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Dokuzuncu Art!rma ~e Yerlimalı. Haftası nihayet ~u!du 1 Amerika ile li.caret 
lktısat Vekili Şakır Kesebir dun radyoda b1r nutuk söyleyerek dedı kı : 

"Ekonomi savaşı içindeyiz. Türk anlaşması projesi 
· • • bunu da başaracakt Heyetimizin Reisi Menemencioğlunun ener JlSl ır.,, evinde dün parafe edildi 

"Savaşlar kazanmayı bilen "@·lld•i:::-ı!!':o:J::.;;ı:.=:~:-tdım.. 
Büyük Cumhurreisimiz Frans~:hnsi::ıdafaa 

• .. On milyarı geçen miktar 

ismet Inönü başımızdadır,, ~~:!t~~:~:~I(::=: 
Ticaret hayatında 1 

RelSl-cumhur 1m balit oıan bahriye, s milyar soo mil. 
yon frank& balii olan harbiye bütçele-
riyle bir illil,... aoo milyon frao'khk cıe
nbqm mudafa .. tabliutmı kabul et-

1 k VatanclqW. Tepkidir soyguncu u E«Wor 
Yazan: ASii US ~ 11 (U.) - m,a.tl-

Kahterem Cumhunel9lmls bmet cWnll• l1mumt tutlpHllft4mı 1 
lnöntı X..tamonu tanflarlllda tet.. Dokuauncu Utdal ıt:konomi ve 
kik MJabaU 1aparkea .köylülerin Artırma Hafta11 mlnanbetiyle Rei-
apmdan fU tanda flk&pt.ler iflttlk: aic\Unhur llmet ln8nil yurdun her 

- Bls dnı.t f~ dol- tarafında bulunan vatandqlardan'" 
:rudan dotraJa mal alamlJOl'llL zı- kurumlardan yüksek ve gmimf his. 
ra t.optan 1Mıf içlll söılterllea p.rtlar i lere tercüman olan birçok telcraf-
.adece Mrm&pll Yalmdi taccarlarm ! lar allDIJtir. 
iflne J&nJ•· K6Jl6ler ,.erli mallan ! Bundan pek mGtebauia olan ta. 
on1arm el..,.. ••ala mecbur b- ı= met lnönil aevci ve tqekkürleriyle 
]JJorlar.,. 1akir KneMr 1 iyi dileklerini bildinniye Anadolu : 

- ya1m41la 4"let f&brlk&larma • • ' onlarla~ uttıJrlan kumaf)ara (Yazm 8 lntldt) Ajan11m memur etmiıttr. ----........ fakat enleri onlal'dan daha ----- .----~--.---------
-.liri~ .. ~---'- . .:ıı•----h•'Pı:.r&; _..,.. 
pbl AJDI flJMa ........ 
köJlilllibı zararına fula fasla 1ra.ı. 
tem.ta edl1orlar.,. 

Bu fillıetler fU haJdkatl ortaıa 
koJuıor )rl, memle.ketla lktıUdl kal
'bamuı için birçok fedak&rbklar ne 
deYletln. kmdaiü lltlbaa1 mtıeae.ele
rl, mllll menncat fabrlbJan JdmM 
farkma ftnlladaD bll'takDD tufe1ll 
'llDRr1aııa pJrlmflfl'U kazanç vuı • 

ı se in eyanatı 
"8UJUk lıöıU'• kendi alile kurulmuş Onivarsiaizin 

nasll çallştağlnı ırzıttim,, 
Reisicumhur Oniversifeyi ziyaret 
edeceklerini vaad buyurdular 

tul olmaktadır. 

Blrlnddereeededevletfabrlkalal'I. -~---------------------
nm halka ucu mal 1&tabllmek için 
perakende l&Uf 1apmal&ı'IDI, köJlere 
b4ar memleketin her ıaratmda ~ 
Jdl&ı vtleade ptlrmelerbal ı.temek 
,.,.._.. Jaatmmm1aa pçmes. Fabt 
fabrlkanm 7aptıll ~ mlDl· 
Jdbl oldala kadar .. bir flpt farkı 
ile mtutehllkler eline ıeçmeetne, bl 
ha.- fabl"lblar ile ma.telallkl• a
namda maUrete :m.betle utıt t11a· 
tnu bt bt arttana lhtlklr şebeke

leri t•kkll etmemedne eok dikkat 
etmek Jtsnno'ır. D7ltller bmıua 1~ 
mlW fabrikalara .ıt l&tıf ı,ıerlnln 
Mr1DaJ9Clar Yahu4t ttlcearlan Turta. 
aile 4elll. Ziraat BanJruı vuıtaall• 
idare eı1n,....at tekJlf edl70rlar. 

Bu tekllfln ne 4erecede tMblk ka
bW,.et.l ol4almau bllemeJIL Fakat 
her halde k61lllerla flkA7etlerl ~ 
kate aJmaca)r mftMm bir meuu ol • 
dala bn•atlncle,U. 

Amerika ~-,. bfrl 

Atlantik denizinde yaptlacak bUyDk 
Amerikan manevraları 

14D gemi, 600 tayyare iştirak edecek Flkrlmlsce bu bald9te tetJdk edil. 
mek icap e4ea beWbafb no~ 
fllnlardır: lllW furlkalarda ~ ------ceu---=-,-m-:u:-:-•-_..----:_b:-:-lr-ı v--L=- A. 

11.upaelelerJ wd idare edW1or? Fab ba lf hakikatte 1- RÇ wuuJtOD, 11 ( A.) - Bahriye 
rlkaluda ı.tthMI edilen mallAr p- mevnudur; Uıt.lkAr için kanunun ta- •esareti ıarafmdan blldlrildliine ,are, 
hl :ıı--- '-'X '1-- a~-L.Ho.'1.-1 J'İD ettlil caa1ar bu tilJ'Ul blleU ti. 140 harp cemiai ile 000 denU ı....- ta • r.,.._ ve ..,7auaae m ............ avoD ede tatbik edlleblllr. -r Y 
eUne-ceç1Dee1e kadar kaç mutav ... ıt car9' lflerln yaresi pek yalanda yapılacak elan de-
ara7a pn7or? Bu mutayauıt.ıarın Banunla beraber ticari mahlrette nis manevralanna iftirak edecektir 
aldıklan kUaıaç Ue ifa ettlklerl Jıtw. olall b1I 811llatlmalln önibıe seçmek 1- • 
met aramada bir mllnwbet vaz mı- çba mUU fabrlblann Gzerlııe de bir Bet aenedenbed Atlantik denhinde 
dır? Tafeıll olan muı.vusıtlarl or- vasll• teıetttlp eder ki o da kencll sa- ilk defa o1araktır 1d, Amerika deniz ma 
tac1aa ka1dınaak için k1'edl JAnmM tacüları mallar için ta,ın ettikleri nevralan yapacalcbr. Bu manevralar 
bmıu Jbıe devletin ve7a beledl7elerln muanen evsaf ~cinde hutusl al- donamnamn kısmı killli • p ka 
1a1nıı kö7 f&)llll7etl btlkml,eı.rbaln 1 parttler kabul etmemektir. nalından Atlantik denı:n anama -

lll Jlddlr? ralm•I olaa mlW f~ ,ak mu bqlıyacaktır. 

tikten toma Bqvekillıı iabatım dinle. 
mit -.e ~ ml11I mUafaa maelell 
baklanda ..... ..u.lnin klftunu. 
.ald• vmıMI ~ davet olu· 
~~ 

Hususi idare muhasebe usulleri yani 
baştan tanzim edilecek 

Bruk aldan bir müteha sıs gal~or 
Anbra, 11 (Telefonla) - Dahiliye verilmlt. keyfiyet birJlle )'Udarak mu. 

V eklletl Villyet hususi idarelerinin Vlfabt cnabı aJimluttlr• 
makMebe' unlleri ilzerinde eaah taCH· 
Jlt ,apmak, ~. ve hesap formülleri
ni bililtfewtiiaiek mevsulan llzerinde 
tet1dlder yapmaktadır. 

Bu arada merkezi Brilbelde olan 
beJnelmilel tehirler birliiine mUracut· 
le bir mUtebuua cetirilmeaine kini' 

llOteh11mm ~bir s.,,..nda ,,ıa. 
rimlse aeJMe'li ~. Kll• 
bum te86Jer1al ikmal ederek ham'-

Jadılı 1'QC1111 Vekllete verclikten 1ema 

aynca JÇl1ınü iatenen tadillt hak
mda fikri aımacütır. 

mttAüaİoml ile temin etmek ~bll de-j Her halele devlet Mrm&Jed ile ku. e seçer ıeç. 

Devle& tabrlbJarmm pJllP l&ttlk. Mk kuançlarmı Mdeeelaaıb llfal Manenalar uhau K~ik Aııtil Ada· 
lan:mallarmkalltelerlal4~kı· etmektearl)'anblrtalumtufe1ıtmah. 1mnm prla il~ Xu•atrihı cenubudur. C. il ,...,A ~ lfltm •ram ..._., ....... "'9 
lballptlnl dlfOren, fakat bmılan Jbıe 161darm elinde 80JPDC11luk vaaıtuı Manevralar huiraa .,.. A4ar ~ ,,,,. s~ Ben&ı.u ea ... """•• B ..::.. .&liiw aım ııata Mtın&k metelemae pUnce. olmaktan k1ll'tanlmabcbr. eCleceJOk .ı w-~ ~liri analCI ,.w.rlp, 41 ,,_ .. 
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Ziraat kongresi 
Cumhurreiıimizin ilk ıeyahatleri 

Tilrk tarihinin yeni merhalesine haklın 
olacak çalışma metodu hakkınd::.ki ilk 
tahminleri aşan bir müsbet tezahür ol· 
du. Halkı, halkın yanıbaşına giderek 
dinleyen, dertliyi derC:in •rtasın.da 1ı:a. 

rargfilı kurarak te§his etlen bir ~d. asla 
Cumhurreisi seçilmiş olduğu için de
ğil, fakat mutlaka İnönü olduğu için 
ve mutlaka böyıc. ş:-mil iJir di1'kate ıa· 
bip ve sezi§ akabin !e bu derece süratle 
harekete geçebilir olduğa için Milli 
Şeftir. 

Cumhurreisimizin, Kastamonuda va.. 
tandaşlarla temas ett:kten sonra ilk 
direktifleri bir z!r:ı ıt koncre::ıinin, ıi.ır· 
atle, tO( l.ır.ması obyor. B:.ır'll n da yenı 
tarihi merhalemize hakim olacak çal g· 
ma metodunu aydınlatan bir ciheti ol. 
duğu aşikardır: 

Milli Şef ellerine aldıl...Jan davayı 

''baprılınış iş,, haline yükseltirken bu 
davanın tetlcikinde ve hallinde ''faydala 
rı dokunması melhuz vatandaglar,, m 
telakkilerinden ve fikirlerinden kendi. 
lerin} müstagni addetmemek tevazuun 
da bulunduklarını ihsaı etmit oluycr· 
lar. Bugüne kadar b:.iyük itler batar. 
mıı, büyük milli dava!arın hallinde yar 
dımcı olmu§ ve birbirinden mühim bir 
çok milU davaları da şahsen hallederek 
her türlü yardımcı fikirlerden iıtigna· 
anu haldı haydıracak bir irtifaa ulaı

mıg bir §Cfin bir mevzuu birço'k vatan· 
daşların da tanımı§ ve üzerinde kafa 
yormuş olmaları ihtimalini ön plan.da 
ve gözde tut:naları bizi çok sevlndirc. 
cek bir hadisedir. Du hadise, İnönü· 
raün vatanda§! memleket meselelerine, 
daima, mümkün olan en gen'.ş mikyas. 
ta ilgilendirmek arzusunu, yani yüzde 
yüzde Cumhuriyetçi bir tef olu§ nu 
açıkça izah etmektedir. 

kastamonu seyahatin.~ ~, sonra tcp
lanacak olan ilk ziraat kongremu, 
"milcerredat,. ile uğraşmak ıuretiyle 
.... , .. --:,.... L-7 ı.. .... _:., __ 1..1- ...... _____ ,_ 

caktır. Zira kongre fezlekesi ve rapo· 
ru neıredilmiı bir derinleştirme ve in. 
celemeyl takip etmektedir. Cumhurrcl. 
si k8yUn derdini eline almıf, onu yüla
rın tecrübeleriyle mikros'lcoplaımıı göz 
Itri önllnde evirm:§, çevirmiş. dertlile. 
ri ve derdin lahitlerini hem teker te
ker. hem ~ın yığın isticvap etmit ve 
gazeteler yaptıgı etü.:1 · n bUtiln ıeyrl. 
ni, Adeta bir meclis mUza'~eres!nin za. 
bıtnames· gibi aynen neşretmişlerdir. 

Hatta denilebilir ki ilk kongre Kasta· 
!Donu seyahati olmuştur. Ankarada top 
!anacak olana ikinci ziraat ve köy l-J:n· 
gresi demek daha doğrudur. Bu birbcl 
veya bizim takd:rimize göre ikinci kon. 
gre bünyesinin ıöyle teıekkill edeceii 
yazılıyor: 

1 - Büyilk Millet Mectisi balan 
2 - Parti Umumi idare heyeti ba· 

lan 
3 - Vekiletler ve milstakil umum 

müdürlükler mUmesaillerf. 

4 - İstanbul üniversitesi ile Anka. 
radaki yüksek mektepler mümenillerl 

S - Matbuat mümessilleri 
6 - Milli bankalar mümeı:silleri 
7 - Ziraat kooperatiflerinin ve zira-

Yazan : Nizamettin Nazif 
at &anayii maddeleri üzerinde çalıpn 
ko~peratiflerin mümessilleri 

8 - Zirai maddeler üzerinde çalışan 
müesseseler ile "firma., larm mümessil. 
leri. 

Bu hali, bu çok şilmüllü bünyesi ile 
şu kongrenin genltletilmit bir BüyUk 
Millet Meclisi manzarası aldığı &§ikir
d r. Bizim ilk ziraat ve köy kongresi 
adını vermekte tereddüt etmediğimiz 

Kastamonu seyahati, nasıl Milli Şef:n 
baıkanlığr altında ilk müntehiblerin 
(yani vatandatların) bir kısnunın bir 
mevzu etrafında tamamiyle milli mabi. 
yette bir toplanmaları olmuşsa bu ikin· 
ci (yahut birinci) kongrede de yine ay. 
ni tekilde bir milli toplanma manara· 
ıı olacak. 

All.. Demek ki yüzde elll niıbetin. 

de köylünün ve ziraatçinın vatanı olan 
TUrkiye yilzde y\1% bir millt dikkate 
muhatap clacak. 

Ziraat Kongrcainde konutmak im· 
klnlanna malik olacak heyetlere, mil. 
eaaeıeJere ve phsiyetlere, 27 llkldnu· 
na kadar bot durmayıp, bu mlllt hart.. 
kete, Azami ıuret~e faydalı olmağa ha· 
z·rlanmalan, derhal çalıımala batla. 
malan, memleketi tnlJnilniln i}Uet etti· 
fi hedefe bir an evvel ulqtJrabilmelıc 
iç!n llnm aaydıklan prtlan flmcliden 
ııralamatan ve Kongrenin mesaisi eL 
nasında, böyle mUhim bir toplantıya 
ittirakbrini haklı gösterecek bir hüvi· 
yet sahibi olabilmeleri tavs:ye cdilebf. 
lir. 

Kont Ciano 
Don Peşteye hareket etti 
Roma, 18 (A.A.) - ltalya hariciye 

r ~ rı Kor.ı.t Ciano bu abah Budapeşte 
ye hareket etmiştir. Kendisine, Maca. 
ristanm Roma orta elçisile hariciye 
nezaretinin bir çok erk~ı ve bir çok ta 
n.r&_tecl refa!t11.t etmektedir. Kont Cia.. 
no ·Budapeştede Macar aevıet aaamla· 
riyle müzakere'erde bulunacaktır. 

"Glornale d'İtalia,, bu ziyaret mftna.. 
aebetue yazdığı bir makalede bu aeya.. 
batın bir dostluk tezahtırll olarak te.. 
l!kki edilmesi llzmı geldiğtn.l ve an • 
cak bu mUn&SP.betle Kont Cianonun 
Macaristanm da.but ve harici aiyaset 
lerint aIAkadar ede:ı meseleler ha.kkm 
da mUzakerelerde buluna.cağım ehem • 
mlyetle kaydeylemektedir. 

Budapeşte, 18 (A.A.) - Pe~er Lo.. 
yjd gazetesi Kont Cianonun Budapeş.. 
teye yapacağı ziyareti memnuniyetle 
tefsir ederek diyor kl 

"Macaristan, Berlin - Romn mlh. 
verinin birlik ve beraberliğini ~l:nz 
A vnıpa politlkumm ve kendi millt 1!11. 
ya.setinin UMUrlan olarak değil, ayni 
zamanda Ma.caristanm sadıkane te~ri
ki mesai edeceği bir gaye olarak g&-. 
me'rtedir.,, 

leh:standa nehirler dondu 
Varşova, 18 (A.A.) - Soğuklar git. 

tikçe artmaktadır. Şarki Karpatlarda 
kaydedilen hava ıUhunet'.nln en alçak 
derecesi ırfınn altn:da 30 dur. Birçok 
nehirler buzlarla örtülmü§tür. Nehirler 
üzerinde gemiler işleyememektedir. 

1 l:a~yan -- Fransız gerginliği münase!Jefila 

Bugünkü Tunus 
1574 yılında Tunus Osmanlılar eli. 

ne geçmişti. Tunus beyleri 1650 yılm. 
dau itibaren babadan oğula intikal e. 
den müatakil hüküındn.rlar halinde Tu· 
nıum idareye başlamıştır. Bu beylikler 
Osmanlı imparatorluğuna bağlı idi. Ge 
çe:ı asrın ortalarında Tunus topra!tla. 
n Avrupa devletlerinin nazarı dikkati. 
ni celbeti; 1839 yılında İngiltere, Fran. 
sa, İtalya devletleri bu memlekete müş. 
terek mali kontrol koydular. Fra:Jsa. 
Prusya harbinden sonra Tunustaki nU. 
fuzunu fazlalaştırmaya başladı. Fakat 
Osma.:ıb - Rus harbi ve Berlin kongre. 
sinden sonra İngilizler Tunusta Fran.. 
sızlara serbest nüfuz hakimiyeti br
raka.rak, Kıbns adasına yerleştiler. 

Fransızlar, daha. uzu.-ı zanıandanberl 
f alyanları bir rakip addettikleri için. 
Fransrz as~erleri 1881 se:::esinde Ce... 

lıktır. 2 - Şimali şarki bölgesi, iklim 
itibarile limon ve portakal yetiştirme. 
ye çok müsaittir. Bu mmtakada vasi 
portakal ve limon ormanlan vardır. 
3 - Şimali garbi bölgesi, zeytinlikler
le doludur. 4 - Merkezi dağlık arazi, 
otl&.k ve yaylldır. 6 - Cenup bölgesi, 
Fenike palmiyeleri ile meehurdur. 

Tunusun sahtı mmtakası 1400 kilo. 
metre uzu.,luğundadır. Bu mmtaka dUn 
ya yollarmm en bakim bir mevkilnde. 
dir ve SUveyş kanalı ile Cebeltlttank 
a!"a!!mda. coğrafi mevkii itibarile İn. 
gıUzlerin Hirı..distan yolu üzerinde çok 
ehemmiyetli bir mevkiidtr. 

