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Her şey 
krrşılıklı olur! 

Bır doatumun mini mini 
bir lcöpeğl var. Küçücük cÜs· 
•Hine bakmadan bana ilk 
havladığı gün onu pek sev . 
DlitUm. Aramızdaki dostlu· 
iun hepsi tıte bu kadar ol
duğu halde- hayret ediyo 
rum-tlmdı beni ne zaman 
ve nerede görürse görsün 
derhal tanıyor. 

Üstüme sıçrayıp beni kok· 
lıyor, okııyor ve böylelikle 
bana kar11 bealediğt sevgiyi 
:nlatmaya çahııyor. Gerçi ; 

aytar arkadaılarımızın de· 
diklerine göre; köpeğin dima-
1 nda diğer hayvanlarda ol· 
IDıyan özel bir teıekkül v.ır
Dııt ve bu teıekkGl köpeği 
dtfer hayvanlardan: daha Ueri 
•nlayıılı, zeki ve ba11as bir 
••hluk yapıyormıı .• Herhalde 
ço~ dofru bir ıay olduğuna 
ben bu mlaalle inandım .• 

*** insan; bütün hayvanlardan 
Gttün bJr zekl ve an1ay•f 
abideıl olarak yaratılan bir 
lllabhl k oldufuna göre; ıüphe 
Yok ki : Herbangt bir hay
Yandan daha yilkıek bir ze 
kanın tam an1amlle canla bir 
&naeııdır • Şu halde uki bir 
•ta ıözOnGn bize ; (Her ıev 
karııb"lı olur!) dedili gibi bir 
:naanın da diğeri ne karıı bes· 
edtli iyi duyfuyu, ıevgi ve 
''Yııyı çok iyi anlamaıı 
kereldr •.• 

d Bu bakımdan insanhk 
UJialarının kuvvetle göze 

Çarptıiı bu 6a,9'l.a aoktayı 
hdırıaJenların insanlıkla 
olan Uailerlnden bile biraz 
::be estanek lazım gelir ki : 

•leıef yer y6zünde Löyle 
lnaaııların ıay111 biç de azım· 
•abnacak lradar defildır. Bu 
il iler 1 1 b l ç n ir diyeceiimlz 
0 ••naakla beraber· hepimiz 
için bı da ' d r ılur olmak lcabe· 
:n bir hareket tarzını da 
~ ~leaneden ıeçemiyecefim. 
.:~ıı bunu söylemek, öğret
•ld b ve yaphrmak da her 
il 1 •tında olan insanın en 
•rl ve ba t l lık 1 • ıe en bir intan· 

bını ödevidir. Buraya : (ıay 
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•ayayım teni) (aev beni 
d ~9Jiaa leni) diye iki ata ıözü t:.' eldeylnce anlatmak ıı
ltit ilnı hakikatin özü kendi. 
S laden meydana çıkacaktır. 
e llJll ve ıevat gibi insanlaiın 
0~ JiUcıek bir hasletine aahtp 
ı.:',•Janlar için vah zavallı
bı . deyJp aeçanek de doğru 
• :~delildir. Çünkü: Maal· 
ili Jlelerlnden bir çoklari· 
dıilördGk kı: Kendilerini say-

ı1aız ve d 
Pellf •ev tflnlz giin te · 
aa ze çakmıılar ve ılzi hiçe 
veJlllıılardır. Halbuki saygı 
1c1ç;ıı en biyGIGn bile en 
llaa karııhk olarak yap· 

il llzı l ""-le ID ıe en baılt bir 
•t kuralıdır (katdeıldlr) 

100 ~in tişilit aiti İtalyan f ırlas' 3 ~in tilometre mura~~aı 
Bir Toprak Parçasını işgal etti .. 

H<ılıcşlcı· 180, ltalJ·ı1iılaı1' 400 zayiat l7 eı·flileı· .• 

Ankara 5 (A. A.) İtalyan 
Habeı muharebesfnie 4 birin · 
ci tepin giinüne aıt safhala· 
rı etraf anda bu gün al anan 
haberler; yüz bin kittlik alta 
İtalyan fırkasının altmıı bin 
kilometrelik bir cephe üze-

rinde ilerlemekte olduklarını 

ve tlmdıye kadar üç bin lti
lometre murabbaı bir Coprak 

parçıısımil İtalyanların eline 

g~çtlğinf bıldırmektedir, hal

yan taarruzu tayyareler, kü 

çük ve seri tanklar cebel top 

larile takviye edilmit bulun

maktadır. 

