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Büyu··kler ...___ ___ -.ı 
Dünya duyumları 

BiJikier bir IOlyelenln 
dlreftdlrler. Bir atlenln direll 
de bir bl,-ldlr. Ba,tlk aynl
datı ıila ocak dafılır. 8lr çok 
adeQla bir ••ya ıelm811Dden 
dol• IOaJeteler de bilyGlderl 
ile Jaf&rlar. Her Uluı b676k· 
lert ile 'lllldr. 

• 
Bo,ıklere kart• ruhumda 

..... b bir duyp, ıonıuz bir 
•Yll tapnm. Yer yüzünde 
bGyGlderlDe en çok ıa111 ıöı
ter• ırk, Tlrk ırkıdır. Tirk, 
blJOIGnG tanır, Tlrk uluıuna 
t&PlıDlf. Bu Jıkalmaa bir ıer
çektlr. 

• 
Bl111der ne için aeYilir?. 

Bir bl,olde ......... HDlz 
buau bdemezuoiz. 

BllJGk demek, ulaı içinde 
fetltmlt, kendtslni ona vermtı 
.... n demektir. BiJilk demek 
lDMDlıtuı erltklnltllne, olıun· 
lalana çalqan, çe\'rellndekl· 
lere yarda, ul111a Ul'fl alına. 
cak durumlan altteren de· 
mekUr. 81,ak demek ödev 
utnmda •..ldnce ölblG 
ıkhe alan demektir. Blyak, 
ltatGa benlllt1le, ocait, ulum 
lcla (llaJU"lı) olandır. Şuura 
J'U1l•1aa, erki bükllmlyea, 
fikri ellUml (terblıul) olıun 
bl,alderdlr ki ha1aba dize
__. (abamı) darlar. ea,ıe 
laMDlara tre (malik) olaa u. 
lUt .... , elbet aalarla öifbaOr • 
ı •. 

• 
C.C-lerde her bl,ak ıtbl 

.. ,.,.. •• brJ. .,. ........ (tla· 
nadu) olan bir btlyllde tö· 
rlfmlftlk. Omna eaatlerce 
llfleclllt lkler araunda bir 
........ k ........ Jokbl. s. .. 
W koanlan (mevsuları) daha 
IDce clle•••Gt. koWaut da 
IJle 16111101 ve her konunun 
eonm lfle, laerl-, hldlaelerl 
anlatarak ...... ldev ıolan• 
... ıas-1e (feralale) bailı,.c1u. O, belki b61le beDı 
bir Glktı lçla 161leml7orda. 
H .. bu clmle1e ne lllzum 
•ar? Çlakl bizi blı,tlı, temiz 
" IİllaD hasara de clo1ulmaz 
...... bYUflaraa o (bl,ak) 
.... ,...... lllmGa kaca-
............... lir, ka~ k• 
.... ittir? Odn için ita kadar 

İtalyan kadını 
Duçe Venedlk meydanında 

.a1ledtit tarihi nutkunda, ltal 
1an kadınına da httap etmek 
iıtemıttlr. Muaaolıni bu hita
bında ltal7an uluıunun bugün 
kQ tarihi hareketinde, kadın
larının da mllfterek oldukla
rını, tıaret etmlıtlr. 

ltaban kadınını takdir e
den Muuoltnl İtalyan kadını· 
nın erkekler ıtbi mert ve va
tan uirunda her fedakarlığa 
J•pmıJa hazır olduklarını ı .. 
pat ettllderlnl 161U1or. Bu 
Ynlle ile Dolu Af rlka11na 
pclen aekerlerl, anne, zevce, 
abla ye ıeYılll ııfatlle he1e• 
can, c6ı ve ıellbetle aelamla· 
mıı oldufuaa itaret edl1or Ye 
16dne t611e devam edi7or: 

ltal1aa kadını İtalyan-Ha. 
bet meteleılne büylk alika 
ıCSıtermektedlr. Bu F aıiıt re
JtmtnlD bir eteridlr. Fa ıtıt re· 
Jlmt, ltal1an kadının aııl ha· 
kiki öd6Y ye haklaruu ,aıter 
mit ve 6petmtıttr. Kendi yu. 
••11nı ihmal etmemekle ltal 
7an kadını buılln vatanın 
muvaffakı1etl Ye ıaadeti için 
mlhlm bir rol oynamaktadır. 

ltal1an kadını, buıiln F •· 
ıtıt reJlmlalD aktif elemanla
rından 1a1ılmaktaclar. 

Dün iki yer 
teprenmeai oldu 

Dlo ıabah saat 9,5 ta 
ıehrtmtzde blrt hafif, lklnciıi 

ııddetllce olmak Ozere iki 
defa 7er teprenmell olmaı· 
tur. Bir zl7an ve zarar yok· 
tar • 

vefa 16ıteren insanın her ko· 
DUDUD tonunu arnı ıonunçla 

batlamaııadan nomal daha ne 
olablltr7. 

• 
BlfılDID ıirıl tle kakleı. 

m•I kadar •ilam bir deler 
yoktur. 

86y6k. bifılılnl ıarıOlerle 
MnlJllae klkleıUrendlr. Ve 
blyCUderlD Jakbklara da, 1a· 
ıattıldan, 7arattıkları kadar 
dofru ve ,.madedtr. 

Şu ıer~eldlr ki, (b61ük) 
olmak tanrıtal, kutlu bir ersi 
(maahartıet) 41r. 

Ulu Tlrk ma1a, bunun için 
(BIJlk) lae tapm.r. 