Tunus tllke!eri Fransaya çok menfa. 
at temin ediyor. Mezruatı bol ve çe
şitlidir. Bir harp olacak olursa bu top 
raklar Fransız askerlerini besllyecek. 
tir. Bir senede istibsa.1 edilen buğday 

zayir, Tunus hududunu geçerek, lngiL 3,5 milyon kental. arpa 1,9 milyonken 
terenin de muvafakatile Tunusu kendi tal, zeytin 438 milyon ken.ta.l, oarap 
hAkimiyetlerl altına aldıklarını söy. bir milyon bektolitredir. 
lediler. İtalyanlar bu hakimiyeti 1896 Bunlardan başka. yaylalarda ve ot. 
senesinde tanıdılar ve Fransa ile yap- lak mmtakalarda beslenip yetişen 2.2 
tıklan bir a.:ılaı;ma neticesin.de, UmU- milyo:ı koyun, 1.5 milyon keçi, 153 bin 
mi Harpten sonra Tunustan bazı mm. deve, 191 bin katır \•e 468 iri boynuz.. 
\Gn.a:reu-. .,.,,. ı R na""1Vt:flS"""l'•nu~~IO.k". ,~~~-- ..-ao-

Osma.nlı devleti 1920 yılma kad:ır ginlikler akıtmaktadır. Nihayet top -
Tunustaki Fransız hakimiyetini tanı. rak altı zenginlikleri de bOtUn dünyaca 
madı. meşhurdur. Tunusta fevkalade fosfat 

Tunusun devlet reisi Tunus Beyi· madenleri vardır. BOttln dü-:Jyada bu 
dir. Fakat. icra! kuvvet esas itibarile madenden yapılan istihsalat 8 milyon 
Fra":lsız va.IH umumisinin elindedir. ton oldufu halde, bUtUn iBtihsalatm 

Beş, on gündenberi biltlin dUnya ga.. büyük bfr kısmı, ~ni O~ milyonu Tu.. 
zetelerini me~gul eden Tunus, şimal A1 mı.atan istihsal olunur. Bütiln made-:ı. 
rikasmda Fransız idaresi altında r.eıı.. leri Fraııs~ sermayed~lar işletme!. • 
gin bir ır.•ntakadır. Cenup ve garpta:ı tedlr. 
Fransız mUstemlE'kesi Cezayir, eark ve Fra.:ısa a.navahn topraklarile Tunus 
cenubu ~arkiden ltalyan müstemlekesi Beyli:1f arasında tayyarelerle munta -
Libya ile huduttur. ~imal hududunu zam hava pos~lan y ... par. Llma:ılarmın 
Akdeniz aahilleri teşkil eder. oynn.d:ğı rol de çok bUyUktUr.Bu Uman 

125 bin kilometre murabbaı mesahai lard9.:ı l'&PJlan ithal ve ihracat mlkta.. 
sathlyesl olan Tunusta. 2.160,000 ntlfus n bir ıııenede 4 milyon tondur. Dış ti. 
yaşa.makta. bunlardan 173 bl:ıi A~ caret sahasında da bu limanlar çok mil 
pahdır. 71 biıı.i Fn::lBIZ, 89 bini ttaı. him rol oynar ve bir senede Uç milyon 
yan ve sairedir. ton mal sevkedllir. Dahili ticaret baş. 

Tunus arazisindeki ntlfusun yUzde lıca Fransızlar eltnde olup rayiç akçe, 

97 si Arap, yUzde iki buçuğu Yahudi. Fransız parası franktlr. 

dlr. Bqbca §ehirleri, devlet merkezi Askeri Balamdan Tunuı 

GONON 

AKİSLERİ 

1939 
gelirken 

E1'"1 bir )"ıla girerken herke-
sin içi burkolmağA başlar. v 

Bir 7aş daha ihtiyarladım diye ..•. Fa
kat niçin kAnunusaninJn birinci gü· 
nünü, 7eni bir 1aşa girirormu~uz phl 

telAkki ediyoruz bilmem?? Bakınız ~İT 
nüfus kAğıtlarınıza... Bakınız eski e 
tarihi kitapların kenarlanndald ka. iy 
71tlara. •• Babanız ne )'azmış? Kiminiz l 
mayısta doğmuşsunuz; kiminiz teş· ve 
rinde... IJ"a 

O itibarla 1039 aenesfyle beraber lf eh 
yeni bir 1aşa girdJğinlze esef etmeniz e 
için bir sebep yoktur. O )'aş&, ya son
ratlan girecckshılz •.. Onun için mem
nun olunuz. Yahut çoktan girdiniz 
de hJssetmemişsia.lz bile ... Yine mem. 
nun olunuz! el 

Her halde 1930 dan, eltnde bir Illft· iki 
la ile herkesin ömrüne bir küme bal-~ 

ır 
çık &a\'uran bir duvarcı lmif giht •• 
korkmayınız. .er 

Zaten hepsi vehlmdlr. ır 

Korku a 
Korkmakf- Dünyada acaba kork- ~eb 

maktan daha berbat bir hakikat var 
mıdır? b• Jlar 

gi;rlndiilni bllmi~"Orum.. :.'akat gü.. a 
Veba denen miltbiş Aletin na.sıl t 

nün birinde \'eba, Bağdat 7olunda '!t 
bir kervana rastlar. Kenanm retsl ır 
\~ebadan sorar: ~ev 

- Nere7~ böyle? .. Acele acele ne- '1in 
nye gidiyorsnn 1 ~ t 

Veba ctwap verir: iıe. 
- Bağdada gidi)·onım. Bet bin ki- lıkı 

ştntn canım alacağım.. illa 
Dönüşte kervan relst Veba7a tek- U 

rar rastlar. Vo ona der kl: icr 
- Sen bana ) alan 8Ö) ledln. Bağ. 'mi 

datta boş bin kişlntn canını aıacaaını 
sö7lemlştln. Halbuki elli bin k16lnln 

e&lf~ftı, venr; 

1 
- Ben, der. Yine beş htlt Jdşbıin 

canını aldım. ötekiler korkudan öl .. 

dıııÇ~na kuvveti it: 
Bizim evin önünden sabahlan: 

''Çenpl sakızm ! .. ,. di7e bağıra balı· M 
ra bir adam geçer. ~ d 

Sabahleyin çen,;cl sakızı eatmağı 

nereden akıl eder? Orasını düşün

mem ..• Fakat bu adamın sırtında 7a.. 
run ÇU\&I bir yük vardır. O )'Arım 
çm alın da çengel sakızı oluşuna bar 
ret ederim .•• Ilu kadar çengel sakızı
nı acaba kime satıyor!? 

Babam bir gün kulağıma eiUerek 
f11 sözleri eöyledh 

ola.n Tunus ~hri 186 bin nUfusludur; 
Sfaksta 28, Biurtte 21 bin nutus ya.. 
pr. 

- Oğlum! Sen evU olmadığm lçha 
bilmezsin. Fakat dlln1ada kaynana 
denen bir mahluk vardır kJ, fa.z!a ko
nuşmaktan, ona buna ~ı ..uşmaktan 

çeneleri hususi bJr elAstUd7et pe7da H 
etmiştir ••• Fakat son zamanlarda 

lts.Jyanlarm Libya mllBtemlekesine gelinler, pek çaçaron olmuşlardır. 
komşu ola.n Tunus topra'dan Fransa. kaynanalarına ağız açtJl'DlJ7orlar. B11 
dan ~ok. İtalyan topraklarına yakm - ltJbarla ka)·nanalar. boş kalan çene.. 
dır. ltalya.n meclisinde Tunus taleple:-1 lertnı şimdi tengel sakızlle 07a~ıyor
tıitndi~ şu ts-10 gUndenberi Fransız. lar ..• Bu yarım çuval çengel sakızL 
larr.ı bu topraklar hakkmda yükselt.. tstanbuJun ;yalnız bir semtlndeld kay· 

Co~ft mevkii ltibartıe lkbsa.dt ba. 
lnmdıın Tunusu bet bölgeye taksim 
edebiliriz: , 

1 - Şimal bölgesi, ml\nblt ve batak 
tikleri (vermeyiz) sesleri blltiln cihanı nanalara bile az cellr. 

işaretler : ~-.--~---------~W'!..-WM-.ıılllıılll~•AAıllll"'dll~M· tutuyor. Yıllardanberi için, için yanan 1 · k ti., .,... rekabet a.te,ı Itaıyanlarla Fransızları Sim 1 IQI 

Çinli kardeşe ·' .,,_, armagan 

Antenler Akdeniz Jnrılarm~an Sandenfz k1. 
fllaı'llla, llimalAJ a eteklerine, Tibet t.öllerlne dol· 
ru bizden küçük ve beşeri bir armağan haberini 
taşıyor: Türk lAboratuvan Çinli kardeşe teksif e
dilmiş sıhhat göndermiştir. Bir hed17eden bahset
mek güzel bir şe7 de[tildir. Bunu kötü bir b~ 
gAmlık sayabllirtz. Fakat ben bunu As>·a.ııın kal• 
kmması hesabına bir fikir ve medeniyet hareketi 
addcttl~ıim için üzerinde durmak isttıorum. 

Diln) ıınm birçok 7erlerinde hAlA insan sıh· 
hati mikrobun 18ti1Aamdan kıırtanıamamıştır. Mlk· 
...... J*tı~ 4evirdlltl huı&n kuvveti b~an en 
._.it tedbirlerle in.de edilmektedir. Fakat bu hA,. 

Yazan: Sadri Ertem 
dfse ancak müsbet bir medeniyete, müsbct bir te· 
fekküre sahJp olan insanlar için kolay bir mm•af· 

fakı7ettir. Böyle bir medenl1et l~inde yer alanu
)'anlar ha7atJarmı mütemadi salgınlara terimde. 

ceklcrdir. Türkiye Çinli kardeşe gönclcrdiğl kü -
çilk hediye ile bir medeniyet dınıa.~m<la rüşdüne 

7enl bir ntımune vermiştir. 

Bu rilşt Aflya.daki medent kalkmma.nm beşeri 
hamlenin eseridir. 

Tflrk lAboratO\·armın insan 81.hbattnl koru· 
mak için hudut haricine eser gfimlcrmcsl beşerl
Jet hesabına s«-vlnllecek bir şeydir • 

• 

silah elde karşı karşıya getirecek o. . FJu tanare piyankosunun blletle
lursa. hangi tar&fm galip geleceği şim- rlnJ satan dilkkAnlara isim kalmadı 
diden kestirilemez. Çünkü bir Tunus 1 desek yeridir. Tail mAnuına gelebL 
meseleslnb bir cihan harbi doğiırabile lecek bütün kelimeler hemen hemen 
ceji ve bunun ne~iceslnde hangi mih. I kullanıldı: Tail, baht, kısmet, kader, 
verin galip geleceği, hangisinin mağ. u.ğnr llAh .•• 
lftp olacağını Allah tan başka kimse Aını şe7e dikkat etınlf olan bir.,.. 
bilemez. Şu kadar var ki, Tunus top • kadaşnn: 
r:ı!tlarm:h daha şimdiden İtalyan ve - Korkarım. gtlnlln birinde çince· 
Fransız 200.000 asker karşı kar§ıya den kelime araştırmağa kalkacaklar, 
ateş emri bekliyor. dedi. Zira bizim dilde tali mefhumu·~ _ 

ltalvanın Libyadaki umum! valisi Ma na ifa.de edecek bütün sözler tüken.ııvı 
rcşal Balbo, İtalyan Trablusunun en mlş gibidir. 
ga:rp mmta!calarına kad:ı.r askerini tah. Ona şöyle cevap verdtmı 

:;it ctme3e b:ı.şlamıı;tır. Bu askerlerin bu - Eğer başka bir dilden a~a· 
lundu"fu mevzi'er ttalvanlar tarafr:ıdan t'Aklarmı söyleseydin, belki ihtimal 

.:> • 

ço~ emek sarf edilerek ta.h1dm edil • verirdim. Fa.kat çlnceden. velev yeni 
miştir. Bu tahkimat öte taraftaki Fran hır şey yapmış olmak için - tali ma. 
s•z tahkimatrnm tam karşısındadır. nasına gelebllecek bir kelime alrp 
Tahkimabn arkasmda Avrupa silAh dtikktu ismi konuJablleceA'fno a~1• 
f'a"'rik hnn'l'l va ıl'\n P. n si<1tem ve im'tArı göremiyorum._ Çilnkil o çet• 
modern harp Aletleri )>etleştirilm1~tlr. 1 

rdll dlll kmuışan zavaUı milletin ta-

( ~"'' ıo """ aay/aıla) l lU JOk. H1IDIE'r HUNIK 



air kazanç ve bir kayıp 
Devlet Şurası I stanbul Be

lediyesi aleyhindeki tahkikat 
evrakı içinden ikinci bir da
va mevzuu çıka1·dı; bu ikinci 
Clava işinin baş kahramanı 
r.sabur Samidir. 

Bay Sabur Sami liomisyon
culuk işlerini günün birinde 
bir tarafa bırakarak Ermeni 
mezarlığı meselesinde bele
Cliye ile patrikhane ve müte· 
velliler arasına girmiş, onla
p-a hakemlil:ı yapmış ve bu iş
~eki hizmetine mukabil Er-

5
enilerden bir arsa almıştır; 
rsayı alır almaz derhal 

· 0,000 liraya satmıştır. 

lf/ erhangi bir ihtilaflı me

lşcinin hakkı korunmalı 
Yazan : Hakkı Süha Gezglrı 

Epey bir znınnn<lrr llcklenen miijdc, ni1lnyet gerc;cklcştl. "elek
ı·ik,, ten sonra, '.J'rıuın ny ~irketi ele nlınıyor, Bn toılrnğm nimetini, bul 
toprağın çocuğuna H·ı·ınek bir şuur 'c 'ic<lan borcnduı·. Tanzimntm 
lınyı·anlığı, ı•uhlar,l:.ı haya~ı lıir ~·ılgınlığa <föncl.iiğii gündenbeıi, mem
lekette refah ,.o hiiı·ri~·ct yalnız yalıaııcının hakkı dire tanııınuştı. 

}i'rengi üstün adam görmek, imrenmek için değildi. l\fodrese, 
dünya sen·ctinin onlara. "ahret nasibi,, ııin <le bizim 11ayınııza diiftii
ğiioe inanmakla ın unm·ılu. 

O meurcse, ki dini öğretmek için kurulmuş Ye miislünınnlığm 

diinya inıannulan i:;;tc bu lrndnr uzakln7mı';'tI. Her şey ruha bağ·Jıclır. 

JIC'r ı::cr kn\'\'<'tini ondan alır. Xitekim lın knYVct ka~·nngt knruyuncn, 
iş alnnlnrr, hcıl ynhıuıcılann elinde kaldı. Tiirk~yeyi a~ık pazar bilo 
değil, yağmn mryclnnı ısaydılar. So;pıı• soğana çe,·irdiler. 

Tiirk kenclini hul«lıığn gün, meşru knznnç onları doyuramaz oldu. 
J>nha hakrnısız, daha. kimsesiz, <laha i.iksüz yeı-clcre scrmarclcrini ta. . . 
ı;;ımağ<ı knlk"Iştılnr. Elektrik ve lı:ınıg:ızı~·la Tül'ld.ycdeki ynbnncı işlerin 
son ı-iperleri <le yıl .. ılıyor. Uizo bugiinleri gösterenlere ne mutlu! 

}i'akat hayrın t:uu olması için, Tı·aııımy Şirk;ct.i alınırken, zaYallı 
işçileı·in haklnrmııı çiğnenmemesine do çalışmak biı' viodnn borcudur. 

Şirkette, biri tekaüt, öteki c!ezn sandığı diye iki tcşckkiil ,·ardır. 

Ileş sene çalışan amelenin nylıldarındnıı yfızclc dört keserlerdi. Şirket 

de buna yüzde iki ekler bu suretle yıpranan nmclc, soıı günlerini f'elll
ketten kurtaracak bir istikbale bağlanırdı. Hizmeti on sene olanlarııı 

yüzde (Jürtlüne Şirket de yiizdc <lıi:irt kntaı·<lı. 

Ilngiin bu snndıklarda1900 amelenin alın teri mahsulü olarak bi· 
rikmiş yiiz binlerce lira ,·ardır. Şirket, devlete gc~erkcn bu haklarm 
dn sahiplerine ,·erilmesi hem knnnıf, lıcın vicdan icabıdır. 

J..;lcktrik Şirketinin lıiikünı ~te denimle oradaki sandıklar hesaba 

katılmamış Ye bunca Za\a1Jı nililllllll hakları unutulmuştu. llari, bu 
defa aynı hataya diiı;.iilmesin. 

.Amelenin, yıllnrc::ı süren fednkilrlıklnrı, fcragatleri bahasına bi· 
riktirilikleri bn para, Şirketin s~rmayesi at'asma kntılmnsm. Ceza san. 
dıkları <la Ül le. Gnzetcler, i-;çile1·in Nn.fra \TekalcUııc YC Cnrnhnrrcisli
ğine yıldıl'ım telgraflal'il~ başnı.r<luklarım yazıl or. Baro ikinci reisi
nin hakem tayin edihli~iıı.i de biliyoruz. l\lesele, aı1ık hiçbir tc,·ile sı· 
ğncak halde değildir. Yakmda zarnlh amelenin yüzii giilcccğini umu. 

)'Onız. 

lıelede hakem vazifesi gören Allllııllllıı,..AllllııllllııllllııA,_,_,__.._.._._. ......... ~~~~·----~--ılll'ılll'ılll'ılllllıılllllıı-.ı-.ı1111ı1111ıı1111 ......... _.._.._.._.._.._....-ıı..-ıı-111 
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-~imsenin bu hizmetine karşı · e·r ücret alması tabiidir. Bu 1 
•• cretin altmış, yahut altı yüz 
ira yerine altmış bin lira "vl-
ası bir suiistimal sayılmaga 

_ ~ebep teşkil eder mi? 

r Devlet Şurasının ortaya çı
~ardığı bu meselede ilk hatı
~a gelen sual bu oluyor. Fa· 

·tat bu, madalyanın ~a~~ı:'. 
t l,ir yüzüdür; öteki yuzun? 
t;evirip bakınca Scibur Sa~ı
~in altmış bin lira hake_m u~
._eti almak için be~edıyenıfl 

_~ki yüz kırk bi!!,. I~~a_~ı~ bır 
il.aktan vazgeçtıgı go;ulu>:or-

- ltıuş! Ve bu işte ad!ı takı bat 
icrasını icap eden cıhet de bu 

f 

n 

. . , 
mış .. 

HASAN KUMÇA YI \ 

Mersinliler 
limanın Biran Evvel inşasını 

İstiyorlar 
: Mersin, 18 (A.A.) - Üç gündenbe.. : 

-k devam etm~kte olan İçel 11 ~ongresi ııl 
bun akşam geç vakit sona .erdı. Es~st~ 1 

- ~ile'lder tesbit olundu. Bılhassa zıraı 
~tedi işi, pamuk ziraati ve Mersin lima: \ 
nın inşasr, kültür ve yol meselel:rı 
akkındaki dilekler üzerinde ehemmı~ 

• etle müzakereler yapıldı. Yeni ilyon·
urul üyeleri ve Büyük: Kurultay del:
eleri seçildi. Kongre delegeleri şerefı-
e Toros lokantasında bir ziyafet ve. 
· di. Bu ziyafette çok sam\mi hitabe 
apılmış ve hararetle a!kışlanmrştır. 

Halayın 939 senesi 
bütçesi 

Antakya, - 939 se:ıesi bütçesi ta -
en tanzim edilmiş, meclise veril -

iştir. Yeni bütçe, geçen yıl bütçesin 

n ancak 50000 lira fazalsile 1,060,000 

a olarak tevzin edilmiştir. 

Bu fazlalık, herhangi bir vergi ih. 

asından veya vergilere bir zam ya. 
llrnak suretile değil, ancak bc:ızin ve 

Ütün gibi mevaddm fazla istihlakin. 

en ve balık saydı rüsumundan temin 

dilmiştir. 

FC-
Diğer umrani işlere eskisi gibi geniş 

alısisat vazedilmiştir. ar. 
1 --------------------------------------il U • 

rın..~angal Kömürü ihracatımız 

ra

Bu sene memleketimizden Mısıra 128 

rı. mangal kömürü ihraç edilmiştir. 

~al U kömürlerin tonu 8-10 Mısşr lirasın 
~nl satılmıştır. Bu sene Mısıra Bulga 
ıtRw stan da 360 ton mangal kömürü ih -

~rp~ etmişse de Bulgarya kömürleri 
~la ·· k kömürlerine ı:ıazaran daha aşağı 
;et• alitede olduğu için tonu 5-ü Mısır li. 
tn. asından fazlaya satılamamıı;ıtır, . 