Adua bölgesinde önemli 

istratejık noktalardan biri o

lan Ramad sırtları İtalyanla-

rın eline gttçmitUr, her iki 
tarafın zayiatı etrafında dol· 
rulukları kontrol edilemeyen 
haberler güney cepheıtnde 

Habeı1erin 180, ltalyanlann 
da 400 zayia.t verdiklerini 
bildirmektedir. 

--~---------------------w __ , ........... ....., ..... 
On üçler komitesi 

nihayet raporunu verdi 
Cenevre 5 (A. A.) - Dün İtalyan - Habeı anlaımazh\!!lın 

ıon durun\u bakkınıiaki raporunu bnırlama'< üzere toplanan 
u'uılar ıoıyetesf konseyi on üçler komitesi bu rıı porunu bitir· 
mittir. Rapor Habeıistan lehinde ve İtalyan görüşüne tama
men aykırı neticeleri ihtiva t'tmektedir. 

Fransız kabiılesi Süel 
tedbirleri kabuletmiyor 

Cenevre 5 (A. A .)- ·Fransız kab ! n~sinin dünkü toplant ısı 1 

' etrafındald haberler gelince bunlu kabine üytlerinhı alınacak 
zecıl tedb:rlerl onaylamaklt\ beraber sü 1 tedbirleri tasvip 
etmediklerini bildirmektedir. 

İlbayımızın tetkik gezisi -lznik için bir turizm 
yolu yapılacak 

Zecri tedbirler yerine il >:ıyımı:ı Şefık Soyer lznikten bir manzara 

Parlı 5 (A. A ) - Frans ; Cenevrede alınacak zecri tedbır
lerln k111m kısım alınmak •uretile her iki tarafca göriiım~lere 
devam lmkinını elde bulunduracak btr yul takip edecektir. 

İngiltere- Sovyet Rusyaya göre 

Konseyinhikmeti 
vücudu kalmıyor mu? 

Cenevre 5 (A. A )- İogiltere ile sovyet Rusya ve küçük 
itilaf ise Fransa taraf Jndan takip edilecek olan bu siyasaya 
aykırı olarak anlatma tlığın barıo yolıyle hılli için yapılmıı 

olan ilk tekliflere İtalya - Habeş muharebesinın hatlamau 
dolayıılle artık hikmet vücutlu kalmadığından uluslar soııyeteıl 
konseyinin vazifesi müteca\·iz ıle tecavüze uğrayan memleke· 
tin hemen tubiti ile buncı göre icabeden tedbiri almak muta
laaaındadır. 

Yunan amiralının teşekkürü 
Ankara 5 (A. A ) - Geçenlerde lstanbulu ziyaret eden 

Yunan uçakları adına olarak amiral Sakallarides tarafından 
Hava kurumu la~kanı gönderilen bir mP.l~tupta : Yunnn uçak· 
larına kart' iki ulusun karoıhklı sevgilerinedehl olan iyi l abul· 
den do'ayı teşekkür edilmektedir. 

Türk-Romen Transit mukavelesi 1 

imzalandı 
Ankara 5 (A. A ) - Türk _ Romen ticaret ve Klering 

mukavelelertle Türk mallarının Kösteoce yolu ile orta ve r o 
gu Avrupaınna yollanmasını göıeten bir Transit mukavelt>si 
bugün Ankarada fmzalanmııhr. 

Sayın ilbayım1z Şefık So· 
yer İnegöl, Yenlıehir ve lz-
nlk ilçelerinde üç gün süren 

bir tetkik gezisinden evvelki 

gece ıehrimize dönmüıtür. 

llbayım•z, dün kendisini ma

kamında ziyaret eden bir 

mubarrlrimize bu tetkik ge

ziıi için ıu diyevde bulun· 
muıtur : 

" - lznlk, Yenitehir ve 

lnegö!ü gördüm. Bunlardan 

lzniği Yenf §ehire bağlıyan 

yolun bu seneki programda 

yapılmasını karaılaıtırdım • 

İznik'in ekonomik durumunu 

ve İetanbulla blrleımel!foi te· 
min için İznik - Orhangazi 

yolunun daha öoce düşünül· 
meai gt."reken bir İl olduğunu 

gü düm Pu ilçelerin b zı 
köylerinede uğradım Köylü· 

nün ve bu üç ilç!nİD ekono
m ik durumlarını iyi buldum. 

Hepı" ni bu gün', ü gldiıe göre 

iı1 eri ve giiçl~rllc meşgul bu

lunuyorlar. Son günlude fz . 

dır.Bu bakımdan bGtçede eaaıh 

bir tedbir almak llzım oldu

ıuna kani oldum. Galde bu 
vuta olduktan ve Orbanıazl 

yo!u yapıldıktan ıonra lznik'. 
in lstanbulla münasebeti ıık· 

laşmıı olacak; Ulristler fçtn 
de kendllıiinden bir kolaylık 

meydan bulmuo olacaktır. 

