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Nttekimt Tilrklye'nin bütün 
pamuklu f ıtihllklne kift gelen 
dört bQyük menıucat fabri
kaıandaıi iklıl (Kayseri ve 
Ereğli fabrJkaları) daha ıtm· 
diden bttınlf, İzmlt'de yapılan 
kiğıt fabrikası geçen yaz itle· 
meie ba1lamıı, lıtanbul'da bt~ 
cam fabrikaa~ inıa edilmekte, 
bfr ıun'i ipek fabrika11 da 
Gemlik'te kurulmaktadır. Dl· 
fer taraftan kimya maddeleri 
tçln kurulacak bazı genlt ve 
bilyilk fabrikaların _ de proje: · 
Jerl tetkıktedir. 

Şeker sanaytine gelince , 
Eılitpblr ve Turhal teker fab
rtllalano1n f aaliyetl, memle• 
keti bu huıuıta barice muh
taÇ olmaktan tama.mile kur• 
tarmııtır. Niliayet, Zouıuldak 
k6mürlerini kullanmak ıureti
le tee11üı edecek olan kuv· 
vetlt bir maden endüstrisinin 
yaratılmast için lazım olan e
tGdler de ~itlrllmek üzeredir. · 
Bu endüıtrinin temelleri atıl
mıı olup f aaltyeU de hemen 
bajhyacaktır. · 

.PliDın heyeti umumlyeıi· 

ma tatbiki, fin&lll bakanhğın· 
ca 45 mllyola Tilrk lfraıına 
malolacaktır ki. bunUll ZI 
mdyonu memleket dahilinde 
ıaıfedllecektlr · 

O uman Türkiye, eYvelce 
Jdhal etttil tılemtı madenle· 
rln ° / ı.r 50. sini kendlai imal 
edecek, ve -bu itibarla da yeoi 
aanayltn vereceli ıeueltk kir 
yeni teıieat ve baıarılara tah · 
•tı edilecek 5 ill..6 milyon Tnrk 
lfra11na baliğ olacaktr. 

Kemalt•t rejim Y•loız ıinat 
meseleden mada, nakil vaır 
talarını da ihmal etmemJıtir. 
Netekim, 1920 de itletilmekte 
olan 3, 700 kilometre yerine 
bu gün mevcut hatların ye· 
ktlnu 6.256 kJlonıetre olduğu. 
na aöre 2.500 kilometreye 
yaknı ye•i bat yapılmıı de· 
mekttr. Eıaıen raıyonel bir 
progradl ıiıuctblote her gftn 
lnktıaf etmekte devanı eden 
bu ıebeke , esas merkezleri 
timtllden birbirine hail.yor, 
ve varidatı poden ıüne ar. 
tıyor. Fazla olarak biltün bu 
vaıi itlerin tam d6nya buh · 
ranının ve faaliyet durıunlu. 
junun ortasında ekonomik in. 
hitatın en koyu devreıtnde 
baıardmıı olduklarını da ay. 
rıca lıaret etmek lazımdır. 

Muhakkak olan bir ıey 

vana ıarfedilmfı olan b6Uiu 
bu -cetarettn yerinde Ye tsa
betU bulunmaııdır; bubr"ndan 
mQteesılr olan Türklyenin ik
tisadi vaziyeti 18 aydanberl 

bariz bir diizelme yolunu tut· 
muıtur. · Kalkıdmayı ıöıteren 
eD iyi teknik delil Mrkez 
Bankasının aenedat cnzdanı 
heaaplarının seneden aeneye 
Jlzde 80den aıafıya düıme· 

- Mabadı ikinci ıahlf•de-
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Kaplıcacılarımızın 
Top lan tıs· ı 

İlbayımızın başkanJığında yapılan 
toplantıda noksanların 

ikmali kararlaştı. 

