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Zecr'i • • 
ıcııı ,., lııgiliz ıııııı·ııJılıası <liyoı11 ki : 

İtalyan malları katiyen ahnmıyacak •• 
• • 
lngilizler bir ltalyan uçağını düşürüp Pilotunu hapsettiler •. 
Aile seferberliği 1 

Türk devrimind~ aİ!.! du 
rumun m mevkii çok üstündür . 
r !er tiirlii ~ anlış td.H:.kilere 
ve akşlar .ı k:ırşı kom"\!·, l 1 ~
sal karakterimize doğıt!11 kay· 
n:ığı olan aile kurum!arnvızm 
fr İ1. likJe, kıskançlıkla güdeceği 
bir borcudur. Türk aıil ~ yuvası 
Türk!ju en kutsal k l ygılarla 
hağlanclığ'ı ana ycrd •ın küçü · 
ğüdür. Yurt kadar ihtimam ve 
saygıya haklıdır. 

Türk benliğinin eıl temiz 
dayan:k yeri olan aile kuru
mumuz acunun takdir}.! örnek 
aldığı ve en sağlam sevgi ve 
duygu bığlarmın düğümlendiği 
ilk kaynağımızdır. 

Şimdiye kadar olduğu gibi 
şimdiden sonra da bu güzel 
örnekliği: inkılabımızın icabet· 
tirdiği ciddi tekamülle muha 
faza etmek borcundayız. Türk 
topluluğu içinde hiç bir ferdin 
bu kaygı dışında kalmaya de· 
ğil aksini düşünmesine bile 
müsaadeli olamayız. Çünkü : 
Türk varlığının dayandığı kut . 
lede hiç bir şahs kendi ken· 
dinin malı olduğunu iddia et
mek hakkını haiz değildir. Türk 
yurdunda her varhk ancak u· 
lusun ve ancak onun toplulu· 
ğunun bir cüztüdür. Her fert 
o topluluğun yaşama ve üre· 
mesine çalışan bir uzvu ol· 
duğu kadar onun bütün şeref 
ve karakterinin bütün dünya 
topluluklarının üsfjnde yer a · 
ltp ilerlemesi ve yücelmesi yo
lunda ödev almış bir işçisidir . 

Bu uğurda çok ağır yük 
taşıyan türk devrimi; bu iste
ğinde o kadar kat'idirki: En 
ufak bir laubaliliğe bile ta
hammülü yoktur. 

Türk ailesi ulusal ekono
mininolduğu kadar ulusal abla· 
kın da en yüksek tecelli yeri 
dir. Türkün en tabii bir ka
nunu olan bu iki kaide var
lığımızdan doğan saygılarla bağ 
lı kalmak ve onu kendi mu
kaddes çevresi içinde her 
türlü tehlike ve saldırıya kar
fı bütün kıskançlığımızla ko 
rumak en önde borcumuzdur. 

Şu ana yolu çizdikten son· 
ra ufak ihmallerimizle göze 
çarpan mevzii kayıtsızlıkları a· 
Uşbracağız. Ve yine elbirliği 
ile onl<.rı tashih ederek cihan 
uluslarına örneklik eden Türk 
aile kurumunun saadetler kay· 
nağı olan varhğını her yönden 
tamamlayacağız. 

Küçük ve kıymetsiz gibi 
gczUken bazı kayıtsızlıklar var· 
dırki : üst üste biriktikleri 
\rakit hatırlı zorluklar veya 
düşüklükler halinde karşıya 
çıkar. 

ihmal ve kayıtsızlık temadi 
ederse bu zorluklar veya dü
tiiklUkler tabii birer geliş uy· 
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U a ı·: ın z n .- dne ytnl 

İtalyanların aldıkları Aksum şehri ve bombardıman yapan hava fıloları 

lrtktığı ıı:ı~~nr•.Lı.r için hıt l lc 

:nasında fen., "'e h ı ç ~~~ı ol

mıyau bir şay!.ı. ç,kmış \'e 

guy\ bu ml.nnıl . j n l>ir ver• 

g ıyc e~Hs obc-n~ı ~Pl..llnde pek 

s 'çoı \ b ir rlı<>.-liko :h.ı vapılma · 

y:ı b ,ı,~!an:ıı ş oUu~u gö ül

rnöş· iir . HallJu~. i lı .• kikatta 

böyle birşey yoktur. c\ğren· 

diğimize göre bunun için bir 

beyanname neşredilmektedir. • • 
lngilizler bir ltalyan 
uçağını düşürdüler 

Ankara 16 (A. A.)- İngiliz uça.klan İngiliz Sudanı üzerin· ; 
de keşif uçuou yapan bir ltalyan uçağını düşürmüşlerdir. r 

Pilot h"psedilmiştir. 1 

İtalyanlar Aksuma da girdiler.. L 
naza- l 1, Ankara 16 (A A.) - Bugün alman en son haberlere 

r tD İtalyan ordusu Aksuma g:rmi~Hr. 

i Böyle saçma ~e memleket 

için temamen menfi bir pro· 

pagandaya inanarak ı bazı evler 
de numara ların tahrip edildiği 

görüimü, ve bu gibiler hak. 

knda hülı Ö.metle Uray müş. 

te reken s kı bir tııkibata bat· 

lamış!atdı:-. Numaralarım tıı,h

rip E'denlerin tiddctle ceza

landırılması için derhal ta h· 
kikala f g ' ri§ lmi,lir. Evlere 

Zecri tedbirler hakkında 
İngiliz murahhasının söyledikleri .' 

Ankara 16 (A. A ) - İhlyan-Hi\beş hubı etrafmda günün t 
en mühim meselesi İt.ı)yaya karşt alır. acak zecri tedbirler et· L 
rafında İngiliz dtı işleri bakanı murahhası tarafından yapılmı ş 
olan teklif teıkil etmektedir • İngiliz murahhası hu tekliftnde 
İtalyanlara karşı almacak :ı;ecri tedbirlerin müessir olabilmesi 
için İtalyan emteasının sureti katiyede satın ahnmaması yeni 
f iyatlarmdan yüzde yirmi,kaybetmemiı olan İtalyan malları üze · 
rinde hiç bir muamele yapılmamasını ileri sürmilttür, Birçok 
hükümetler bu teklife muzaheret etmektedirler. 
--------~----_.,. __ 
sallığı ile görülecek kadar göz . 

