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(Daima iyiye ... güzele,doğruya) 1 Ajans gen;İ ..... SfJN TELGRAFLAR 
ı,1 Direktörlii-

e: C. H. partisi· 
nın başarı tllsımı ğünden di-
Acunda~ı~r güç var· leğİmİz ... Adis&bnbn 1 (A A ) - H b t k . · · a eş mparatoru genel seferberlik 

ararım ımza ederken; "Seferberlik kıta.atımızı sınırdan belli 

:s;o::: t n -:::S:=x!f& 

dır ki· d · a ına ( baıarı=mu-
vaffakiyet) derler. 

Hergün gelen "jans 
telgraflarına dıkknt edi
yoruz. Bir lrnçı İstanbul 
gazetelerinebirgünevvel \.'e 
rilmif ıeyler... Muela : 

Kamutayın 
ilk topla fJSl ~~r yer~ kadar içeri çekmek için vermif olduğumuz emri de· 

gı1tirmıy:-1cektir. Uluslnr so~yetesi ile 1·, b' l ' " ' h 
Her hangi bir iıte hnş:ırı, 

ancak dürüst ve temiz bır f. 

nl anla çalıımanın sonuncu o· 

ı "' ır ıgıne er zaman 
"" ıazır olduğumuzu tekrar ederim,, dcmiıtir. 

abilır. 

lçtnde kötü iderler ·\ürlii 

S~ferb~rliğin bu hafta içinde ilan edilmesi beklenmektedir. 
ı:~ldkta sukuraet vardır. Yabancılar, çoluk çocuklarını Cıbutiye 
gon ermC'ye haznlanmaktadırlar. 

• intfrik ı ' a ar taııyan insanlar 
hiç bir iıde haı<ırıya kavuıa · 
:•zle.r. Onlar yalnız kendi 
'-ııkanç ve luıır ideluinin 

Bu günkü ajans telgraf. 
!arından birinde GJrcson· 
daki fırtınadan behı edi· 
liyor ki : Onu biz dün
kü ista.nbul gazetelcrin-

1 de okuduk. 

J ltalyanlar yeni sınıfları 
silah altına alıyorlar .. l(Urhanı , b' oıup ve ırer akrep 

aıbı bu kıskanç kuyruldnrile 
lc.endılerinl sokarak ze~irler 
Ve .. ld" 0 urürler. Acunda kıa· 
kançlak kadar bir iti ileri 
lf't 
1
.0 ilrmekten alıkoyacak geri-
ık . b ııareli yoktur. Hem bu 
uy herhangi bir yurt itinde 

olursa bu yalmz gerilik sayıl· 
~az, tam anlamıyla bir fena· 
ık olur. 

"'** C. H. partiıioin en güzel :e en iyi perenılbl olan (da· 

Geçen gün de böyl-e 
bir iki telgrafa rastla-

1

1 mıthk. Binaenaleyh ajar ı 
genel dlr~ktörlüğün

den rica ederiz; bir gün 
evvel hRtkn gazetelere 
verilmlı olan telgrafları 

bize vermektense hiç ver· 
memeği tercih etsinler. 

w'9iiiiiiiiiiiiiiiiiiiCıiiii:iiiıiiiiiiiiiiiiiii' Kamutay Reisi 
Abdülhalik Rendn 

Ankara 1 (A. A.) - Ka
mutay bugün Aptüllıl\lik Ren· 

•u • tylye, gilzele, doğruya .. ) 
c nueat hepimiz ıçın nayaua 
andn\ecek biricik yoldur ve Genel nüfus sayım günüdür. 

~J\\W'a b~şrcnn\·f v~ ~uuı.al:u.ııı.ı· 

deki maddelerin bir kısmı 
üzerinde müıskercde bu1un· 

bu vecize bize her tuttuğu· • 
llluz itde ve her güttüğümüz 

muştur. 

Yolda ıaımaz bir düstur ol· _.. __ _... 0 __ ...... _.~__..._.....___.._.._......-.-- ...... 

.üel ,, çaklar lllahdtr. 
(lyilik et denile at, balık 

hllanezıe halik bilir !) diye bir 
ata ıözü vardJr. Bu sözde biz.e 
anlatır ki : İyilik gerçelıten 
lyl ve güzel bir şeydir. Onu 
Yapbğnn'z gün insan kendi• 
•inde en aentı bir vicdan 
hazzı duyar. 

Bunun için size fen alık 
~&Pllna karıı bile iyilikle mu· 
k~~ele etmeniz lazımdır. Ta
'' •ize karıı fenalık yapan 

adam hu iyilik karımnda u· 

~411110 ve biraz ohun iyillie 
oğru temayül etsln .. 

k. Hakikat ~u merkezdedir: 
ötüllikten birfAY ç,kmi'IZ de 

~ll her fcy çıka
4

r, iyilik ise 
er kötülüğü alt eder. 
Şu halde daima iyiye gÜ· 

zele ve d x 05ruya doğru gil-
nıek ~ aoıycte ye fayıımda en 
Kuzel bir harekettir. 
_ MUSA ATAŞ 
--=====-============= 
ri.ilyarderle görüşen 

Gazeteci 

Rome 
Ankara 1 (A. A.)-Şehrimizdc bulunan Romen ıüel uçman· 

ları şerefine bugün Türk Hava kurumu tarafmdan bir ö~le. 
Romen elçiliği tarafından da bir akşam töleni verilmi~t!r. Ko· 
nuklarımız Atatürk heykeline sücl törenle çelenk koymu~lardır. 