Buna Kaplıca . ve otel sa
hiblerile müıtecirlerl tı. 
bayımız Şefik Soyer~in bat• 
kanlıjında vil~yet mecltst ıa. 
lonunda bir toplantı yapmıı· 

lardır. Bu toplantıda belediye 
refa vektli Eczacı Ahmet Ôber 
Sıhhıye müdürü Doktor Alt 
Kemal ve belediye baı hekimi 
Şef ık Lutft de bulunmu~tur. 

l rıf oldukları suyun noksan 
olduğunu ileri sürmüıler ve 

f bu hakkm kendileriue iade 
edilmesini söylemtılerdir. Va
limiz Şefik Soy er buna cevab 
vermit ve Asri kaplıca suyu· , 
nun ayralmıt oldnğunu, diğer 

hamam sularının buraya alın· 
madığmı bildirmtıtir. Yalnız 

su yollarının bozuk olmasının 
muhtemel bulunduğu nazarı 

itibara alınarak bütün suların 
bir depoya toplanmasını ve 

Vtlayetçe; hamamların te· 
mizliğl ve aıhhi durumları 
bakımandan 18 madde etrafın 
da toplanan nokıanların ik· 
mali konuıulmuo; hamamcılar 
bu uokaanları yaptıracaklarına 
karar vermiılerdir. 

Bundan baıka hamamcılar 
sıcak su meseleeini mevzuu 
bahsederek; tapu il~ mutaear- . 

herkeıe tapusu niıbetinde 
takakn edilmesini muvafık 

görmüştür. Bu toıaat için la· 
zım olan parayı hamamcılar 

v~receklf'rdir. Yahut bu iti 
bele4iye yaptıracak sonra pa. 
rasını hamamcılardan tahsil 
edecektir. 

OVamlzı sular bastı ... 
-

iz.vat köy-ii su altında kaldı,· 

Karacabeyle münakalat kesildi 
Şehrimize ve civara dün 

ıababtan beri yafmur yai· 
maktadır. Ayrıca Uludağ e• 
teklerindeki karlar da erime
ye ba ılamıı olduğundan Nilü· 
fer çayı teımıı ve ovanın garp 
kısmını •u baınnıtır. Buna ııe· 
bep: Nilüfer kanahnın .henüz 
itlemeye tamamen açılnıamıı 
olmasıdır. Bu kanalın Mihrap
lı köprü üzerindeki muazzam 
ıu depoaunun demir kapısı 

takılmamıı bulunduğundan 
NIUifer çaymm aetirdiği sular 
olduğu gibi kanalın ağzından 

ovaya geçmektedir. 
Mihraplı köprünün iki ta

rafındaki toprak bendleri da
hi aular tahrip etmeye baıla'.. 
mııtır. Nilüfer kanalının nok
ıan kalan kıımı daha yeni i

hale edllmlt olduğundan tim
di yeni feyezanın önüne geç· 
mek fçln tertibat ahnmıı de· 
ilidir. Belki basit tetbirlerle 

l Mihraplı köprüdeki Regülatör 
vaziyeti takviye edilebilecek· 
tir. 

Dlier taraftan ovanm ıar• 
kanda yapılan tesisat munta
zam bir surette iılemeye açıl· 
mıı bulunduğundan buradan 
akan deli Çay ve Akıu de· 
releri ovada hiç bir tahribat 
yapamamaktadarlar. 

Ovanın garp k11mında çok 
genlı bir sahayı kaplayan su 
lar ıehtrden bfrer göl halinde 
görünmektedir. ovada ve ova 
köylerindeki haıarat hakkında 
henüz merkeze malümat gel· 
memlttlr. 

Mam~fıh ıon dakikada 
öğrendiğimize göre: lzvat kö· 
yii su altında kalmııtır. 

Karacabeyle Bur~a ara
sındaki İrfaniye köprüsünü de 
ıular alıp götürmüı olduğun· 

dan Karacabeyle münakalat 
kesilmiıttr. 