Gelecek h afta toplanaeak birinci köy 
kalkınma kongresinde ve ziraat 

neler görüşülecek? 
Beş senelik bir ziraat proğramı vücude getirilecek 

A k 
•• t •• k lk Bu arada memleketin çuval ihtiyacı. dard ambalaj sandıkları, travers, Tc!!ıl 

g"'rı u tur a ınma nı temi_n edece~ .olan jüt fabrikasr, O~· hamuru, kibrit fabrika~x . ihtiyaçları~I 
dıı ve ıhracat ıçın et konserva fabrı. ve memleket kereste ihtıyacmı te)Ilın 

b k k l 
k::tsı, memleket ziraat aletlerini ve ma- edecektir. 

an ası Uru masl kinelerini temin edecek olan ziraat alet Bunlar Ziraat Vekaletince hazırlan-
leri fabrikası, meyva ve sebze konser_ mış, tetkik edilmiş projelerdir. Gelecek 

d 
•• l •• ve fabrikası, belli ba§lı meyva ve sebze salı günü tcplanacak kongrede bunlar. 

U··şu··nu uyor istihsal merkezlerimizde tasnif, amba- la beraber iştirak edecek murahhasla-
Iaj, muhafaza ve sevk, domates, üzüm, rin yeni teklif ve dilekleri de görüşüle 

Ziraat 7ümgresi hazır1ık1arını yapaıı 

Birinci Köy ve Ziraat I{atkınma Kon 
gresinin bu ayın 27 inci sah günü An. 
karada açılacağrnı dün yazmıştık. 

Kongre gelecek salx günü saat 11 de 
'.Ankara Halkevi konferans salonun.da 
Yüksek Ziraat Enstitüsü: talebelerinin 
söyliyecekleri lstiklal Marşiyle açıla. 
caktır. Bundan sonra Ziraat Vekilimiz 
Faik l{urdoğlu açılış nutkunu söyl~ye-

cek. 
Bunu, talebelerin ziraat marşı takip 

edecektir. Bundan sonra kongre umu
mi reisi, umum reis vekili, üç reis ve 
fahri reisler seçimleri, 11 mesai komis-

yonu seçilecek:i~, . 
ikinci gün talı komısyonlar sabah ve 

öğleden sonra .clma'k üzere mesailerine 

devam edeceklerdir. 
ür.üncü gün komisyonlar tali komis. 

1,, n raporlarını müzakere edecekyon arı 
1 d. Do"rdüncü gün umumi toplantı er ı~ . 

1 C
ak komisyonlarca verılen karar 

yapı a , . 
lar müzakere e.dilecek. Kongrenın ka. 
anrş nutku okunacaktır. 

p Komisyonların tetkik edecekleri mc· 

seleler şunlardır: . . 
ı _ Teşkilat: Cumhurıyet Halk Par 

tisi prensiplerini realize edebilmek ba. 
kımından Vekalet bünyesi. 

2 - Bağ ve bahçe ziraati 
3 _ Tarla ziraati, 

4 - Hayvan yemi, 
5 - Hayvanat, 
6 - Ziraat sanatleri, 
7 -:- Merketing, 
g - Tedrisat, 
9 - Ormancılık, 

10 - Mevzuat, layihalar. temenni
ler, zirai kredi, sigorta. 

Kongrede müzakere ve tesbit edile. 
cek esaslar Ziraat Vekaletinin beş se. 
nelik programına ithal edilecektir. 

Parti programı her vekalete ı - Ya 
pıcı ve nümune olucu, 2 - yaptırıcı ve 
öğretici, hazrrlayıcı rol vermiştir, 

Ziraat Vekaleti bunlardan birincisi. 
ni: Akbank namı altında bugünkü .dev
let ziraat işletmeleriyle ormaıı işletme.. 
sini tevhit suretiyle yapılacak banka i
le temin edecektir. 

i\'kbank kelimesi "Agnkültür kat 
kırıma bankasr,, kelimelerinin ilk harf
lerinden alınarak vücuda getirilmiştir. 

Ziraat, baytar, orman kısım gibi sı
nıf iddialarına mahal vermiş tefsirler
den de sıyrılmak için Vekaletin adını 
da "Agrikültür Vekaleti,, şekline sok. 
mak mevzuubahistir. 

Akbank, Ziraat, Sanayii ziraiye, Or
mancılık şubelerini ihtiva edecektir. 

Bankanrn sermayesini, bugün devlet 
ziraat işletmelerine verilmiş ve devlef 
ormanları için düşünülmü§ sermayeler 
teşkil edecektir. 
Bnkanın ziraat krsnu, vasi pamuk zi. 

raati, jüt ziraati, geniş mikyasta Virji
niya tütünü ziraati, Soza ziraati, mey. 
vacılık, vasi yüncülük, sebzecilik, hay 
vancılık, 'seleksiy.cne tohum yetiştirip 
dağıtmak gibi işlerle uğraşacaktır. 

Bu uğraşm:ılar, milli sanayi ihtiyaç
larını, milli sanayiin inkişaflariyle mü. 
vazi surette ve en iktısad1 şekilde te
min, döviz getirecek mallarr kesif mik. 
tarda istihsali istihdaf edecektir, 

Sanayii rizaiye 'kısmr: Memlekette 
devletçe kurulacak büyük, küçük zira-
at sanayiini kuracaktır. l 

portakal usareleri imal istasyonları te. cek, Vekaletin projeleri ile murahhas
sisi düşünülmektedir. Yekunu on beşe ların dilekleri bir araya getirilip crta. 
öavanan bu fabrikalar için hazırlıklar ya köy ve zirai kalkınma programı mey 
lCifi derecede ilerlemiıtir. dana çıkacaktır. 

Ornum kısmı : Ormanlanmızt iılete- Kongrede pek mühim kararlar veri-
cek ve bu arada bilhassa ucuz ve atan. lcceği muhakkaktır. 

A 

Aşık ömerin ağıdı 
Ebedi Şefin AnkıU'a<la ynpılnn cenaze merasimi günii .Ankara radyo

sunda cenaze töreni tafsilatı verilirken bu arada Aşık Ömer adlı bir şairin 
llo "ağıdı,. okunmuştu. Atatürkiin öl iimüne ağlı yanlar radyo başında bu 

a6"1dı dinlerken bir kat daha içleri sızlıyarak luçlurmışlardı, Aşık ömcrln 
"Yücel., mecmuasına. verdiJ;,ri bu şiirini ora.dan alarak deree<liyoruz: 

Yok gayrı bizlere uyku dünek vay Gitti her ocağın söndü alevi 
Kime bel bağlıyak kime dönek vay Yer yüzü dedi~in bir ölü evi 
Yay amansız ecel alçak ıfelek vay Cihan türbe olsa almaz o devi 

Türklük yüreğfoi .daılasm gayri Türklük yüreğini dağlıyor şindi 
Cihan da bizimle ağlasrn gani. Cihan da bizimle ağlıyor şindi. 

:Ağla göiüm ağla yaşlar dil olsun Dönmüş denizler gözyaşı tasına 
Kurumuı dereler. baştan sel olsun. Dünya ortak çrkmış Türkün yasına 
Çiçek kara açsın çayır kül olsun. Her evden bir ölü çıkmrşçasına 

Türklük yüreğini dağlasın gayrı Türklük yüreğini dağlryor şindl 
Cihan da bizimle ağlasın gayrı. Cihan da bizimle ağlıyor şindi. 

En büyük -en güzel en yiğit ikayıp Gökler ağıtlar.dan titriyor kat kat 
Dereler denizler çağlar ağlayıp Düştü üstümüze gerilen kanat 
Rabbim de gözyaşı dökmezse ayıp Onsuz dünya yarım insanlık sakat. 

Türklük yüreğini dağlasın gayrı Türklük yüreğini dağlryor şindi 
Cihan da bizimle ağlasın gayrı. Cihan da bizimle ağlryor şindi 

Her gittiği yere o şan verirdi, o hep dolu tuttu boş atmadrydı 
:Arslan bakışınr görse erirdi Söz verince yaptı aldatmadıydı 
Kaşları yele.den nişan verirdi Onbeş yıl tek burun kanatmadıydı 

Türklük yüreğini dağlasrn gayrı Türklük yüreğini dağlıyor şindi 
Cihan da bizimle ağlasın gayrı. Cihan da bizimle ağlıyor şindi. 

Bakışları şimşek gibi çakardr. Bizdendi sevinci bizdendi derdi 
Yarını görürdü düne bakardı Biz uyurduk o biz'i beklerdi 
Kürsüye çıktı mı arşa çikardı Uyudu nöbeti bizlere verdi 

Türklük yüreğini dağlasın gayrı Türklük yüreğini dağlryor şindi 
Cihan da bizimle ağlasın gayrı. Cihan da bizimle ağlıyor şindi. 

Her belayı önler arda atardı Kuru yapraklara benzedik bu güz 
Derınandı her derde hemen yeterdi Her göz kan içinde sap sarı her yüz 
Babamızdı elimizden tutardı Milycnlanz bir babadan ô1uüsüz 

Türklük yüreğini dağlasın gayrı Türklük yüreğini dağlryor şindi 
Cihan da bizimle ağlasrn gayrı. Cihan da bizimle ağlıyor şindi. 

Kaybını yıldızlar bile bileler Gö~ düşsün toprağa toza belensin 
Kırıla kanatlar sola yeler Mezarına gece yıldız elensin 
Kurt kuş .duyup cenazene gelelcr Şehitler doğrulsun nöbet dolansın. 

Türklük yüreğini dağlasın gayrı Türklük yüreğini dağlıyor şindi 
Cihan da bizimle ağlasın gayrı. Cihan da bizimle ağlıyor şindi. 

Millet Atan gitti başın sağclsun Dünya hem kahrolur hem onu gömer 
Ölümü devr açsın yeni çağ olsun Yı!dızlar kandildir semalar kemer 
Dağlar birer birer yanar dağ olsun. Sus boğulayazdın sus Aşık Ömer 

Türklük yüreğini dağlasın gayrı Türklük yüreğini dağlıyor şindi 
Cihan da bizimle ağlasrn gayrı. Cihan da bizimle ağlryor şindi. 



Hüsrevin dediğini yapmaktan 
başka çare yok 

Herşe yden ev~el Gök boğayı ortadan ~ 

dır. Hem 4e çok 7akıtıklı ft uta il 
l>l. Onu kendim ze ve içimize dah 
yakın görmek isterdim. Sen nuıl b11 
luyorsun? GörmUo olsa o sem mu 
hakkak çok belenlrdl. Oııun. rutn 
le bir adam olmadıtını blllyoraun, da 
ill ml? O da bir prensmlı. HattA o 
rada babasmın terine g~lrmek bil kaldırmahdır. Fakat .. 

h11susl dairesinde çok attsltı blr sa.. durdu. Onu bqtan ayala kadar bir fstemlşler cıe ... 

londa bir aşalı bir yukan dolaııyor- defa daha ıUzdtl: 

-42-

JIJlçln ıankl bu söz bir senetmlı de 
mQhUrlenmesl lAzımmış gibi yanatı
nı kocuının dudaklanna uzattı ve 
kollarını yeniden onun boynuna do. 
lac1ı. 
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PRENSES StRAB., 

Prenseıı Slrab lıarem kısmındaki 

du. O kadar sinirliydi kl elluinl sı
kıyor, bUküyor, parmaklarını çıtıatı. 
yordu. 

Jlllsrev salonun kapısında ayakta 
dııruyordu. Orada bekçlllk ettllfne 
şUphe yoktu. Kapının satına dUşen 
kuytu köşede tse başka bir adam du-
vara göm Ulecekmlş gibi sinerek a
yakta bekliyordu. ikide bir gözleri 
kapıya, sonra safdakl atrr ıaı per
denin arahtına döntıyordu. Bu actam 
Flruzdu ve baskına uğramaktan cok 
korktuğu her halinden anlaıılıyorda. 
Kapı vurulunca şal perdenin arasın. 
dan sOztllerek Prenses Slrabın 7a. 
tak odasına kaçmak lçin hazırdı. Çttn 
kU ora7a hiç kimse giremezdi. 

Prenses Sfrab Flruzun kartıımcla 

- HttareTln decUttnl f apmaktan 
başka çare :yok. Sen ne denin 1 

- Her feyden eVYel Oökbula11 
ortadan kaldırmalıdır. 

- Niçin? 
- ÇUnktı hUkUm4ar her ıerl ona 

soruyor. Behnıon ve Kubadla anlat· 
mışlar: Behramı diledikleri yola stf
rUkllyecekler. Flruzan. bqkalarının 
verdlll akılla 19 gOrme.s. Oökbuta ı. 
se onun dlledlll glbl çahşmuına 

meydan vermlyecektlr. Zateıı Gök. 
bula ortadan kalkarsa Behramın hlo 
bir kuvvet ve nfttuzu kalmaz. Hentız 
vezlrlffe ;yerleşmemi, Ye ordu7U co
ğalmamışken kenara atmak pek ko-o 
Iay olacaktır. 

Husrev aöze kanıtı: 

lngilterede bir tıp talebesi 
neticesinde ölünce 

kaza 

Dört senedenberi evli olduğu 
I 

- Bence Gökbuta kolay kola7 tu. 
zata dUşecek adamlardan defli. :m. 
ler l>G1le bir tefe gtrlşlr de sonuna 
ulaştıramazsak pek kötU olur. Hal
buki babam vezir olduktan sonra 
•ür&mdaD QOk kUVl'etll bir ordu ile 

meydana çıktı 
i lngilterede bir ail&h patlamaaı ne. 
ticesincle kazaen me:ı bir tJp talebesi. 
nin, dört senederıberi gizlice evli ~L 
dufu meydana çıkmakla halk a.rasmda 
bir merak ve a1Aka uyandırmıftır. 

Bu talebe ile evli olan kadm. genç 
kocasmm mesleğine halel getirmemek 
tçi:ı evli oldufunu saklıyordu. 

Bu kadm, Con Smlt is.imli J'lrmi iki 
· yaemclaki 'bu ~ k~ ,m,nı ya. 
emda öJmU, kncumm cemresi hen 
kaDanad•• ~ aruınd& gue
tecn.re pnJarı ~~: 

"Başımıza gelen f eliket bir olsa. iyf .. 
Xocamm ölftm haberini ala:t annesi, 
Uç gUn sonra kederinden matı. 8lm. 
dl her ikisinin birden cesetleri yakı'.. 
1arak kilileri birlikte g&nUlecelctir. 

Kocamla sevilerek evlenmttttt. 
Ben, i.zdivacmıızm onun talıailine bir 
ma.:rl tefkil etmesinden Jı:orktuğu.n 
içindir ki. bu BJm dalma gizil bıtuyor
dttm. Hattl kendi anaJarmm ve baba. 
Ja.rimız blJe bu izdivaçtan haberdar 
dellldt. Yqadığmıız feda.kir hayata 
rafmen o kadar mesutuk ki ..• , 

Sevgillslnin ölllmll. ~ kadım o ka. 
tıar fazla mlteealr etmiftlr ki cloktOr
lar onun cen"'eeinde bileı bulunmuma 
müsaade etmiyorlar. 

Karamazof Kar~eşler 
Yazan: Dostoyev•ki 
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kadaı herkese pmpanya ikram ettim. 
Uç cin ~ tınllqtun. Soma umr 
mJllD ki, bu kadm Oenim oldu? .. Ne ge
cer. Kaltaizıı ricudU. tam bir yılanı 
andınyor. Sol •Y•lmm kilçilk pannajı. 
na nnncaya kadar, bacaklarmda. her 
y~e bu ydauhpı izleri var. Bana 
ayaiım okptıp aptilrdti, ICAra: 

- Al, beni, nikihla. ama dövmiyecc
line ve latedilim aibi yapmama mani 
olmıyacalma da .as ver. 

Decll ve km-ana kıYrana ıWmeie 
bafladı- IWi da alilUyor ifte ... 

Dimltrl, hiddetle aJ&ia ~ıı. halli}· 
de z~ 0Jm111 bir Mrlıot edatı nrdı. 
CNSıleri mı.nmıttı. 

- Cic1cli mi lll11Uyonun1 •• Apbey, 
b8yle bir evlenme sıersek olabilir mi? 

- Jtler ran olun.. nleneceiim- Ot 
muu, ylDc yamada blacaiızn. Kulu 
1ıılW o1MaimL Sana cellııce AH:ıop.. _ 

M1tJa eean 8nDnc1e durdu. Kuvvetli 
elledyle 4eUkanhyı ince bir fidan gibi 
ı~e1n 

Sen, masum ve bakir çocuk, sen 

bütün bunlar .n \lit nevi Jıezeyan oldu
ğunu bilir misin? •• Bu uyıklayııta bir 
haile. saklıdır. Evet korkunç bir haile ... 
Ben, aefih, çapkm bir adamım, çılgın 
bir katil ıelabilirim. Ama Dimitri Ka. 
ramazof, hiç bir zaman ldi bir hınu 
derecesine dütemu. Dciil ml? Hayır, 
yanılmııız .. Meseli, itte ben, buıUn bir 
hırsızım. 

Grofinikaya liy k olducu cezayı ver 
mele &iderken, Xaterin tvanovna, be
ni çaiırttı ve cizli tutulmaaını yalvara· 
rak, Moıkovacla1ri im kardeıine ıön • 
dermek üzere üç bin ruble verdi. Bu 
gönderiıi ıehirde ldmaenin lSirenme.. 
meıi için de parayı, J)qka bir yerden 
postayı verecektim. Grlpikanın evine 
cebimde bu üç bin frankla &ittim. Pa
ralar da "Makroi., deki ziyafetlere ya· 
radı. Senra ıUya poetaya vermiıim aL 
bi yaptım ve makbuzu da bir türlü ne. 
reye İcoyduiumd' '2atırlayamadım... E, 
Aliyopcık !... Bu itlere ne denin ba
kaymı. qı. tfmdi, IC~fate~ JU: 
··~t,rina,. ~ .cld~f':· Olan biteni 

buraya gelecek btltOn itleri kencU e. 
llne alacaktır. Ne Oökbula ne de 
Behram onun ka11ıam.da 4urab1Ur. 
Her ,.7. htlktlmdarm babamı vellr 
7apıt> da buraya çaltrmaıındadır. 
Xua bir zamanda )'tls bin asker top. 
layabtllr ve Araplara da ancak böyle 
bir kumandan ka11ı ko7ablllr. 

SJrab bu 80sJerl dikkatle cUnlemlf, 
dUt11nme7e 'Ye J'lruza 10rma7a blle 
lUzum görmeden: 

~ Çok dolna 167lUyoraaıı. Ben ela. 
yıma gtcllp 1lSylf7ecet1m. 

Demittl~ 
Sonra yatak odum& geçU. Blraa 

sonra oa lkl Urftl ıaçlanm omuzla
rm4aa ıöiallM 4oinı aarkıtmıı oJ. 
dulu ha14e c1h4S.. BatmAa SU. bir 

fsibl~ltJiüRıKfMW~ · 
bir cebken, belinden atal181nda al. 
tnı Te inci ltlemeu kml bir talnr 
vardı. saraıııı muhtqem dikorlan. 
na bu bı!ar 1'11un Te matrar bir 
kız, ancak 1naluablllr41. On )'edl 7&
tuwı bitin taallllae ratmea JGslt. 
rinde olsun ve lhUraalı bir kadmm 
balattan nr4ı. Hftsrmn Dntındeu 
geeerken pek tattı bir pktlde gUlttm 
sedl: 

- Burada beklet 
DecU. 
mıer bu ıen~ kız dikkat etmiş ol. 

ea1dı, o 1'aklfıklı delikanlıya k&1't 
du7dulu va g&ltercUll sevginin ay-t 
nı harareUe tarıwk görmedllfnl an
la:racaktı. Btlırevde ıevctll1e daha 

anlatacak Ye diyecekliıt 1d: "Alabeyim 
tam mlnuiyle bir çılgındır. Sidn para 
nuı postaya '\'erecek 1erde emanete hi· 
yanet etmJf ve vurpatluın, çaloyaum 
yemif. Yahus Dlmitrl ll'iyodoroTlç bir 
hırmz delildir. tıte Uç bin nıhlenis. O. 
nan hllrmetlerini kabul edln w parayı 
kendiniz JOIJa)'ID,,. Em. ama, bu pa.. 
rayı nereden bulacap? 