Monblina tçıkan ilk 
Türk gencininağzından 

• 

lllll Bir gazeteci, Amerikan L..~-~-

~oroa l (A. A.)- liabeı seferberİiği Romoda bfr taarruz 
ma iyetlnde telakki ediliyor. İtu lya 1907' 1909 191 O ve l 9 J 2 
sınıflarmm bıızt ef d , ~ h l ' . ra ım .ı.a a tına çağırmııtır. ltaly1ı kıtaata-

nınb bHadbeı hududuna doğru yürüdüğü haberi Roma ve Adia· 
:ı a 0 a yalanmaktnd1r. 

~ 

lngilizler le İtalyanlar 
Kitlrg·<tlı ()cğ·illcı·ı1ıiş ·~ 

Roma 1 (A. A.)- Söylendiğine göre Musolini İtalvA il,. 
lnoihoro ,. __ ___ .1 • • • , 

Hindistandaİngilizlerle 
()tl le}llŞlll(llcll• ()ffltı •• 

Londm t (A. A.) - Hindiıtanın Batı kuzeyi sınırındaki ka
bilelerle İoglliz kuvvetleri arasında yapılnn çarptşmalar hak1'ında 
reımibir İtlgiliz bilditildiğine göre:lngiliz kuvvetleri çoküslün bir 
kuvvetle karşılaşmış ve iki taraf için de ağır olan çetin bir 
aava~tan sonra bu kuvvetler geri çekilmeye mecbur kalmııtır. 

Cebelüttarık'ta 
SiieJ lı,1zıı·lıli.lı1ı· 

Cebelüttarık 1 (A. A.) _ Cebelüttarıkta Süel hazırlıklar de· 
vnm etmektedir. Msltadaki Fnoistlerin baıkam ve arkadaft 

casusluk yapmak cürmiyle adadan çıkarılm11la.rdır. 

İtalyanın Londura elçisi 
Lonılrıı l (A. A.)- hnlyanın l.ondra elçi&i dün İngiliz dı~ 

bakanlıg . .ı:u1 b;r gö.·et yapmıştır. DeyH telgrttf ge.zeteıl elçlnin 
geçenki ltniyan resıni bildıriğinin bilhassa İngiltere il~ tlgllt 

kmm\ıın h ... kkmc?a rnmi mn'U.mat veıcliğini yazmaktadır. 

Almanyada ulusal bayrak 
ve ( ahudiler 

Bt•ı l!n 1 ( \. /\) - Almanya.da U!usal bayralc olarak kabul 
"dılea g·Hınlı lı- çlı hayrnğın Y a.hudılerin çekmelt>ri yasak 

cd lm1 ş"ir. 

Macar başbakanı Bodapeştede 
-

k Jarderl Pierpont Morganla -- -· - · ~-- ' --

d onuırnak iltemioU. Milyar· M bl" • d ( 28) d 
.. :: bu dileği kabul elli. yalnı• on anın tepesın e - erece· 
d~ıe,~ .. .,be~ece~i dak•k~nın de Alp dagv larını seyrederken 

Berlin 1 ( A. A )- Macar başbakanı uçakla Berlinden Buda 

peşteye dö;ımüıtür. 

Her tarafta fırtına var 
ıa in Yuz dolar olduguuu 
buzeteciye hlldlrdl. Gazeteci 
IDl~a ruı oldu. Ert~si giln 
'fe Y-rder kendtaini kabul etti 

•ordu: 

- Ne l&Uyorsunuz? 

lcon: bArkadaılarımla, ıiztnle 
1' lleceilme datr bin 

Anlatan NlHAT SAYDAM Naltleden MUSA ATAŞ 
Bu fevkalade seyyahati 3 cü yüzde okuynnuz 
~ 1'.,.I m-~t§GOO 

dolar b:ıhıe giriıtim. Size 

kaybettirdiğim iki dakika içln 

iıte 200 dolar ... Ben bu heaa . 

ha göre, dakikada 400 dolar, 

yani sizden 4 defa daha fazla 

kazanmıı oluyorum l 

Anknra 1 (A. A.) - Be.frü.<la yaıian ıiddetll ve sürekli yağ· 
mmun tesirile Alaçl\m suyunun taşması neticesi otuz tütün 
salaşt on beş samanlık ve bir ki.rglr değirmen bendi yıkılmıı 
üç kadın!n iki erkek denize gürüklenerck bogu\muştur. Hayvan 

7ayiatı da çoktur. Karadentzdeki furtuna yüzünden Gireıunda 
beı motor batrnııtır . Şarki Karahlaarda kar düımüıtür. 



Haklun Sesi 
Sahife 2 
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Yaman hesapçı Viyanada Hava 

Şar1 kulüp t•E;n;--T{ i.~-·-- ~r~:;h:;~ktö· 
açı ıyor.. uccarın h k · 

-.JV\llfN~~ Derdi ve dileği mu a emesı 
Şehrimizde Tayyare sine- Derdi vey.ı clıleği olan vvlfV' ".fVV 

masınıo üst katındaki camlı esnaf ve tüccarlnrım\Z Dün öğleden sonra &sliye 
köşkün bulunduğu yt!rde (Şar dertlerini veya diieklerirıi ikinci ceza mahkl!mcsinde 
kulüp) adile bir kulüp aç 1• bize kısaca bildirirlerse rıi~vet almak maddesinden 
maktadır. Kulübün nizamna· bu sütuncla neşredeceğiz. 1 suçlu sanılan orman dtrektö· 
mesi hazırlanmıo ve müsaa· ve dileklerine çare bul- rü Suphinin muhakemesine 
desi alınmak üzere İlbaylağa mak yollarını arayacağız. baflanmıştır . Riyasette N~ci 
başvurulmuştur. Kulübün a- Adresin açık olması iddiıı makamıuda da müddei· 
çılması için yar tlbayımız E şarttır. umumi muavinlerinden Edip 
dibin başkanlığı altında mem· bulunuyorlardı. 
leketiu ıleri gf:lenlerinden mü llbayımız bugün Orman direl·törü Suphi 