Bir çocuk boğuldu 
Dört yaşında bir çocuk salı~cak 

1 ipi boynuna dolaşarak öldü 
Dün ıaat 11 de Hoca Ha· 1 

ıan mahalleeinde bir fada ol• 
muıtur. Bu mahallenin değir-

men ıokaitnda 25 numaralı 
evde oturan Abdi kızı Kebire 

iımlnde bir ana, dört yaıında 
ki çocuğu Rıdvana ıalıucakta 

uyurken barakıup komıuıu bez 
zaz Muradın evlae gitmlıtir, 

Bir müddet bu evde kal
dıktan ıonra evine dönen Ke
bire, çocuğunu ıalmcak ipi 

boynuna dolatarak boğulup 

öldüğunü ıormuıtür. Zabıta 

hadiseye el koymuu bu hu· 
Mllta dikkatsizlik ve ihmali 

' 
görülen Kebire hakkında ta· 
kibata baılamııtır. 

Surlyede vaziyet 
Paris'de çıkan" Humanilc:,, 

ga~el~sinden 

Fransamn Suriye Yüksek 
Komiseri tatafında kaleme a· 
lındığı a§ikar ol .:ın bir ajans 
telgrafı Suriyede zuhur eden 
vahim hadiseler hakkında mu· 
hafaza olunan sükutu niha-
yetlendirdi. e 

Bu telgrafta deniliyor ki : 
11 Bütün Suriyede yavııı yavaı 
süln1net yeniden teessüs et· 
mektedir. Halepte, Humus' da 
ve Hama'da sükunet hükmü· 
ferma.dır.,, 

Meı'um "sükunet hümüfer. 
madır.,, Tabirinin ne demek 
olduğu pekala malümdur. Bu 
sükunet ölüm sükuneti , halk 
hareketinin merhametsizce 
bastmlmasmdan sonra t -:iHüs 
eden ani ıükuoettlr. Şamda 
tanklarm1 zırhlı otomobillerin 
ve Fransız müfrezelerinin nü· 
mayioçllere kartı sevkedildlk
lert maludur. 

· "Nümayiıçiler , nümyiıle 

rfn bastırılması için yapılan 

hareketi mefluç kılmak için 
Fransız müfrezelerine karıı 
çocuklarını ileri atmaktadır

lar.,, Denilen telgraf ta Suri· 
yade yapılan tedhit itiraf o· 

•lunmaktadır. 

Mamafih bu kanlı ta~yık 
Suriye halkmın ne mücadele· 
etliğini kumıv ve ne de hal• 
kın hiddet ve tehevvürünu · 
leakio edebilmiıtir. Martel'den f 

· de geleo telgraf bile Hama'da 
Humus'da ve Şamda sokak 
grevlerinin devam ettiğini iti· 
raJ eylemektedir. Bu yerlerde 
geçen pazartesi aünü, yine 
bir çok kimselerin b~yatma 

mal olan, yoi nümayiıler ya-
pılmııtır. . 

Beruttan gönderilen reımi · 
telgrafın ima yolile ifade et 
tlği hakikatler Suriye Milli 
Bloku Lideri Haıım Atassi'nin 
FiUstinden bize gönderdiği a· 
cılı telgraf ile teyit olunmak
tadır. Bu tel1ırata ~eniliyor ki: 

"Kudüı,, 23 ikinci kanun 
(ıaat 19,10) meb'us Fikri Ba· 
rudi ile yuzlerce genç talebe· 
nin bila muhakeme tevkif ve 
tağriblnden sonra . Suriyede 
Milli Blok teıkilatları kapatıl-

DOGUŞLAR: 

İnkilap 
konferansı 

Dün gece halk sinemasın . 

da Saylav Hasan Ali tarafın· 
dan inkllap mevzuu etrafında.._ 
bir konferans verilmi-tir. Bu 

'I: •• 

konferans hoparlörede veril-
di~inden Cumhuriyet meyda. · 
moda gece toplanan yüderce 
Buraah da dinlemiştir . 

Halk evimizde 
beşinci yıl dönü- ~ 
mü kutlanacak 
H"Ulk evimizin be~inci yıl 

dönümü 23 Şubat cuma gü• · 

nüdür. O gün saat 14 de. halk 
evi salonunda bu münasebet-.. 
le bir resim sergisi açılacak.,,. 