TAHSiN UYGUR 

Vakıf binaları 
Sahiplerine nasıl 

geçecek 
2'f62 Numaralı vakıflar 

kaoununuo 27 hıci maddeıtn· 
de (yirmi mJıll bir ta•iz mu· 
kabilinde mutasarrıflara ıeçi· 
rllir. Ta•lz lıter toptan lıter 

tabltle 6demln, ilk ödenme 
1ıb için tahakkuk ettirilen i
cara ve1a mukataa üzertn. 
den helap olunur) denmek• 
tedlr. 

13 ilk Klnunda ytlrime
le baıla1acak olan bu kanu· 
na ıöre Evkaf direktöril M. 
Hul61i ile temaı ettik. Ôi· 
rendlltmlze ıöre; Bursanın 
beman dörtte üçü vakıftır. 
Y eDl kanuna ıöre: :bir bina 
mutasarrıfı bir ıenellk müec
celeıfnin 20 aeneltk tutannı 

bir def ada verirse yGzde bet 
tenzlllt dabt yapılmak sureti· 
le bina11nın Evkafla olan a• 
llka11 derhal kesilecek ve 
kendi namına tapuıu verile· 
cektir. Bu muamele takıitle• 
re ballanmak ıuretile de ka · 
bıldır. T•kıitler fU ıuretle a. 
lanacaktır. Beıte biri pe,ln, 
ıerl kalan mikdar d'rt sene
de dört mlbavl takıltte öde• 
necektfr. 

Evkaf dlrktörü· 
61uz11n asaleti 

geldi 
Aakara E .. kaf dtrektlrtl 

iken veklleten ıebrlmiz Ev
kaf direkt6rliliüne tayin edll
mlı olan E•kaf direktörilmila 
M· HulCbi S.1haaan iki atla 
evel a1aletl ıelmtıtlr. 

Araba çarparak 
yaralanmıt 

Din Buraasııa Vakıf k6-
yGnden araba ile Bureara 
ıelmekte olan HGMJiD otlu 
Raif; lneıöl caddeıl tlzerinde 
bir merkebin DıUlne binerek 
Bur1a1a ayva ıetlrmekte o
lan Cum•lı kızık k61Gndea 
Alı kızı Zeynebe çıırpmaı ve 

• kadmc•iıaı yere düı6rerek 
7aralamııtır. Zeynep haıta• 
bane1e kalchnlmıı Ralfte Y•· 
kalanmııtar. 

-------------• 1 
ı A tatUrkün ı . ~ 
1 tetekkUrU 1 
1 Ankara 22 (A. A.) Ata· 1 
: tOrke yapılmak iıtentlen 1 
I J•lınç dolay11lle yurdun İ 
İ her tarafından ve dıı:tn· İ 
1 dan aldıkları tel yaztları· 1 
• na •ıatıdakl teıekkürle. I 
• rinln iblllını Anadolo A-l jamına emir buyurmuı1ar• İ 
1 dar. M 
~ •Son yalınç te ebbllıO 1 1 dolaylıtle yurdun her bu. 1 
1 cafından uluul kurum ;i 
1 •• orunlardan btr çok le· İ 
lif e .. ır telırafJarı aldım. İ 
1 Hizmetinde bulunmakla 1 
: öiilndililm aıll milleti. ' 
I mlze tlkran ve saygı du1· I 
I gularım• ıunar ve ona 1 
İ sonıuz mut ve genlik di· 
l lerlm. 1 
1 ATATÜRK 1 
L ••••••••••• J 
Tayyare sinema· 
sının sesi 
dUzeltlldl 

Ta11are ılnemaıı Tlrk 
Japo~ fabrika11 direktöril Şe. 
flk tarafındaa kJraJaadıktaa 

ıonra makineleri dellı Urdmit 
ve bozuk olan 1eıl dGzeltll· 
mittir. 

Cumhuriyet b•Y· 
ramında açllma 
t6renleri 

Cumharl1et bayramtnda 
yapılacak Kıttır dlrekt6rll- 1 
ıllmGze. alt açılma törenleri 
ıunlardar : 

Merkea ve kan la6ylerln· 
tle reni yapılmıı olan 6 köJ 
okulu bin••• açılacaktır. Bıır· 
n,da orta okul talebeıl için 
ha1.ırlablan panılyonla (Tezel 
Biçki Yurdu) nua açılma l6· 

ı renferl yapllacaktır. Açılacak 
panıiyÔnlardan btrlıl Karaca• 
be1ın Dalkadı k6yl pa.lli10· 
DJJdpr. Buraıı 102 yataklıdır. 
V • mıntaka1a tlahd kl1lerln 
balkı tarafından r•pllmııtır. 

P•tri batkanımız 
lstanbulda 

Parti tlyln •uruma baı
kanı 1aylavım1z Sadi Konuk 
dün ıabab lıtanbula ıttmlıttr. 
Sadi Konuk Pertembeyc ıeh· 
rlmize dönecektir. 

Cumhuriyet bay
ramı için baımu
allimler top· 
lantısı 

DCln 6lleden sonra ilk o
kullann baı mualllmlerl KGl
tGr dtrekt6rllltlnde bir top
lantı yaparak Cumhuriyet 
ba7raını tenhGratı için tim· 
diye kadar J•Jtılan has\rlık· 
lar ı&zden ıeçtrilmlt ft ı•· 
çit reımlne tıtlrak ecleeek o. 
kollarla bunların ıeçtı tekil· 
lert, hazırlamlacak temılll 
tablolar, verlleeek mltame .. 
reler Ye obllana ıeee ve 
gOndilz ıilılenme ıtklllerJ teı. 
bit edllmlırlr. 