rekkep bir müteşebbis heyet teftişe çıkıyor jandarma muhafazası altında 
çalişmaktadır. Kulübün gaye Sayın llbayımız ŞefLk So· salona geldikten sonra sorgu. 
si içtimai varlığımızı yükselt· yer, bugün ilimizin diğer il ya çekildi. Evvela son tahki· 
mek, yeni rejimi takviye et- çclerini tammak ve teftiş et- katın açılmasına dair olan ka 
mek ve bunun için de mü· mek üzere İnegöl, Yeniıehir rar okundu. Bundan sonra 
nevver, içtimai durumu ye- ve İzniğe gidecektir. zabıt varakası; daha sonra da 
rinde olan Bursalıları bir ara İlbaylık işlerini Y arilbay fener yolunda orman müdürü 
ya toplamaktır. Burası bu ga Edip çevirecektir. umumisinden Suphiye hita. 

ye uğrunda kaynaıacakların Yakalanan kaçak ben gelen bir mektup okun-
bir mahfeli olacaktır. oduncular du. Suphiyc bir diyeceği O· 

Çok inanılır bir kaynak- D .. 1up olmadığı soı-ulunca islin-

b 
Zabıtamız; Bursanın ag tak esnasrnda verdiği ifadeyi 

tan aldığımız habere göre u dibi köyünden İsmail oğlu 
kuluttbu~n eskı· Buna kulübile aynen lastik ve kabul ede-

Mehmet ile Ka.yapa köyün- l b 
hiç alakacı olmadığını öğren· den Veli oğlu Hüsnüyü şehire ceğıni yal11ız eksik ka an a· 
dik. Şar kulüp Bursa.ela yP-p zı noktaları sonradan ve sı-

kaçak ağaç getirdikletint gö· rnsı geldıkçe söyleyeceğini an 
yeni bir kulüptür. rerek yakalam10 ve ağaçları· 

( Hakkın Sesi ) Bursanın nı müsadere ederek haklarm· 

böyle bir kulübe çok ıhtiya- dl\ muamc!e yapın ştır, 

cı vardı. Müteşebbislerini teb Bir doğum 
rik eder ve muvaffakıyetler Maliye pul tedkik i~yarı 
dileriz. bay Hilmi İlter arkadaoımı-
u~ UllU\"'.1 i!'U'.ill!UCB 

l&ttı. 

Bundan sonra hukuku u

mumiye şahitlerinin dinlen· 
melerine ba~landı. Evvelfı: 7 
numaralı polis memuru Rasim 

Rt :YrA\feyı Il,_ı*1k "eU}; YmY!nğii 

bulunmuş 
ğu dünyaya gelmiş, adı (Gü 

vekili a'\iukat Hamdi Emin 
ler ) konulmuotur. Gülere U• 

memur Rasimin akabı vakada 
Zabıta, Demirtaı mahal· zun ömürler diler ve ana ba 

hasmı kuthılarız. söylemediği bir noktaya te-
lesinden Ferhat isminde biri· 
oin kama taşıdığım görmüt 

ve karaaımı alars.k hakkın

da muameleye ba~lanmıftır. 

Ehliyatnameslz 
ilaç ı 

Zabıtamız; Yeni bc:zzaz 
mahallesinden kahveci Hü
seynin elıliyetne.mesiz olarak 
ilaç sattığını haber almış 

kahveci Hüseyin iş üstünde 
yakalanaralc yakelanan ilaç
larile birlikte hak yerine ve. 
rilmiştir. 

Öğretmenler 
birliğinin çayı 
Öğretmenler Birliği tara• 

fmdaıı uray gazir.omnda evel
ki gün ı;aat 16 da tlbarımız 

Şefık Soyerirı şerefine bir · 
çay verilmiotir. 

Okullarda dersle· 
re başlanda 

Şehrimizdeki orta okullar 
evelki günden, ilk okullarda 
dünden itibaren açı!m;ş ve 
derslere başlanm1ştır. 

rR-,-·--s. U_K_U_T--r::'l 
! oman 1 1 A. Turgut 1 
i 1 1 1 ---------------------~-•12-maı:ım 

Yürüdü .. Dolaıık l\dımlar· 
la sık yapraklı meyva ağaç· 
larının arasından bir gölgi!! 
gibi llediyerck çardağa girdi. 

Yaz akıam1arının ferahlık 
veren serin rüzgarı hc.ftf ha
fif esiyor, akşam ezanile be. 
raber derin bir sessizliğe gö. 

mülen Setbaşının • bütiin gün 1 
günetitı k,zgın hararetile itan 
ter içinde kalan • çehresini 
yalayordu. 

Cece böceklerinin bir nin· 
ni gibi hazin ve yeknesak 
ahengi, kur baların çerkez 
ıarkılarına benziyen ç.atlak 
feryatları eraımda sönerken ; 
kah köprüden geçen otomo -
billerin , motör gürültüleri , 

kah u:ıaktan uzağa havhyan 
köpeklerin tok ve boğuk ses· 
leri gecenin derin sü!<unetl 
içinde dalga dalgn yayılarak 
sönüyordu. 

Bir sigara yakarak ıez
longa uzandı. Uzaklardan ge. 
len hnzin bir şarkıyı dinler 
gibi sessiz ve dalgın düıünü· 
yordu. Dimağı o günkü me
sut dakikaların hayalde hala 
sanılıyordu. . 

Oh, ıioıdi ne kadar mes· 
ut.ne kadar bııhtiyardt. .. Gün 
lerden beri aıkının öldürüçü 
kabusları içinde çırpındığı 

Nermin de onu seviyor ve 
aıkına bütün mevcudiyetiyle 
mukabele ediyordu.. Bu ne 

! 
' 1 

1 

1 

mas ederek bunun sebebinin 
sorulmasını diledi, memur Ra
sim; kaç dakika olduğunu tah 
minen fiÖ)·liyorum. Saat tut
madım dedi. 