Ankarada ki ne~riyat radyo-
~ . 

dan dinlenecek, bilhahare bu· 
rada istiklal marşile merasime ~· 

baılanacakhr. 

Halk evinde bay· , 
rağımız hakkında 

konferans 
Salı akıamı halk eviiıde 

Türk bayrağının tarihi bakı.; 
kında ögretmenlerimizden Na· . 
zım tarafından bir 'H onf er anı 

1 ' ,,. veri mittir. • 

Yakalanan· sarhoş· 
Demirtaı mahallesinden .Mur., 
taza oğlu Y aıar isminde biri t 
halkın huzur ve rahatını bo· 
zacak şekilde Hrho§ · olduğun~ 
dan yakalanmıştır. 

ri tıgal altına alınmıılardır . .. 
Kıtaat talebeler üzt:rl~e · 

ateş etmiı bir çoklarını öldür· 
müşlerdir . İkametgahlara te . 
cavüz olunmuıtur • Aileleri 
tedhiı için çocnklar kaçırıl

mııtır • Bu gibi muameleler· 
memleketi korkunç bir qıace·· .. 
raya sevketmektedir. Bu meı·-v 

" um ı i y a s e t e bir nf· 
hayet verilmesi için müdaha·· 
lenizi dileriz . Halkı emeller_l· 
mizin takakkuku husunda bi
ze yardım ediniz . Yazdıkla· 
rımıztn Milletler Cemiyetine'" 
tebliğini rica ed~riz . ~tim 

Ataasi Fransanm Suriye yük
sek komiseri tarafından tatbik 
olunan müıtebitane ve tedhiı
garane tedbirler diğ~r _ Arag

4 

memleketlerind" ,ıiddetli lii! 
tesanüd hareketi vücut bul-~ 
masına sebep olmuştur . "' 

İnkılap konferansları~ın faydaları 
Yurdun hemen her kö§eai~de ve.rilmekte olan Parttnio 

İnkılap konferansları, dün gece şehrimizde de haıladı · <; • 

Saylav Hasan Alinin, İnkılabımız gibi pürüzsüz, · özlü ve 
gilr ıestni dün gece Cumuriyet meydanına konan hoparlörden 
dinledik . · • ' 

Burada yüzlerce Sunalı soğuğa rağmen birikerek onu
can kulağıyla dinliyoalardı . Çünkü : Biraz geç kalanlar Halk 
ıioamaıını ağzına kadar dolu bulmutlardı .. · ·"" 

Hasan Ati, İnkılaplarımızı öyle akıcı bir ifade" ile anlatı. 
yordu ki : Bütün bu yapılan büyük itler; Yurddaıların göıleri 
önünden, muhteıem dekorlar arasında filme alinan bir sina-
kordela11 gibi gelip geçiyordu . l 

inkılap konferanslarının sık sık verilmesi ; Bizi ara sıra< 
gözlerimizi geri çevirmeğf! ve yapılan itlerin büyüklüğünü 
anlayarak yeni hamleler için hızımızı, gücümüzü ve inanımı~ 

zı tazeleyip artırmaya yarıyor • 1 

Bu bakımdan Partinin tertip ettiği inkılap konferanslar1 ;· 
yaptıklarımızı bilerek, ıuurlu bir kütle halinde bizi yent İnk1ı. 
li.plara hazırlamaktadır • MUSA ATAŞ ~ · 



Sahife ~ 

Karacabey Ha- ı 
ras Mü.dürlüğü-
nden: 

y .apağı Satl~ 
Haranın (Bin otuz

beş) kilo yarım kan ve 

kıvırcık yapağısı 21 
şubat 936 cuma günü 
saat on beşte Hara 01-

erkerinde açık artırma 
usulile satılacaktır. te
minatı muvakkete -0la
r.ak (ktrk beş) Lrra a .. 
hnacaktır. beher kilo
suna takdir edilen kıy· 
met efli beş kuruştur. 
isteklilerin o günü Ha
rada bulunmaları ilan 
olun ut". 