GAZETEMİZ 
HER GÜN ÇIKAR. 

Gazetemizde her sabah 
İstanbul gazetelerinden ev 
vel dünyada olup bit~nle ri 
öğrenebilirsin iz . 
İlaularıııızı her gi!n çıkan 
~a-zetemize verın .. k k~n li 

menfaatımz icabıdır. 

Gazetamiz 
100 paradır 

'"9,l&diA1•Wiid?\ii1!*8 49'C5üd 

!erimizi kaydırır. ve yolumuz· 
dan habersizce ayırırki: kork· 
duğumuzun, çekindiğimizin içi
ne düşmüş ve çıkamaz hale 
gelmiş bulunuruz. işte o vakit 
bu sapıtış ferdi tesirden dt
şarı çıkmış ve ulusun mc nevi 
sağlığına musallat olmuş jse 
ulusal çöküntü başlamış olur. 
Böyle çöküntülerdense zarar· 
sızca kurtulmak ve varlığından 
bir şey feda etmeden sağlan· 
mak imkanınıda ne fert nede 
hiç bir ulus bulamamıştır . Şu 
halde çok basit olan korunma 
çareleriııi kendimize mahsus R1lll 

tEE6ı>!F!PB"h •'"iffs15ZD 
kudretle elde tutmak, aile dü · 
zenimizin her türlü icaplarına 
itaatla bağlanmak zorundayız. 

Aile topluluğunda yer alan 
her ferdi işinin başında vazi
feye çağırıyoruz. Ufak bir ak· 
sakbktan bütün bir kitleyi mes
ul tutan Türk inkılabı bu iste· 
ğine kat'i itaat emrediyor. Ül
kümüz her yönden üstünlüktür. 

Dr. S. KONUK 
Bursa Saylavı 

2 nci sahifemizde 
Yaxan: Tahsin Uygur 

Yurt sevgisi 
Değerli arkadaşımız Tahsin 

Uygurun bu sütunda her~ün 
yazısını bulacaksınız, 

3 ncü sahifede 

Sabaha karşı 
Bursa 

Yazan: MUSA ATAŞ · 

ı konan numı raların mu haf a;z:ıuı 

mecburidir. 

Ha\ kımızın buna riayet 

edeceği §Üpbesizdir. 

Habe1 ordusunun zabitleri 

Habeşler taarruza geçmiyorlarmış 
Ankara 16 (A, A) - Adisababa mahafili Ogaden cephesinde 

herhangi bir taarruza geçilmesi hakkında emir verilmiı oldu· 
ğunu yalanlamaktadır. 

............ -·-------------...... 
..'iovyet - Türk spor temasları 

Dün geceki güreşler 
-~~ 

,.,,....,.x-i· ~-~......,.....,-,.., 

. ~<ıç ı. 

Ulusal Güreş takımımız 

İstanbul 16 (Telefonla) - 8u gece Sovyet - Türk güre§çileri 
arasında yapılan musabakalarda 56 kilodan Kenan hükmen 
mağlup olmuş; 6 l kiloda Yaşar 1 O dakika 12 saniyede galip 
gelmtı; 66 kilodan Saim Nikolayefe bükmen m1ğlup olmııı, 
72 kiloda Nuri Kuronoviçi hükmen yenmi§, Mustafa; Briçi 11 
dakika 26 saniyede yeomiı, Çoban Mehmetle konca arasındaki 
gureoi de Çoban Mehmet kazanmııtır. Çoban Mehmet çok 
puvan almııhr. 



Sahife 2 

Doğduğu gibi : 

Yurt sevgisi 
Şu topraklarda nasıl bir 

çekiş kuvveti vardır ki: ona 
biz içli, eısiz bir sevgi ile 
bağlanıyoruz. 

- Yurd! 

Deyince içimizde en can· 
lı bir coıkunluğun dalgalan
dığını duyuyoruz. 

Bize öyle geliyor ki ha· 
yat, yurtla anlamlanıyor. 

- Yurtsuz bir adam! 
Bunu dü1ünüı bile tüyleri 

ürpertiyor .• 

Adamı toprağa bağlıyan 

bu görünmez çekiş nedir? ne 
reden geliyor? 

Mesele yalnız toprak ve 
ondan doğan maddeler mese
leıi midir? 

Yurt çerçevesinden dışar· 
da kalan toprak ve o toprak 

tan beıin (gıda) alan madde. 
lerin uzaklattlran bir özgü
lükleri mi (hassa) vardır? 

Yurdu saran havanın, Ö· 

teki toprakları sar an ha va· 

dan madde ve kıspsam ( muh 
leva) itibarile bir ayırdı mı 
var? 

İıi böyle elle tutulan , göz 
le görülen, varlıkları şu veya 

bu yüzlerle (suretlerle) bili
nen bir madde ıeklinde düıü 
nürsek sonunç alamayız. 

Yurt sevgisi ezeliyetten ko 
pup ebediyete giden bir sev

gidir ki: onun kaynağını in· 
san yalnız kendi yüreğinde, 

kendi ruhunda, kendi inanın· 
dıs, kendi vicdanında bulur. 
Bizce en ağır ceza ne kurşu· 
na dizmek, ne ipe çekmektir. 

Bir suçluyu yurttan kov
mak, onu yaşadığı dakika, 

belki saniye sayısınca tekrar 

tekrar öldürmektir. Ve ancak 

yurt hayinleri bu cezaya la· 
yıktlrlar. 