Müteakıl:.en Komiser Ham 
d:nin ilk ıbdesi okundu. Ko· 
miser Hamdi bunu tastıkten 

sonra maznun vekili : 

Mütaahlıit İbrahim evden 
çıktıktan sonra rnemur Rasim 
sokak kapısını açık gördüğü -
nü, Komiser Hamdi be kapalı 
gördüğünü söyliyorlar dt'di. 
Ve bu cihetin tasrlhioi diledi. 

büyük bir sa.adetti .. Dünyada 
sevmek ve sevılmekten daha 
büyük haıka ne aeaadet ola
bilirdi. 

Durdu .• Onbeş gündenberi 
ilk defa olarak gen it bir ne
fes aldı.. E!eo serin rüzgara 
son di.lmlasm~ kadar ciğerle. 
rine doldurmak ister gibf ge. 
niş ve derin bir nefes .• Son
ra aynl gekilde uzun bir ze· 
fir ... 

Oh, tabiat bu gece ne. 
kadar güzelletmişU.. Ortalık 

ne kadar aydmhk; yı1dız1&r, 

ay ve sema ne kadar parlak· 
tı .. Ve kendisi, bu güz~llik 
içinde ne kadar m ?SUltu . , On 
beş gün evvel babasının ufu. 
lile sızlıyan kalbi timdi aşkın 
nihayetsiz semalarında ne 
tatlı bir neşe ile uçuyordu .• 
Dald1 ..• 

Bu ıekilde kaç saat kal. 
dığını o da bilmeyordu. Yal· 

bir kör hücumu talimleri 

İogliz Hindistanının gune
yindeki Madura şehrinde doğ· 
muş olan bir hindli, li ya@m
da çiçek hastalığı yüzünden 
gözleri kör ohhdanberi, her 

türlü hesap meselelerini zih
ninden halletmektedir. Bugün 

45 yaşındi', evli ve beş çocuk 
habssı olan bu adam, hesap· 

larında, losauı ş:ı~ırtacak ka
dar çeıbuktur. Yalnız bir da-
kika içhıde on rakamlı bir 
adedin cezir murabbamı bul-

makt.a, en çapraıık meseleleri 
de 3 dakikada halletmektedir. 

Bir artist Arslan;n 
hücumuna uğradı 
Holivudda bir filim çevl· 

rirken aktör Çarlis Bikford 
bir arslanm hücumuna uğra· 

m1şhr. Bu arslana aktörün 
basının üıtüoden 11çramak 

talimleri yaptırshyordu. Aslan 
birkaç saniye önce sıçramıı, 
kafasını yarm11, boynunu ve 
ensesini ısırmı~hr. 

Ç. Bikford, uzun boylu ve 
kırm•zı saçlı, kuvvetli bir ak· 
tördür. Amerikan donanma· 

siyle bütün dünyayı dolaımıı 

ve harpta teymen rütbesiyle 

miıhendislik ynpmııtır. 

Kendisi "kumızı vıııgon,. , 
küçük Mis m:ırker" ve "baskı 
altmdon filmlerinde çah~maya 

ne artistliği yapmı~tı. 

Rasim - b{ n açık gördüm 
cevabını verdi. Badehu komi· 
ser Mebmedin cürümü mer 
hu dun yapılması için nasıl 

emir aldlğmı anlatan ve ha· 
diseyi bildiren ilk if adesl 
okundu. 

Bundan sonra furuncu ve 
mütaahhit İbrahim dinlendi. 
Maznun vekili kendisinden 
bazı noktalar sordurdu. Blla· 
hara gene Hukuku umumiye 
ıahitlerinden Orman müdür 
vekili Hakkı, Mühendiı Necati 
dinlendiler. 

Polis memuru Recai, set· 
başmda kaup Ahmet dinlen-

mz; birden bire gözlerini ka
patan iki yumuşak elin hara· 
retli tcmasile kendine geldi· 
ği zaman hafifce titredi. Ge
cenin bu ilerlemif sessizliği 

ve yalnızlığı içinde gözlerini 
kapatmak sureUle kendisi ile 
ıakalaıan bu yumuıak ellerin 
sahibi kim olabfürdi?. 

Kalbi kopacakmış gibi 
çıtpınmıya baılo11dı.. Bu mut. 
laka Nermin'di!. 

Sevidçle doğruldu, titre
yen parmaklarile, gözlerini 
kapayan bu ateşli elleri tul· 
tu.. Kendine doğru çekti .• 
Dudaklarını bu elinin icce 
parmakları ve küçücük avuç· 
ları üzerinde gezdirdi. Sonra: 

- Nermin!. 
Diye- yava§ça bağırdı. 

Buna sönük ve inliyen bir 
s~s cevap verdi : 

- Bilemediniz!. 

Bir kamçı yemif gibi lr• 

25 Eyli'ıl tarihinde Viyana 
da Ha va hücumlarından ko
runma deneçleri yapılmıştır. 
24 uçaklık dört· filo bir saat 
müddetle bir hücum yaparak, 
yangın ve gaz bombaları llt · 

mı~lardır. Müdafaa topları 
hemen harekete geçmiş, şeh· 
rio her tarafında top maki· 
neli tüfek ve bomba sesleri 
duyulmuştur. Motörleıtirilmif 
gruplar Pratştraseye gözleri 
yaıartan gaz saçmıılardır. 
Bombalardan birinin sebep 
olduğu yangın, çabucak sön· 

dürülmüvtür. 