B-1i- t7-20 

Karacabey Me
rinos Yetiştir

me Çifliğinden: 
Çifttik hayvanları· 

na ait 1298 kilo Meri-
nes yününün 5 şubat 
936 -çarşanba günü B .. 
ursa baytar müdürlü
~ yaptlan artta
ması oda ahet sıfatile 
kimse iştirak-etmediği
ııdoı arttınna 21 şu
bat 936 Cuma gdnü 
saat lif> ya uzatılmıştır 
isteklilerin yetmiş lira 
ma.-kkat teminatlari ... 
le birlikte attırma gü
nü karacabey Harası 
uıeıkezinde müt~kkil 

Merinos Yetiştirme çif
tliği satLŞ komsiyonu .. 
ıra muracaatları ilan 
olunur. (10- 20) 

Diş Tabibi 
Edip Rüşdü 

Setbaıında 

Bursa inhisar
lar Baş Müdür
~üğünden: 

Bursada kayanda 
idareınize ait ahınn 1 
mart 9.3{) dan itibaren 
bir sene için kiraya v . 
erileceğinden açık ar
ttırmaya konmuştur. 
1 itekliler ihale günü 
olan 29 şnbat 936 cu
martesi günü saat on 
ikide üç buçuk lira iğ
reti teminatlarile Baş· 
müdürlüğümüzde ko
msiyona geJmeleri. 
14-17-20- ~3 

Karacabey Şar
baylığından : 

Karacabey Beledi
yesine ait parçalar m
evkiinde (Yüz hektar) 
eraziye iki yıl müddet
le çdtik ziraatı ortak
laması açık arttırma· 
ya, Bursa keçidi mev
küode (Yüz elli hektar) 
meraya iki yıl müddet· 
le çeltik ziraatı icarı 
kapalı zarf usulü ar,t
tırmaya 14-2--936 n
an 2 Mart 936 günle
mecine kadar 15 gün 
müddetla konuln1uşt ur 
icarın iki yıU1k m uha
mmen kıymeti A lt.1 hi11 
liradır ortaklama için 
(600) lira, icar ıçın 
(4a0) lira muvakkat 
teminat alınacaktır. t~ 
eldif la yık hadde görü 
lürse 2 mat 936 pazar
tesi günü saat 15 de 
kati ihaleleri yapıla 
caktır. şartnameleri g . 
örmek istiyenler kaTa
cabey beledi~sint.len a 
labi1ir. isteklilerin o g 
ün ve saatte belcdivt· 
Encümenine müracaa t 
etmeleri ilan olunur. 
20 - 22 - 24 - 26 
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-lhı•llah küçiik neye 

ben 1ıdt7ormnıam. Oto.mobili 
dwdunıa Ye temin eden be
nMıa. BkMeaaleyh \>at k6teye 
kaıalmakta benim hakkım . 
Amma yal1ı11a11 Ca 'fidan abla. 

- Dojru Güzin bofru fa· 

kat •.• 
-En aüaalhl K.Amuran· 

-.. .uu.ı •. 
- Ya, m&f&llab •• Sen keaı-

dla a'ltıene .• Ben bir yere kt
..Wamam. 

Cuidan tki arada kal
ıa.,ıa.. Mecburen yere indi • 
Durdu. Şaıkıo neye karar ve
Rlecejiai beklerken; mealejin 
iMiN pul bir ba.l çareıi ıhu

laa ihtlfar hakim Cavtdaıu 

kolundan tutarak Nüzbetln 
yanına ıürükledJ ıoma tok 
bJr ıeıle çıkııtı : 

- Allah alJah ıaıkın t•f
kın ne dolaııyorsun be kızım? 
Sende burada roıuruver •• Ne 
çakr. Şart degil a arka tar.af 
olm.yl •eraln. Burada olur• 
lllD k•yametmt kopar ? lıte 
bizim ıarı lııeçi ile koca katı· 
rın tııatJarı üzerinde . • Kafa. 
l1Dl keı, inatlığındao dönmez. 
Hadi hadi. 

