
ille bcı&n hayvan ihracını takas yo- kümetimizin bu f k . da çalıştıktan ve Sumerbankta bir dan bıldirildiğıne gore İngılız Ger - arabadan dışarı çekılmiş, elleri bağ- umumilerile bizle meşgul olan ve m.ila 
...... )a.pnıağa. karar verıaesi bir za- tedbirleri daha ::v~1:ışılı~:~~~ kaç fabrik~nı~ binasını kurduktan m~dus ve Da~ein? gcmıleri lngilte- lanmış ve silahla tehdid edilerek hu- mandarlık eden dahiliye erkinma 
~ ...,cleei haline geldiğine göre Evvelce Trakya Rmnan dan : ~ra, asıl ~htısas. sah~sı olan su iş- remn şa~k. sahıll~rınde batmıştır. Bu dudu geçmeğe mecbur edılmişlerdir. kıymetli ve müteşebbis ıntthktap• 
S halledilmiş demektir. Esasen pılan ithalat a~ğı için ~ırkla:e~i lerme. ~rş. aynı fazıletıerle mUceh :ıı: .. ~nm murettebabndan altısı K~hve?e oturan iki Almanın da Bükreş belediye reisi ve b8 veaile 
lilt Ekaport ihracatı için bqka ve Edimeye fstanbulda k" t hez bir ~en adamımızdır. üşt . ellen baglanrnış ve Alman toprağına. ile hakkımda büyük neu.ket ~ 
's ... ~ bulmamı~ ve tüccarın es- vsapılmaktadır Hükimı tn bsevl ıyda Heyetın, tetkıkatmı Nil vadisinde Almanlar Mıı~-. Harbini sevkedilmişlerdır. Müteakiben Gesta- mek sureö1e ~. ı.- "'->-
t1ı -lıcıı .,- . e ura ar a ikmal ettikten K hired t ~l*letlendbftelrler . la . .. . ....... ~ _,. --
..._ b anna ihracat yapmak sure- teneke başına 7.5 k\ll'\IŞ kadar bir . . . som~ a e su ev "> P<> aJan rı mıtraJyözlerı kahvenin dillleri doatluk müerini ifade eden 
~vassıt rolft oynamıştır .. .. .. zı ve tabımme dair olan mevzuatı Amstedam, 23 (A. A.) - N"nnre sahibine ve garsonuna ve .. ruk 

~;at yüde 8 dereceainde bir :n1 ~:ıl~= m= gorm~tur. tet~kik etmek üzere bir kaç gün kala- Rotter~~msche gazetesi~in Berlin memurlarına tevcih edilmi~ ~uğu Rumen. mat~~~tına te§ekkür etmeyi 
~oıı. iat.enmeai yüaünden husule buhmmalttadır. den ıbuet eagı.~ .sonra memleketimize avdet e- muhabin dfin alqam \'erilen resmi halde Holanda otomobiliniı. basarna- bir ~fe ~ıl_ınm. 
!'Jti llıtillfa gelince; birliğin bu decegı anlaşılmaktadır. Alman beyana~da Ahnanyanın ab· ğına çıkmışlardır. Bunlardan ııiri ya- Yme bizimle orada kaldığı _ 
S tQa talebi hakJnndaki nefriya- M J H d 1~ ~kmdaki ~~ -. İagiliz ted ralı şoförü otomobilden dışarı atmJt, mız mildde~çe meşgul olan Biikre§te 
,~ketin yazdığı bu mektupla._ acar ar u udu Almanya Ve birlenne mayn barbıw §lddeUendir- •otörü çab§tırmış ve. otomobili Al- çok sevihnış ve sempati kazanmış 

--rı: obnalrtadır. T hk• Ed• ) . ~ekle mukabele ed~eği bildirildiği- man toprağına sevl:etmiftir. muhterem ae~iz ve eski dostum a ım ıvor ar B Ik 81 k m haber vermektedir. Kırmızı beyaz renkteki gi1mrilk Hamdallalı Suplıı Tannöver'e brp 
Askerlik 1 ) • Paris (Pat ajamı) - °'Macaristan a an 0 U atin °""'. Kmnandsnlaıft!J maniası tekrar inmi§ ve otomobil Al- da P miltefelrkir Ye minnettanm.,, 