Kara saplanan Alpinist 
21 Ağustos iki bavyeralı 

alpları tırmn.nırlark~m kaybol· 
muılardı. Bunları aramak için 
alplar üzerinde uçım bir uça• 
ğın pilotu bu adamlardan 
birisinin dizlerine kadar kara 
gömülmüş ve öylece donmuş 
olduğunu görmüştür. Öteki 
adamın izi bulunmamıısa dıı 
bunun karların içine gömü· 
lerek kaybolmuı olması ihti· 
mal içinde görülmektedir. 

Bu tırmanıı, alplarda en 
güç tırmanışlardan birisi idi. 
Bu iki zavallı da bu işi ba
ıarmak üzere yola çıkm11lar · 

dı. 

İlk yola çıktıkları sırada 
hava düzgün g&diyordu. Fakat 
ondan sonra korkunç bir kar 

• • - •" L--- .. - &.: 1 .. a 

bu felaltets sebep olmu~tur. 

diler, nihayet emniyet müdü· 
rümüz Arslan Korkut'un ıe

hadetlne müracaat edildi. Em 
niyet müdürümüzün ilk ifa-

desi okundu. Emniyet müdü
ründen ıonra müteahhit İb
ra himin işlettiği ormanm mü· 
tevellisi bulunan Necyettinio 
ıahadetine müracaat olundu. 

Badehu makamı iddia iddia
namesini sert etti. İddianame 
sonunda orman direktörü Sup 
hinin beraeti isteniyordu, 
maznun vekili fifahi müdafa· 
asanı yaptıktan sonra mahke· 
me 8 teırini evvele bırakıl

dı. 

kildi. 
Baıını çevirdi, Vedianın 

milteheesim çehresile karıl
laıtı. 

Oh, ne yapmıştı?. Ner. 
min'le aralarmda geçen bü· 
tün mahrem geyler! bu hare
ketile anlatmı~ oluyordu .. 

Birden bire doğrularak 
ayağa kalktı... Titreyen par
makları arasındaki elleri ya. 
vaıça bıraktı. Nazarları Ve
dianın ıuh ve ı lık nazarları. 
le karııla§h. Genç kadın ha. 
la mahzun gülüyordu : 

- Ah, afedeniniz yenge, 
diye kekeledi; sizi Ner.mlo 
zannetmittim. 

Dilediği özür, 
den büyüktü. 

Genç kadm 
Sukutu hayale 
gibi derin bir yeı 

kabahatin-

yutkundu .• 
uğrayanlar 

içinde : 

Nermin .• Nermin •. 

- Bitmedi -
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Boşluğ1ı doğru yuvarlanır· 

ken knyalarm bher dev cüs
&esile büyüyerek bana doğru 

müthi§ bir sllratle yaklaştık

launı fark ediyordum. 
Ben dü§erken onların ba

na bu vekilde yaklaşır gibi 
görünüoü; ölümle kucak kuca 
ğa gelmeoln tik acı ve kor
kunç heyce mm bana bura
da tatdırıyordu, benim bu 
yuvarlanışımı gören ön ve ar 
kadnki tecrübeli arkad~~ıa. 

rım derhal iplere sarı!mı~· 

lıırdı, bir iki ıınniye tıonra 
kendimi boşlukta asılı bul
mutlum 

Bir müddet ıonra kendi 
me gelerek şışkın şaokın et 
rt.fa bakıyor, neye uğradığı· 

mı anlamayıı ç lışıyordum. 
Arkadaolarımın bağırı~laıı bu 
lunduğum tehlikeli ve nazik 
vaziyeti bana onlatmıı oldu. 
Derhal ipe asılıp tekrar yuka 
rıya tırmnnmıyn ba§ladım. 

nrkada§larımın yanına geldi· 
ğirn zaman kendime tutuna
cak bir yer bulabilmivtim, 
helecanla çarpmekt olan kal 

bimi buradn teskine çahıtam, 
kendJml yoklnyınco: omuz 
ba ımdan almıı olduğum ha
fif bir yara ile bu çok kor• 
kunç tehlikeyi atlatmıı bu
lunduğumu gördüm, ııöyle bi
raz kendime geldikten ve he 
lecanım yalı§tıktan sonra bu 
sefer çok dalıa ihtiyatlı ola· 
rak B§ağı iniyordum, iniş bir 
ınüddet devam ettikten son· 
ra tehlikeli mmtnka aşıldı, 

f Plcr çözüldü, sığınağa doğru 
)'ol almeğa b1'fladık. Öğleye 
dofru idi ki sığınağa varmış· 
tık. Atlatılan bu iki kan. 
her ne kadar ark daşların ne 
ıeaini kçırdı lsede hiç birimi· 
zc ehemmiyetli bir ıey olma· 
ınaaı tekrar eaki neıcmizi ye• 
rlne gelirdi, mamafi bizim 
bu kadar h fif atlattığımız 
kazalar yanında Alp dağları 
her yıl bir çok Alpinl&tin ha 
Yatına mal olan bir yerdi. 

Falrnt dağcılar için bura
da böyle bir ötum tehlikesi; 
spor aıkuun eönmesine değil 

bilakis büsbütün kuvvetlenme 
sine sebep ol n en mükem
mel btr teşvik vesilesiydi. Bu 
rada çıkılamayan bir zirveye 
u!aımak dağcıların en yüksek 
bir gaycıidir. 

Böyle bir zirveye ilk çı. 

kan parti muvaffak olmndan 
geri dönse veya içlerinden 
bir ikisinin hayatı sönse bile 
bir ikinci ve üçüncü para 
buraya çıkmak için kendinde 
müthiı bir azim ve irade ta· 
tımaktadır. Oradaki dağcıla

rın en büyük hasletleri de 
i§le budur. 