Demtndenberl böyle bir 
teklif bekleyen Cavidan kim· 
ıeye hJı eWrmeden derin bir 
ıQiih aeçlnli. Sonra IODIUZ 

bir Defeyle mfnnatdar hakime 
bakarak ce\'ap Yerdi : 

Hakkın Sesi 

Bursa Tapusından : 
Bursanın kayapa köyü

nde kara kışla mevkiinde 
şarkan bekar oğlu mustafa 
garben büseyin şima-ıen ce
ngiz_ mustafa eenuben imam 
aH ova tarlada şarkan şa-

hin salih garben yol şima

l en yol cenuben dere zan
baklıkta şarkan orman gar
ben topak ali şlmaıen os· 
man cenuben halil oğlu mu· 
stafa çayırcıkda: şarkan ga· 
rben cenuben ormao şima
len mehmet oğlu hüseyln 
ve ali ve selim ve penbe 
çömleklide şarkan arif gar· 
beş şahin safih şimaleo arif 
cenuben osman tumbacekta 
şarkan dere garben şahlo 

salih şimal en mehmet ku.ru
danhkda: şarkan ismail ga· 
rben şahin şimalen veli oğ· 
1 u abdullnh cenuben mnsta
fa Erindik deresinde şarkan 
şahin salib garben mustafa 
şimalen dere cenuben şahin 
sallh yJne ayni mevkide şa-
rkan dere garben abdüsse
IAm şimalen abdullah oğlu 

mustafa cenubeo yol gün 
görmezde şarkan arif gar· 
ben mustafa şimalen dere 
cenuben şahin salih lapa 
pınarında şarkan ismail ga
rben hidayet şimalen şahin 
salih eenuben dere doğru 

yotda şarkan şahin salih 
garben helil şimalen, cenu
ben yol hamam altında şar4 

kan arif oğlu arJf garben 
şahin saım şimalen yol ce .. 
nuben çakır oğlu veysel d
eğirmen deresi şarkan ka-

ra ali garben dere şimalen 
hacı halil cenuben arif oğ· 

J u arif ile mahdut ondaöd ~ 
parça ,gayri menkulün sahi· 
bl hacı habip oğlu hüseyin 
in 315 senesinde ölmesile 
veresesinden abmet intika· 
ı en kendi hissesi için tesciJ 
yaptırmak üzere aıüracat . 
ettiğin.den bu gayri Genkul· 
lerde aJAkadar olanlann 
t o- 3-936 Gününe tesadiif 
eden salt günü yerinde tah
kik& ta g : ıece k oıen memu · 
ra ve yahut bu müddet iÇi· 
nde istida iıe tapu müdür· 
ıüğüne müracaatları ilin o· 
lunur. 

- Pekiyi.. Stz emir ettik · 
ten ıonra •.• 

Hakim manidar blr kahka 
ha fırlattı. Ve yavaıça kula .. 
ğına yaklaıa.rak fıal&dı : 

- Bu emir ıenln de arzun 
ya •• N., be .• Hadi. 

Cavidan kıpkırmızı keail· 
mjıtf. Heyecanla boğularak 
kekeledi: 

- Aman amca sen de ... 
Ne yamanıın .. 

Ve yavaıça Nüzheun ya
nına llffti. 

Hakim muıfik bir tebe1-
ınmle batlnı ıallayordu. 

.Kamuran ve Güzinln me
ıerret çıfhkları arannda ha
rıebt ettiler. 