- Dimitri, HU talih.ınin fakat asli 
1181Ulettijin kadar fena adam delillin ı 

- ıcaı.,,,. bir Jmrıam llbrü itin i
çinden tertemis çıbcalrmı mı tanıyor· 
aun. Hayır ... Böyle bir niyette delilim. 
Bu kuneti kendimde gCSremlyorum ... 
Yok canım. •• Grofinibma döaecePm-•• 
Belki daha .cntalan o ip de ~· 
Ama timdi, dedim ya, Grotinika var. 
Derimi onun etiiine adadım. 

- Yani? ... 
- Kabul oclene, onula nlenece. 

ğim... Apldan celdiii .akit, ben Ata
ya çıkacapm, onlann pabuçlanıtı boya 
yacalım, temaveri huırlıyacaiun, öte
beri aJmaia FdecejiGL •• 

- Katerin i'YBDovna, naı·l bir anp 
cehennemi içinde olduiunu anlayacak 
ve seni tffedecek Dimitri. O, zekt bir 
lmdır. Senden dalıa talfi\.ıis, .daha za
valh bir insan bulunmıyU.fınt inana. 
CÜ. 

- Hayır affetmiyecek. Bu lıte his 
bir kadının: afleclemtyeff'lr bir ~irkin. 
1i\ Vll.f •n iyi~ )lfcfıir~ ~ mu,un.? 

yakın olmaktan dolan bir saadet de. 
ttı. aotta~ bafka ihtiraslara kavuş. 
mak Umldlnl oolaltanlann '\'ahtf se• 
Tlnct vardı. 

Prenses Slrab tapı4an çıktı. Ora .. 
dakl iri yan Te stlt.hlı lkl upta: 

- tçerl kimse glrmlyecek!. 
Dedikten. sonra btl:ytık salona doğ. 

ru yttrttdtı. Hemen. onun lkl adım ge. 
rlslne iki cariye ile iki haremafaıı 

katıldılar. 

Yezdl Cerd odasında necUmlerln
den blrl;yle satranç oynuyordu. Pren. 
ses Slrabı çok severcU. Bunun lçln 
de dlJedltt zaman dlledlft 7erde onu 
ziyaret etmek haktmı '\'ennlştl. Bu 
sefer de prensesin geldfffnl henUz ha
ber vermişlerdi ki genç kız kapıdan 
glr~l ve dosdoğru htıkUmdara yakla
tarak dlı çöktfl. 

Prenses Blrap aabırsızl&1117ordu 

HtıkUmdarın biran nefea almat iti 
durmasından istifade etti: 

- Anlıyorum. Fakat Prem de ols 
bir yabancıdır .,. evlidir. 

- ETU olsun! Bu onun blr 4efa da 
ha evlenmesine engel sa~lamaz ki 

1 
- Sevgili dayı, ben kencUml defi 

sizi dUşttnUyo'rUm ve buna dair ft 
kf rlerlml hemen st:sylemetuıım il 
zımdrr. Behramuı ftzertne aldılı t 
becerecettnt hlo ummu7orum. Dalı 
kuvveUl ve tecrtıbell vezir l&zım. 
raplar hudut bo71111da efmdlllk ul 
duruyorlat, çUnttı askerleri hastalı 
fa tutulmuş. Fakat çok geçmeden g 
ne akınlara devam edecekler ve bu 
raya gelmek lstl7ecekler4lr. Onla 
Flruzan gibi zengin ve askeri pek ço 
olan bir vezir geri atablllr. 

HUkttmdar sol elini uzatarak onun Yezdl Cerd konuşmak lstedlll me 
ellnJ tuttu ve kaldırdı: ıuun dettftlrllmesfnden hotlanma 

- &ura7a otur le'Yglll yetenlm! mtŞtJ. Kendi kendine: 
Geldfflne çok iyi ettin. Artık bu 0 • - Demek ki henUı bunu açma 
yundan da usannuıtım.. Seninle konu~ manı gelmemlt! 
~rut. Zaten UzlemlşUm. Ne var ne Diye dttıtındU. Bu sırada preue 
yok bakalım! Hem sana sö7llyecek- Slrap uzun uzun birçok şeyler anla 
lerlm de var. tryor, blkUmdarı Nehavent Jılerze 

BIJYle OnUndekl satranç tahtasını banı Flruıana başnılrllll verme1 
azıcık itti. Vezir devrildi. Oraya ba. kandırmak fcm bin dereden su ce 
kan Slrabın yUztı belll belirsiz a"f.· rlrordu. Behramı UrkU.tUp de ctırtı 
dınlandı. Vezirin devrilmesi ona ha. tfl cıkarmamuı Jcln Flruzana glıll 
yırlı bir fal olarak görUnmUştU. HU. haber vermell7mlf, 'P da ansızın el 
kUmdarın karşısındaki nedim, takım· altmış bin hatta 711• bin klfl ile Jıl 
lan topladJlı gibi geri ıert giderek daylne geJmellymlf. BG7lece h•r şe 
blr kenara çekildi. Yedi Cerd sordu: yoluna girermiş! 

- Şu Firuz deııllen aptal herifin Yezdf Cerd bu genç kıZIJl, br. şlc 
baıına gelenlere sen ne dersin? Az blris.nfn sözlerlnl tekrar ettttme ıu 
daha bizi de Aleme gUIUııe yapacaktı. he etml1or, bununla beraber dini 
Bereket Tersin kt Gökbofa tam za- 7or gibi görUnUyordu. 
mamııda )'ettıtt. Dotrusu bu dellkan. Genç kız söztınU bltlrdltl zama 
1ı çok hoşuma gidiyor. Artık ondan cevap verdi: 
batta ktmse7e lnanam11onım. O mu. - J'lrunıı tecrllbell bir ku~anda 
hafız kaldıkça kendimi pek rahat.JJQ c\lr. Fakat on~ gUvenllemez1 
ırı7oı uW. ·, ...,.,., ) • ı •tı se'.'llb>11"'"',. .. ~ • F 

PrtDSea Sirap biraz kısardı: 
- Size sö7H7ecetleifm vardı. Beni 

T&lnız olarak dJnlerieiılz? 
Yncll Cerd kenarda duran nec11mi 

tearet ederek: 
- Jııllrkakm 1anıııda her teri &a1li. 

yeblll181rı! 

Dedi. 
-Oyledlr. fakat bunu baıka hicbtr 

erkettn duymamasını isterim. 
Jllrkak çıktı. Yeıdl Cerd genç kı

sın aözlerlnl hJç beklemeden. onu baş. 
tan arala kadar sUzdU. Halinde ve 
bakışlarında. "bugUn de çok gUzel
aln !., mi.nası okunuyordu. Prenses 
Slraba blrdeµblre sordu: 

- Gökboğa yakışıklı blr delikanlı• 

- Nedir? 
- Ona Uç bin rublesipi iade etmek. 
- Oüzfl, ama bu parayı nereden bu· 

lacajız? 

- ••• r 
- Bak, dinle... Benim iki bin rub

lem var. ban da bin ruble verir ve be. 
sap ta temizlenıniı olur. 

- Çocukluk et~c ... Sen .daha refit 
bile deiilşin. Paran vasinin elinde. Hal 
bu1d it acele. Yann çok ıes kalmıı .c.. 
lacağu. tyiıi hadi iltti~a (it, iste. 

- Babamıza mı? •. 
- Evet, git ondan bu parayı lıte. 
- Dimitrl, Dim'tri adama hiç o, pa-

ra verir mi? . 
- Biliyorum yavrum, biliyorum, a

ma, ıen de ilmitıizliğin ne demek ol. 
duğunu bilir mis:n ? ..• 

- Eveti 
- Dinle Aliy.op, babam, belki ka. 

nunen bana biç bir iC:Y borçlu değildir. 
Fakat ahlaken borçludur. BugUnldi yüz 
bin rubleyi qan nervetini, benim an
r.emden kalan yirmi sekiz bin rublemle 
kazandı. Bütün bunlara karı hk olarak 
yalnız üç bin ruble versin, hakkımı be· 
lal edeceğim. Ruhumu cehennemden 
kurtaracak ve bu i inden o. 
nun da birçok ırüııahllan 

tn. 
- Metelik b le er ece'k Mıtya ! 
- B1yo Ve ecegine ben 

dekan m H IOft hldiaden ıoa-

Iun11 slze rehin vermez.dl. 
- ö7ledlr ama .•• Blr def,. dttşUn 

ylm ve daııışa;yım ! 
- Kime danıfacakauuıT 
- Mesell Btlırama ... Hayır, h· ~ 

ona böyle bir ıey danışılmaz... Gi k 
boğayla konuıurumı 

- Gök bola Ue mi? 
- Evet ;ya .•. Su Firuz dennen ma 

rabaz herifin çevlrdlll 0711nlarm ı 
yOzUntt çabuk ve ne gttıel me1d 
çıkardı! 

- Gökbofa buna raıı olmazı 
- Behram olur mu? 
- Oda olmaz? 
- O halde?., 

ra hiç bir ümit kalmamııtır. Dahası d 
var. Babamız, Grofinıkanın beni 
evleneujini henUs 4i1n haber aldı. O 
bu kadının karakterini iJl tamr. Be 
onun yanında itibanıu arttmnak iç· 
bu parayı seve &eve verecek. Malam 
babam da Oroıinikaya delicesine tut 
kundur. Sonra, ıunu da bil ki bet · 
denberi, babamız, beı yerinden mllh 
lü ve üıtü pembe kur.dııte1er ile 
bir zarfa yUıfük kaymelerclen 11ç 
ruble koynnıttur. Olup bitenler ıı 
gBziimden kaçmıyor, anlı:Jronun 
Zarfın üzerinde: ''Eler bana ıe1me 
razı .eluraa, melek Gr91inDrama., .azı 
ri yazıhdır. Bu satır, kendi eliyle 
Dl.!ftır. B6yle bir paranın aynlcSıtım 
kendisi kadar emin olduju upk 
merdiyakov.dan baıka kimle bilmez.. 
te dört &ünW ..,,._. ıe 
bekliyor. Çün1dl GrcıPdka~ ona' 
gelirim•,., diye kaçamaktı bir haber 
J.aımJtr. Buraya niçin saklanchpm 'f 
kimi pzetlediiimi timdi .,Jadın mı 
Kaltak, oraya gidene, ben artık on 
la evlenemem .•• 

- Onu mu bekUyonuıı? 

- Evet. Bu_ oda, bana Toma !ıi 
biri tarafın.dan hazırlandı. ~u adam 
nim takımımda neferdi. Geceleri c, 
liyor, günô"uzleri de ben. Hanımla 
hiç bir ıeyden haberleri yok. 
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Şiir 

Yağmur damlaları 

Küçük yağmur damlaları 
Böyle nerden gelirsiniz? 
Şıkır, şıkır, şıkır, şıkır 
Bize usanç verirsiniz. 
Küçük yağmur damlaları. 

Bugün sizin yüzünüzden 
Bu odaya kapandım ben; 
Oynıyayım bırakmazlar 
Anlamam ki ne suçum var! 

Penceremin camlarında 
Neden böyle coşarsınız 
Penceremin camlarında 
Şıkır, şıkır koşarsınız. 

Yaramazsın derler bana 
Bense bakıp bakıp sana 
Damlalarla oynuyorum 
Rüzgarlarla oynuyorum! 

Şimdi annem görürse eğer: 
- Ya vrqm hasta olursun,, 

aer. 
ister Ağla, İster haykır. 
Bizim bahçe bütün çamur, 
Şıkır, şıkır, şıkır, şıkır 
Ah bu yağmur, ah bu yağmur 

E. Recep 

"Bir milyon Türk ayda bi
rer. lira biriktirseler yılda 17 
milyon lira birikir. I şte millet 
servetleri böyle toplanır ve 
böyle çoğalır." 

* •• 
"Kış gecelerinde misafirle

rine, kuru üzüm, incir, fındık 
Mal at ya kayısısı, Antep f ıstı
ğı, badem, ceviz, elma, por
takal ikram et." 

• • • 
"Portakal mevsiminde, boll 

bol reeçl ve şurup yapmayı 1 

sakın unu~ma." 

Marmaıa bölgesi illerinden 

BURSA 
Bursanın tarihi değeri, türlü 

değişmeleri çağlardaki 
Sanat ve endüstri bakımından yakın zamanda 

ilerlemeler nelerdir? gös:ermiş olduğu 

Bursaya İstanbuldan ti.irili yollarla 
gidilir. Yolların en başında Mudanya 
yolu ile Yalova yolu gelir. Mudanya 
ya lstanbuldan vapurla zidilir. Ora. 
ya varıldığı vakit hazır bulunan ve va 
purun yolcularını bekliyen trenler bi 
zi kısa bir zamanda Bursaya ulaştı
rır. 

Yö.lvva yv1u, hc.pinl.c.IU LJU.Ul:;l o~"-l 

köprüden Yalovaya kalkan vapurlarla 
Yalovaya gidilir, orodan da otobüs 
ve otomabiUerle Bursaya ge\;ilir. 

Bursanın tarihteki adı: 

Pruzadır. Şehir Miladdan 250 yıl ön 
ce Kartaca kumandanlarından Anibal 
tarafından kurulmuştur. 

Eski Pruzanın mevkii şimdiki Hisar 
mahallesidir. 

Bursanın tarih durumunu inceler
ken, çok zaman sonra buranın Bizans 
hlar tarafından ele geçirildiğini gö
rüyoruz. 
Bursanın pek meşhur olan kaplıca. 

lan, Bursayı Bizanslılar ele geçirme
den önce yapılmağa başlandı. Bi 
zanslılar yanda kalan kaplıcaların ya 
pılma işini tamamlamağa çalıştılar. 

O zaman çok sıcak olan suların so 
ğutulması için bir çok tedbirlere baş 
vurdular. 

Osmanlı İmparatorluğunun kuru. 
luş devrini okurken Pruzanın Orhan 
Gazi tarafından ele geçirildiğini görü
yoruz. 

Burs:ı. Edirnenin ele geçirilmesine 

---- ~"'-~~=== 
kadar Osmanlı İmparatorluğunun ida 
re merkezi olmuştur. Osmanlı İmpa
ratorlarından çoğu burada yaşahı.ış
lardır.-

Tarihi bundan sonra incelerken 
1920 yılında Bursanın Yunanlılar ta.. 
rafından işgal edildiğini görüyoruz. 
Daha sonraları 1922 vılınl.11. 11 avırı
lünde Yunanlllar, Ulusal ordunun kar 
ş··ında üç taraftan darmacbğınık bir 
hale gelerek Türk ordularının önün 
den kaçmak zorunda kaldı!ar. 

İşte, o tarihten sonra Bursa Türki-

Süt, tereyağı ve peynir 
SÜT - En besleyici bir gıdadır. Ha. 

yatta insana lazım olan bütib değerle. 
ri içine almış bulu:ımaktadır. Yeni do. 
ğan çocuklara ve hastalara pek fay_ 
dalıdır. Midede kolay ve çabuk hazıno
lur. Sütü muhakkak surette kaynata _ 
rak içmelidir. Şeker ve kahve atıldığı 
vakit te daha çabuk hazmolur. 

TEREY ACI - Taze tereyağı diğer 
yağlardan daha çabuk hazmolur. Ha. 
va ile çok karşı karşıya bırakılacak o. 
lursa bozulur. 

İçine tuz katılmamış tereyağı saha 
iyidir. Tereyağı yemeklere katılınca 
<laha fazla yemeği besleyici yapar. 

ye Cumhuriyetinin en güzel illerin
den biri olmuş ve her gün Bursanın 
biraz daha güzelleşmesi :çin çalışıl. 
mıştır. 

Bursada en fazla zeytin yetişir. Bu
raya Türkiyenin zeytin ambarı de
mek de pek yerinde olur. Bundan baş 
ka ficl~nr.11ı1c · - --:w. ı..-1-·-·-
dan da ilerledi ve meyvecilikteki öne 
mi arttı. Bugün Bursanın şeftalisi ve 
kestaneleri çok namlıdır. 

Geçiboynuzu, elma, armut ve diğer 
meyveler de yetişir. 

Bursada ilkbahar havası ipekböceJ 
ği yeti~tirme havasıdır. Y:..izlerce dut 
ağaçı bu meYsimde ipek böceklerine 
yiyecek verir. 

Bursanın 200ü geçen ipek ve doku 
ma fabrikası vardır. Bunlara en son o 
larak geçen yıl bir de Meri:ıos fabri
kası ilave edilmiştir. Merinos fabrika 
sı her gün 12 ton yapağı yıkayıp, bu
nu iplik haline sokmaktadır. 

Fabrikanın 1200 işçisi -re 60 işyarı 
vardır. 

Bursa ayni zamanda en güzel spor 
memleketlcriden biridir. ~n yüksek 
dağlardan biri olan Uludağ 254.0 met 
re yüksekliktedir. Kış mevsiminde bu 
raya yüzlerce sporcu ve halk gider, 
kayak sporları yaparlar. 

Siz de Bursaya giderek cranın kap. 
lıcalarını ve belli başlı anıtlarını gö
rünüz. 

"' ~ 
Kışın fakirleri 

arasında 

Kuşlar da var 

Acar sabahleyin gözleıini açtığı 
zaman sevinçle yatağından fırladı. 

Pencerenin etrafını küçük kuşlar sar 
mıştı. Kardeşine seslendi: 

- Ayşe, Ayşe! Kalksana Kız! kalk 
bak! Ne güzel kuşlar gelmiş. 

İkisi de birden pencereye koştular. 
Bu güzel manzarayı sevinçle seyred.i 
yorlardı. Fakat, titreşen küçük kuş
lar birer birer bahçedeki kümesin ya
nına doğru inerek orada, tavuklardan 
arta kalan yem kırıntılarını topladık
larını gördüler. 

Şimdiye kadar bahçelerinde bu ka. 
dar çok kuş görmem.işlerdi Bunların 
arasında güvercinler, siyah halkalı 

kumrular vardı. 

- Ağabey1 bunlar aç kalmışlar ga
liba? .. 

- Evet, baksana her tarafı çamur 
kaplamış nereden yiyecekler bulacak 
lar, yarın öbür gün kar yağacak, her 

yccek bul~ak iÇin- d~ha çok zorıu'k 
çekecekler ..• 

- Haydi bunlara biz yem verelim. 

- Peki, sen ekmek tenekesinden 
bir parça ekmek al, amma bayat ol
masın. 

İki kardeş bahçeye koştular ve ek
mek kırıntılarını kuşların önüne 
doğru attılar. Zavallı kuşlar ağaçla

rın üzerinden onları gözetliyorlardı. 

Evvela güvercinler ekmek kırıntıla
rının yanına yaklaştılar. Onları görün 
ce ötekilerin de cesareti art.tı. Hepsi 
birer birer oraya toplandılar. Ayşe ile 
Acarın attığı ekmek kırıntılarını ye 
meğe koyuldular. 

Şimdi, etrafları kuş dolmuştu. A
yakları diblerine kadar yaklaşmışlar
dı, nerdeyse avuçlarına ~eleceklerdi. 

Bir dakika içersinde yerde bir şey 
kalmamıştı. Acar kardeşine seslendi: 

- Ayşe koş koş, bir parça ekmek 
daha al. Bunlar çok acıkmışlar ... 

- Ha, şöyle, diyordu. doyun baka
lım. Yarın yine veririz. Şimdi Allaha 
ısmarladık. Bizim de karnımız acıktı. 
Sonra okula geç kalırız. 

Hafla i i 1~e neler oldu : 1 

PEYNİR - Salamura peynirler çok 
besleyicidir. Doktorlar peynirin et ye. 
rini tuttuğunu bile söylüyorlar. Pişiri
lerek yapılan peynirler daha iyidir. 