Cumurlyet 
balosu 

Dan ea1m ilba11.-uz Şelllc 
So1erla bqkanlılLnda hGki· 
met kooalında bir toplantı 

yapıln\ııı bu toplantıda Cum
huriyet ha7rammcla W\kOmet 
Jarafmclaa ye~ek balp •t· 
rduula aörltibaittlr. 

Bir tayin v• terfi 
Saaat okulum~ liret· 

••lffrtocl,n Mllt.t §f1ftaqt 
terflfn Ankara MD•t ttkulu 
mldClr muaY.ialltia• ta,rln o· 
luamvıtur. Nihat S.rdam ba 
ıtın Ankaraı• hareket et· 
mektedlr. 

Nihat S.ıclam çok '71 bir 
dalcı olduiu için Burea dal
cılık kul6b6 kendlıtnl kaJ• 
betmtı buna mukabil Ankara 
daicılarl eyi bir dalçı kazan· 
mııtarclar. NJhat Saydama ye· 
pi ıqe8'urırettnde ~uvaff akı· 
Jetler dilerts. 

ra~=ıe-=rz-·ı 
1 HERGON ÇIKAR 
1 flAalarpam ber ... Çlkaa •· 1 

l ıetemlıe n:rmek keacli mea· 1 
faatımı lcaWı. 1 
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....... ıtı laaıarlaclım. Babam 1 
•1 arn ,..._,. *•hh••·· •• annem henh kalkaıamıı- f 
Of • f-.. o.iıııi •clald lards. S.reber kahYealtımızı 
1at•alanlu blrMlt •••il.. JtMllk. Sonra 011a blru plJ•· 
.... aU. .. De iratlar 4- .... • ~lclam. ~Is tndtlt bir 
,..,.. blbea.. Ala .._.,. eark111 nrda Nihal; ba ,.,kJ_ 
....ı •.. Fakat; ae Jamk ld; JI Wld cllrt bet defa tekrar 
ini ..... ela be1hude .. Zira; laclı•. Ben kalbimde fırtına 
......... llftrl .. Bana'cla il- lar ~ l.tcraalan, 0 ıar· 
_,. lal' .. 1ok ki •• Tabh bu· inam .._ ......... akı-

.. ,.aitti, -.. ela çok tarak .. lanih•'• talarken 
•• 0-. .. bla lmtuta ae o derla bir ftlcltcla.. mah· 

.. lbıtlk .. l11a.. sun chnlefor, il ... auulan 
..-çhul noktalara slmlllJOI 
... Wmls de pnlf6thk. Yek· 
............ eanlan kollanmız 
.,,..._ latemlfordu. 

.... ..,. .... ·-., .. 
. ._ .. t .. ..,. ... ..,..m; --

.... la-

~-- ............. 
Ndaaret ltek korktuJamaz 

a;nhk aaU pllp çatta. Oa• 

lıtaı1oncla tetfl ederken, bG
tila ıayretıme ralmen ıit 
1a,ıanma blldm olamadım. O 
kadar insan ve babuıuı ba. 
bamın antıade hıçkırmaya baı 

ladım. lçtmdekl hicran ve e_ 
lemler 11nkl bir Y•imur ba. 
lıade 16zlerlmden boıuıa1or. 
du. . 

Zavalb babacıtım, ba r•ı 
lann hakiki manalannı derhal 
aalamıftı; aalamııtı ki; NthaJ, 
bls yekdlferlmtse karıı lakayt 
deltllz; birbirimize derla bir 
rabıta, kopmaz bir zincirle 
baibJ••· 

Blr mlddet mahzun mah· 
aun l»lzl •e)'l'.ettl. Sonra bll· 
.... Dtdeme ODUD da nazar • 
ı,n bulandı. Glzlerlaclea fır· 
hraa bir be damla 1aı IO· 

laa 1anaklan herlnden af&
PJ• ıeloiru ka1arak be7u 
ba,.ldan .,....u kajbolur. 
isti ..... ,. .... , ..... pk 

ti, mGıfık bir eeıle: 

- Atlama kızım, clı1e çe

nemi okt•dı; aJlam•·· Sen 
allama ki; o ıailam bir dl
mat, mAıt&rtl, bir 'kalple va
ıdfeılae altaln. 

Ah ubamm IMa llzlerl 
Nihal •• Kanayan kalbı .. bir 
ekıir, bir merhem olda •nld ••. 
Biran fçlncle bitin hlcranla-

l rımı teskin ~ &abamın te· 
ıekklr v• 1evln~e boya,..a 
1anldım, onun o bunıtuk Ye 
ıolıun 1anaklannı bitin ru. 
hamla &pttlm • 

Ş6mend6fer hareket ettlil 
sam~D ıtdenla ılde Nbbet 
defli, kalbimden ltlr parça. 
mn da beraber ılrClkleDdlllol 
hlı ediyordum • 

Herk.. miteeıllr ve malı. 
susıda .• Hatta bizim Haılbe 
bile •. Zavallı kaclm ikide bir 
ele: 

-Har Na.bet, haf • O,ı. 

alıımııtık ki ha1pafll .. 'Baralı 
içim ıarlpıeclı .• 

Dı1e lçial çeklror, fert 
çikmOt kGflk ı&zlerl Jaf&• 
""rchj, 

EYe ıeldllimls zaman da· 
ha fenabftım. Onun clolaıtılı 
•• ot urdur 1erlercle · dura. 
madamı faitle odaıma baka
mı1ord119. Bua IJle pbyor 
du ki; kapııı açdacak, 
NIP.•t qJltebe11lm f'hresial 
"'ata~ak, atefll D&f8J'lar1Yt9 
beni oktıracak. Ne fena ıtt· 
tlfloe lu11am1ordum, kalbim 
inanmak lıteml10rdu •• Lllda •• 

Saatlerce odamdan mf&• 
nra çıkmaclam, mltemadt ,as 
1aılanm arumcla fotosraflıle 
karp kart•Ja oturdum ve deli 
fibl ktll'fft•11••· T.Ua,. ~ 
ıht11acım •arclt. 