Sığnakta her kes yemeği. 

ni hazırlayor. Baştmtzdan ge-

çen yorgunluğun verc!iği büyük 
bir ittiha He yemeklerimizi 

yiyorduk. Bir iki ıaat burada 

dinlendik. Sığnaktan ayrılır

ken karşımızda bir levha gör
düm. Bunda : ( - Her ıeyl 

bulduğun gibi temiz bn:ak! ) 
Yazısı vardı, A vrupala dağcı 

arkada~lar buna :1.aten alıı

mıolardı. Fokat bıztm gibi 

yabancılnra bu levha çok bü· 
yük bir ibret dersi idi. Bu. 

nun için heplrn:z yemek kap· 
lnrını temfz.lcdlk. Yataklnrı 

düzelttik. Salonu süpürdük 
ve her feyl yerli verinde bı· 

raktık. Sığnoğın anahtarını 

da sığnnğı kapadıktan sonra 

ok fşarellle gösterilen yerine 
koyduk. Dönüt, Çlkıştan daha 
çok neıeli ve zevkli idi. En 

yakın istasyonda trene bin· 
dik. Ve Fransız arkadaıta. 

rımla birlikte dağcı ıarkıları 

söyleyerek ıehr~ dönmüstük. 

Aradan aylar geçti. Ku
lüp arkadaıları arasında bir 
rivayet dola§ıyordu : Temmuz 
aymda ( Monblnn ) eferi ya· 
pıl11caktır. 

- Ardı var -

Bursa Şarbaylığından: 
İki karuseri inşası Kıymeti "900,, Lira 

urayın iki et kamyonuna iki karüseri pazarlıkla yaptı
rılacaktır. Pazarlık 17-10-935 perşembe günii saat ıs de 
~~ay komisyonunda olacaktır. istekliler, şartları antarrak 
l~!n uray muhasebesine ve pazarlık saatinden öncede 
~uz~e 7,s teminat makbuzu veya banka mektubiyle uray 
0tnısyonuna gelsinler. ı _ 4 

Mudanya mal müdürlüğünden: 
~1udanya hüki'unet konağının iki tarafında 

~aFılaca.k ilavei keşifli inşaat için ti '8 lıra be 
pe; keşıfle 2i - 9-935 tarihinden 10-3-935 
d:~r;mue günü saat ı 6 ya kadar bir hafta müd-

uzatılmışt11·. 

lllelP~nni fartname, pi1ao, ve mukaveleleri gör
ne < u~ere her gün I\1udanya mal müdürlüğü-

llıuracaatları. 2 -4 

zırhlısı 
Bu günlerde ajcu:aG lelgrftf · 

IMı, İngilizlerin çok öğündük· 
leri ve İnglizlerin Akdenf z fi
losundan, dünyanın en kuv
vetli zırhlı kruvazörü o1nn 
Huddan çokcn bahsediyorlar. 
Bundan 140 yıl önce birçok 
hıırpler yı pmış olan Lord Sa· 
müel Hudun adı, bu gemiye 
verilmi~tir. Lord Hud, Ameri
lrn hal bında. Fransız amiralı 

dö GrayJ yeumiş, 1793 de 
de Tulonu bir müddet işgal 
etml~tL Bu ıehri İnglizlerd~n 
geri alan Napolyonun ~öhrf'ti, 
bu zamandan ba~lar. Bundan 
bir müddet ıonra da Korail<Ayı 
ele geçiren lord Hud, bu 

adayı da çok zamnn e:-llnde 
tutamamıştır. 

Habeşistanda 
Petrol;ar ... 

Rtket adında bir Ameri
kalı lıomlsyoncu, Habeşlstan

da petrol imtiyazları aldı 

diye az kı.lsın clüoya birbirini 
yiyecekli. Aldı, almadı <liye 
hala dedikodusu sürüp gidiyor. 

Riket, bir fkl gün önce 
Londra radyosunda bu oıesele 
hakkında bir diyevde bulun· 
mak üzere ilreo, İngllz hüku
meti Rikete ağzını eçtırma· 

mı~hr. 

Renkli ırklar aidara 
diş biJeyorlar ... 

Renkli ırklar aklara fena 
halde dit biliyorlnr. Neye 
Züher Saytuog gazetesine 
Tokyodau bildirildiğine göre, 
bundan birkac gün önce, 
Habeıtslanın ilk defa olarak 
Japonyaya göndetdi i konso
los Btrru Tokyoya varmı1tır. 

Habeı konsolosu istasyonda 
aralarında, "Kara f'jder,. gizli 
cemiyetinin ve daha. beşka 
cemiyetlerin üyeleri de bulu
nan binlerce kiıt karşılarııı

tır. Konso!osu karıılamak için 
haı:irlanmıı olan komite, Ha· 
beıiıtam kurtarınız ! n "Kah 
rolıun İtalya ! ,. yazılı levha· 
larla lıtaıyonıı gel0ı ittir. 

İtalyanlara dağıtılan 
kapalı zarflar! .. 

Seferde olan ltnlya vapur· 
larına kapa la zıuflar dıığıtıl · 
mış. Berliner Tageblat gaze
teılne Budapcgteden Lildhil · 
dlğlne göre, İtolya hüküme· 
tinin müme~sillerl Karadeniz 
limanlarına uğrayan halya. 
vapurlarına, harp çıkınca a
çılmak üzere kapalı zarflar 
dağıtmışlardır. 