Hafta içinde neler oldu : 2 

Bu hnftanJn t>n önem1i konularmd an blri Re.isicumhur tsmet İnönünün 
Eonguldaja yaptıkları inceleme gezisidir. lsmet bönü, bu gez.ilerinde Zongul. 
ı!~ yakından görmü~. köylU, halkla konuşmuş ve dertlerini dinlemiştir. 

Zonguldak gezisinden sonra orta Anadolu illerinde de bir gezi yapacak· 
tır. 

Sabun 
Nasıl yapıhr, cinsler~ 

kaç türlüdür ? 
Sabunlar iki cinstir. Sert sabunlaı 

ve yumuşalc sabunlar .. Her iki cins
te yağlı maddelerin biraraya gelIIl!-. 
sinden yapılır. Bu yağlar, hayvanı~. 
dan çıkarılan iç ve don yağlarıdıl'. 

llunlardan herhangi birinden sabun 
yapmak istenildiği vakit, yağlı ınad. 
deleri ile içlerinde bulunan gliserin 
lıiribirinden ayırmak için kazanlarrla 
kaynatılır. 

Gliserin CJkarıldıktan sonra geri Geçen pazartesi gün .. den it b r nd vam eden ekonomi ve tutum haftası 
,_alan yağh asltelere soda ve potas dU:ı akşam kapanmıştır. Yuk rıda i resımde hafta münasebetile Üniversite 
:ınah lülleri konur ve bu suretle sabun denilen yilks k okul bı ındn } plan toplantıyı görüyorsunuz. Bu toplantıda 
meydana gelir. yerli malların · n mı ' mcleketın n yıllarda ekonomi salıası:ıda ~östcrdiği 

ilerlemeler anlatılmı tı.r. 



Dflnkil maçla G-a7.atasaraya 4-0 yenil en Süleymmıfyeliler "e bu mÜMbakantn galibi sarı ktrmızı1ı1ar. 

Dltlılfil yalP)oDcanıı Dük. m@lçUcaıro 
Galatasaray Süleymaniyeyi, Beykoz Hilali, Beşiktaş Topkapıyı yendi 

Vefa Fenere 4 - 1 mağlôp oldu 
Galatasaray 4 - Süiegmanige O 
Taksim stadında oynanan yegane lik Sü.Zcymaniye: Muvaffak - Burhan, 

- Ekrem, Musa CeW.l - Necdet, Se. Rıthi- lbrahim, Martaya1t, lbrahim
lim, Mehmet, Eşfak, Bülent. Rauf, Nedret, Dan.i§. Ni::lamettin, Di-

Hakem: Adnan Akın 

Taksim stadında oynanan yegane lig 
maçı saat 11 de yapıldı. Havanın fe. 
nalığı yüzUndcn az bir ~yirci ö:ıünde 
cereyan eden bu maç sahanın müthiş 
çamurlu olması dolayısile zevkli de 
geçmedi. 

Biribirini bulamıyan paslar ve ça
mura saplanıp kalan topu sökmek ba. 
hanesile atılan tekmeler, müsabakayı 
bir kör dövüşüne çevirdi. Bu- bilhas
sa ikinci devredeki - hercümerç a
rası:ıda daha akıllı oynıyan sarı kır. 
ınızıhlar dört ı;ıayı kaydederek &aha. 
yı galip olarak terkettiler. 

Galatasaraylılar - her zamanki o. 
yun1annın aksine - bu 'defa da mü
temadiyen yerden oynadılar. Halbuki 
çamuru göz önünde tutup ta topu da. 
ha ziyade havadan sevk ve idare etmiş 
olsalardı Sülcymaniyelileri:ı mağlfıbi. 
yeti daha f cci olabilecekti. 

Galatasarayın dört golden fazlaya ÇI

kamamasınm sebeplerinden biri de 
merkez muhacimde Mehmedin fena o. 
yunu, Selimin de topu fazla ezmesiydi. 

ran. 
(lstanbu.lspor) 

Sarı kırmızılıların hücumları Sü. 
leymaniye kalesi önündeki çamur der
yasında erirken nihayet 32 bci dakika 
da Necdetin bir ortalamasını sol mua
vin İbrahim elle durdurdu. Hakemin 
verdiği penaltı cezasını Selim sıkı bir 
şütle gole tahvil etti. Bu golün aka. 
bmda yine Necdetin bir şa:ıdelini Bü
lent topu ikinci defa Süleymaniye ağ. 
!arma taktı. Bu sırada Dani12 merkez 
muavine Martayan da merkez muha... 
cime geçtiler ve ilk devre bu netice 
ile nihayetlendi. 

ikinci devre 
Silleymaniyelileri:ı başladığı bu kı

sımda rüzgan da arkalarına almıs o. 
lan san kırmızılılar yine açık bir ha
kimiyet kurdular. 

8 inci dakikada İbrahim kaleciye 
pas vermek isterken Eşfak yetişti ve 
Galatasarayı:ı üçüncü golUnü de attı. 
Bundan sonra Süleymaniyeliler sert bir 
oym;ı oynamağa başladılar. Ve bu:ıun 

Devamı 10 ncuda) 

-----------------Beşiktaş 5 - 1'opkapı O 
Top7capı: Abdülkadir - Hırnto. Se-

Gayrıfedereler şampiyonluğu 

Pera w T. Y. Y. K. 
Golıuz bir maçtan sonra 

berabere kaldılar 
Gayrifedere klüpler arasında şampi. 

yonluk maçlarından Pera - T.Y.Y.K. 
birinci takımları dün Taksim stadında 
Şazi Tezcarun hakemliği ile karşılaştı -
lar. 

Çok çetin cereyan eden bu maçın f 
takım da §U kadrolarile iştirak etmiş. 
lerdi: 

Pera: Çafatino - Mesinezi, Ange. 
lidis - Çiçoviç, Etyen. Çaços - Kut. 
ley, Mustafa, Buduri, Bambino, Ste1. 
yo. 

T.Y.Y.K. - .Strato -- Gr,ago, Hüse
Y'n - Jat1o Yun!. Po'lgoa - Marya, 
Pulyenidis ı, TaMf, Pulyenidis 11, Re. 
no. 

Oyun baştan so:ra kadar heyecanlı 
geçti, yerden kısa paslı oyun oyna. 
yan Peralılar çamur yüzünden hiç mu 
vaffak olamadılar. Buna mukabil T. Y. 
Y. K. takımı çok güzel ve enerjik bir 
oyun oynadı. Neticede iki taraf ta gol 
çıkaramadığından milsabaka 0-0 bera 
berlikle bitti. 

Ayni klüpleri:ı B takımlan milsaba 
kasında 2-0 Pera mağltlp oldu. 

Sabahleyin oynanması icap eden 
Barkohba - Arnavutköy maçı da ha _ 
vanm fenalığı yüzünden tehir edildi. 

Beşiktaş: Mehmet Ali - Naci, llt. 
risto - Feyzi, Osman, Rif at - Fıaıt. 
Şeref, Sabri, Hakkt, 11ayati-

mih - Be:tim, Sawhatin, Yunus - ... ,_ _____ "-llllılll~WllM .. •~ 
Tahsin, Ilcimit, Tahsin. Kamil, Yunus. 

Hakem: Halit Galip (Hilal) 

Şeref stadının ikinci maçı9Beşiktaş le:ı bir penaltıyı Hakkı yine gole talı. 
- Hilal müsabakası idi. Zayıf Topka. vil edemedi. 
pı karşısında Uç elemaıu:ıdan mahrum 
siyah beyazlılar ilk andan itibaren ha
kim oynamağa başladılar. 

Oyun siyah beyazlıların baskısı al
tında geçerken 35 inci dakikada Şeref 
akabında da Hakkı birer gol da
ha attıklarından siyah beyazlılar mü
sabakayı 5-0 kazanmış oldular. 

Genç Top kapı mUdaf aası kuvvetli ra 
kipleri karşısında ancak on beşinci 
dakikada Şeref birinci, Sabri de ikinci 
Beşiktaş sayılarını kaydettiler. Hak- Süleyınaniycnin yaptığı ilk akın Ga-
kı bu kısımda bir penaltıyı gole çe. Jatasaray muavin hattmda:ı kesildik
viremediğinden birinci devre 2-0 Top- ten sonra sarı kırmızılılar derhal rakip 
kapı aleyhine biti. sahaya girdiler ve yerleştiler. 

ikinci haftayma Beşiktaşlılar çok Süleymaniyeliler Dir~n vası.tasile: 
k h .. l l b l d 1 6 da ender olmakla beraber bır haylı tehlı. 

sı ı ucum ar a aş a ı ar. ncı • . .. 
kik d S b . .. .. .. lil d tt B keli akınlar yapıyorlar. fakat bır tur. a a a n uçuncu go e a ı. U- 1 d . · J lil L\ı.tf iyi qamıY.or ar ı. " 1 + 1 d 

Lik maçlarında 
Puvan cetveli 
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Beykoz 9 3 3 3 2• 15 18 
h. Spor 9 2 ı 6 13 22 14 
Silleymaniyc 9 1 3 5 7 18 14 
Top kapı 9 2 - 7 7 31 13 
HilAl 9 1 ı 7 12 29 12 
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Fenerbahçe 4 - Vefa 1 
Fenerbahçe: Hüsam- Ya§Gr, Lebip 1 Vefa: Ahmet - Sıllcynımı, Or1ıml -

- Naci, Angc'lidis, Reşat - Fikret. Kenan. Lutfi, ~ükrü - Adnan, Abdllf, 
Ali Rıza, Fikret, Esat, Şaban. Sulhi, Hüseyin, Zühtü. 

Hakem: Ahmet Adem (Ka.Mmp~) 

Bu sene başındanberi yaptıkları mU ı 
sabakalarda aldıkları iyi neticelerle 
baş klUpler arasına giren Vefalılar, dün 
de haftanın en enteresan maçını <>yna. 
dılar. 

Galatasarayla berabere kalmağa mu 
vaffak olan yeşil beyazlılr dün Vahit, 
Muhteşem, Latif ve Mehmet gibi en 
mühim dört oyuncularından mahrum 
bir takımla çarpı§mak mecburiyetin.;e 
kaldılarsa da Fenerin zayıf muhaciın
leri bu eksik rakiplerine ancak dört sa. 
yı çıkarabildi. 

gün bir sUrüşüten sonra ikinci aefa 
Vefa ağlarına taktı. 

Ü.stüste iki gol yiyen Vefa]• 
lar bir anda ambale oldular. Bund 
istifade eden Fikret te Fe:ıerin üçün 
golünü de çıkardı Birinci devre böy 
ce 3-0 Fe:ıer lehine bitti. 

İkinci devre 
lkincl devrenin başlamasile beraber 

Yaşarın sebebiyet verdiği bir favulü Ve 
fa merkez muavini Lütfi zaviye)'i 
bulan güzel bir şütle gole çevirdi. Bun 
dan sonra 3'-1 lik vaziyete iki taraf ta 

(Dtwamı 10 uncuda) Mllsabaka karplıkh hücumlarla Je.t
ladı. Fenerlilerin ilk anlarda yakala. -----v---------
dıkları fırsatlardan istifade edememe oleybol 
!eri yüzünden kuvvei maneviyeleri yük 
selen Vefalılar 10 uncu dakikadan Halkavi turnuvasma dun 
sonra san lacivert kalesine yüklendiler başlandı 
se de Sulhinin uzaktan şilt atmak he. 
vesi yüzünden netice alamadılar. O _ Beyoğlu halkevi tarafmda:ı üç kata-
yun mütevazin bir şekilde cereyan e. gori üzerinden tertip edilen voleybol 
derken 31 inci dakikada Fenerli küçük turnuvasına dün başlandı. 
Fikret santradan a1d1ğı topu şahsi bir llk olarak dün karşılaşan üçüncü ka 
gayretle rakip kaleye kadar yaklaş. tagori takımları müsabakalarının ne. 
tırdr ve Ahmedin iyi yer tutmama- ticeleri şu:ılardır: 
sından istifade ederek günün ilk go. Pangaltı lisesi, ~likkale 15 - 12, 
lünil attı. 15- 9 ile galip. 

Senjorj A takımı, Senmişel B takL 
Bu golden tam altı dakika sonra de. mına 15 - 10. 15 - 7 ile galip. 

marke bırakılan Küçük Fikret bir ev_ Italyan lisesi, Pera klübüne 15 - 5, 
velki pozisyonda yabladıih topu düz 15 - 2 ile galip. 

Beykoz 7 - Hilal 1 
Beykoz: Ka1tdili - Bahadır, Halit -ı 

Sadettin, 1!f ustafa, Oahit, Şehap. Ga
zanfer, Alı. 

Hakem: I zzct Apak 

Şeref stadında ilk maç Beykozla HL 

lal arasında idi. Beykozun hücumile 
başlıyan müsabakanın üçü:ıcü dakika 
sında sarı siyahlılar Alinin ayağile ilk 

gollerini kazandılar. Bu gol Hilfülileri 
şaşırtmağa kafi gelmişti. Bu andan 
itibaren açık bir hakimiyet kuran Bey 
kozlular ilk devre sonuna kadar sayı a. 
aeUeri:ıi dörde kadar yükselttiler. Hi 

HiW.l: Suat - Akif. Selçuk - MU3. 
ta fa. Zeynel, MuMin - ilhan, Rauf, 
Naim. Fahir; inayet. 
(Galata.saray) 

lal takımı bu kısımda ancak bir gol ya
pabilmişti. 

İkinci devrede sert bir oyun oynama 
ğa başlıyan HilM takımı oyuncuların. 
dan ikisi hakem tarafından sabadan 
çıkarılıp ta Hilalliler dokuz kiti ka. 
lınca Beykoz Ustünlüğü ziyadele§tl ve 
bu kısımda Ustüate Uç sayı çıkaran sa. 
n siyahlılar böylece maçı bir karşı ye
di ıolle kı:g;:ımıı oldular. 

• 



Dokuzuncu Artırma ve YerJımah Haftası nihayet buldu 
iktisat Ve~dli Şakir Kesebir dun radyoda b:r nutuk söyleyerek dedi ki : 

"Ekonomi savaşı içindeyiz. Türk 
enerjisi bunu da başaracaktır.,, 
Ankara, 18 (A.A.) - Dokuzuncu l ha pek çok artırmaya mecburuz. Dün. 'gibi laUkball hazırlamaya, lsUheaıt art 

Uluaal Ekonomi ve Artırma Haftası ya müva.zeneainde her milletin bakili! 1 tırmaya yanyacak mevaddın muvak. 
mllnasebetiyle !kt sat Vekili Şakir Kc. )'erini ancak kuvveti ve iıtihsal kudre. katen ('-ğalmuı nisbetlnde artmıştır. 
sebir bu akıam rady.cda ıu konferanu ti tayin ve muhafua eder. lltlhaallnl Aynca, bu artışın karşılığı TUrk mal-
vermittir: en kısa zamanda en yüksek haddr 1 b lan ihracına tahslı edilmek Uzere T, 

Sevgili yurtta~amn, dar artırmata ~tmak her vawıdapn C. Merkez Bankasındaki klerlng he· 
Her aene 12 Birincikinundı ba11ryan tah•I menfaatine de uysun milU bir va- saplanna geçmiş buJunuyor. 

"Artırma ve Yerli Malı Haftası., artık zifedir. Muvazeneli bir harici ticaret poll· 
milli bayata giren gilzel bir Adet oldu. Devletçe miltemadiyen iıtibsall artır tlkamızdan asla inhiraf etmeksizin 
Bu haftalarda milletçe büyük iktısadl malı: ve kıymetlendirmek için yeru im- lstlhsallmlzl ve ihracatımızı munta. 
kalkınma davamız llzerinde durulmak- k!nlar ve kolaybklar huırlamay• bL zaman artırmak ve memleketimizin 
ta, konferanslar, yazılarla milli ekonomi dim tedbirler alınıyor. Tasarrufu koru. normal hayatını tazyik etmlyerek 1-
iJlerimiz anlatılmakta, sergiler, mUsaba mak, krediyi geniıtetmek fai%l indir· mar ve kalkınma ve mllll korunma I· 
kalar ve mektep toplantıları yapılmak- mek, görgü ve bilgiyi art rmalc, malt caplarına en uygun bir şekilde ltha· 
tadır. Bu sene Dokuzuncu Artırma ve fedakarlıklar pahaaıM tetyik ve hima- lAtr fstlkametıendirmek dikkatimizin 
Yerli Malı Haftasını da aynı suretle yelerde bulunmak, yol, Uman ve su ig. esasını teşkl1 etmektedir. 
yagıyoruz. leri yapmak, teşkilatlanmayı, iyi iiyat. Ticaret anlaşmalarında klerlng. 

Hafta, muhterem Başvekı1i!nlı Celal larla satı§ı temin etı.ıek yolundaki faa- takas ve tediye nlshetlerl tesisi usul. 
Bayarm Ankara Halkevi salonun.da i. liyetler meydandadır. lerl muvazene prenslplmlzln zaruri 
rat buyurduklan nutuklariyle açılmıştı. Çiftçi, marlenci, sanayici, iş ıahibi tatbik ŞPkiliert olmuştur. Serbest 
Her akıam Ankara radyosunda tanın. veya işçi cibi her mesleğe ve istihsal mübadele ve tediyenin mllmkUn ola. 
mıı devlet ve ilim adamlarımızdan, ik- gubesine mensup vatandaşlardan tam bfJeeek bJr devrenin hulfıltlne kadar 

1. ·1 • • d b" · · hem harici ticaret muvazenemlzl ko· tısatçı veya ma ıyec enmız eıı ırının bir emniyetle ve milli menfaa•lc de biz 
kı ı . f"k' ı · · k f ·r d ·1 rumak ve hem ihracat maJJarımıza tc ymet ı ı ır erını zev ve stı a e ı e met ettJderini düıünmenin vereceği hu 
dı'nledı' k. Gazetelerı"miz mcvzuun ehem t b' k 1 d i ah mln ettiği Yllksck fiyatlardan mlls • sus ır gev ve gayret e a ma o ı 

miyetini anlatan yazılarıyla milli alaka~ iyi, daha ucuz v:e .daha fula istihsal ça- ta.hsillmlzi istifade ettirmek kabili _ 
yı iktuıa.di kalk nma davamız üst4nde :rımalarını rica ederim. yetJnl gösteren bu usullnln ldamesi-

1 ne mecburuz. toplamış bu unuyorlar. En ileri ve en refahh millet olmak 
Ankara sergi l'!Vinin önUnde faydalı 

bir açık sergi, muhtelif tehirlerimizde 
konferanslar, tcplantılar tertip olundu. 
Bütün bu canlı hareketi Ulusal Ekono. 

hedefine ıilratle varabilmek için devlet 
çe gir:şilen faaliyetler her fırsatta izah 
edilmişt:r. Tamamlanma.sx çok yaklaşın ş 
olan birinci beş ıeneJik sanayi prcgra. 
mımız mal\ımdur. Bu programı bitir -
meden geçen sene üç senelik ikinci bir 
maden programı ve milteak:ben bu i
kinci maden programını da ihata etmek 
üzere bu sene dört yıllık üçüncü bir 
plan kabul ve ilan edildi. 