01ıec1m ............ 1s 
•• .çalmak lçla ....,... 
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EDEllİY AT KÖŞESi 

Surate Kahves · 
Yazan : Bernnrdin de Saint· Picrre 

Çeviren : H. n. Akyürek 
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Zenci-bundan kim ıüphe ede
bilir. ? cevabını verdi. Bu ke
limeleri söylerken belini kuıa· 
tan peıtemalıoın bir bir tara
fından küçük, ağaçtan bir hey· 
kel çıkardı ve ( İıte dünyaya 
geldiğimden beri beni koruyan 
Allah, dedi. Memleketimin sa• 
nem ağacının bir dalından ya

pıJmııtır.) Tekmil kahvede bu
lunanlar bu cevaba sahibinin 
ıorguıundan daha az hayret 
etmediler. 

O vakit bir brahmen, o
muzlarını silkerek zenciye (Za
vallı serıem ! dedi. Allahını 

belinde mi lafı)'orsun? iyi ce 
öğren ki dünyayı yaratan ve 
mabetleri Gaoj nehrinin sahil· 
lerinda bulunan Brahma' dan 
baıka Allah yoktur. Y aloız 
brahmenler onun rahibleridir 
ve Hindin tekmil devrimlerine 
raımen yüz yirmi bin şene 
yaıayıtları da onun hususi hi
mayesiyledir.) Bir mürabahacı 
yehudl derhal söz aldı ve ı 
( Brahmenler nasıl oluyor da 
Allahın Hindistandan baıka 

bir yerde mabedi bulunmadı
itna ve ancak olanlar için 
mevcut olduğuna inanıyorlar, 

dedi. Beni lsrailden gayri üm
meti olmayan Hazreti lbrahi
Whf ~allahından 'baıka Allah 
yoktur. Her ne kadar arz Ü· 

zerinde dağılmıılaua da onla
rı bütün akvama hakim kıl. 
mak için vaktile dünyanın en 

~u\ıte.emi olan mlbedi Kµ. 
düıte tekrar lnıa edip te ora
da toplayıncaya kadar hıfz ve 
ııyanet ediyor.) laraili bu ke· 
limelerl ıöyllyerek bir kaç dam 
la aöz yaıı döktü. Daha söz 
ıöyltyecekU ki bir halyan ona 
hiddetle bağırdı : ( Siz lsralL 
lerden baıkaıını ıevmez de
mekle Allahı adaletsiz yapı· 

yonunuz. Ka vminizln bu da
iınıklığından da hükmedebl· 
JeçejinlJ veı:hlle Cenabı Hak 
ti~l bin yedi yüz senedenberi 
reddetti. O bugün bütün in· 
ıanları Roma kilileıine davet 
ediyor. Onun dııında felah 
yoktur. Danimarka Trenkba· 
rının bir proteıtan rahibi sa
pnarak katgltk miıyonerlne 
cevap verdi: ( ioıanların iba
detini o putperest mezhebini
ze nasıl hauedebiliyonunuz. ? 
Ô~reniniz ki incilin ahkamına 
nazaran Hazreti lsanın ıeriah 
altında Allaha gerek kalben 
!e gerek fikren i\>ad~t eden
lerden bafkaları için kurtuluı 
yoktur. ) O vakit çubuğunu 

dumanlandırmakta olan Su
rate gümrük zabiti bir Türk 
ağır Lir tavırla iki hır11tiyana: 
( Papaslar, dedi. AUahı tanı· 
ınağı na11l oluyor da kilisele
tinl;çe baaredebiliyoraunuı,? 

İsanın şeriatı Hazreti Muham 
medin teşrifinden beri mef. 
suhtur. Paraclet bizzat Haz· 
retl İsadan ıştttiğini söyliyerek 
Lafzı İlahiyi bildirdi. Dininiz 
saıie bir kaç devletten başka 
bir yerde mevcut değildir. 
Bizim ki onun enkazı üzerinde 
Avrupa, Aıya, Afrika ve ada
larının en güzel kısımlarında 
bina edilmtılir. O bugün Mo
ğol tahtınaoturınuştur. Ve bir 
il mü irfan memleketi olan Çi · 
ne kadar yayılmıştır. Sız biz · 
zat yahudtlerin ınezclletlni 

kendi hakirliklerlnden arılı
yonunuz. O halde muzafferi· 
yatı ile de Hazreti Muhamme· 
din nübüvvetini anlayınız Haz 
reti Muhammed'le Ômerl se
venlerden gayrısı necat yoktur. 
Ztra Aliyi takip edenler ka. 
firdirler, ) Bu sözler ü~erine 
Alinin mezhebini takip eden 
Acemlerden olan sedr gülmeye 
bafladı. fakat muhtelif din· 
terden o\an ve aralarında 
Habcıfstan, .Mısır hırısUyanları 

tatar buda papasları, lsnıaili· 
yeli arablar, eski zerdüşt a
cem müritleri veya putperest. 
ler bulunan bu yabancılardan 
dolayı kahvede büyük bir 
kavqa oldu. Her kes hakiki 
dinin kendi memleketinden 
baıkası olmadığına iltizam e· 
derek Allahın künhü hakikatı 
ve kendi mezhebi üzerine mü· 
nakataa ediyordu. 