Özgür bir yurdun, özgür 
ha va sını ciğerlere çeke çeke 
yaıamak ve böyle bir yur-

dun bir ferdi olduğunu 

duymak, 
ıilmez 

tır. 

ne büyük , ne eri· 
bir bahtiyarlık 

Gazeteci 
Vakit vakit arkadaşların 

şikayetlerini işitirim; Ödevle
rini yapmak üzere, meslek 
sevgisile ve meslek borcu o· 
larak gittikleri herhangi bir 
yerde ya teu bir muamele 
ile karıılaşm11lar, yahut ki 
kolaylık umdukları kimseler 
den mütkilat görmüşlerdir. 

Bu, bana, bugünkü ileri 
rejime yakıştırmadığım eski 
bir zihniyeti hatırlatır: Bun
dan otuz yıl evel bu ülkede, 
gazeteci hakir görülür, gaze. 
tecilik ayıp sayılırdı. Fakat 
o zamanlar, hakir olan, ayıp 
lanan, suç sayılan yaloız ga· 
zetecilik değildi. O dediğim 

karanlık ve kötü devirde (va 
tan) ve (hürriyet) kelimeleri 
kamuslardan tardolunmuf, 
(hak) ayaklar alhoa serilmiş· 
ti. Onun için, bu üç kutsal 
şeyin en tabii müdafileri olan 
gazetecilere de düşman na
zarile bakılırdı. 

İlmin medreselere tıkıldı
ğı, kültür ve fJkir meydanın· 

da sarığın tek bir abide ola· 
rak tamndıgı o devirde, kafa
ları aydınlatmağa yeltenmek 
küstahlığında bulunan gazete. 
ciyl, Zaptiye Nazaretinin mer 
diven altına tıkmak, canilerle 
bir tutmak marifet sayılırdı. 

Zararla ananeleri demir 
pençeııile örümcekli beyinler· 
den söküp atan Türk inkılabı, 
anlaıılıyor ki gazeteciyi hakir 
görmelr, istihfaf etmek, h tçe 
saymak gafletini ha la göster
mekte temerrüd eden bazı 

kimseleri uyandıramamıo . 

Bu gibilerin matbuatm, 
devletin muvazeneıini kuran 
dört kuvvetten biri olduğunu 

bilmemeleri affedilmez bir ce 
halettJr. 

Hal<kın Sesi 
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İlbayımız 
Köylerde 

İlbayımız Şefik Soyer diin 
sabah civar köylerde bir tel· 
kik gezisine çıkm11 ve akşam 
ıehrimize dönmüştür. 

Üzerlerinde bıçak 
bulunanlar 

Zabıtamızın yaptığı araı· 

tırmada Kanberlerden Hüse
ıeyin, Kefen Süzendt:n Ah· 
met, Hocahasandan kahveci 
Hasan, Ahmet paıadan Latif, 
Hocahasandan Naıidin üzer. 
lerinde birer bıçak bularak 
almış ve kendileri hakkıoda 

kanuni muamele yapmııtır. 

Sovyetlerde tasarruf 
Tas ajansının verdiği ma

lumata göre Sovyet Rusyada 
tasarruf sandıklarında hesap 

sahibi olanlann sayısı 

15,500,000 kiıiyl bulmu~tur. 

Ta1arruf sahipleriyle tasarruf 
mlkdarı yıldan yıla artmak 
tadı r . 

l·Eylul·935 de tasarruf san 
dıklarında bulunan paralarm 
yekunu 2 milyar 100 milyon 
rubleyi geçmiıtir. Bu rakam 
1928 de tasarruf yekununa 
nazaran on misli bir artlı 

göstermektedir. 935 in ilk 9 
ayı içinde tasarruf sandıkla· 

rına yatırılan para, 933 sene· 
sinin 12 aymda yatırılan para 
tutarmm iki misli olmuıtur. 

leftir. Ha vadis peıinde koşan 
bir gazeteci herıeyden evvel 
efkarı umumiyenin hizmetka -
rıdır. Onu aydınlatmak, ona, 
olup biteni btldirm ek gazete
cinin borcudur. Böyle yüksek 

bir borcu ifaya çalışan adama 
medeni memleketlerde, münev 
ver memleketlerde mü§külat 
çıkarılmaz, kolaylık gösterilir. 

Gazeteciler fikir adamları 
fikir hadimleridir. Onlara, id · 
raki kıt; vatani duyguları 
şüpheli, medeni terbiyeleri 
yok olanlar hakaret eder! 

llbayhk idare 
heyeti toplantısı 

Dün öğleden sonra İlbaylık 
idare heyeti Yar İlbay Edi· 
bin ba§kanlığında toplanmıt· 

tır. 

Çahnan altın 
gerdanhk 

Gölcük köyüuden İdris oğ 
lu Rasim aynı köyden Musta. 
fa kızı Hasibenin bir altm 
gerdanlığını çalıp Buraaya sat 
mağa getirdiği iddia ve §ika
yet olunmu§ zabıtamız çalı

nan gerdanlıkla birlikte Rasi 
mi yakalamıştır. 

Sarhoşl•r 
Mesudu makremeviden 

Mehmet, Namazgah mahal
lesinden havlucu Alt, İğdir 
köyünden Mehmet isminde 
üç kişi sarhoş olduklarından 

zabıtaca haklarında muame 
le yapılmıştır. 

Bir hırsızhk ••• 
Hayriye mahallesinden 

Mevlut oğlu Sıtkı, Selçuk ha
tun mahallesinden Murat oğlu 
Fahrettinin dükana · anahtar 
uydurmak suretlle girerek bir 
pantalon ve bir de kol saati 
ni çalmıf oldugu anlaıılarak 

yakalanmıı ve adliyeye veril
mittir. 

Bir takdirname 
Geçenl~rde posta telgraf 

itlerini teftiş eden genel di
rektör Bursa merkezindeki 
anbar iılerinde gördüğü inti
zamdan dolayı telgraf memu 
ru F,refe bir takdirname gön 
dermiştir. 

Turfanda çilek 
1 Yetiştiriliyor. 

Son zamanlarda ıehrimiz
de turfanda çilek yetiıtirilme. 
ye başlanmıştır ... Bu günlerde 
İstanbulda bile bulunmıyan 
çilek şehrimizde Muradiye is• 
tasiyonu civarındaki bahçeler 
de Ali dayı adında bir zat 
tarafından yetiıtirilmektedir. 