Evvelce aktedilmiş olup meriyetleri 
bu ıene de devam eden bütiln ticaret 
anlaşmalarına Javeten bu sene zarfında 
yenilenmiı olan İsveç, Romanya, Çekos 
lovakya, IngiJtere, Almanya, İt«lya, an
la2malao harict ticaretim:zin t:ı .• ziınin. 
de faydalı olmuşlardır. Uç gUn evvel 
Atinada imzalanan ve bugiln An'karada 
parafe edilen Amerika anlaşmalarının 
da aynı faydalı tesiri gösterecekleri ij

mit edilebilir. 
Sevgili dinleyicilerim, 

lngillere Yahudıleri 
MitinDler yaparak Almanyadaki muame~eleri 

. protesto edecekler 
Londra, 18 (A.A.) - Büyük Britan· Romanyadald Yahudi cemaatıedyle mU 

ya Yahudi cemaati teıekkülleri bir top- zakereye &iritmiılerdlr. 
lantı >";>arak, 21 K!nunuaani tarihinde Bu projeye göre üç aene iç-.nde 150 
bUtün imparatorluk dahilinde metinıler bin yahudinin memle'k:eti terketmeai ll 
aktederek Almanyada Yahudilere yapı- ~m ıelmektecllr. Söylendiğine ıöre bu 
lan muameleleri protestoya karar ver· muhaceret için Romen m•kamlan Ya· 
mitlerdir. hudi teıekküllerine 1hım ıeien nakdt 

BUktet, 18 (A.A.) - Romen makam 
lan BOyilk Harpten sonra R.cmanyada 
yerleıen Yahudilerin muhacereti bak· 
landa hilkQme\, tarafından tanzim edi-

muavenetlerde bulunacaklardır. 
Budapefte, 18 (A.A.) - Dt1n tik de

fa olarak Budape§tenin bazı mağuala
nn n vitrinlerinde halka ıılleaaCH u
hibinin Ad olduğunu bildiren levhalar 

len projenin tatbibna seçmek üıere . konduğu görülmüıtilr. 

Fransız oazetelerinin nec;rivatı 

"Alpların öte fara{ında ölümümüzün 
isf andiği haykınlıyor,, 

Parts, 18 (A.A..) - ltalyan metali· 
batı hakkında Jurnal gazetesi diyor 
kl: 

Beynelmilel haftanın mtltebarlı 

vasrı ln~lllz _ Fransız anlaşmasının 1 
parlak bir eurette bir daha tezahUrU 
olmuştur. Bu anlaşma diğer herha~· 
gl bir ittifaktan daha kuvvetli ve da
ha. müessirdir. Fransız - lnglllz teşri. 

meclisine iştirak ke7ftyetl muhtelif 
devletlerin kanslı az veyn. çok kullan 
malarrna değll bu işe tahsis ettikleri 
sermaye ntsbetıne mUtevakkıttır. 

Nihayet İtalya, bir harp takdirinde 
kanalda seyrüseferin ~erbest kalaca. 
ğmdan endişe eder gibi göztıktıyor. 

Halbuki buna da mahal yoktur, çUn 
kU, ltalya pek!l! btllyor ki 1888 mu-

kimesa.lsl Baltık denizi tarafında ol- kaveleslle kanal her ne zaman olursa 
duğu g\bl Akdeoizde de tezahür eyle- olsun bUtUn devletlerin gemllerlne 
mlştlr. Nihayet, bUtlln deklarasyon. 
dan daha mA.nalı olan bir cihet varsa 
o da iki memleket efkA.rı umumiye· 
sinin nılittefik bulunmasıdır. Acaba 
bu ihtar anlaşılacak mı? Biraz şüphe 
ediyoruz. ÇUnkU, ltalyan matbuatı 

neşriyatına devam ediyor. Bunu hay 
retle karşılıyoruz. Hususile kl, İtalya 
nın bununla ne gibi maksatlar gUttU
t;tt pek blllnemlyor. Her halde İngil
tere ile Fransanın arasını acmak ze. 

acık bulundurulacaktır. 

Republlque gazetesi şöyle yazryor: 

mi ve Artırma Kurumunun sistemli, ıe
batlı ve feragatli çalışmalarına b-:>rçtu
yuz. ~'29 senesinde dünya buhranına 
kargı mim ekonomimizi 1:orumak için 
devletçe ciddi tedbirlere tevessül olun. 
duğu bir sırada aynı davamn yayıcı ve 
yardımcısı olmak üzere kurulan ve il~ 
zamanlarda "MilU İkt aat ve TasarruF 
Cemiyeti., adını t&§ıyan, bu milli teıck. 
kül bütün memleket dahilindeki teıki
litiyle on aenedcnberi fasılasız bir ıu
rette yerli malı zevkini ve sevgisini, ar_ 
trrma itiyat ve ahlakını tamime gayret 
etmi§tir. 

Ştmdl bir taraftan birinci beş sene· 
ltk programrn ikmaline cahşılmakta, 
diğer taraftan yeni dört senelik pll· 
nın tatblkına başlanmış bulunulmak. 
tadır. 

babına düşmüş olanların şimdi ne ka 

Alpların öte tarafından bergUn hl· 
zim ölllmUmllzUn istendiği haykırılı
yor. Dunu duymazsak abtallık etml• 
oluruz. Filhakika çok liberal olmakla 
ölUme doğru gidiyoruz. Bundan bHyJe 
gerek hUkılmettn gerek matbuatın 

vazifesi Jmperatorluğun hlcblr parça.. 
sı hakkında ltalyanlarla münakaşa 
etmemek ve herhangi bir harekete 
derhal mukabelede bulunmaktır.,, 

Atatürk rejimi, Türkiyeyi ekonomi dar ted bir tarzda yanıldıklarını an· 
hedeflerine doğru yapıcı ve yaratıcı ha- lryacaklard•r. 3000 Alman aılesi 

!b milnasebette her geçen senenin 
bir evvelkine nazaran iktısadl hayatı. 
mızda if~harla gördUğümüz mesut Fa•~ 
Jarını yaratmakta Ulusal Ekonomi ve Ar 
tırma Kurumunun da bir fa:ı11 • et h"sse 
si bulunduğunu söylemeyi V l • -:fırun 

manevt tahslyeti':ai yüksek huzurunuz
da ıUKranla anarak kurum idare heye
tine, bütün teşkilatı mcnsuplannı tak. 
dir ve teveccühünüze arzetmeyi zevki: 
bir vazife sayarım. 
. Muhterem dinley!dterim, 

Bugün Dckuzuncu Artırma ve Yern 
Malı Haftası nihayet buluyor, Sayın 

B:ı§vekilim, memleketimizin ekoncmi 
durumu ve buna göre hlikumetin göı i!ş 
ve politil as•nı, miUi eitonomiyi ve rt 
nansı alakadar eden ehemm·yetli mev
zuları açılış nutuklariyle beliğ bir su
rette izah buyurmuşlardı. 
Sırasiyle Ankara radyosun.-'la verilen 

konferanslarda ve hafta zarfında lntL 
ıar edilen yazılarda ise tasarruf hare. 
ketinin ehemmiyeti, tar~i. bugünkU va 
z:yeti, istikbali ve milli ena:strist ln
kipfı gibi, esaslı fikirler bGyük salabi
yetlerle tetkik ve tahlil edi1mi9 bulunu. 
yor. 

Ben fktısat Vekili sı!atiyle. ge~irdL 
ğim"z ıenenın milli iktısat ..ıakımından 
mnhim gör.düğüm birkaç noktasına te
mas ile iktifa edeceğim. 

Bu sene umumiyetle istihsalimi% nor 
mal ve geien seneden daha iyi sayıla· 
bilir. Bazı z:rai mahsullerimiz geçen se 
neye nisbetle 1938 yılında bir miktar 
fazlal k bazdan da nobanhk ıöatermiı 
lerdir. 

Maden istihsalinde cUıf bir artı1 ga. 
rllyerm. Henilz 938 aencsfnin tam rL 
kanllao elimizde olmamakla beraber 
37 ve 38 senelerine a:t aynı devrelerin 
mukayeaeıi tahminimizi te}~t etmekte
dir. Aynca bu ıene zarfında demir cev
heri istihsaline de bqlanmııtır. 

En1Ustri mamulltında artıı ftl'dır. 
Tahmini heuplanmıza ,are, 37 senesi 
ile 38 arasındaki artış miktarı 7 .. 8 mİJ 
yon lirayı b-.ıl:nu!tur ... 

Bu malumat geçird'ğimiz ıenentn iL 
tlhul nziyetin.:len memnun olmakl tı 
ımn hakb gösterebilir. Ancak unutm•· ı 
malıyız ki, umumiyetle istihsalimizi dı· 

Birlncl beş senelik programın tam 
tahakkuku 107 milyon lira3:a, malo
labilecektir. Yenl dört senelik pl~n 
başlıca modern ve lttzumlu bazı sa· 
nayi lstlbsalA.tının arttırılmasını, lktı 
aadt lstlklA.llmlzl ve mlllt müdafaa
mızı koruyacak yeni sanayi mUeue 
selerl tesisini, limanlar ve büyük e
lektrik santrallarının inşasını, deniz 
ticaret filomuzun ve tersanemJzln fh· 
yasını, bunlarla irtibatı olan birçok 
kUçllk bllyllk işlerin yapılmasını Is. 
Uhdaf etmektedir. Yeni plllnın tat
btkı Ue bugUnkU maden IRtthsalAtı • 
mızın kxymetl iki mlsllne ~ıkacak ve 
Aanayl lstlhsalAtının kıymeti de 8 00 
milyon lirayı geçecektir. 

Du rakamları arzederken, son on 
sene içinde marien ve sanayi saba . 
smda uruumfyetle iki misil lstlbsalA. 
tn yaklaşmakta olduğunu, Cumhuri 
yetin btıytık bir feyfı ve muvartakı· 
yeti olarak memnuniyetle ve iftihar
la işaret etmek isterim. 

Aziz dlnleyictıer, 
Tasarruf hare~etlerlne atfettllt _ 

mlz, bUyUk dikkat mlllt tstlbsalA.tın 
arttırılması davamızda çok sıkı aJl. 
katıdır. ÇUnkU, medent manasındaki 
tasarruf yalnız s11hiblnln kendisine 
alt bir ihtiyacı olarak kalmaz. Es· 
bam ve tabvll!t ve mevduat yolle.rly
le devlet, bankalr r. etı ketler ve bat. 
tA bizzat sahipleri elinde ye:ıl lstih
nlln mahrek kuvveti olur. Bu ışPkfl· 
d"kt kullanml\dan mtttevelllt menfa
atler de tPlfrnr tP1o1~rrnf hesaplarına 
ve orada tekrar istihsal sabalarıı 

intikal eder. 
f şte, imar ve kalkınma işi muhtaç 
olduğumuz mtlll sermaye ve kredinin 
başlıca kayna#ı bu tasarruf hesapla. 
rı oldu~andandır tl tasarruf beeap -
lan yekQnunun her yıl kaydettltl ar
tışlarda dalma hıtlkhallmlzln temlna· 
tr mUJdPslnl hntuyoruı. 

Yurddaşlarnn. 

1938 senesi bartct tlt'aretlmlı ge. 
çeu senelere faik bir inkişaf seyri 
takip etmiştir. Anı;a.k bu sene thracat 
ve lthall'ıt muvazenemtzln biraz aleyh 

.te kapanması muhtemeldir. Fakat 
bu halde bir ıUrprlz qlmamalrdrr. 
thrR~at1m1~ ır;eePn vrldAn fA1lııdrr tt 
halltımız "a mad@nt mamulat mRkf
nelert ve fenni ll&t, nakn •uıtatan 

reketlerlyle her yıl biraz daha yaklagtı. Epoque gazetesi ı,öyle diyor: 1 • • · • • 
nyor .. Arbrma ve Yerli Malı Haftaların SUveyş kanalı hakkındaki ltalyan talyan Somahsme yerleştırıldı 
da mılletçe bu yaklaşmayı görerek t:ıze ,_ iddiaları ba.ttanb~a mAnasızdu:.1.t&l ~ 18 J.A A.l - BeJ11ole N~ 
bir tracH.t -"'rYf'ef."?>llJ~a.ıe~ ~· ôüç yada e n ternaeyonal mahiyette bir gazetesinin lstibbarrJa göre, 3000 Al
olan batlangıç devresı geçınlmiştır, Fa- işin birkaç devletin menfantine lılz· man ailesi İtalyan Soma.lisinde Küı
kat önilmilzdeki senelerin meçhul ıera. met etmesine doğru bulmuyorlar. maju'ya yerleşmiştir. 
iti kartmnda milletimizi en müreffeh Kendllerlne şunu hatırlatırız kl St1 • Maltlm olduğu üzere bu toprağı hı.. 
Ye yurdumuzu en ileri bir ıevlyeye yük veyi} kanalı bir Fransız eseridir. ve gtltere 1925 te ltaıyaya terketmlttl. 
ıeltmek ve iktıudl istlklll ve varlı~ı- bu eser üzerinde Mısırın bUkUmran Şimdi alD1f.D haberlerde İtalya da bu 
mızı koruma için vakit kaybetmeksizin lık hukuku vardır. Bundan birkaç se- toprağı bundan bir sene evvel Alman
~~a ~e.k çok çalıtm.aya ve biltUn gilç- Dfl evvel oldukça mUnkeslf bulunan yaya terketmtştir. 
lillclen ıktibam ett.recek bir ıevk ile kanalda.ki İtalyan seyrUseferl şimdi Franko n1Utare'·e ı·s-
bazırlanmaya JUzum vardır. mütemadiyen azalmaktadır. A 
.. Ekonomi savaşı içindeyiz, Türk ener Diğer taraftan ltalyanlar unutma. t >J • d b J 
Jtsl bunu da başaracaktır. Sava§Iar ka. malıdır ki, SUveyş kanalının idare egın e u unmamış 
ıanmayı bilen Büyük Cumhurreisimiz Burgoa, 18 (A.A.) - Ispanyol dahi-

İnönilnU baıınuzc!adır. Biltün memle- Amerı·ka ı· ıe ı·,c""ret li sulh konitcsinin Papaya ve Lima'da 
ketJe karşı karşıya bulunduğum toplanmıt bulunan Amerikan devletle-
bu sırada hürmet ve tazimle Büyük ~ ri konferansına müracaat ederek Noel 
l\l;lli Şefimizi selSmlamayı, iktısadi kal an.aşması cklayısiyle bir aylık bir mütareke akti. 
lanma uvaııru bir milli cephe iti göre· Ankara, 18 (A.A.) _ Tilrkiye De ni teklif etmelerini istiyeceğine dair o. 
rek daima takviye ve teıvik etmi§ olan Amerika Birleşik HLklimetleri arasın• lan haberler buraci. hayretle karıılan
matbuabmıza teııekk:ır et:neği ve reji- da müzakere edilmekte -;lan ticaret an. tm§t r. 
mimizin lktıısacll hedefler:nc inanmI§ taşması projesi üzer:nde her ifil dete- ÇUnkU, Frankonun vaziyeti katiyen 
ve dava:n ıa batJanmıt olan vatandaş- gasyon tam bir itilafa varmıt ve meı. değ:ımit değildir: Ne mütareke ne de 
lanma en derin saygılarımı arzetmey: kQr proje bugün saat 11,S te Türk be- herhangi mutavaısrt ıuretl hal mevsuu 
bir vazife bilirim. 'bl B bah ..... 1,,.-.... Ntı..-~ '-·-r -11.11.ıann.a-. yeti reisi ve Hariciye Umumi kiti · ......... ._ lUL& ACU"• N uı uu 

Kısa hat ici haberler : 

• Belgrat, 18 - "Yugoslavenskf Ku 
rlr,, gazetesinin emin bir membadan 
öğrendiğine göre memleketin piyasa
larnıda altın ticareti kontrolü takviye 
edilecektir. 

• Vnrşc.va, 18 - Almıınya adliye 
nazın Frank, diln hariciye nazın Bfki 
z!yaret ederek kendisi.!e uzun bir mil. 
l~at yapmıştır. 

Romanyada tek parlin~n 
toplantısı 

Bllkrq, 18 (A.n.) - "Milli Renee· 
N."11 cephe.af,. iımlni alan Romanyanm 
tele partisi, dün ilk defa olarak toplan
mııtır. Parti nizamnamesinin tanzir.J 1 

için dört Azadan mürekkep bir komlı. 
yen tcıekkül etmittir. 

Gelecek haf ta aza bydine ba11ana. 
calc ve bUtUn Romanyada propaganda 
toplantılan tertip edilecektir. Dolqan 
bir pyfaya g8re Kral Carol bu parti~ 
fahri rlyaıetfni deruhte edecek ve da
' illve nuın Cal'nesco partnin umumi 
kltipliiine tayin edilecektir. 

Numan Menemcneiollunun evinde pa. 
rafe edilmittlr. 

Parafe meraı!minden sonra B. Me

Eğer Papa nya Amerikan devletleri ba 
teklifi tahakkuk ettirmek için tavuaut
ta bulunmak isterlerse kendilerine na-

neınencloğlu 'ya müracaat ederek Türk z:Jdne ret cevabi verilecektir. 
ticaretini pe1< ziyace allkadar eden bu 
itilaf hak'kında esaslı ınaJQmat almak 
istedik. Hariciye Umumi Ki:tibi bize a. 
ıağıdaki beyanatta bulun.iu: 

''Amerika B:rteıik HilkumetJeri ile 
bir müddettenherl bu itillfı milzakcre 
ediyorduk. Bugiln pa.afe ettik. Bu me
tin iki hükumet tarafından tasvip edil. 
dikten aonra ve ancak K&nunusani için· 
de imza edilecektir. 

Size timdilik tunları IByliyebillrim: 
Bu itillf ile her Ud taraf yek.clllerine 
birçok tar:fe tenıllatı yapmsflardır. ttı 
IAf n eaau en siyade ınubanmGaaade 
devlet mua-:nelesidir. TUrldye Amerika. 
dan ithal edeceği qyaya mukabil ua
mt b!r had ile mukayyet olmak prtlyle 
aerbest döviz tevziatı yapacaktır. Bun. 
dan da anlatılacafı gibl yeni itiWta 
ldering eauı yoktur. BilAJdı her Ud ta
raf yek..:llğerine kartı olan tediyats aer. 
beat dövi.ıle yapmalı kabul etmiılerdir. 

Daha f aıla tafsilAtı ancü imzadan 
aenra verllmeal kabil ol n bu ltnlf, her 
iki memleket ticari mubadeleainl arttır
mata hinııet edecektir limidindeyim.,, 

Be:gratta intihabattan sonra 
Belgrat, 18 (A.A.) - Avala ajamıı 

bildiriyor: 
Vreme gazetesi, "intihabattan aonra,. 
ba.~lığr altmda yazdığı bir makalede 
diyor ki: 
Başlıca demokrasi memleketleı+.ıde 

parlA.nıentoda nisbt bir ekseriyet hü.. 
kdmetl idare için Jdfl gelir. Binaen. 
aleyh, YugoelaYJda da Stoyadinoviç 
hllldUnetlntıı kuandılı değil lSyle nis.. 
bt, fakat mutlak ek!ertyet kendisine 
memleketi idare imkanmı tem.in eyle. 
mektedfr. 

11 ltkkbun lntthabatfle Yugoslavya 
milleti Ma~ekln federal hllkbıet ılste 
mi ••ya.seti ve anayuanm tadlU te -
ıebbUPleri aleyhine rey vermittfr. Ar. 
tık, iki taraf aramda bir anlqma te
mfntnin mUmkUn olup olmadığım araş 
tırab11triz. Biz öyle tahmin. ediyoruz, 
ki, Maçek ve taraftarları bu memleke.. 
tf hiç dei'{il!e keneli doğduklan top. 
rak olmak itibarile sevmektedir. Bina. 
e:ıa'eyh. terefli bir BUret1 hal arqtır. 
mak imklnlan mevcuttur. 



iz en <J esınde ne var? 

Ruhlar seyahat eder mi ? 
Bedeni uyutarak ruhu ahrete 

gönderen sihirbazlar 
t "1" 1 Toprak al- Medium biraz ken.dine gelince der_ nsan o unce ne o uyor.. . . 

· b' ·· t h kkak ki tabi. ·hal sıcak bır çay ıçme'ltte ve sonra ah-tma gıren ır vucu mu a ~- . . . A 
"d 1 · k b' k kimyevi rette görauıı:lerı sakin bır sesle hıkaye at kaı e erıne uyara ırço . 

. . d vatt kay etmektedır. istihaleler netıcesın e yavaş ya :ır 

~oluyor. Daha doğrusu şeklini değiş- Bu hikaye sırasında da medium hii
tiriyor .. Şu halde bir insan ölünce ar. la hypnotik uykusundan uyanamamış
tık maddi varlığının tamamen silinme- tır. Ahretten getirdiği haber tamamla. 
•i icabediyor demektir ... Uzun zama~- nınca, sihirbaz yeniden bazı duaiar o
danberi herkesin fikrini kurcalayan bır kuyarak medium'un normal hayata av. 
ıneseler vardır .. Acaba insan öldükten detini temin eder. 
onra başka bir dünyaya dönüycr mu? Uzak Şarkta bilhassa Annamda si-
Şüphesiz '.ki insamn bütün heyetile hirbazlık hemen hemen bir sanat ha. 