Şen Müdafaai Milliye Nuın General Bükreş, 23 (A.A.) - "Reuter,,: .. Giriiş.ti man topraklan içinde stlratle kay. ·.-··--·-----...;.---~ 
t..ı .. !"'~.~.!'!J~M~.-·v•a ... __ _. Barth ahiren şu beyanatta b ı _ Alman elçiliği ile milnaaelteti olan . Briikael, 25 (A.A.) - D. N. B. a- bolmuttur. CLı llsrm-aeı •las•811• 
~ AakerJw ,.._: muetC:,.: "Nüfuzu memle~ mahfellente möylmdiğine gire, me.- l"~" BerliDdm 'büöil'diığine ~ Kahve abibi ile gümrük memur- lan flkelllrU bugU. 
~ h... evvel yapıhnı§ olan ilin- şayanı arzu olmıyan büyük ecmebi kiır elçilik bitaraf bir Balkan bloku- re Hıtler bugün Alman ordulan rüe- lan o zaman Holancla makamatın& çeldllpr 
'illi.:.~ doğamıu iaJAm eratm aevk bJr devlet bbe .ko-.ı olahdanberi nun tetekkiüüne mini olmak Ü7.eft 'a8IJll kPl-P>•. . telefonla •elleleJi ınlatmı§lardn-. Celeeek balta Tabim, J\:ae1'ah 

.• ~ yazılmaml§tır. aşağı Karpat hududlanmız boyunca elinden geleni yapması için talimat ~ J&~ olmı lıarlıia -~- llo~da polisi Veıılo gehrine geldik- çe ve Şeref .......... 1ıiNm ..... 
~ 88G bQ ~a alman emir muci- tahkimata başlamış bulunuyortl?..,, almıştır. belermı, göz onünde tu!8rak mustak- Jeli zaman hudud sükfuıet içinde idi yacak okullararası futbol ve Ka ~ 
bt.. '~u piyade ialim erat Fr•nea Lehistan arazlel BU,Uk Fatf.t kon9 eyl ~s::-: hareketi hakkmda ta· ~ yalnız Alm~ ~ vardi aitim. latanW Km Hwi ..ıoıııanıe 
..;'ill 41& ğjnden tıa doğumlu e- PariB (Pat ajansı) - Fransa hü- Boma 23 (A.A ) BUyUk f . t e · ki. bwılar da hiç bir teY gönnedikJe.. Kwtaa ı-.. alcnmda yapılacak 
~~ 24 ikinciteşrin 939 cuma~ kiune~ Lehistan hükiimeti emrine komeyi' 7 kiıı~Jde Du &§~ Bolalldaam Protest.osu rini söylemi§}erdir. wleybol miisab•lralanmn &atiril 
~kezine gelmeleri ve ıeı- dört akrlık arazi ta.baia et.mi§ür. 1- reialiği altında toplanacakbr B:ı: m:%'!ııam, 23 (~.A.) .- Holanda Elser ldua Mı LtiWl t mhhelraya i1tiraJt edecek 17 olnıl 
....,_~ b aakerHk . .kanununun 39. çinde müteaddid salonlu bir eatoyu timaı haber veren resmi ~ruz. retmietir: oeu qagıdakı yazıyı neş- ~~-~ CA.A.~ - ~ ~ terbiyesi öğftı...ı,.;,m. iılti· . -~ ..,::ıtıne göre hapis cezası ihtiva eden bu arazi harici ezmemle- name haklo11da hiç bir kayıt mevcut lngilteremn dftpnanl&nıaa saik~ faili. o~ak ıt.bua ~ rakile yap1eeak bir .,.....,. ........ 

ilb olllllUI'. ket bntiyazmdan istifade edecektir. değildir. taüıik etmek buı-" kaql Elaerin idam edildiği haklmıda. pyı- Maarif müdürlüğünde çekilecek, mfl-
wıe ı)tÖide ..._. aJar dol&§Jllaktadır. 11abakalara 3 a.y devam edllecettlr. 