Bu duruma nazaran Bur. 
samızın her meyvayı hemen 
bir iki mevsimde yetiştirecek 

Genel Nüfus 
Sayımı 

Nasıl olacak 
Amacımız ne bir ekıik ne bir 
fazla, ulusumuzun sayısını öt
renmektir. iSMET iNÖNÜ 

1 - Önümüzdeki 20 Hkter 
rin pazar günü memleketimiz• 
de genel nüfuı sayımı yapı· 

lacaktır. 

2 - 0 gün sabahdan itiba"' 
ren sayımm bitdiği topla 
ilan edilinceye kadar, so. 
kağa çıkmak yasaktır. Çıkan
lar 25 lira para cezasma çar~ 
pılacaklardır. Küçük çocukla · 
rın sokağa çıkmalarmdan bü
yükleri mes'ul tutulacaklar. 

3- Sayım günü hiç kimse 
sokağa çıkmayacağı için, bü. 
tün ihtiyaçlnınızı yiyecekleri· 
nizi, içeceğınizi daha önce te
darik ediniz. 

4 - Sayımın çabuk bitmesi 
için evinize gelecek o~an sa
yım memurlarının sorgularına 

çabuk cevap veriniz. onlara 
lafa tutmayınız. Sayım me
murlarına yiyecek ve içecek 
ikram etmek yasaktır. 

5-Sayım memuruna yaz· 
dıracağınız nüfus, o gün evi· 
nizde mevcut olan yerli ve 
yaba~cı bütün insanlardır . Her 
hangi bir sebeple o gün evi· 
nlzde bulunmıyan aile efradı
nı veya akrabanızı kat'iyyen 
yazdırmayınız. çünkü onlarda 
bulundukları yerlerde yazılmıt 
olacaklardır. 

6 -- Sayım günü evinize sa· 
yım memuru gelmiyecek olur 
sa veya evinizdeki nüfustan 

yazılmuı unutulan kimseler 
bulunursa bekçi, polis veya 
telefonla zabıta merkezlerini 
veya hükumeti hemen haber· 
dar ediniz. 

7-Sayım günü evinizde 
hastalanan olursa derhal bek
çi polis veya telefonla zabıta 
merkezine müracaat ediniz . 
Hükümet size, ebe veya dok
tor gönderecektir. 

Başbakanlık . 

Gazeteci, içinde yaıadığı 

asrm icabatma uyan her 
memlekette, her vatandaı 

kadar ve belki de vatandaş

ların bazılarından daha da 
mtün iyi muamele ve saygı 

gorur. Halka da, hükumete 
de en yakın odur. Birinin 
dertlerini ötekine bildirmekle, 
hükümetin yaptıklarına sırası· 

na göre, tenkit veya tahsto 
ederek bir nevi kontrol vazi. 
feıile, sonra da bunların hep· 
sinin de fevkinde oiarak ina
narak bağlandığı rejimin pro· 
pagandasmı yapmakla mükel· 

Ercümend Ekrem TALU 
(Cumhuriyetten) 

kadar güzel bir toprak ve ik· 
lime malik olduğu görülmek· 
tedir. TAHSiN UYGUR İstatistik Genel direktörlüiü 

~!'!l!l!!!!~~~~~~~~~~~l!J!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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1 
A. Turgut ı 

---...... ------...... - ............ ! ---2s,---
Nüzhet şaıkın, bir ıevki 

tabiiyle emredilen tarafa dön 
dü, ve kaçmak, uzaklaımak 
istediği bu tehlikeli kadının 
amir bakışlarına mukavemet 
edemedi. Dik yokuşu yan ya 
na tırmanmıya baıladılar. 

İlk defa olarak kalbiyle, 
hiaaiyatiyle mücadele ediyor 
ve düşünüyordu. Ona karşı 

duyduğu bu zaaf neydi? Her 
haline, her sözüne bu ıuursuz 
itaatı neden ileri geliyordu? 

Vedianın kendi ıini sevdiğini 
-ağzından iıitmemiş de olsa· 
halinden, etvarmdan, kendi· 
siyle pek sıkı olan aJakasın 

dan anlıyordu. Bu kadın se
viyordu. Bu, muhakkaktı. fa. 

kat, ya kendisi? Bunu kendi. 
ne ıordu: 

-Acaba ben de onu sevi· 
yor mıyım? 

Bunun cevabım yine kalbi 
~erdi: . 

- Hayır! 

O halde? Bu zaaf ne? Ma 
dem ki; ıevnıiyor, kalbinde 
ona karıı bir meyil yok .. Pe
ki ama; nazarları, nazarlarfy. 
le karoılaıınca niçin iradesini 
kaybediyor, niçin kendinden 
geçiyor, kalbi çarpıyor? Bu 
aık değil mi?. Hayır!. Zira; 
kalbi Nerminin aıkıyla dolu .• 
Acaba bu kalpten değil de, 
ıfnirlerden doğan bir arzumu? 
K.tmbilir .• Belki .. Fakat, mu• 

4mma .. 
- Ne düşünüyorsun Nüz. 

het? 
- Hiç! 
- Na11l hiç? Seni pek dur 

gun görüyorum neyin var? 

- Hiç dedim ya . . 

- Yoksa bu gezintiden 
memnun değilmistn? 

- Hayır, bilakis. . Fakat, 
yalnız .• 

Sustu. Beı gün evvel J\ler 
min'le beraber tırmandıkları 

dik ve çakıllı patikayı takip 
ediyorlardı. 

- E, yalnız? 

-Çağlıyana gitmek için 
bu suretle hareket etmeniz 
tuhafıma gitti de.· 

- Nicin? 
- Bu gezintiyi evdekiler-

den saklamakta ne mana 
vnrdı? 

- Kim bilir! 

- Öyleya, çağlıyana gide-

ceğiz diye bilirdiniz değil mi? 

Genç kadm müphem ve 
manalı bir tebessümle güldü. 
Ve " Nasıl olur, §Üpheleomez. 
lermi?,, demek ister gibi Nüz 
het'e baktı . Sonra yavaşça: 

-Doğru olmazdı. 