Orada tahsil için seyahat 
eden, Konfuüçyüsün tilmizi 
bir çin alimi vardı. Çay içe
rek, herkesi dinliyerek ve bir 
kelime ıöylemlyerek kahvenin 

bir köıesinde oturuyordu. Türk 
gümrük memuru ona tevcihi 
hitab ederek kuvvetli bir sada 
ile bağırdı: ( Daima ıüküti 

duran çinli efendi, Çine bir 
çok dinlerin girdii{inl bHir~\

J!İZ. Memlekett"ni:ıin hizmeti -
me ıhtiyacı olan t.:.cirleıt Ol· 
ni Muhammedin o dinlerin 
hepsinden.mukemmell olduğu
nu beni temin ederek söyle
diler. Sız de onlar gibi haki
kati teslim ediniz. Cenabı Ha~ 
ye p,nun peygamberinın dini 
hakkında ne dütünüyorsunuz? 

O vakıt kahvede büyük bir 
sükftt oldu. Konfüçyüaün Ul · 
mizi ellerini elbisesinin yenine 
çektp gögsü üzerinde kavuş· 
turarak sabit ve tatlı bir gada 
ile: ( Baylar, dedi. E~er mü
sade ederseniı insanların v,
fakü ittihad üzere bulunma
malarının sebebinin ihtiras 
olduğunu söylerim. Beni din 
lemeye sabrinız vana size 
hatıramda henüz pek taze 
olan bir mieal zikredeceğim. 

- Ardı var -.. v .... . 

,.........., ..... _.__~----------..-
DONY A DUYUMLARI 

Tuhaf bir rastlayış 
Blr 10 ilkteırin günü Yu

nanistada cumuriyetl devirip 

Kırallığı ilin etmiı olan hü

kümet darbeıi, eski bir yunan 

lhttlllinin tam yıldönümü gu
nnne raetlamııtır. 10 ilkteırin 
1862 de, kıral Oton seyya
batta iken çıkan aıkeri bir 

isyan geceleyin sarayın ve hü· 

kümet merkezinin iıgalinden 
sonra Oton sülalesinin tahttan 

düırülmes.le neticelenmiıtl. 

Bu defa da, ayni ihtilalin rıl· 

d~nümü giınü, Otonun tahttan 
indirilmesine karar verilmiı 

olan ayni sarayda, bir hükü
met darbf!sinin kırallığı yeni-

den kurmuı olması pek tuhaf 

bir tesadüf eaerl delil midir? 

I-I~k1on Sf"si 
] 

Sayım günü 
TURGUT PAKDOR 

Alı canım hüriyct!.. Hüri 
yet kadar tatlı bir şey var 
mı?. Ölmek, aç ve susuz kal
mak, hürivetsiz yaşamaktan 

bin kat dahn iyf.. Pazar gÜ· 

nü bunu bir daha anladık bir 
daha iman ellik. Sabahın 
beşinden ta on sehizine ka· 
dar hüriyet orucu tutarken 
neler çektiğimi ben bilirim. 
Hoı; benim gibi her kes de 
bilir ya .. 

Snir günler sokağa çıkma· 
dığımız olurda hır şey hhıset
meytz. fakat çıkılması men
nedllince insanda ııolrnğa çık· 

mak arzusu öyle fazlalaşıyor 
öyle artıyor ki .. 

Zatera her m enedilen §ey 
böyle değllmtdir ? Hastaya 
perıhiı edt>ceği yemekler sa· 
yıldıkça o dal mn bu yemek. 
Jeri yemek ister. Bu; men 
cdılen birşeye l:rnrşı gösterilen 
pek tabii bir hırs \'e bir 
arzudur. 

O giin herkes tehir sıkıntı, 
bir bunalma .. ~ Sn at 11 re 
kadar ne ise ne amma.. Asıl 
kıyamet on birden sonra 
koptu. 

Can sıkıntısından şarkı 

söyliyen kızlar.. Gramofonla 
dans eden gençler... Evlerin 
geniş bahçelerinde birbirini 
kovalay ıp ı;aktanıbaç, kovala
lnii\!:>ynayan yaşhbaı\ı bayan 
lar .. bayh r'fattakör ebe, birdir 
bir, tura partileri yapan ih
tiyar mütekaitler .. 

Pençerede11 pençercyE', 
taıaçedan taraçaya, dive.rdan 
divara, alçak, yüksek, ince, 
kaim seslerle birbirini çeki ı
tirip dedikodu yapan koca 
karılar.. Şöyle vakıt geçsin 
diye pesten pese derken işi 

azıtıp tezden tez kavgaya 
girfoen karı kocalar .. Bu kav· 
gayı üç kapı aşırı pençereden 
dinleyip imrenerek gelini ile 
hafif tertip ağız dalaıma tu. 
tuımak için manevrAlar çevi
rçn kaynanalar. Pençereden 
peaçereye. Birbirlerine kahve, 
çay, cıgara hatta ıandalya. 
ikram eden konu komşular •. 

Boş, tenha sessiz Vt! ıssız 

sokaklara bakup bakup mnh· 
zunlaşarak ıabahiden gazele 
baılayan hafız müsveddeleri. 
Neler neler Allahım. 

Zaten öyle değilmidir. 

Parasızhk bir, can sıkıntısı 
iki, Bunlar kavganın yegane 
basillerldir. Bu basiller bir 
eve girdimi hernevi U~e~i do
Aurur. Has\alısın bai ilacı da 
gene para ve neıedir. Başka 
ilaç aramağa lüzum yok. Allah 
esirgesin bu derde müptela 
olup da vaktinde tedavi ol· 
mayarak müzminleotirenletin 
gideceil yer doğru mezarlık 

değil ha mahkeme kapılarıdır. 
Bu gibi haştalık dostlar ba
tından irak. Hemen Cenabı 
h"k cemi cümleyi bu illetten 
muhafaza ve sıyanet buyursun. 