8ablfe : IJ YENi BABA& 24 bUNClTEŞRIN J959 
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O V Tuzu Müferrih ve midevidir. MJDEYI ve BARSAKLARI temizler, Mide ve BARSAKLARI alışhrmaz 

M Az N M Ey A ve yormaz. iNKIBAZ, HAZIMSIZLI.K, MiDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde, 
MİDE EKŞİLİK ve yanmalarında emniyetle kullanılabilir. Mazon ismine ve Horoz Markasına dikkat 

~t=-=-=-=-=--=--~-;..~~~--==-=--===-==--~~--::=-::-7_ -:=,,=..=.::::._=-:~=============:--=====-=--~-=--=======================================================================:=::::::::---

Hakiki dostun tavsiyesi budur: 1 R A D v o 
Sabah, öğle ve akşam her ye:nekten P~~ 

Sonra günde 3 defa 

RADYOLiN 
~4 ,11 / 1939 CU~fA l ller akşam Bayan Mualla, Sala -

12.30 Program ve memleket saat haddin Pınar ve arkadaşları. 
ayan, 12.35 Ajans ve meteoroloji Tarihi kostümlü tablo 
haberleri, 12.50 Türk mfüıiği "Pl.,,, SAZ, CAZ, KABARE, VARYETE 
13.30/ 14.00 Müzik "Kanşık hafif Bütün programla her pazar içkisiz 
müzik - Pl... Çaylı matine. Tel. 43776 

18.00 Program, 18.05 Memleket sa
at ayarı, ajans ve meteoroloJı haber
leri, 18.25 Türk müziği ''Fasıl heye-! 

. ti,, , 19.10 Konuşma "Spor servisi,. , 

1
19.25 Türk Müziği. 

Çalanlar: Vecihe, Cevdet Çağla, 

Refik Fersan, Fahire Fersan. 
1 - Okuyan: Necmi Rıza Ahıskan. 
1 - Şerif İçli - Karcığar şarkı: 1 

"Mest oldu gönül,, , 2 - Asaf - Kar
cığar şarkı: "Bazen dalarım o güzel 
çehreye,, , 3 - Şevki Bey - Uşşak 

şarkı: "Bir melek sima peri gordüm,, 
4 - ...... - Uşşak müstezat: "Hasret
ıle bu şeb,,, 5 - Halk türkiisü: ''Yıl
l dız,,. 

2 - Okuyan: Mefharet Sagnak. 
1 - Tamburi Cemil - Kürdilihicaz

kar şarkı: "Def'i naliş eylerim,, , 2 -

.......... - Kürdilihicazkar ~arkı: "Cis-
n.ıin gibi,, , 3 - ......... - Kürdilihicaz-

~ kar şarkı: "Artık ne siyah,, , 4 -

••• 

• •• 
1stikliil Cadde ... inde Komedi 

Kısmında 

Gece saat 20.30 da 
RlR Ml i.l~SİB ARA. 'IYOR .... 

HALK OP.ERt}Tİ 

Müzik: Karlo Kapoçelli 

rurdda ittifak haline gelen bu kanaatı ~:ı:!~:a~~~~~::~n;~n~ ~~;:~:ı~~~z~ar =....=:=============== 
frslse nicin ve nasıl muvaffak oldu? ~::e:~i -s~~ı;;~ilihicazkfır şarkı: 

Çünkü "RA DYOI
9
JN,, in terkibi• mütemadiyen taze piyaı;aya çıkar. 1 20.10 Temsil, 21.10 Müzik "Radyo ı 

yiiksek bir kimya şahe..,eridir. Çünkü "RADYOLİN,, diğer ma- orkestrası - Şef: Dr. S. Praetorius. 
Çünkü b itün "RADYOLlN., kulla- cunlara nazaran çok ucuzdur. 1 - D. F. E. Auber: Fra Diavolo : 

nanlann dişleri temiz, s:ı.ğlam ve gü- Aı tık bütün bunlardan sonra "Uvertür,, , 2 - G. Rossini: La Scala 
ıı:eldir. "RADYOLİN,, kullanan on binlerce di ~eta "Uvertür,, . 3 - Lars ı<;rik 1 

Çünkii "RAlJYOLİN., emsalsiz rağ- kişinin ne kadar haklı olduğunu an- Larsson: Divertimento, Op. 15, ı _ 
beti dolayısile hiç stok yapmadığı için lamuk kolaylnşır. E. Lalo: Namouna ·'Balet ı-miti,.. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 22.00 .M:emı<>ket saat ayarı, ajan~ 
"Balet Ruiti, , , 20.00 .Memleket saat 

Sonra günde 3 defa haberleri; Zira.at, Esham -Tahvilat, 
Kambiyo - Nukut Borsası :Piyat.,, 

.... ~il l!!'J••ll••m•ırr- 22.20 Müzik "Solistler - Pi.,. , 2~.45 
ı \ Müzik "Cazband - Pi.,,. 