Dedi. 

- Niçin doğru olmasın? . 

Bir anne oğlu ile istediği ye
re gitmekte hür de~llml? 

Vedia birden bire sarsıldı. 

Tıpkı dün kahvealtı masasın
da olduğu gibi kızardı, mo
rardı . Sonra kısık bir sesle: 

...... Qf Nüzhet; rica ederim, 
diye inledi; burada da başla
ma.. Yeter iki gündür beni 
incittiğin .. Sus artık.. Bu hi
tabm beni rencide ediyor .• 
Kalbimi, bütün her şeyimi kı. 
rıyor .. Ben senin annen nasıl 
olurum Nüzhet? Beni üzmek, 
benimle böyle gaddarcasına 

alay etmekten ne lezzet du-

yuyorsun? 

- Alay mı? 

-Öyle ya; bana hiç ya. 
kıımıyan bir sıfat, hiç müna
sebeti olmıyan bir isim tak• 
mak alay değil midir? 

-Yanılıyorsun anne .. Te . 
min ederim ki; alay değil bu •• 
Yalnız pek samimi bir arzu .• 
Zira; s~nelerdenberi ben bu 
kelimeye hasretim.. Ne olur, 
hayata gözlerini açtığı gün
den beri anne ıefkatinden 
mahrum yaftyl".n bir kalbin 
bu arzusunu çok görme .. 

- Bana anne demek ho· 
şuna mı gidiyor Nü:ıhüt? 

- Hem pek fazla.. O ka· 
dar ki ; oh, bırakın bu arzumu 
karmaym.. Size anne diyeyim 
siz benim annem olunuz.. Bu 
ıuretle senelerden beri kal· 
bimde açık duran o boıluğ'u 

doldurmuş olursunuz .. 

- Bitmedi -
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Sabaha karşı B rsa 
Sokaklar bom boş, evler karanlık 

bir öksürük bile duyulmuyor .. 

ltalyan-Habeı harbi, dö
ne dolaıa bizim baıımıza pat 
ladı. ·Harp baıladığı günden· 
beri matbaamızda da ajanı, 

• telefon. telgraf. klite. para 
ve yazı harbinden göz açıl

mıyor. 

Öğleden •onra ağır ağır 
baılıyan faaliyet gittikçe göz 
karartıcı bir hız alarak gece
nin üçüne, dördüne, hatta be 
tine kadar sürüp gidiyor .• 

Bı:ıızan saat 12 den sonra 
evlerine dönen dostlar ve ta
nıdıklar matbaaya uğrayarak 

bu hay huy içindeki çalıtma· 
mız arasında bizden ta:ıe ha
berler soruyorlar. 

Hele gece birden veya iki 
den sonra İstanbul telefonu
nu alınca bu f aallyet göz 
kararta.n değil de beyin dön
düren bir hal alıyor. 

Hulaı1t: İtalyan - Habeı 
harbi bizi matbaanın ilikle
rine kadar mürekkep ve yağ 

kokuluı ıinmit olan dört dı• 

varı ara11nda hapsetmiı bu
lunuyor. Art&k timdi yarasa
lardan hemen hiç f atkımız 
kalmadı desem yalan değil. 

dlr. 
Çünkü: geceleri uyanık 

gündüzleri uykudayız .. 
ıl<** 

Eıkiden Buraa•nın sabaha 
karıı ne halde olduğunu yal
nız bir balo veya düğün dö· 
nütünde görürdüm. Şimdi her 
gece içinde yaıadığımız bu 
manzara ile o zamankiler a
rasında çok fark var. 

Evvela: Bir düğün veya 
balo dönüıünün mahmurluğu 

insanda sokakların, evlerin ve 
dünyanın ne halde olduğunu 

görebilecek takat bırakmıyor· 
du. Sonra; bu:-alardan çıkan
ların kalabalığı bize yollarda 
az çok hayatın durmamıı ol· 
duğu zehabını veriyordu, 

Şimdi ise ( Sabaha kartı 
Buraa ) oın halini baıtan ba· 
ıa görülecek ve tetkik edile. 
cek bir halde buluyorum. ..... 

Baı mürettibimize birinci 
ıahifenin son taıhıhini verdik 
ten ve gazetenin ilk kadav
rasını gördükten sonra ıapka
nıı alıp matbaadan ayrıhyo

runı. Ayağımı kapıdan atar. 
keo tertemiz ve serin bir ha
vanın beni kucakladığını sezi· 
Yorum. 

Uykusuzluktan feri sönen 
gözlerime karanlıkları delen 
taze bir nur geliyor, Sabaha 
karıı Bursa sokaklarını yıkcl· 
Yan bu temiz hava emin olun 
~: En ır'üzel çam ormanların-

-- -- -

Yazan: MUSA ATAŞ 

da bile nadir bulunacak ka· 
dar nefiı ve berraktır. Bunun 
için onu adeta kana kana içe 
ceğim geliyor. Çünkü: Ortalık 
ta ne bir toz damlacığı var; 
ne de en küçük bir pislik ... 
Bu saatta herşey cansız yah· 
yor. Tabiat uyuyor. İnsanlar 
uyuyo·. Herkeı ve her ıey 
derin ve en tatlı bir uykuya 
dalmıı bulunuyor. Uyanık ka
lan bizler ve bize gü\ümsiyen 
gökteki yıld12lardan baıka or
tada kimsecikler yok ... Sokak 
)ar bomboı . ,. Kurıun atsanız 

kimseye rastlıyacağı yok ... 
Hele koca Atatürk caddesinde 
cinlerin top oynaması gözle 
rimin önünde harp yıllarının 

korkunç hatıralarını canlandı
rıyor. Ve bu hal ile Buna 
( Allah benzetmeıin ve gös
termesin ) tıpkı bozguna uğ

ramıı ve içf nde kimse kalma· 
mıı bir ıehiri andırıyor. 