Otomobil düzgün ıoıe üze 
rinde btr kuı hafifltğiyle uçu. 
yor; Nüzhet dalgrn mütema
diyen gaze basarak ıür"atı 
fulalaıtanyodu. Kilometre ta-

atı ıek.eni b•lmuflu. • 
Memleket ....Ullftlae 

ı. KOLAY ve YENi 'f 
yemelder yapınız! i 

t~~~~~~~~~-· 

Elmah sütli.ç 
Ölçüleri : 

1 Utre .aüt 
150 gram ,eker 

125 " pirinç 
Biraz vanilya yahut limon ka
buğnun >Ul'l k.a.mı 

Yarnn katık nı1uta veya 
pfrfDÇ UDU 

2 Y umurla ıar111 

750 gram elma 
200 ,, teker 

100 gram muab.ba ( Fre11k 
üzümü, elma veya kirez ) 

3 Yumurta akı 
30 gram un ıeker 

Yapılııı : 
Pirinç yıakanır, biraz ıu 

ffe yavaı ateıte piıirllir. p;ı .. 
meal için 1 O dakika kadar 
kapalı tutulur ıonra kayna· 
mıı ıüt ilave ediltb tekrar · 
-ağzı açık olarak- yaYaf a
teıte kaynatılır. Ara •ıra ha. 
fifçe karııtırdır • Yanm ıaat 
kaynadıktan sonra teker ve 
vanilya Jabut limon kabuğu 
atılır • Phinçler t1ice kabar .. 
dağı vakıt da ıôvuk ıu ile 
ezllmio nııasta konur. Atqten 
indirilir . Yumurta ıarılannı 
Jllve edip k&llflıı'ılır • 

Sütlaç piıirllirken öte1an
da elmaluıa orta•i eyular. 

Şeker vehkllz •u ile p.ifi· 
rlltr. Sütlaç haz1damnca kü
çük kıriıtal kaselere yarıaına 
kadar boıaltıl11 ortalarına birer 
elma yerleotJrillr . Elmalar1D 
oyukları marmelatla dolduru
lur. Bu All'&da yumurıia :akla
rı br bıJuide farpılır 11ıertleı· 
dikten sonra yavaı yavaı un 
teker serpilir. KA.ıelerln _ illUl 

bununla örtülür. . 
Yalnız elmaların marme · 

)atlı knmı &Çlk bırakJtt. Fan· 
na koyup biraz kızarınca çı · 
karılır. Sovutub ıofraya veri· 
lir . 

H. 
f'f'Y'f"T'YY'T''f'TY ... 

iş Bürosu 

F ahıi Batıca 
Kmahaaı No. 221 T-elefon 95 

Ticaret, komiıyo11culuk ve 
taahhüt itleri h e r n~vJ 

maden kömürü ıattıı 

Ün yon 
Sigorta Acenteliği 

44 - 150 

giden büyük köprüye yaklaı· 

takları sırada Güzin kQrkak 
bir ıesle yalvarmaia baıl,

mııtı: 

- Aman Nüzhet ajabf ya

vaı. Vallahi aözler1m kararı
yor. Kuzum ağabey yavaıla . 
biraz.. Hem buraeı ıehir dahi 
il.. Bir kaza çıkarmıyalım. 

Nüzhet kiiçük bir kahkaha 
ile aö:ıüoü keeti: 

- Vay gidi Tayyareci ol· 
mak iatiyen küçük bayan vay .. 
Mqullab cenreHatze diyecek 
yok.. Bu ne ce.aret ayol .. 
Henftz ıeben ktlametredeylz ; 
Şimdi gözlerin kararıraa ... 

Ciimleıinl tamamlayamadı 

titredi. T6yleri diken diken 
oldu. Gözleri kor"ku ve heye. 
c 1nla titreyordu. 

Otomobil iÇindekiler acı 
bir ç,ilık kopudılar. 

Valinin oturmuı olclaiu 
evin yamadaki aNrldtt&n laiı

benlrU .ki.fll .çıkmattı. rMeeıa~ 

20-2-1936 

K•111aı A tatiii-k'ün 
Memleketinde 
-BiriDcl aabifeden devam
melidir. Ha:r.ici Ucar.et 1930 
dasa beri ilk Hfa .Gla.r&k 1934 
de taptaa art- -hb' yekun 
göateriyor {1..933- de 11 J,. ıpll • 

1 yon iken 179 mtlyoaa. çıkıyor); 
milli iıtihıal tıe, her •Mda 
dikkate deier artlrmalar &I'• 

zetmektedJr . ( Mentaatıta 
0
/ 0 25. IC.ömtrde °]0 20, ,ım•· 

toda v/0 60, ~selede 0
'/0 00 'Y. 