Paş bahçe I ka!!!.23.ao Y•••nki r•ogram •_e _ _ ____ _ • • • • • • • 
Tuğla Fabrikası i ı 1 DEVLET DENİZ YOLLARI iŞLETMESİ 

1 UMUM MÜDÜRLÜG(j iLANLARI 
• F~denberi hliyük bir şöhreti ola.o bu milli müessese iki sene-
• denbetf yeni ellerde şehrimizin en sağlam ve en re\'a~,:ta prese ve 
• kerpiç tuğlalarını imal etmekt.ed.ir. Her nevi inşaat iı;in çok clve
• rişli \'e kırıksız sağlam tuğlayı ancak: 

• • • • • • • • 

Paşabahçe Tuğla Fabrikasından 
Tedarik edebilirsiniz. Tuğla. almak istiyen in,,u.at ısahiblerinin 

bir karar \'ermeden evvel bir kere de Paşaba.hç.e tuğla fabrika.c;;ı 
mamulitım gönneleri menfaatleri iktızasmda.odır. Tuğlaları 

yerinde gümıeğe vakitleri olrmyan isteklilere, verecekleri adreso 

• • • • • • • • • • • • • nümune de gönderilebilir. • 
9'- Tele'on: (80) dan (68) 1 ara,>ınız. • 

•••••••••••••m•••••••••••••• 

Halen tatbik olunan Adalar - .Anadolu - Yalova hattı tarifesi kış 

mevsiminde de aynen tatbik olunacaktır . 

Evvelce 30 İkinciteşrin 939 tarihınden itibaren lağvedileceği ilan 

olunan Büyükadadan saat 7 de hareketle Heybeliye uğrayarak Köprii

ye geleı; ve &öprüden 18,25 de Adalara kalkan seferlere de aynen de-
\'o.m olunacaktır. "96H5,, -
rr~~~~~~~ --o.-. Ihsan Samı--
11 ~ Öksürük Şurubu 
~ Ankarada ~ Öksürük ve nefe• darlığı, boğ-

pek tcairli ilicdtr. 

- Herke• kullanabilir. -

~~ A K B A M~ı ınaca ve kı:ıamık ö:..sürükleri ıçio 

---::==-===-:::=====::...=-====-=-==~....:.;;= ~ Kitapcvi - Kaatçılık - Türkçe ~l•••••••••••--

D ı D • }) h"' J ~ ve yabancı dil gazete, mecmua, tt Zühn•vi ve cıll hastalıklan 
ev et emıryo arı an an ~kitap siparişlerini en doğru ya- M D H . o·· .. ______________________ .. n pan bir yerdir. Erika ve İdeal ~ r. ayrJ ffiCr 

Muhammen bedeli 5800 lira olan 8 adet Benzin veya Dizel motörlü şey- ~ yazt makineleri satış yeridir. n 

T. iS BANKA 
1940 küçük cari hesaplar 

IKRAMil'"E PLANI 
Kc!?ideleı·: 1 Şııbat. 1 Mayıs, 1 Agu~tos, 1 !kincit 1,;.~rin 

tarihlerinde yapılacakt: r. 

Kumbaralı ı•e kıımbarasız lıcsuplarmda en az elli lirast uıtlıoıanla'" 
· kurnya dahil edileceklerdir. 

1940 IKRAMI YELERI ~--
1 Adet 2000 Liralık = 2000. - Lira 
3 " 1000 " = 3000. - ,, 
6 ,, 500 ,, = 3000. - n 

12 " 250 " = 3000. - " 
40 " 100 " = 40[0. - " 
75 " 50 " = 3750. - " 

210 
" 

25 
" 

= 5250. -
" 

~------------------------=--
Türkiye iş Bankasına paru yatırmakla yalııı:- rıtua biriktirmiş 

olmaz, ayni ;:;(ımamlıı taliiııi.::i de denemiş olıırsunu::: . 