Evler karanlık; bir ökıü• 

rük ıesi bile duyulmuyor. 
Yalnız ara sıra ıinirdeo 

uykusu kaçanların pençerele
rinden karanlık sokağa doğru 
harp gemilerinin projöktörleri 
gibj elektrik tufanının fışkır· 

dığı görülüyor. 
Zavallı ıapkam; iıte bu 

saatta hiç rahatsız olmuyor. 
Gündüzleri selam vermekten 
hırpalanıp canı çıkan fapka
mın bu aaattaki istirahatinden 
doğrusu her ikimi:ı de mem
nunuz. 

Bu sessizlik ve ıuızlık için 
de insana( Robenıon ) gibi bir 
adada yaıayormuı hissi gelt 
yor. Ortalık tıpkı suyu çekil
mit değirmene benziyor. 

Ne de olsa bu hareketsizlik 
ve kimsesizlikten insanın içL 
ne bir korku geliyor. Aksi 
gibi bekçilerde hep karanlık 

köıelere saklanıp kendilerini 
belli etmiyorlar. 

Bereket versin birkaç ge
cedir saat dörtte yakasını kal 
dırıp memurlarını teftitden 
gelen Emniyet direktörümüze 
rastlayorumda içime ferahlık 

çöküyüor. 
*11:* 

Nihayet evimin kapıaile 

kartı karııya geliyorum. Ka
pım bile bu saatta beni ta• 
nımıyor. Ve bana öyle geli· 
yor ki: 

-Ey zair! 
Kimıin; nesin nereden ge. 

lip nereye gidiyorsun? Bu sa
atta itin ne? 

Diye bana bir sual serisi 
açmıt bulunuyor. 

MUSA ATAŞ 
- - - ·- -- --- -

BORSA HABERLERİ 
Borsa Komiserliğinden dün aldığımız fiatlar: 

Aegari Azami Vasati Satıı kilo 

Buiday 5 6,12 5,66 25459 
Çavdar 3,75 4,25 3,87 1442 
Mısır 3,25 3,37 3,27 1373 
Arpa 3,50 3,75 3,5:, 3545 
Yulaf 2,50 3 2,79 659 
Anason 15 20 17,25 1645 
Suıam 13 14 13,10 413 
F•ıulye 6 10 9,18 1141 
Nohut 4,50 4,50 4,50 580 
Merctmek 11,iS 11,75 11,75 400 

koz. perakende aatıı : 

Hakkın Sesi 

Kendimize 
Acıyalım .. 

Bir baba bir anne; küçü
cük bir yavru; üç kiti, taze 
kurulmuş bir yuva. Ümit ve 
saadet dolu meyvalarile lo· 
kantaya girdiler. Kaç gündür 
bunlara ve bunlara benzeyen
lere bakarak acınıyordum. Dü 
şündüm. Bunlar gezgin değil; 

Bursanm tanınmış ailelerin· 
den. Evleri var. Burada he
le bu yavrularile ne itleri 
var? Yanlarında anneleri ol. 
masaydı bir zarurete hükme
derdim ama tam teıekküllü 

bir aile olduklarına göre bu
radan doymağa ne ihtiyaçla
rı vardı? 

Yavruya yüreğim sızladı. 

Sabahtan beri ateı kenarında 
beklemiş; hiç bir gıda mad
desini taıımayan bir tabak 
çorbadan iki kaşık ı.ı.ldıktan 

sonra ortalıkta gezinmeye 
batladı. 

Ana baba galiba doydu· 
lar. Yüzlerinde neşeden baş

ka her türlü hatlar çizilmiıti. 
Yani istekle doymadıkları yüz 
lerinden belll idi. Burası için 
yüksek otan hesabı ödedikten 
sonra gittiler. 

O akıam bir ikinci üçün· 
cü benzerleri de avnı şekil· 
de gittiler. Hepsine acıdım 

üzüldüm. Fakat daha çok 
korktum. 

Ne oluyoru:t? Nereye gi· 
diyoıuz? Kafamın içinde müt
hiş bir muhakeme baıladı· 

Kendi kend\me formüller ku
rarken bir tepside üstü kapah 
bir kaç tabak taı1yan bir as~ 
ker. Büfeden kapıya doğru 
yollandı. arkaımdan bir kaç 
sef ertaslı küçük bir kız çocu. 
ğu daha... Sonra da bu ite 
memur adamların yüklendiği 
yemek kapları kap,dan uzak· 
Jaııyor. Dayımamadım. Garso· 

• 
na sordum. Aldığım cevaplar 
korktuğum tehlikeyi tazeledi
ler. YemP.klerio hepside bir 
lki yavrusu olan analı babalı 
aile yuvalarıoa gldiyormuf. 

*** 
Uluıumuzun ün alan ev 

kuruculuğu ne oldu? Anne ne 
yapar? Üzerinde titrediğimiz 
verimli ve gürbüz nesli böyle 
mi yetiştireceğiz? Haydi husu 
ıi keyiflerimiz yıııamanın en 

büyük dayanığı olan güzel ve 
temiz doymayı ihmal edecek 
kadar kuvvetli olsun. Fakat 
küçücük yavrularımızı bütün 

bir devlet teşkilatının üstünde 
titrediği bu serveti, aşçı dü
kanlarının ticaret vasıtası ola 

rak blnbir karıııklıkla hazır
lanan yemeklerile mi yetişti

receğiz? Bu ana ve babalar 
acaba kendilerine uf acık ol
sun bir günah hissesi ayırma
yorlar mı? Bursa gibi bir yer 
de bir öğün için lokantaya 
ödedıkleri para ile bir gün 
yuvalarmtla net'c:: ve saadetle 
en temiz gıdayı hazırlıyabile
ceklerini niçin ciuşüomeyorlar? 
Acınıyoruz ve sızlanıyoruz. 

DOGAN 

20 ilkteşı·iıı 
Pazar genel 

nufus sayımı 
Sayımda, her binada yalm 
ayım memuru geldiği zama 
azır bulunanlar yazılacııktı 

2!!!12! xs . wa ~ . 
EDEBiYAT SÜTUNU 

Madam Luneau vakası 

M. L. (Sükünetle)- Bun
lar neticesiz yalanlar. 

Mme L. (Öfkeli) - Yalan! 
Şayet denilebilir&e. yalan! De• 
lili şu, karısı kendinl herkesle 
karşılaştırdı. 