ı.) 
Ziraata aekace. JWrıne Uıt 

rejiminin teıirlle hakiki bir 
dejtıme me•zou oldu. Bıut"" 
dan ·bir fddr vmdeltdmek içjo, 

Türkiye'nln harpten ev•el •· 
ıaiı yukarı ıoo.ooa ton bui
da J ve 150.000 loD un ,ıellrl· . 
tifiaf, buaün iıe hububat Jh. 
raç e~en devletler a1ıaaaaa 
ıırdtf&ni btlmek kaftair • 

1914 de henüz biliOmeJen 
pancar ekimi 1926 da SJ>OO · 
h•tar ilzemuleıa haı•-.11ta. 
Bu giln Jse, 25 000 hektar e
kilmekte olup 500.000 .teau 
geçen iatlhnli daha bu pn.' 
den memleketin JbUyacınd•D 
fadadır .. 

Maraı mmHbıında.JauOz 
glrmlı olan pirh:ıç ekimi, p · 
çen aene 40.QOO .ton ·~ 
tir • Tütüa, pamuk, a,ua, 4. 
zi:mı ve meıhur "ÇerU. t& •. 
•uiuou,, haza.ılama,a yarayaa . 
fındı~ eibt macldeler..tn , Jfle · 
ntlmeaı tledemektedtr, " 
buııl~r art&D fU.tlarclan tıtifa. 
de etmektedider .. ~l, ta· 
tün · 12 ay u..riıoda 0

/ 0 .60 far. 
lamııtu). .. , 

Memleketin umumi liD•IU· 
lHI hu mGu.it pdlaıa. ifay. 
d.alaaHU, .... talmJMı a
W.,e tabmtt oı.... yallaa 
ai>rbiaDa raimen • .ettak~ 
lY1iefmektedtr l 9iJ•34 .W.tcax 
al müıkülıüz te.m. ıeffsiitt• 
tir , .. ziıııa S.tballan i...tıJn
öd 'WiftZeDe pnMiblaf ıiııtr 

"qm.e,, -.ha!Mıe ıeHl-eaık 1 • 

~enin temid onmı 1\ill 
hm itten -'.fiıtiha tatalmua il-
zım •el18n, ~ ak ..... ..--
pıt oaa htr lftiı. ...... ... 
çok aoktaiuda o ..... u ıtht 
C-p bu analda a. Şıuldan 

daha· bir çek teYlıer ı61rea
bilir .. 

Tiİl'kiyede genif ekeaıamik 
projojramlann karuhnam, " 
büyük iimitlerio be.lenmaiaJ 
terriç .eden bir .,er nru .: 

(Sonu.-) 

f-e pek azdı .. 
Nüahet fllfKm hoiek Am 

feryaddan mera el •e .,.k 
frenlvtae 111.rıhlı. F.reae ık•' 
&raha yırtık cacırtdarta Wıle~ 

yerek ••naldı, laut dra•aa 
düımedJ. v-ık ılutjk koku· 
lan araamda kızak ,.ıbt k..,.. 
yordu. O zamaa NCblaet · illa.; 

tün .avuk kaakhimı tophtclt 
direknyonu eVYela ata ..... 
derhal ıola kuaak tert Mr 
m"newa :yaph. T.ehhke ati.. 
tdmıı ve otamobJI 41a,...,.u. 

İçerde korku ~ he,.cM'I 
çılhkları de•am eıtlwlren -Wlf> 
Mrl ke.IJen Ca .... ~ ltfti 
giiilı geçherek "1hkbete .... 
dü: 

- Ob.. Gaç•'t :alwa.. CMI 
den ~Lik bir tebltke atltttak. 

ıNibhet ele a~i tatlua 94 
perif&D haldeydi. F&kat ..a... 
•, IUUıuaa CANldaaa IUteJ' 
bltHttirm•-k Ye tktm'ılll& 

- Bitmedi- . 