Dünyanın en eski 
Panayırı 

K nndanm merkezi olan 
Ontarios oehrinin yarım aıır
dan fozla bir z!imendanberi 
hiç arasız o!arak yapılan pa· 

nayır, dilnyanın en eski ve 
büyük panayuıdır. Şehrin 
glrlglnde 150 hektarlık bir 
yer üzerine lrnrulmuş olan 
p mayır, büyük gölün kena · 
rmda üç kllometreolik bir alan 
üzerinde uzanmaktadır. Jçinde 
hayvan yetfıtiren, tarım, çi · 
çekcilik, otomobil, endüstri, 
tecim güzel sanntlar ve öğre 
tici kurumlar için ayralmıı 

kısımlar vardır. Yeni kapan· 
nuo olan 1935 panayırı, tim· 
diye kadarkilerin en iyisi ol· 
muı, bazı günler panayır ge· 
zenlere sayısı 225000 i bul
muıtur, 

b rda 
Yazan: GUY DE MAUPASSANl 
Çeviren: H. R. AKYÜREK 

m•u•m·-t---

Topr ~ığııı ııyaıııp tr.kı·nr 
ycşillc•ııdiği. lıavaıım ktıkıılıı 
1lıklığının llüriıııit.i tık~adığı. 
giiğ~ıirn ii1.c ~iı diği Yı~ ka lLi
ınize kadar· f'ııkıılll\·ora heıızc
ıliği ilklıalıaı ın ilk giinlı:ri gel
dı~i zamaıı bit.e sonsıız ınüp
h01ıı saadet aı zuları. ko.mak, 
alabildi~İno gitmek, maceı·a 
:uilnıcık. ilkh:.ıl aı ı içmek lıc
ye.-lcı·i gelir. 

<~e~.eıı sene kış pek ~iddetli 
oltlıığ'ııııd . ırı lı~ııJlı lııı açılma 
ilıtiy.ıı·ı ınayısta adeta bcııi 
:-;aran biı· sadıo:,lıık. ta~kın bir 
usarei nahatiye 1azyiki gibi 
lıil' şey oldu. 

Bir . ·thah ııyaııınca pen
çcremdr.n koınşıı evlcl'in ıis
lfıııdo mavi gök yıiziinün ge
niş çaı ş ılını g-lineşten tutuş. 
mıış bııltluın. Pençereye asılı 
kaııaryalaı· hojazlarını yırta
cak derecede bağırıyor, tekmil 
k:ı t !arda lıiznıetçilcı· şaı kı :-;öy
li yordıı. Sokaktan ııe ,' Ji bi .. 
sızıltı yük cliyol'ılıı. Hııhum 
ha\'raııı iı·iııdc ııcrevc olursa . " . 
ı)lsun hiı· yere gitmek için 
dışarıya çık1ım. 

Ha~t gelinen İıNrnlaı· gfi-
1 üm~eyol'larJı. 1 Ier yerde geı i 
gelon ilkbalıaı ın ·ıcak ayJm
lığı içiııdo lıir :-aadet solıığıı 
dalgalanıyorclıı. Şehrin üzeri
ne yayılmış hir aşk meltemi 
mevcut oldıığll suyleııebilinli. 
Gözlel'inı.le adeta gizli bir mu
habbet YC \'rıı üvü~lcrinflcıı . . .. 
dalıa yııınnşak bir letafet ta-
şıyarak sahalı tuvaletleri ile 
geçcıı geııç kiıdııılar kalbimi 
allü t ediyorlardı. 

~a ıl Ye niçiıı olduğunu 
bilmeden Seine salıiliııe gel· 
diın. Buhar gemileri Sııı es
nes'c do~ru akıp gidiyorlardı. 
Binfoııhiı·e haııa ölçCısüz bir, 
oı·ınanlaı· ar[ısıııda dola-:ı:mak 
l ıeYCSİ gı3ldi. 

Moıır lıe' ım kiiprü:-:ii ycılcu
laı la dolııyt.lıı. Zira ilk güne~ 
insanı zorla ndasındaıı ~eker, 
lıer kes ka\'ııasır ırideı · va-. ~ ' o ' • 
ımıdaki ile koıııış111" 

Bcninı yanımdaki hiı· kız-

Kadın vatmanlar 
Japonyada birçok işlerde 

kadınlar da çalışırlar. Bu ka· 

bilden olmak üzere Tokyoda 
ve öteki büyük şehlrlenin 

trl\mvaylarında birçok kadın 

vatmanlar 
göndermiştir. 

ve lrnndolttörler 

dı. Tam lıİı' l 1ari ·li leıafi ile 
şiiplıesiz kii~/ık lıir aıııele kız. 
Ş.ıkaklaııııda brıklcli saçları
ııııı :ılımda rniııi mini lıir kı:-;. 
Kı\"ırcık l!İr nııl'a heıızcye~ı 
...,açl:ıı ı kııl.ığwa ü1iyor. eıısc
:--ine kadaı· koşııyor, nizg:"mla 
dan ediyor, onra dalıa a:.1-

ğıda güçlükle µüri'ılehilecek 
kadar ince. lıafif, fakat iu ·ana 
dayanılmaz biı·, omsıııı öpü· 
vermek lıevcsini Yerecek hi r 
ılüve lıalıni alıyordu. 

Bakı~ımm israı ı altında 
başını hana doğnı çevirdi. 
Soııra, güneşin hiı-az yaldızla
dığ'ı hu ince, . aı ı, ipek diirn. 
y1 lıuyle go terınektc ve hafif 
bir kın ıın, doğmaya hazır 
bir gülüm eme, ağzının koı.e
jni ıieriııleştiı·ınekLe iken göz
lerini birdenbiı·e yere indirdi. 

Sakin ııchir genişliyordu. 
Aımosfeıe ~ıcak bir sükunet 
hakimdi. l3ir lıavat 1.11nliı ı 
salıa yı dcılılııı·11ylıı~a fıeııziyfır
tlu. Yannmlaki kız güzlerini 
kaldırdı ve miıtcmadirerı ı na 
baklığımdaıı bıı sefer mukar
rer olarnk ~iilümsecli. Böyle 
pek lrııifıi. Fil'arf hakı~ından 
hiıı şP.y, şimdiye kadar meç. 
lıul hin şey okudum. Omda 
meçhul deı'İnlıkleı·, mulıabbo
tin tukınil letafotiııi, tahayyül 
elliğiıııiz tekmil şiiri 1 dmma
tlan aradığımı1 tekmil saadeti 
gördüm. Uelice bir, kollal'llnı 
açm~ık, onu a.,k keliıııelcriııin 
ıatlı musiki. iııi kıılağına fıs1l
damak için bir yere gtilül'mek 
he,·csine maliktim. 