Herkese diyorum size ba· 
kın. hte ıahitlerim hakim bay. 
Şahitliklerini kullanın ! 

H. L.- (Soğuk bir tekilde) 
Yalan. • 

Mme L. - Şayet ,denile· 
bilirse ! Ya kırmızı derililer? 
Onları da mı ıen yaptın? 

S. H.- Şahsiyet yok, lüt· 
fen, yahut ıtddet göstermeğe 

mecbur kalacağım. 
- Mme L. - Binaenaleyh 

kapasitesi hakkında içime bir 
füphe düştüğünden ken· 
di kendime denildiği gibi iki 
ihtiyatın bir tekinden daha 
değerli olacağını söyledim ve 
ıahidim Cesaire Lepic'e gü
vendim. Bana: .. Emrinize a· 
madeyim, Madam Lüno,, dedi 
ve eksik icra etm!ı olacağı 
iş için yardımını esirgemedi. 
Fakat o vakıt bu tedbi• ! ol 
mak isteğim diğer fl:ihitler 
tarafından da tanındığından 
isteseydim yüz tanesini bulur
dum, hakim bay. 

Orada gördüiünüz uzun 
boylu" Lucas Chandelier ma· 
dem ki birtev istemlyen diğer
lerinden fazla birıey yapma
mııtı. O halde ipolite yüz 
frangı vermekte haksız olaca
ğıma yemin etti. 

H.- O halde bunu bana 
önceden vadetmemek lazımdı. 
Ben hesapladım, hakim bay. 
Ben de hata yok. Vadedilen 
fey tutulur. 

Mme L. (kendinden geçmit) 
yüz frank ! yüz frank ! Bunun 
için yüz frank, dolandırıcı yüz 
frank! Bunlar benden hiç bir 
ıey istemediler, bunlar, hiç 
birteY, hiç. Bak, itte, altı kiti 

ıabitliklerlni kullanın hakim 
bay, eminim cevap verecek· 
ler, verecekler. (İpolite) gözle 
onları dolandırıcı, sana değ

miyorlar mı ! Altı kiti, istedi· 
ğim anda hfç birıey vermeden 
yüz, iki yüz, beı yüzüne ma· 
lik olacaktlm, dolandırıcı ! 

H.- Yüz bini lazım olsa 

idi ! .. 
Mme L. - Evet istese 

idim yüz bin ... 
H. - Ben vazifemi daha 

az yapmadım .• Bu mukavele· 
mizi değiştirmez. 

Mme L. (İki eli ile kar
nının üzerine vurarak) - Pe· 
ki, bunun sana ait olduğunu 
bbat et, lsbat et, isbaı et bu · 

Ya:ıan· Guy de Maupassant 
Çeviren: H, R. Akyürek 

nu, dolandırıcı. Sana meydan 
okuyorum. 

H. (Sükanetle)- Bu belki 
bana bir baskasından fazla 
ait değildir. Fakat sizi bana 
hissem için yüz frank vadet· 
mi§ olmaktan alıkoyamaz. 

Sonra tekmil aleme müraca
atınız lazım değildi. Bu hiç 
birıeyi değiıtirmez. Ben bunu 
kendi baııma pek ala yapa· 
bilirdim. 

Mme L. - Doğru değil ! 
Dolandırıcı ! Şahitlerime so
run, hakim bay. Eminim ce• 
vap verecekler. 

Sulh hakimi ıahitleri ça
ğmr. Kırmızı suratlı, kolları 
sarkan, cesaretsiz altı kifi. 

S. H. - Lucas Chandelier 
Madam Lunonun karnında 
t8tıdığı çocuğun babası oldu· 
ğunuzu zan ettirecek birıey 
vaki oldu mu ? 

L. Ch. - Evet, Mösyö. 
S. H. - Celestin-Pierre 

Sidoine, Madam Loaonun 
karnında ta~ıdığı çocuğunun 
babası olduğunuzu zan ettire• 
cek birıey vaki oldu mu ? 

C. H. S.- Evet, Möayö. 
"Diğer dört ıahit de ayni 

ile hep bu tarzda şehadet 
ederler.) 

Sulh hakimi, devtirildik
ten sonra hükmü bildirir : 

•Madem ki lpolitik kendi· 
ni, Madam Lononun fstediğl 
çocuğun babaaı ad etmiı vaki 
oldu ve Madem ki (V. S. 
Lucas Chandelin V. S.) adlı 
kimselerin aynı babalığı talep 
için müıablh veya faik ıebep· 
leri vardır. 

"Fakat mademki Madam 
Luno önceden konuşulup ka
rarlaştırılmıt yüz franklık bir 
tazminat vasıtaslle ipolit la -
korun muzaheretlni istirham 
etmiştir. 

Bununla beraber madem 
ki ıayet bay Lancour'un met• 
ru hakkı Kamil addedilirse 
ılkiyetçinin evli olduğunu ve 
kanunen metru karısına sadık 
kalmağa mecbur olduğunu 
göz önünde bulundurarak 
böyle bir ite giriımesi hakkına 
itiraz imkanı hasıl olmuttur. 

"Bundan ba~ka madem ki, 
Vı. Vs. Va. 

"Muhakememiz Madam 
Lunoyu hipolit latura kar§• 
zaman kaybı ile usul ve ada
ba mugayır kandırma yüzün
den yirmi bet frank zarar ve 
ziyana mahkum eder. ,. 

"Les soeurs Rondolio,, den 

Komik Fahri Gülünç 

Şafak sinemasında Komik Fahri Gülünç heyeti temsillerine 
baılamııtır. Birkaç gündenberi tiyatro açılmıf bulunmaktadır. 
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, ~ Karacabey Harasında müteşekkil 

İş Bankası · merinos yetiştirme çiftliğinden: 

Kumbara ikramiyelerini 10 bin 
Liradan 20,000 liraya çıkararak bir misli artırdı. 