ıahrct d~iğimiz başka bir aleme gitme- !indedir. Dükkanlarda yiyecek içecek 
sine imkan yoktur. Ancak insanın be- .satıldığı gibi sihirbalrğa ait levazımat 
den ve ruh diye iki varlıktan ibaret ol- da satılmaktadır. 
duğunu ileri sürenler, beden toprak a:- Hala Fetişizin'in hak:m olduğu bu 
ına girdikten sonra da ruhun yaşadıgı memlekette halk ruhların daima yaşa
ikrini müdafaa etmektedirler. Bu hu- makta ve seyahat etmekte olduğuna 
usun ne .dereceye kadar kati olduğu- inanmaktadır. 
u bilmem, yalnız muhakkak olan bir 

ıey varsa o da henüz bilmediğimiz, a.:ı
amadığımız fevkalade bir kuvvetın 
evcudiyetidir .. Bu kuvvetin tesiriyle. 
ir ki ispirtizmacılar, manyatizınacılar, 
akirler ve daha bu gibi işlerle meşgul 

ıolan kimseler yapmakta oldukları tec
)rübelerde muvaffak olmakta.dırlar. Ru. 
lbun mevcudiyetine inanmak akla ya
~m gelebilir. Ancak birç.ck işlerinA ~~ 
ll'uhlar tarafından yapılmakta, hatta o. 

tn kimselerin hayalet şeklinde görün
ekte olduklarım kabul etmek için .?c
üz tamamen isbat edilmiş bir tecrube 

)oktur. 
Dünyanın her tarafında ruhun mev

ıcudiyetine ve faaliyetine inananlar bu. 
dunur fakat bilhi\Ssa Uzak Şarkta ve 

' h ha'k f!indistanda oturan halk bu usus 
t:n.da çok büyük tecrübeler yapmakta-

~~ -b 
Herkes tarafından yapılan tecru c. 

er umumiyet itibariyle ahretten ruh 
ağmnaktan ibarettir. 

Halbuki Uzak şark sakini sarı deri
Uer- daha ziyade dt!nyadan ahrete ruh 
önderip oradan haber almak hevesin. 
edbler, Bu husıt5ta en ço'k tecrübe 
ap1İıiıftta .nt1r"6~ Kh'liamd*. 
Bu tecrübeler muhakkak Jııi dint bir 

aye ile yapılıyor. ·Bilhassa ölmüş ec
adın öbür dünyada rahat olup o1?1a. 

kl kendilerine karşı gösterılen 
arını, . ~ . . 

iirmetin, yapılan ibadetın ~afı ı?:elıp 
1 _ _,.v ••.. wrenmek gayesıyle sarsı 

e mc;.uıgını og . 'h' 
erili ırk telkiQe müsait kims:lerı sı ır 
az dedikleri adamlar tasıtasıyle uyu
rak ruhunu öbür dünyaya y.cllamak. 

a ve bu şekilde ölmüş ailesinden ha-

er almaktadır. .. 
Bu tecrübelerin yapılışı da çok bu. 

ük merasime tabidir .. Me.dium herke-
in müvacehesinde bir sandalyeye otur 

Sihirbazlık memnu olmadığı gibi he. 
men her zaman meydanlarda, pazar yer 
terinde tecrübc~r yapdır. Sihirbaz e
linde tuttuğu meşale ile seyircilerin ba. 
şı üzerinde ve havada çizgiler resme
derek şeytanların tecavüzünden kcru. 
yac!ak kafes yaptıktan sonra her hangi 
bir insan üzerinde tecrübesine başlar. 
Sihirbaz medium uyuduktan sonra ru
huna kati emir vererek istediğini yap. 
tırabilmektedir. 

Mesela ruhunu harekete getire~k 
hemen yakın bir mesafede yangın çı
kartması, yahut tayin ettiği bir evin 
damma büyücek bir taş atması, herhan 
gi bir kimseyi .gittiği yolun aksine sev 
ketmesi gibi .. 

Bu tecrübelerden maada bir buçuk 
metrelik 'kılıçlan yutmak, uzun şişleri 
yanağının bir tarafından geçirip diğer 
tarafındillJ. çıkartmak, ve husule gelen 
yarayı yalnızca tükürük ile kapatıp bir 
damla bile kan akmasına meydan ver. 
memek Annam sihirbazlarının yaptık
ları en basit tecrübeler meyanındadır. 

Sihirbazlığın ipnotizmanın, manye • 
tizmanın en ziyade revaçta olduğu 

niemle~~ pıJ>l!em W Unk §~ 
Chr. 

Ruhu, canlı bedenden ;ıkarmak, ah
rete yollamak, oradan haber getirmek, 
yahut da ölmüş bir insanın ruhunu ça
ğırmak, evkalbeşer kuvvetlerin tesiriy 
le tabiat kanunlarımn fizik kaidelerini 
altüst etmek her halde bugün vukua. 
gelen fakat izahı mümkün görülemiyen 
hadiselerdir.. Bundan bir asır evvel 
telsiz telefon veya television'un izah 
olunması imkansız olduğu gibi bugün 
de ispirtizmayı, fakirizmi izah etmek, 
her hususta aydınlatmak biraz müşkül 
dür. -Ancak yapılan tecrübeler ç.ck me
raklı hakikatler meydana koymakta. 
dır. 

Kırk kiloluk muazzam bir masanın 

--,...- ,.~ .. , •• 

Samsunda köy kalkınması 
köy odaları, unıunıi meyVeni 

danlar ve mektepler yapıldı 
Samsun, (Kurun) - Samsunun köy 

cülük işleri üzerinde birçok defalar 
muhtelif vesilelerle yapılan tetkikler, 
burada köy kalkınması davasının, mü
masil birçok vilayet merkezlerine nis. 
betle ileri geçmiş olduğu hakikatini or•' 
taya koymuştur. 

Karadeniz kıyılarının bu en güzel 
vilayetinde, Ege mıntakasmda ol.duğu 
gibi, köylünün, refaha doğru kati adım. 
lar attığı görülmektedir. Köylüdeki 
zihniyet değişikliği, bu muvaffakiye
tin en büyük amilidir. 

Yalnız Türkiyenin değil, belki de 
dünyanın en güzel ve zümrü.din sırtla.' 
rına yaslanmış olan Samsun köyleri, 
imara kavuşmakta devam ediyor. De
nize bakan Samsun sathı maillerinde 
"nümunelik,, denmeğe layık köyler 
vardır. 

Cumhuriyetin onuncu yılından on 
beşinci yılına kadar, köylerde vücuda 
getirilen eserler, köylü kardeşlerimizin 
mübrem ihtiyaçlarını toplamak bakı. 

mırı.dan kayda değer bir kıymet taşı
y.cr. 

Bu müddet zarfında Bafra kazası 

köylerinde 29 köy odası, 3 köy konağı, 
9 mektep; Havzada on bir mektep, 7 
köy odası; Ermede 23 köy konağı, Sam 
sun da üç mektep ve buna ait tef erru. 
at; Vezirköprilde bir köy odası, 18 mek 
tep; Kavak 'kazasın.da 2 mektep, sekiz 

köy odası, Ladikte bir mektep, 9 köy o_ 
dası, 23 köy konağı yapılmış, umumi 
meydanlıklar, umumi belalar, sıhhiye 
dolapları, aIJ.ıtlar, köy yollan, fidanlık. 
lar, ıslah istasyonları, haşaratı itlaf e .. 
decek sevait vücuda getirilmiş, zirai 
bütünlüğü temine matuf tedbirler alın_ 
mıştır. 

Cumhuriyetin ıenuncu ve on beşinci 

yıllar~ ar;ı.sı.n a,, :aç,&eij +aı;ı>.am, Samsu· 
nun iktıiadt, zira! ve eo1pl byıltmda 
mühim tebeddUller husule getinniı bir 
devre olarak kabul etmek ica~er. 

Bu devre içinde Samsun vilayetinin 
\ köylerinde nasıl yarını hazırhyan eser

ler vücuda getirilmişse merkezlerde 
dahi ayni nisbette kalkınma hareketi 
gösterilmiştir. 

Memleketin mühim ihtiyaçlanna te
veccüh eden bu davranışlar bize bura. 

retten gelen ruhların sorulan suallere 
cevap vermesi, duvarı takiben yuvarla. 
nan ta§lar, boş odalardan yükselen ses 
ler, görülmüş, yaşanmış hakikatlerdir. 
Gelecek nüshamızda bu tecrübelerden 

Samsun Mcrlılcket hastahanesi ve Samsun hususi hesaplar 
Müdürü B. .Ahmet .. 

ya bir kısmını alacak rakamlar verebi
liyorlar. 

tdarei hususiye ve belediyeler büt. 
çesinden yapılan eserlerin bir kısmı 
şunlardır: 

Samsunda 16 hektar, Termede 4800 
metremurabbaı, Vezirköprüde 52 hek
tar fidanlık; Samsunda bir anıt, bir is. 
kele, üç okul; Bafrada bir sıfat istasyo
nu, iki mektep; Çarşambada bir mek. 
tep; Eerme, Havza, La.dik, Kavak ka
zalarında birer mektep; Samsunda 
Cumhuriyet meydanı, ikinci bir iskele, 
bir doğum evi, bir tebhirhane; Bafrada 
umumi ihtiyaçlara cevap vermek üze. 
re yedi tane yeni bina; Çarşambada e
lektrik, fenni mezbaha; Havzada su 
tesisatr; Vezirköprüde 14 yeni bina, 

ı 
mezbaha; La.dikte yeni bir belediye bi. 
nası; Kavakta dört yeni ve modem tarz 
da inşa olunmuş bina. 

Bütün bu kalk\Ilmalar hızla devam 
etmektedir. Samsunun çalışkan ve iş bi
lir valisi Bay Fuat Toksal, vilayetin 
daha ne gibi yeniliklere muhtaç oldu. 
ğunu tesbit etmiı, bunlardan hemen 
muhtaçı telafi olanlarını ön saf çalış
malarına almıştır. 

Idarci hususiye bütçesini alakadar 
eden meselelerle köy kalkınması çalış. 
malarında vali muavini ile muhasebei 
hususiye müdürü Bay Ahmedin cidden 
büyük hiseleri vardır. 

Samsun, şuurlu bir faaliyet içinde 
layık clduğu yüksekliğe doğru çıkmak 

tadır. 

1939 VILBAŞI 
Hava Kurumu Büyük piyangosu 

Büyük nkıramnyesn 

500.000 Liradır 
Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50 .000, 30.000, 20.000, 15.000 
liralık ikraml.Y.elerle (400.000 ve 100.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

Keşide yılbaşı gecesi yapılacaktır. 
Biletler. (2,5), (5) ve (10) liralıktır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 
tur ve ayak aayak üstüne atar .. B~

:.ıı üzerine sihirbaz nıediam'un üzerı
i bir bez ile örter, sonra dini bir şarkı 
'"yliyerek ve dansederek medium'un 
trafında dönmeğe başlar .. Bu sıra.da 
· irbazın elinde bir asa bulunmakta ve 

tek parmak ile fırıl fırıl dönmesi, ah- bahsedeceğiz. 
::-.:~~~~~~--.:.~_.!.._~~-=-~~~~~~-=-~~~~~~~~~~~~~-----~~~~--

ulaklannm arkasından içinde (gün. 
ilk) yanan iki bohurdanlık sarkmakta-
r. tki yardımcısı da davul ve tepsi ka 

büyük bir kong'u muttasıl çalmak. 

drrlar. 
Bu boğuk gürültüler arasında sihir

az gittikçe hızlanarak medium'un et
fında dolaşmakta ve dikkatlice göz
rinin içine ba'kmaktadır. Medium ya. 
ı yavaş kendinden geçer ve bir müd

ct sonra yere yuvarianır .. Artık uyu. 
uştur. Şimdi aile efradından en yaş-

SI sormak istedik~ri iuaileri si11irba. 
söyler. Sihirbaz da b:r kağıt üzeri

c bazı çizğiler resmeder .. Bu şekilde 
azırl:nan kağıt medium'un koltuğu. 
Un altına yerleştirildikten sonra, ölü 

tibi bir çarşafa sarılır .. 
Medium cansız gibi yerde yatmak
ır. Sihirbaz bu defa da eline iki 

- ayrak alarak tecrübeye mani olması 
uhtemel şeytanları kovar .. Scnra bü. 
ük bir dikkatle medium'un üzerine e
ilerek bir şeyler okuyup yavaş yavaş 

- · erinde örtüyü açtıktan sonra eliyıle 
- ·· zünün muayyen yerlerine temas ede 

ek medium'u derin uykusun.elan uyan. 
ır ... 
Medium tıpkı uyku hastalığına (Le
ji) ye müptell bir insanın uyanma. 

nr andrnr bir şekilde kendine gelir .. 
akat henüz hypnotik halden kurtul -

uı değildir 
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20 KORICU GECESİ 

- Hay Allah seni polis hafiyesi yapanın mus-
tahkını versin, dedi. 

Ve "Üç kampana,, oteline girdiler. 
Girer girmez, otel sahibi Jorjun ve karısının 

Uzerinde ne gibi bir intıba bıraktıklarını tasavvur 
edebilirsiniz?. 

Jorj, zaten şüphelendiği kızın, yanıbaşında 

iri bir erkek ve onun kucağında da ölU gibi bir 
kız görünce hayretinden dona kalmıştı . 

Jermi otel sahibine doğru yürüyerek: 
- Bize birer yataklı iki ayrı oda ver! dedi. 

Jorj şaşkınlığından hUA. kendine geleme .. 
mişti. Key Parris söze karışarak: 

- Sen, dedi. Şimdilik kızı benim odama çı-
kar. 

Fakat bu sırada Jorj birdenbire kendine gel· 
miş gibi: 

- 1ki tek oda mı efendim, dedi. Hay hay .. . 
(Hizmetçilerden birini çağırarak) Mod... Mod .. . 
!ki tek oda hazırlayınız. Bayı da yukarı alınız. 

Mod derhal misafirleri aldı. Jermlnin ilk işl 
odalardan birinin yatağına kucağındaki kızı ya
tırmak oldu. Key Parrls oda kapısında duruyordu, 

Nihayet Key Parris merakını yenemiyerek 
sordu: 

- Kimdir bu kız Jermi? 

Jermi omuzlarını .silkerek~ 

Fakat az sonra Key Parris ikinci ve daha bü
yük bir hayrete düştü. 

Greydens otelinden bir adam çıktı. Bir müd
det Key Parrise baktıktan sonra otomobile doğru 
yürüdü. Bindi. 

Key hftlA. hayret içinde bakıyordu, adam oto

mobili sürüp gitti. 
Key Parrls bu sırada, kendi müessesesinin 

ona bir otomobil vermediğine l~inden söyleniyor
du. Zira Jermiye alt olduğunu katiyetıe bildiği o_ 
tomobili şimdi kullanan adam, Jermi olmadığı gi
bi onun adamlarından biri de değildi. 

şu halde kimdi? 
Key Parris olduğu yerde mıhlanıp kalmak

tan, başka bir şey yapamamaktan ici icini yiyor-

du. 
Bir aralık şöyle dUşündU: 

Sakın bu otomobili başkası muvakkaten ku_ 
ıanmak üzere Jermiden almış olmasın! ... 

Key Parrls, az sonra bu meseleyi dUşUnmelL 
ten vazgeçerek Greyden oteline girdi . 

Fakat bir şey öğrenemedi. Otel sahibi Dr. 
Gorl içerde değildi. Karısı da, tehdit meselesi hak· 
kında pek az şey biliyordu. Bununla beraber söy
lemekten de korkuyormuş gibi bir hali vardı. 

Key Parris ha.ta. düşünüyordu. Bir iş için, iki 
husust acenteyi angaje etmenin mbası neydi. • 



'• kalhnlann Amerlkada ihtiyar 
kurdukları revü 

65 lik dansözleri tiyatro sahipleri 
bir türlü paylaıamıyor 

Qethr bitti. Sl*cll ma lhtfyarlanı ,. . numanJan yaparak hayatlanm 
plal. Amerlbc1a m bir bl)'Uk ume. kuaDm&JrtadJrlar. 
koltuk 1andal,.ı.rmı, ocak b8fDll w Fakat kendile~. bu yeni metrUli • 
nlerlnl terkederek lllmeye CJknnllar yelten pek memnUDıdurlar. "Btltibı ro 
119 Jrendl aralanııda bir revU tertip at. matlzmalarmııa, aoğuk algmlıklarmm, 
mltJerdlr. Ba on blr ihtiyar kaclmla bq ağnJarmıız. bu ;v.apbğmm varye.. 
JllUQftle yapn•Jr latlyen tiyatro 11- te :ıumaralan uyulnde uoup cltmlf.. 
Jllpl8rbdn hacW hel&'bl ,ottur. tir . ., cliJOrlar. 

llb pncl 8& )'allDd& olan bu dan6. Siz 4e ~yıe bir dikbtle baJrmıs. On. 
1lr..,,,,. Jralpm11 ~ lde.. lan 1eyretmekten Amerikan halkı bo 
ta 1* ltkmee deneblleeek t8rltl 'ftl'- dar zevk alacak mumız! 

Musollni'nin Sardenyada dün 
söylediQi nutuk 

•Böyle bir millet kime olursa olsun 
gözlerini kırpmadan bakabilir,, 

Roma, 11 (.A.A.) - Kuollnl, ev- 4ım lcln ••IJ !taltaa ta4m ve erkek· 
deDJ& tomur ma4eıılerl mmtabllJa. lerlnlıa 7tlıttklerlnl deTlete hecll7e et. 
cıa ı•.ı ratdaıı Carbollla tellhal .._ tikleri ıtıntln. )'lldGntımUııe mtlıa41f 
......,., llerulm.S. adaam lıer tarafa bulun4utunu tebarl• •Wrmlt " de-
4an ... en eUl bin tlfl b'11U1lJllUft111'. mltUr kl: 

ı •• ••• 1fııe .,_, knaT&· lanmaııaı bilen bir Jllfllet. Jıer kime 
serıe bnket etmlftlr. olursa olsun ve lıuıal latlbmette o. 

Gartııaıill&. ıt (A.A.) _ Kuo11al 1nı luna otaun ıöslerblt bpmadaa. h • 
..... llJlellll ••tüt& ft'ftl& bu 789 _k_•_bı_u_r. ________ _ 

111 .-r1a blaat 1mn1nde teıull mu • f ransada yeni bir kolordu 
b44eratııuQ ........ ~ lnm4taıbd 
büll7e• ....u971 tatıdılım 907ıemtt tatkil edildi . 
'bu4aa 'bir.._ ftftl JNıtülılc oJaıı Parll, 18 (A.A.) - lladn psetell. 
ba 79nte bqlll ıı blıı ntlfulu bir Din lttlhbanna nazaran Unatmıc1a 
felllr 71beldllbd ve bu tehrla Ta· mBltemleke kuvvetleri kumandanlılı 
na ı• bla atıfUI• olaealmı b,.._ a..nt ~ teb8de tınld 
derele ka• ı~ mllletlabl "Al9" ..... laerlae 11&9 eelllmltdr'· 

· l&torlJk hdretllle me4JU ol4ulU11 •-mahNI tuk hacludanmn ml-
ttbarb ettlrmlftlr. dafua IP.a 1-' lllr aüed mmtaka teı-

lıuollnl, ltaı7an kömtlrtlal aet· kil ohmacü n -ltrubarı olmak fkere 
laetnılt Sarclen7a halkmm mezt7etle- yeni bir kolordu ihdu edilecektir. Bu 
rlal..,. dftall Ye •usunttı mera. kolonlu 1n._pc1erg a,u ı•ı •• 
llmba blrtao HDe 8"81 Yatana 7ar- Strubuq abd nJiliiüd yapacaktır. 