Pazar günü bu gibl bir 
hayli muhaverede vakalara 
ıahit olduk. Her evden bir 
ses yükseliyor, her pençere· 
den bir baı serkıyordu. 

Bahçe duvarlarının üstü, 
taraçalar, tahta perdelttrin 
arkası kadın kız ihtiyar do
lu ... Her kes rastgele bir mev
zu üz.erinde çene çalmakta. 
Az ilerdeki taraçad~n dlier 
bir pencere1e h6ri1et ve ser· 

ES sssı:ısa 

Dağcılık her zevkten üstündür ..• 

A~ağı yuknn 10 derecelik 
bir meyil üzerinde kaydığım 
halde bu ini§ bana öyle sür' 
atli ve öyle göz karartıcı gel
di ki: İçimde bayağı bir he
yecan duydum. Ve ho~lan
mıya başladım. 

Mamafi yokuıun sonunda 
ki düzlüğe varınca muvazene. 
mi kaybederek ayaklarım bi
ribfrine dolaştı ve şiddetle 
düştüm. Adeta karın ıçıne 
gömülmüıtüm. Bir saniye için 
de kendimi toparlayıp kalk· 
tığırı zaman ağzıma yüzüme, 
hat\a burnumla kulaklarımın 

lçlııc kadar kar dohnu§ bul
dum. 

Denize dnlıp çıkanların a
ğızlarına dolan suyu püekürt
tüklerı gibi ben de kuvvetli 
bir silkinme ve nefes verme 
hareketiyle gözüme, yüzüme 
dolan karları püskürttüm. Bir 
soğuk duş yapmış kadar se
rinlemi§tim. Vücudumu ıöyle 
bir tarttım. Hiç bir yerim a· 
cımıyordu. De:mek kar da düı 

mekte kaymak kadar zevkli 1 
bir ıeymJı... Doğrusu bu dü
şüş bile pek hoşuma gitmi~ti. 

Geriye dönerek tekrar yo
ku~a çıkmaya baıladım. Ar
kııdaıların ve Doktor Cevat 
Tnhsin1in yanından geçerken 
bana hepsi birden: 

- Ayol ne güzel kaydın? 

Bunu sen eskiden biliyormıy
dın? Dlyorlardı. Bu sözler büs 
bütün cesaretimi artırıyordu. 
Zaten anladım ki: Kayakçılık 

Yazan: MUSA ATAŞ 

(~esaretten ve muvazene te· 
mininden) ibaret bir ıey ... 
Biraz soğuk kanlı iseniz ve 
biraz da ayaklarınızın üstün
de muvazeneli durabiliraeniz 
bu İ§i becerdiniz gitti demek· 
tir. 

Artık bir, bir daha ve bir 
daha ayni yerden aıağı doiru 
kendimi koyuvermiye başla
ladım. 

Bazan yolun ortalarında 
hızla giderken de düıtüiüm 
oluyordu. Hatta bır seferinde 
çaketiml falan çıkarıp, göm· 
leğimın kollarım sıvadığım 
için çıplak dirseğim buzl•t· 
mıı bir kar parçasına ıiddet· 
le sürttüğünden derim fena 
halde ııyrılmııtı. Buna raf
men canım hiç acımadı. Yal
nız Binbaıı Muhiddinin ten. 
türdiyot f İfeıinde kalan bir 
damlacık tentürdiyotu oraya 
sürer sürmez tekrar kaymaya 
baıladım. 

Parlak güneıli bir hava 
idi. Kar üstünde, 1400 met
re yüksekte ıoğuk denilen 
nesnenin olup olmadığ·nı bile 
anlamıyorduk.. O kadar ke· 
yifliyiz ki bur3dan bir dakt· 
ka bile ayrılmak istemeyoruz. 
Saat 12 yi geçmiı, bire gel· 
mif, karnımız adam akılh 
acıkmış ... Hal böyle iken ka
dınlı erkekli bütün bu kayak
çı kafilesi bir düzüye kay
maya devam ediyordu ... 

- Ardı var -

-·----~---------
hesi ret hakkında uzun bir nu
tuk irat eden orta halli bir 
kndm ıon cümleyi ikmal e
derken yanı başındaki tahta 
pnde seri yumruk dı\fbeleri· 
le inledi: 

Bu Gülsüm hanım! 
neredesin ayol ·pencerede bir 
gözüktün bir dtrha koydunsan 
bul ... 

Dığer evden çııtlak fakat 
nsabi bir ses: 

- Sorma kardeş, sorma ... 
Hacı ile başım dertte .. 

- Ne oldu yine. 

Ah ne olacak. Düıı 

Muharremciğim ona iman diye 
çil gümüı bir lira vermişti. 
Sen ak~am pazardan öte be
ri alırken 25 ilk diye lirayt 
lulta pazarcıya ver.. Böyle 
dalgın, böyle sersem adam 
görmedim. Hele bu yakın
larda pek alıklaıtı. 

Sus sus kardeşim .. bi· 
zimkide öyle.. hiç derdi çe
kilecek gibi değil. değil ama .. 
ne yap!ırs:n.. 45 senelik eya
lim. 

At atamazsın, sat sala· 

mazs n. 
- Öyle... şimdi bizimki

de içerdc nrpacı kumrusu gf. 
bi düŞÜ:lÜ}OT. 

Bu sırada yan taraftaki 
evden kart bir ses yükseldi• 

- Culsüm hanım hu! . 
gel gel komıum gel.. yeme
nicileri dinle. Yine kedi kö
pek gibi tutuştular. karı yine 
açtı o canım ağzını ., gel.. 