• 
1 Nisan ve 1 birinci teşrinde verilen beşer bin lirahk ikranıiye 

lerden maada [Şubat, Haziran, Temmuz, Eylül ve Birinci Kanun ) 
aylarının ilk günlerinde kumbara sahipleri arasında çekilecek ku
ralarla (Her biri ikişer bin liralık) fevkalade ikramiyeler verilecektir. 

Bu ikramiyeli kurafara iştirak için de kumbara sahiplerinin as
gari 25 lira biriktirmiş olmaları lazımdır. 

-
936 

(CUMHURİYET) 
Almanağına reklam verecekler 

Matbaamızda: Cumhuriyet Ayları Musa Ataşa 
Her gün sabahtan akşama kadar başvurabilirler. 
936 Senesi Cumhuriyet Almanağının pek mükemmel olması için aylardanberi 

çalışılmaktadır. Cumhuriyet almanagı memlekette ilk almanaktır. ve her evde 
bulnnması lazım gelen bir eserdir. Dünyada olup biten her şeyden b~ıhs eden 
bu eser müessesenizin Han ve reklamları için emsaisiz bir fırsattır. Daima elde 
kalacak olan Cumhuriyet Almanağının reklam fiatları aşağıdadır. Bir sahife 15 
lira. Yarım sahife 10 lira. Dörtte bir sahife 5 liradır. Renkli bir sahife ilan 25 
liradır. 
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Mevhibe Taı~ma·n 
T'ıı·ııfııı,l<ııı Sct.lı<1şı11,Ja açılıy()l .. 

Kayıtlara yakında başlonacaktır. 

Bursa tapusından 

Bursanın panayır köyünde 
bağlar mevkiinde şarkan yol 
şimalen kilmile vereseleri 
mustafa ve salih tarlaları 

gerben murat tarlası cenu
ben abdullah oğlu ibrahim 
tarlalariyle çevrili 7352 me· 
tro tarla ve çamaşırlık me· 
vkiinde şarkan Şükrü tarla· 
sı şimalen dere garben is~ 

mail karısı emine tarlası ce· 
nuben hacı recep vereseleri 
tarlalariyle çevrili 7352 me
tre tarlanın imam oğulları
ndan hüseyin oğlu ahmedin 
ceddinden kalmak suretiyle 
senetsiz elli senedenberri 
mali iken 327 yılında ölme· 
siyle veresesine intikal ve 
satışı talep edilmiş ve tapu 
kayıtlarıda bulunmamış ol~ 

1 duğundan tasarrufunun tah
kiki için 31 - lo- 935 günüe 
müsadif Perşenbe günü ma 
halline meıı.1ur gönderilece
ğinden bu tarlaJarda alaka· 
sı olanlar varsa tarihi ile.~ 
ndan itibar·en on gün zarfı
nda ellerindeki belgeler ile 
beraber tapu ida~·esine ve 
yahut mahalJinde bulunacak 
memura müracaat eylemele· 
rJ ilan olunur ,, 

~lerinos Yetiştirnıe çiftliği ile Elit sürü hay· 
vanatı için ( ~)()00) kilo nıısır, ( G8:Jf)) kilo tuz, 

1 ( 31 OG69) kiJo yulaf, ( 93G0'.) ) kilo arp.l, 839 i 7 
, kilo su~:un köıp~ s;, ( ()7:H ) kilo hakla kırıntıı ı 

1 ( 3 :> 7 4~ı ) kilo kepek kapalı zarf usulıle eksi itme-
ye konınuştur. Bu yoldaki şrırtı a ·nesi Ç:i-;>tl k 
nıüd üriyet inden be<lelsiz oJara k veri lir. İsl<· l, L

. lcrin 1()30 lira nıuvakkat tenıinat1arile birlikte 
j eksiltnıe günü olan 4 teşrini sani ~)35 tarihiı:e 

müsadif pazartesi günü saat ( 15 ) de Merinos 
yetiştirıne çiftliği müdürlüğüne müracaat et .. 
nıeleri ilan olunur. 17-19-22-25 

• ,,/' •._, ., r • • \ • ~ 1 .: 1 -.;..._~ • o( • • ~ • 

·... . . "' .. .... ·ıo.:-. "'I .. 

Bursa inhisarlar baş 
Müdürlüğünden: 

Bursa inhisarlar baş müdürlüğü emanet an
harında mevcut ve iki senelik anbar müddetini 
ikmal etn1iş olan 929 senesi mahsülünden 2 zür
raın 62 parçada 1620 , 930 senesi mahsülünden 
8 zürraın 3'3 parçada 773, !l3 l senesi ınahsulün
den 11 zürraın 29 parçada 642, 932 senesi ına-
hsülünden a zürraın 12 parçada 143 kile tütün
leri lf>-10-935 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle açık artırn1aya konulmuştur . 
ihalesi 4-11-935 tarihi olan pazartesi günü sa
at 14. de yapılacağından isteklilerin bildirilen 
gün ve saatta bursa inhisarlar Baş müdürlüğü-
müze müracaat eylemeleri 15-18 

Bursa Evkaf müdürlüğünden: 
Nev'i bedeli muhammeni Lira 

Darbhane mahallesinde mesdud darbhane mescidi 1500 
Yukarda bedelı muhammeni gösterilen vakfa ait darb

hane mescidi mülkiyeti satılmak üzere 13- 10-935 den 
13- 11 - 935 tarihine kadar 30 gün müddetle açık arttır
maya konmuştur. ihalede 13 -· 1 ı - 935 çarşamba günü 
saat ı 5 de bursa evkaf idaresinde yapıJacaktlr. Arttırma 
ş~rtnamesini görmek ve almak isteyenlerin evkaf müdü· 
riy~tine müracaatları. 13-17- 21 - 26 

DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı ..... 

Muayenehane : 
Bi:z.im Matbaa karşısı No. 30 
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Hastalarım hergün kabul 
eder . Telefon 64 

Diş Tabibi 

(~ip Rüştü 
Bursa - Setbaşı 
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