(Bat tarafı fi incide) 

Şimalde FranaJa mUatemleke. ukerlerln 
den blelr& (Sabnlan:ı majino Jlattı) 
cli19 amlaD yablncl pUUU alaJlm 
mevzi aiımt bulunuyorlar. ÇUnkil yabad 
cı lep•l«in llumlp, muhtemel bir 
dtlpma taan'wllmU defetmeleri lQID 
l'ranm ~ bu l&hraJa. 
mı ortamAa 'betcm. w ç'eUkten hakiki 
majlno hat1an meydana ptirmJttlr. 
amı.r top namluları ve çelik bJeJer 
arumd& 1llUlll&ktacbr. An1larlll4a 
1aarp ta11an1er1 ıc1n yapıhml tanan 
hanprlan 'IU'dlr. 

Tu:ıuatakl eJrlmln eok l1erl ollDUI 
ayeBJnde, ll'rannzlar, ltaJJID}ara m. 
aran daha lJl bir vul,ettedlr. Or4L 
Jan lale hUIU.IUllcla J'ranm1ar, hlc bir 
llkmtna maru bbmyaeakbr. !tal -
,.. mevzl1erlnln arkam hıe )'iz kilo. 
ıaetJ"ll11ne ua,.apnlf bmhlk 11.hra.. 

Iardan tbanttlr. D; .. W ~ ttaJ,an 
1ar bu l&bra ortumclan ve ,aateree kL 
1~=:=~~,.ınae G. Saray· Soleymaniye 
Franmlar, mot&'ltl ftllta1ar ve tut (B(Jf tarafı 7 '91ofM) 
ve l&fft)'l gayet dntU olarak huda. netlClli olarak ta topu rakibinin yQdae 
da teYbdebllir. ttalyanlar. yerli eart... avurua ~l hak~ aahadan attı. 
lara uygun :ıakil vuıalan temin etmlt- 29 .... 4eld1rada: Necdet topu a. 
tir. Bu vurtalar at ve deveden lba • ı.m ...... 4o1ru ortaladı, smey • 
Ntür. ma:üJell ....... ve o 1111"& ora4a 

ltalyanlar ~ eme bitirdikleri ve bulımaa E1ıf$ • 81181lt raka pçtiler. 
bllttln lahD boJunca uaya:ı beton yol. Top eolaçlk ;irlDI .... fiderken Se 
lar u,_ıade .tlratle leVklyat yapabL lim yetitti ve laıllol1I Wr Y1U'Qlla. GL 
leoektlr. l'abt it mmtabbır l'raa • latuaraym c16rcl11Do11 go1lldl .. attı. 
ID1ar lehine ve İtalyanlar aleyhiiıedtr. Top Sllleymaniye kalem &dlntm ay. 

IArkta ...,,,. bir Dk meni u,.ıan nJmnken oyun 4-0 Galataul'aJlll iL 
Jılldlala mmtallumı mU&fu itin llblJeU]e bitti. 
J'ranmlar pnlf tal GrsUJer1 meydana Jlall6p takımda Diran, Nedret vul
pttrmlttlr. Ba teUtrle Ot.bea mtk1&. felerlnl ımaumız yaptılar. Bilhua 
fa tdlleaütlr. :8arul Tunu. stab Dlran, Gelatuaraylı Celllle beraber 22 
,. dcanm• 11111 olan Vltlert& arum. oymıcmıun en g6r.e ~ oktu. 
clül elmeadlferla mlbltellam olana.:.. Galip t&knncla: Lttft. Km. Etfalt 
blll Jrcru,.cattır. sadece iyi. CeW 1ma1lrlAm1a. JllDI ta. 

•· N.,.•Hlw ~ )nnnnnm raklpefz ~ Needetln 

Hitlar bir sUllJriz 
hazarla yar 

Londra. 18 (A.A.) - ''Smıdaf Dı. 
tcb,, 

drfmr ,.,or. 
BG pmte,e .... Bltler, 1llr lillh. 

mtunn• kcmfefaıw:Jm topTu•ıam 
tekuf ec1e9etttr. Blt11r', J'rala, !ngiL 
teN ft ~ Aman 4bJanmı 
ııropammc!a daldl bal111D llllttln llWı 
Jara lllDl1 o1mak t.re efJAhJanmı 
~osnmmm tahdlcUni mutaamma 
111r dBrt1lr pattı tıüname bidimacaır.. 
tir. •Jınaıva bll ...,..... ll&ft .ulh• 
Jarmın c1a tllldldlnl llU,.cütlr. 
... nu,.a1 ICMlyallat liderleri, 

prld Amapl4& JIDI bir •&lbıiılte L 
tılmat emelinde ile• JIWat 4aha ev. 
Vll l'nwJI w 1DsDtereJi :yokla•ılr 
fatlJm' ft - ..,-. enet taınts aL 
.._ teo&tM &111 t.laftl oldu. 
tun& bn11ıt ptlrmek ............ 

antrenemantara ful& ebemml,.t ver. 
meelnl hatırlatmadan geçemeyls. Ad • 
u:ı .ü1Ul hıkemUlf çot iyi 141· 

.l'tl. JIB. 

ıamlrde 

1-ir, (HUIUll) - Llk maç1arma 
bqb de ... eclllmlttlr· 8ab1.11Je11D 
Dofa.3por ve Deml1'lpoı: hlmnJan L 

ftlnida yapıtan ~ 3-0 ~ 
1tıwn4t 

Bundan SODra kaqılapn Atee w Ya 
manJar takrmlan, aealr yı$UI mll&Yl 
kuvvette oldatlarmdan blrlblrhd ,_. 
mek için oot çabetılar ve nıetlcede mi. 
alt fll'latlarda:ı daha iyi lltifade et. 
meıdnl bilen Atee takımı 2-1 pllp 
geldi. 

Sonuncu brptapıa, AJuııcU' w 'O'c 
ok takımlan arumdı yapıldı. fllDh1ll 
Jnı tld lmnetll Wmnmm mwılıapa. 
11 1eylrcllere 8'IDQ aman oot U,... 
canlı dakikalar yqatb. Bu oyamm. da 
nettcemıse Alllneak raldblnl S-0 ,_ 
..,. nnmftU oldu. 

- KV&VKaa ...._ ı s r •· ıı o• 'afdtnr ... 

il llOBilO aa>• 
YollM 1el'IDI t111cUUlla4en mi ba ı,. burnu

na IOkmqtuT •• Ya~ı 7a ... 
Panlaln 41tlnoelerj b•ra4a tekrar 7an4a 

Q.141. GreJdea oteUala US&llaa t"Olu htmclan iri 
1an 1>1r a4am drtııma.ııı. Du 1efer Parrll 11• 'be. 
~ ot.elde b-.Iuan btıUhı adamlar da ıesıer1aı 
1oıa oeTlrmlflerdl. 

a.ı.. adal!D, kollamada coeuk ılbl bir .. 7 ta• ..,.,. .. 
:falılltUlı aman bu cocut pbl .. ,.. bir 

m ol411111 c0rl14L Bllla .... KeJ' Panlı, bildi • 
tıba4ea de dalı& sl•l 'lr Jm ol4utuna farkettl. 

Bu dul kuı, kencllalnl pUren dellkanlrnrp 
kela llerbae b&1Slll bir laalde ~ kOJT•rmlftl. 

• • • 
Gelen adamın kim oldulun~blttabl tamın .. 

eı,onuu • .Terml ı.ıı • .ı. Jerml, "' Kıt Pantı bl. 
alMrtellil aım samu4a taımtrlar. 

K9J' •• ,..... katta• J'üat ncalmclakt W.... .. blfU tan44Ue dlttl. 
l'abt .Jenal ,.._ cnabmr ~•reli: -••itte...._ -.. edlleaek bir••• 

............. ...,. ............... ıs ..... .....,. ..... "''* "' .............. , 
1lnlm ot•rt•lmn ...... . .... ., .... ,, .. 

•ampua,. oteU. •• 

--:11m1----~==-~~~....;o:~;._•o 
- ... ...,....,, otelL Btral """"Ilı ... 

Al ete4•. 
- PeUl&.. .. 
Kq Parrlı ile, k11calıa4a m"Jnıl 1tlr tıs ta· 

ll7t.a Jermt '1'o kampana,. oteline 4olnl 71tt4tl.· 
ler. 

Jerml 1enl4u. 10nla: 
- Sea 'b•ra4• ae ar11orn• ! Keını-.1et1.ı 

mi 1~lri1ômıa ! 
Ke7 Parrll dltlam.eblsln ta eeftbl nrdl: 
- m.et... (Sonra 4& h Tenlltl crn1n ltelen.. 

dl ••• Zlta. keadl lflial • laer lllUm&l• k&l'fl • 'bildir
mek lateml1ordu •.• ) "Sea otomo1t111Dl ne 1aptın T 
KaS"IP mı cdda f 

J'ermlDln birdenbire ıklerl aoılclı: 
- Nereden bllt)"Ol'IUDT Sen l>lr 1erde ı&rdUn 

callba.. 8ö7le, nerede &Gr4Un 1 
1te1 Parrb anlatır: 
- Grqten oteUDln Giı1ln4e s«Srmltttlm. Bir 

adam pUp. alclt s0ttlf4\I. 
- Sea de c111nı baktm e,.ıe ml T 

- Ne JQVllll ... Oel'll otomofllll dtlrea a. 
dam, Wık -.,.M '1UIJarUe bir .. ,.. 1teutal10~ .. 
da; .... Mlinaııti, .............. ~ mahf' 
larıa T&r Jd. •• IJtJI kMl4ft ~ .._fJonm. Bir 
ar~....,. ... a6at ~ . 

.ı... ... ..... 

-. N --.:.1 -c -.. 
aJ 

-.. • ı; 
.:ııl 

Fanarbahça • Vefa 
( ... tllra/t 7 .,.,.,) 

bo)'UD elmlt bir halde OJ.111& .... 
tiler. 

Bele -blrlblrlerDe ıravPJ& -
Sulhi ile Naci c1e b•kmı tarafD1lll 
yundu CJbrdmca mftlabüa bllıl 
tUrı çılnmckD cıktı. Kaypa..,,. 
taraf ta aert fakat •"•rtl bir 
çıbnyor]ardı. 

25 lncl dıttkada Vefa mlldtftl fa 
çevirmek llterbD ,.. c1llltD- .,. 
l'lkntln &ıtble bclar J1IVll'luml 
....., muhaclml de bunduı latlfacSe 
denk talrımmm dördilncll l&Jllllll 
~. 

Kaç bnndn 80Dl'a blllblltta anır 
• bir IÜil ük ft .... dlilP-1 
4-1 Vefa aJephle ~ 

••• 

14 ..... 11111 ...... ... .. ..., .... 
1tıjmetli JIZllarla dolu ,. 
TDrklytnln J~ uouı"' 
• &Uzel tMOl'rıUil ı 

RESi U 



CAFER MüSHil ŞEKERi 
l1 - KURUN 19 BIRINCIKANUN 1938 

teairi kat'i, alımı kolay en iyi müshil şekeridir. Bilim .. ec 
zanelerde bulunur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Günün 24 Saatinde 
HASTA 

... alnlarme ...., 

GRiPiN 
~ ...... . 

GRf PiN ı BGtfin atn. ... .,. ..., 
edan .... . 

GRIPINı En ~ddetli bat " .. 
•inlanm ıür11tl• .tht

dirir. 
GRIPIN: Nezle. sriP "e roma· 

tizmaye kufi ~ 
mil .. airdir. 

~ icabında günde 3 ~aşe alınabiiiı 
• • 
ısım ve markaya dikkat 

TAKLiTLERiNDEN SAklNlNIZ 

'""',_,,,,.... .... n ...... ~ : ... ~~-r'~'""f , ... - · Lı· manl ""' •r --'~·---- ,,ı,' ' .. '\.. -"' ıif· ... 1;1~ <...--"'f 

işletme Umum !daP--esi ilanları 

Muhammen bedeli 18416 Ura olan ıablt ve 1e17ar teiırat maktna ve 1edekle 

rı aı-1-1939 ıah gUnU aaat n.ao da kapalı sarf uuıu lle Ankarada tda.. 
re binasında satın alınacaktır • 

Bu tşe gtrmek lıterenlertn 1881,871lrahk muvakkat teminat ile kanu. 
nun tayin ettiği vesikaları ve tekllflerlnl ayni sun saat 14,30 za kadar ko. 
mtıycn reisll~tne vermeleri IAzımdtr. 

Şartnameler parasız olarak malzeme dareslnden, Haydarpaşa tt>sellUm \'e 

sevk şefllğlnden dağıtılacaktır. ( 916 3) 

• • • 

tık yapılan ekılltmede talibi c;ıkma4ıfından muhammen bedeli (22000) 
lira olan ve Haydarpaea ıımanmda bulunup mUtemadt cereya:ıla çahımakta 

:>l&D vinç ve tranabordısrleıiD bUtUn elektrik teell&tmı mlltenavip oereyan te. 
ıisatma tahvil ili 30.12.1988 cuma gUntl A&t 15 de pazarlıkla Ankarada f· 

iare binasında lha1e edilecektir. 
Bu işe girmek llteyenlerl.-ı kanunun tayin ettlfl vesika!an ve bu i§i başa. 

--·-:=-* - ---
--

.. 1 • 

• 

-
YARtN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMEiitii~ 

m _..~ " a 

T. C. 
ZiRAAT IANKASI 

Komedi kısmı 

19-12-988 Paurtesl 
K0n0 akşamı saat 20,30 

da. DAMA CIKMIŞ 

• • • 
lst .. ııılJuI Belediyesi lJanlaı·ı 

Bahçeler mUdUrllilil için lUzumu olan ve hepsine 909 lira 25 ~ bedel 
tahmin edilen afaç ve fidanlar açık eksiltmeye kocnılmulbzr. Listeeile eart-

BtR GCZEI. namesi Levazmı müdürlüğünde görUle bilir, istekliler 2490 sayılı kanunda ya. 
------- zılı vesikadan bqka bu it için Bahçeler mUdUrlUfünden alacaklan ve11ika 

ve 68 lira 19 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 27-12-938 
ET. SkA~t TEK tlyatroı;u salı gUnU saat 14 buçukta daimi encUmcn.de bulunmalıdırlar (B) (8983) 

a sımdc (Bu gecP.) • • 
(SEKiZiNCi) • • • 
Komedi 4 perde l'okın 
da büyük milli bir eser 

ZeynepkAmfl hastanesine lüzumu ola :ı ve hepsine 1033 Ura ~ ku.nıg bedel 
tahmin edile~ 4~ kalem ecza,_ pamuk, gaz idrofll vesaire açık eksiltmeye kG. 

1 N SA N Jf A B U T nulmuştur. Lıstes1le §&rlnamesı levazım mUdürlUğUnde görWebllir: İstekliler 
-----------,- 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 77 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz ve.. 

ya mektubile beraber 27-12-938 aalı gUnll t ı bu mi 
TURAN TIYATROSlJ bulunmalıdırlar. (İ) (9063) saa 4 çokta dai encümende 
Sanatktır Naşit, Cemal ' ••• Sabir, okuyucu Smıi. 
ha ve ~re:ıey•. TDryetesl _ Senelfk muhammen kirası 120 lira olan BUyQkadada Altmordu caddeat so 

VA~ Göt.O kagında 389 met. .m~b~at arsa bir sene müddetle kiraya verilmek Uu.re açık 
3 perde artirma gUn~~e-~~teklıs~ bulunmadığın d~n pazarlığa çevrllmiştfr. Şart.namesi 

~~· Dnet levazım mU~urlügunde görillebilir. İstek U olanlar 9 lira ilk teminat makbuz ve. 

rabile~k fenni iktidara malik bulunduklarmı n&bk nafia v~kl!etinden alın·. --• 
lnif bır vesikayı ha.mtJen &yDi gün ve 1&&lte konıilyo:ıa müracaat etmelerı 'I Dr. 
ii.zmıdır. Ehliyet VMfkan isteyen taliplerin en u eksiltme gününden sekiz 
rDn evvel yaaı Ut vekllete müracaat etmeleri Jbımdır. Akıl taktirde mil. 

racaatlar nazan lttblra &lmmaz ve ve sik&U olmıyanlar pazarlığa i§tirak e· 

demezler. lııale tbıeriDde kalan ıqUteahlıldiD lhale bedeli tızerinden yüzde ıs 

-. ... : ya mektubile beraber 22-12-938 per gembe günü saat 14
1
30 da daimi encü-

Birlncı sınıf operatör 4, mende bulu.;mıalıdırlar. (8913) (B.) 
Cafer Tayyar Kankat 

Parlsten mezun. 

nisbetinde kati t.emhıat vermesi Jlzım dır. 
Şartnameler Anbrada mahreme dalrellnden ve Haydarpqada tesellüm 

ee.fliğinde ı&'QJebflir. (9144) 

rı;nmmmJ!JMM@liMtg ! 
• 1 
- I - tdaremfzln Cibali fabrikası için kadranlı ve otomatik tartan cl:ıste:ı 
1 ad t soo, 1 adet 300 ve ı adet 200 kf ıogramı tartabilecek kabiliyette ceman 
3 adet baakill şartnamesi mucibince açık ekıiltme usulile .satın almacakbr. 

U - Hepsinin muhammen hecfell 2500 lira ve muvakkat teminatı 187.50 
liradll'. 

m - Eksiltme 30-12-938 tarihine ı~stJıyan perşembE- gUnU saat 14 de 
Kabataıta levazım ve mubayaat ıubeSlndekl alım komisyonunda yapılacaktır 

ıv - Şart:ıameler parasız olarak her giln söztl geçen 1Ubeden almabllir. 

V - Eksiltmeye i§tirak etmek Uıtiyenlertn fıyatsız fennt teklif ve katalok. 
Janm eksiltme gUnllnden bir hafta evveline kadar inhisarlar tUtiln fabrikalar 
pbesine vermeleri ve tekliflerin kabulilnU mututmmi:ı vesika almaları l! 
zmıdır. 

VI - tstek!iler eksiltme için tayin edilen gUn ve saatte yUzde 7.5 güvenme 
paralarile birlikte ;ukarda adı g~n komisyorıa zelmeleri 11.ln olunur. 

{8160) 

. Unıunıl cerrahi; dlınaA, sinir cemıht
sı, ve kndın do~um mflteha~~ıst, erkıtk 
ve kadın ameliyatları ve modern aınell· 
yatlar, dimn#, sinir, yi\ı buruşuklu#u. 
meme karın aıırkıkhğı, ameliyatları, 
Muayene; aabahlan 10 dan 12 ye ka
dar, salı, perşembe, ve cumartesi ırilnlf'ri 
10 dan 12 ye kadar meccanen. Be>ıılUıı 
Parmakkapı flumell han No. 1 telefor 1 

44086 

~~~----------~~ 

Ur. Hafız Cemal 
Dahiliye müteha•ısı. latanbul 

Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 

Kadrköu ikinci Sulh llukuk 11dkimll6ln
dtn: 

Akıl hastalığına müptela bulunmasından 
dolayı halen Bakırköy Emrazı Akliye haıı. 
tanesinde tedavi edilmekte olan ve htanbul 
Emniyet lıfildürl{iğil polis kadrosunda te
kallde sevkedılen Feribanın hacrına ve an 
nesi Kadıköy Bahriye Hddesl Nailbev 50• 

kak 15 No. da cıturan Bedriyenln velAyetİ 
altına konulmasına mahkemece karar veril 
dili alAkadarJara 11'"1 olunur. 

Sahibi: ASIM US 
Neşriyat MUdUrU Refik A. ~vengU 

Y[N i TrSUMAT 
ILMUMABERLE~IMIZ 

DAJ.IA YUICSEK 
S:AiZ, DAMA EYi 
~ .. ~.... ŞA~TLA~ T[MiN rD[R. 

~ . . ,. 
UOLANTSt;: QANK-UNi 



llAYIR ! 
80$ YAİTLEil KULAK ASI/Ali 
• TEDiGlniz KADAR 

BAGIRI 
BEH 'fll:I. RADYDLARIMDA 

VAIGEC.f1E -_ .... 