. 
~============================~:::;::.;.---.... -

i ~ 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 

yar santrifuj tulumba 12 12 1939 salı günü saat "15,, on beşte Haydnı·- Telefon: 3377 AT l G • R A 
paşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile karşısında No. 33 Telefon 41358 BaJt, Diş, ıyez e, rıp, omatizm~ 
atın alınacaktır. ~~~~~~~~ •••••••••••-•ii y 

Bu işe girmek istiyenlerin 435 liralık muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettiği vesikala!'la tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat "l ı,, 
on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak qağıtılmaktadır. 
"9605,, 

• • • 
Sirkeci garı meydanile planda gösterilen yolların Topeka sistemi as

falflanması i~i 28819,20 lira muhammen bedelle ve kapalı zarf usulile 
miinakasaya konmuştur. Bu işin muvakkat teminatı 2161,44 liradır. 

Müuakasa 11/ 12/939 pazartesi günü saat 16 de Sirkecide 9. İşletme 
binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. İsteklilerin ayni gün 
saat 14 e kadar kanuni vesaik, teminat ve ehliyet vesikalarını ihtiva ede
cek olan kapalı zarflarını kanun tarifatı dairesinde komisyona vermeleri 
lazımdır. Şartnameler 144 kuru§ mukabilinde Sirkeci veznesinden veril-
m~ktodir. "9538,, 

Muhterem İstanbul Telefon Abonelerine 
Bu aydan itibaren şimdiye kadar kullanılan fatura ve makbuzlar de

ğir;ıtirilm iştir. 

Yeni faturalar ayni zamanda makbuz mahiyetinde olduğu iı,:in abo
nelere bu makbuzlarm ihbarname makamında kuponu verilecek ve tecli
yatı müteakib makbuz .tevdi cdılecektir. Kuponlarda matlub bir kalem- ' 
de gösterilmiştir. Makbuzlar matlubun teferruatını ihtiva eder. Tediyatın ' 
hüviyet varakaları yanlarında bulunan tnhsildarlarımızın verecekleri im· 
zalı ma.kbuz mukabili yapılmasını nı thtercnı abonelerimizden rica ederim. 

"9699,, l\lüdüriyet İ . . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nevralji,~nklıkvebütün a~nlannızıduh~kesd 

Uşak Olku.. Lı·sesı· icabında gUnd• 3 k•f• ahnablHr. 
Her yerde pullu kutuları ıararla isteyiniz. 

DİREKTÖRLÜGÜNDEN: - • • • • - • • ~ 
9, 10 ve 11 inci ınnıflarımıza naklen namzed kaydedilmiş olanların 

25/ 11/ 939 tarihine kadar muamelelerini tekemmül ettirmeleri icab eder. 
Bu tarihe kadar muamelelerini bitirmiyenlel'in kayıdları silinecek ve yer

lerine başkaları alınacaktır. Kayıd için lstanbulda "YUCA ÜLKÜ,, lise 
sine dahi müracaat olunabilir. 

Sayın İstanbul Telefon abonelerine ııo•" 
Şişli santralı 25 '11 rı:m da saat 15 <.!(' iı:ı.aliyctc geçecektir. 

ıbll' 
lerimizin e\"Vclce tevzi edilen 939 - 9-10 telefon rehberini o saatten 1 ıırıı· 
ren kullanmıya başlamalarını v~ rchlx>re müracaat etmeden abone 
mamalarını bilhassa rica t•dcrinı. "0667,, 

lU füliiri) et ~ ! ______ .. _______________ , --:::;;--... 

IBostancı da Sahi 1 de Satı ilk Arsa · ı =Ç=an==a=kk=a===le=-s==el=ed===iy====e==sin=d=en=:~l trı~ 
1 Gazojen ve mazot makinelerile diğer makine ve motörcie:ı ve ele ' 

Bostancıda Çatalçeşme karşısında deniz kenarında örıii kumluk 

arsa satılıktır Bostancı'nın en güzel bir mevkiinde, koya nazır, 

tramvay durağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi ya • 

pılmış bir halde bulunan arsanın 21 metre cephesi ve takriben bir 
dönüm murabbaı mesahası vardır. İsteklilerin her gün sabahları (10) 

dan (12) ye kadar "Yeni Sabah,, idare memurluğuna müracaatları. l Sahibi : Ahmet Cemaleddin SARAÇOÜLU 
N~riyat müdüri.\: Macit ÇE.'TİN Basıldığı yer: M.atbaai Ebuzai>'' 