Tele toraya gitmeye ha
cet yok gel .. 

İki komıuda kulak kesil-
di. Derinden derine, içerden 
içere bir karı kaca kavgası

dır tıidiliyordu: 

- Karı 1eter artık.. c:a-

M. Kemalpaşada 
kültür 

M. Kemalpaıa flçebayt 
Hayri köy okullarının eiitlm 
ve öğretim avdanlıkları için 
bütçelerine koydukları para
! arla, timdiye kadar hiç bir 
Uçede görülmemiı bir tekilde 
750 liralık öğretim araçları 

getirtmi§ ve bunları köy okul
larına daiıtmııtır. llçebayın 
kültüre karıı göıterdifi bu 
candan ilgiye memleket adı. 
na teıekkür etmeyi bir borç. 
sayarız. 

Hususi Muhasebe 
Direktörü 

İlbaylık Hususi Muhasebe 
direktörü Tevfik 6 ay tebdil. 
hava almııtır. Tebdilhavaıını 
İstanbulda geçirecektir. 
--C'!!!!!~~~!'!!'"'".!"!!!!!!!!'!!'_!!!!!!!!'!'!'!'!!!!!!!!!'! 

nımı sıkma! zaten haplallk 
oruç gibi ba11ma vuruyor bir· 
de sen beni çileden çıkarma!. 

-· Hapislikml.. hah hah 
hay.. aman güleyim bari .. 
b!r gün evde oturmağa da· 
yanamayor a dostlar .. ben ne.. 
diyeyim .. sana vardım varafa 
bir gün günümü gün etmedin. 
evlerde odalarda kapaya ka .. 
paya ... hen seaimi çıkarma

dımmı?. benimde ne batım 
kelJi. nede gözüm ıaıı.,. ben 
de sana telimle duvağımla 

arslan gibi geldim.. ama dl· 
timi aıktım. ar ettim, haya 
ettim. kan kustum. kızılcık 
yedim dedim. oh.. nasılmıı 
hapis olmak?. oh yaradan al
lahıma tükür olsun senin böy
le senelerden ıonra odalara 
kapanıp kıvrım kıvrım kıvran 
dığın: bana aöıterdi. etme 
bulma dünyası bu a yavrum! •• 

TURGUT PAK.DOi\ 



Sahif c 4 
ez 

Bursa Cer, Tenvir ve Kuvvei f~ uhardke 
Türk Anonim sosyetesinden : ' 

Cumuriyetiıı on i inci yıl önüm·· 
icin tenviı·at 

• 
Bıırsa Elektrik So. ,.,!IO j, 1 le mı ve lııı. ııt.ı s tnn ahoıı •lı•ı ııı 

CııınııriyC'l h:ıyı·amı n;ünaselırtıle y.1pıııaraklııı j·L,, k·ıl ttfo tı ~i 
. atı, vaktinde ceı y.ın itası miın kun olalıilme"'ıi ıçin 24-- J(J-935 
taı ihintJ kadar ,, yr.tcmize l:ılJıı tnl kı i liwımııııu yt~ hııml uı 
Jıa~ka' eşlıas ve ~ .... yaya telılik • Yf' kaz.t ~ıı ız olrıı uua~ı i ·in. bıı 
fevkal:tde te. ısatııı fonnı şolı·aİl8 uyguu olar.ık yalmz sahlıiyuılı 
ırıüte:ılılıitler tarafından yapılnı:ı. ı irap cıti~lııi il ın eder. 

Vaktinde ibbar edil ıneyım tc-.is ıtlar ın mııtımbıı \'l' lııııılarııı 
yapilınasındaki kusıır ve nı... k-.anhrm dağ,tbilecek netiı;elar,ıon 
iıtürü osvetcmiz lıiı· biı· rne.~ııliycl kabul etmez. 

. DlH~KTÖllLl"f{ 
22-23~24 

As. Sa. Al. Komsiyonunnan 
Koyun Eti 

J3ursa garnizonu icin ( 50,000 ) kilo koyun 
eti satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 17500 
liradır. Şartnamesi Sa. Al. Komisyonundadır· 
Eksilime 25-10-93n cuma günü saat 16 da Bur 
sacla tophanede satıu a1ma komisyonu binasın
da olacktır. eksiltme kapalı zarf usuliledir. iViu
vakkat te'minat 13 ı 2 Jira 50 kuruştur. eksiltn1-
eye iştirak edecekler ticaret odasında kayıtlı ol
duklarına dair vesika göstern1eleri lazımdır. 
Teklif mektup1arı 25-10-935 Cuın~ saat 15 şe 
kadar SA.AI-'. komsiyon reislğine verilıniş ola. 
cakttr. 8-12-18 -2a 

Bursa Kültür Direktörlüğünde 
Tahmini bedel cinsi Muvakkat Te 

Lira Kr. Ltra Kr. 
240 8 metre mikabı çanı kereste 18 
290 Muhtelif cins ve mikdarda de. Çe 21 75 
544 » » » Avandanhk 40 80 

1045 55 ton uzun alevli maden kömürü 78 37 
ve 10 ton kok kömürü ( sömi kek ) 

• • 

Bursa San,at okuluna girerken yukarda cins ve t~hlri 
ni bedelleri yazılı malzeme 11 -10-935 günlemecinden ba. 
şlamak üzere açık eksitmeye konulmuştur. l-11 ~935 cu· 
ma günü yukardaki sıra takip edıJerek saat 15 de ihalele· 
rine başlanacagından isteklilerin o gün ve saatta kültür di 
rektörlüğiine ve bu hususta izahat af mak isteyenlerin h~r 
gün sanat okuluna gelmeleri ilan olunur. 23 25 

------------DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUH 
Röntgen Mütehassısı --

Muayenehane : 
Ili:r.im Matbaa knrşıs1 No. 30 .. ·-

Hastalarını hcrgün kabul 
eder . Telefon 64 ............. 