Biı i oınzumu tııtluğ"ıı za· 
ınan ona yaıı::ış1yor ve a~zımı 
açıyordum. Şa~kın, doııdüm 
Ye bana kedeı li bir t~n-ırla 
hakan hal ve tavı ı alahi.de, ne 
genç ııe de ilıtiyıll' Lir adam 
crtrdüm. 
" - Siziıılc guıfışmck i'tcr-
dim, dedi. 

Suratımı lııını~tıırumn . 
~ 

~iiplıesiz gönlii. Zira il{ıve et-
li : - ( İ't!k önemli. ) 

- Bitmedi -

Mısırhlar 
Habeşistandan 

dönüyorlar 
Mısır hükumeti, Habeıi•· 

tanda bulunan Mııarhlara hiç 
vaklt kaybetmeden Habetls
tandan çıkmaları ve Mı11ra 
dönmeleri için haber gönder· 
mişllr. 

As. Sa. Alo (om ·syonundan: 
Askeri Lise için satın alınacak olan 3000 çift yün ço 

rab;\ verilen flat gali göriilmüştür. 4- 10-935 cuma günü 
saat 16 da açık eksiltme yapılacaktır. İsteklilerin komis. 
yona gelmeleri. 

Bursa ikinçi hukuk 
ınahkeınesinden : 

9:i5 _ 959 Bursanın kız 
yakup mahallesinden Bek
taş kızı Pakize tarafından 
kocası Umur bey mahalle
sinden marangoz Ahmet oğ. 
lu Sait aleyhine açllan bo
şanma davasının icra kılın
makta olan ~muhakemesinde 
mahal ı i ikameti meçhul ka· 
lan müddealeyhe iUlnen ve 
ilsakan gıyap kararı teblf .. 
ğlne ve muhakemenin 24- 10 

935 saat ıo na b1rakılması
na karar verilmiş olduğun
dan ber mucibi karar beş 
gün içinde hakkı itirazınızı 
kullanmaz ve yukarda yazıH 
gün ve saatta mahkemeye 
gelmez veya tarafmdan ba .. 
roya kayıtlı bir vekil gön· 
dermedigi takdirde hukuk 
usulü muhakemeleri kanu
nunun 405 ve 408 inci mad. 
delerinde münderiç hüküm
lerin ifa kıllnacağı tebliğ 
makamına kaım olmak üze• 
re iUln olunur. 



Hı;ı ldon Sesi 

• 
iş a ası iumbara 

ikramiyelerini 10,000 
Liradan 20,000 liraya çıkararak 

Bir misli artırdı. · 
1 Nisan ve 1 birinci teşrinde verilen beşer bin 
lirahk ikramiyelerden maada [Şubat, Haziran, 
Temmuz, Eylül ve Birinci Kanun ) aylarının ilk 
günlerinde kumbara sahipleri arasında çekile
cek kuralarla ( Her biri ikişer bin liralık ) fev
kaladde ikramiyeler verilecektir. 
Bu ikramiyeli kuralara iştirak için de kumbara 
sahiplerinin asgari 25 lira biriktirmiş olmalan 
lazımdır. 
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Bursa Nafia· müdüılüğiinden : 
Bursa Nafia miidürl "iğü tarafından Karacabey Harası 

yapı i~Jeri için iki adet Siirveyyan atanacaktır. 
isteklilerin aş:ığrn ki şartları haiz olması Ulzımdır. 
ı --· En az orta tahsil görmüş olmak ve asgari beş 

sene bina inşaatında çahşmış olduğuna dair kanaat vere. 
cek vesikalar göstermek. 

2- İyi ahlak sahibi olduğuna dair mazbata ve sıhhat 
raporu göstermek. 

3- İstekliler arasında Nafia müdürlüğünce yapllacak 
imtihanı kazanmak. 

Muvaffak olanlara ehliyetine göre 2-3 lira yevmiye 
verilecek ve bu yevmiyeden başka hiç bir ücret verilmi 
yecektir. Sürveyyanlar Karacabey Harastnda ikamet ede· 
cek ve inşaat en fazla dört ay sürecektir. 

İsteklilerin 4-10-935 akşamına kadar Bursa ilbayll-
lığına istida iJ e müracaatlar1. JAzımdır. 1 -2-3 

Karacabey Harasından : 
Harada gösterilecek nunıunelerine göre 1200 

liralak sofra takınıı ve muhtelif ınef ruşat açık 
eksiltn1eye konulmuştur. isteklilerin l 1 teşrini
evvel 935 tarihine müsadif cuma günü saat 15 
de teminatlarile birlikte Hara ınüdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 1-4' 

PEK YAKINDA 
Kültür BaC<anhğının resmiyetini haiz 

Ankara "İNKILAP DİKİŞ YURDUNDAN,, mezun 

MEVHİBE TARMAN· 
Şehrimizde bir 

BiC .. i VE DiKİŞ YURDU 

8<1lıı·e,Jiııiz ! .. 

Be.kl(~]riııiz ! ... ., 

En kısa zamanda, çok pratik usullerle modern biçki ve dikişi mükemmel bir 

şekilde öğrenebileceksiniz ..• 

BiZiM BASIMEVİ 
.. 

T EMİZLİK ÇABUKLUK 

lleı· nevi baskı isleı·i. 
) 