Tapu 1\1üdürlüğünden 
Bursanın bağlı köyünde 

sağll hüseyin oğlu kadir so
lu arkası halil oğlu nuri 
evi ve bahçesi önü yol ile 
çevrili ev ali kızı muhsine
mn ceddinden intikal etmek 
suretiyle uhdesinde iken 15 
yıl önce ölmesiyle verese
sine kaldığından bahsıle in
tikali talep edilmiş ve tapu 
kaydıda bulunmamış oldu
ğundan tasarrufunun tahki
ki için 5-11-935 gününe 
müsadif Sah günü mahalli
ne memur gönderileceğinden 
bu evde alakası olanlar var 
ise ilan tarihinden itibaren 
on gün zarfında ellerindeki 
belgeler ile beraber tapu 
idaresine veyahut mahallin
de bulunacak memura mü
racaat eylemeleri ilan olu
nur. 

-
Diş Tabibi 

dip Ruş ... 

Bursa - Setbaşı 

Bursa f apusından 
Bursanın ızvat köyiinde 

sağı hüseyin ve~fatma arka· 
sı atika vereseleri tarlası 
solu kara ahmet evi önü 
yol ile çevrili evin tahir oğ

lu alinin babasından kalmak 
suretiyle mali iken 327 yı· 

tında ölmesiyle oğlu emine 
kaldığından bahsile intilcal 
ve satışışı talep edilmiş ve 
tapu kaydıda bulunmamış 

olduğundan tasarrufunun ta 
hkiki için 6 -11-935 günü 
ne müsadif çarşanba günü 
mahalline memur gönderile· 

ceğinen bu yerde alakası 
olanlar varsa tarihi ilandan 
itibaren on gün zarfında 
ellerindeki belgeler ile be 
raber tapu idaresine ve ya
hut mahallinde bulunacak 
memura müracaat eylemele
ri ilin olunur. 

Hakkın Sesi 

31 Teşr
0

nievvel günü Arsıulusal 
Artırma günüdür, bu münasebetle: 

• 

1 ' çocu~lar arasrn~a 
• 

o• sabaka açtı 

Her cocuk '' Arttırma,, hakkındaki 
• 

düşencesini on satırı Geçmiyecek 
surette yazmalıdır 

BU Y ZILAR: 
29 T. EVVEL TARiHiNE KADAR 
iŞ BA KASI iSTANBUL CAO.DESi 
A(ll,.C~,İI e ~·() l(]eı0iltııeli<liı·. 

EN İYİ YAZAN ÇOCUÖA IOO LİRA 
VERİLECEK, 

-ı( 0 ıc6 İ( e ı it.ilıaı·c~ı 2 5 k işi)r(~ 
1 iı·cr J1uı ılı«ıı a lıcfli,Tc Cflilecektiı· . ... 

ükaf atlar 31 Teşrinic''''cldc 
J)ağ·ıl ılııc~••k t ıı·. 

Bursa Evkaf müdürlüğünden : 
Cinsi No. Mahalle ve sokağı Bedeli muhammeni 

Lira 

Ev arsası 172 - 172 Altıparmak M. Altıparmak C. 70 
" 173 - 174 ,, ,, ,, 70 
., l 74 -176 n ,, n 70 
,, 176-9 Bayzıt paşa M. Cami sokağı 25 ) 
n 177 - 11 ,, " ., 25 ) 170 
,, 34-22 Baba Zakir M. Türbe sokağı 60 126 
n 35 - il n " ., 80 190 
,, 56 Çukur M. Baruthane 100 299.25 
,, 62- 3 Daya hatun M. DayA hatun 250 336 
,, 69 -13 Eşrafiler M. Eşrefiıer camii , 50 84 
,, 70 Eşrefiler M. Temennayı ktbir 130 259 
,, 75 -18 Feyzullah' paşa dere sokağı 80 206 
Yukarda nıevki ,l "'o , zira Ye bedeli rnuhamnıinleri yazılı 12 arsanın 

nıi kiveti s~tılnınk üzre l~J 10·-!l35 den· 13 -11-935 tarihine kadar bir ., 

ay nıüddetle açık artırnıaya konmuştur .ihaleleri 13- t 1- 03f> carşanba 
günü saat f .) de Bursa evkaf idaresinde yapd·acaktır . artırına şartna
mesini görn1ek ve anlan1ak iste)1enlerin Evkaf nıüdiriyetine n1üracaatları. 

13-1R-~2-26 

36 
URİYET) 

Almanağına rekl"'m vreecekler 
Matbaamızda : Cumhuriyet A ytarı Musa Ataşa 

Her gün sabah an at,şama kadar başvurabilirler. 
936 Senesi Cumhuriyet Almanağının pek mükemmel olması için aylardanberi 

çalışılmaktadır. Cumhuriyet almanngı memlekette ilk almanaktır. ve her evde 
bulnnması tazım gelen bir eserdir. Dünyada olup biten her şeyden bsths eden 
bu eser müessesenizin ıUin ve rektam1arı için emsalsiz bir fırsattır. Daima elde 
kalacak olan Cumhuriyet Almanağının reklam fiatları aşağıdadır. Bir sahife 15 
llira. Yarım s~hife 10 lira. Dörtte bir sahife 5 liradır. Renkli bir sahife iJAn 25 
liradır. 