Ayni zamanda belli beı· 

h ürüni olan 6z6min latan• -
bula bu yoldan ıevkl kabil 

olacaktır. 

-Fransız diliyle 
konuşanlar ... 

.. 
J 

--------------------Bunu dahi yapmıyanlar ve l lemeyelim de sayın okurları -
yapmak lıtemiyenler için ar· mız ıöyleılnler .•• 
tak ne denebilir. Onu biz ıöy. MUSA ATAŞ 

nik gölünde bir vapur tılet. 

mc i§i etrafında gazetelerde 

neıriyat yapılmııtır. İznik ve 

Orhangazinin böyle bir f ı için 

bir firket DÜVHi kurduklarını 

öirendlm. Fakat bu k&ft de

llldlr. fznik 16lü fçtn bir tu· 

rlzm dOt<lnceıtne dayanan bir 
clenlz vaıta11na ihtiyaç var• 

-Monıer; bu sezonda ay. 
le bir mezon aniaJ e etmek 

empoılbldir. 



Sahife 'l 

Bulgar hükumeti Kösten· 
dilde erikleri kurutmaya 
mahsus bir tesiS11t vücuda ge 
tlrmek için 150 bin levalık 
bir kredi ayırmııhr. Sofyatda 
da, cevi~leri ,ağartacak husu
si bir tesfıat için 450,000 le-
va harcanacaktır· 

§ Almanyada'da, Berlin ve 
Breslav ıehirlerinde " Hafız 
Ali ,, cinsinden Bulgar yaı Ü• 

zümlerinln fiyatı 100 kilosu 
46 marka kadar yükselmi§Ur. 
Bu fiyat yükaeliıi bütün . Al-
manya ve Avuıturya'da 
şahede edilmiıtir. 

mü-

* Slovo gazetesi Bulgar
Yunan münasebetlerinden bah 
aederek iki komıu devlet ara 
sında bir anlaıma yapılması 

imkanlarını gözden geçirmek. 
tedlr. Bu gazete diyor ki: 
" İki memleketi idare eden
ler, bu memleketlerin ulusla
rı için çok zararlı olan ma· 
ziye bir ıon verme cesaretini 
kendilerinde bulamıyorlar. Bul 
gar ve Yunanlıların ekonomik 
elbirliğl politika meselelerini 
ikinci plana atabilir. Halk 
kütleler• arasında iyi müna· 
aebetler aıklaıtıktan sonra iki 
memleketin arasını bozmağa 

kim cüret edebilecektir? Bul
garlarla Yur.anhlar arası oda 
barıı ve anlatma zihniyeti 
hüküm ıürmesi için Petriç'den 
Demirhiaar ve Selaniğe, Pi
re'den Varna ve Burgaza ka
dar Yunan ve Bulgar köylü
lerinin ürünleri için depolar 
yapılmaktadır. Bu depolar 
malla dolduğu zaman, Rüel 
depolar kendiliğinden boıana 

caktır. 

Bir İngiliz filosu daha .. 
Londradao bildirildiğine 

göre beıinci torpido muhrip 
filosu logiltereden dün lsken
deriyeye varmııtır. 

ilK bomba .. 
Musolininin Habeşistana 

giden iki tayyareci oğ'lu Ha
beılıtan topraklarına hava
dan ilk bombayı atmıılardır. 

İstanbul {özel aytarımından) 
İstanbuldaki faıist İtalyan 

gençlerinden 38 kiştlilc ilk gö 
nüllii kafilesi dün sabah saat 
11 de Çita di Bazi vapurile 
İtalyaya hareket etmittir, 

yan gençleri hareket Haline 
kadar vapurun baş tarafında 

durarak, mütemadiyen ulusal 
ıarkılar söylemiılerdir. Bu a· 

rada İtalyan ve Türk bayrak· 
\aram sallıyarak tezahüratta 
da bulunmuo1ar, Atatürk ve 
Türkiye için " yaıa ft diye ba 
ğırmışlardır. 

Hareket saati yaklaotığı 

sırada İtalyan konsolosu Sa. 
lerno Mele giden gençleri bir 
araya tophyarak İtalyan elçi · 
sinin Anka .. adan gönderdiği 

telgrafı okumuı ve bir ıöy

lev vermi~tir. Konsolostan 
sonra fatist ileri gelenk ı de 

aöylev vermiştir. Bu müna. 
sebetle Türk ve İtalyan dost
luğu lehine tekrar tezahürat 
yapılmııtır. 

Bundan sonra konsolosla 
lstanbul faıist kurumu genel 
sekreteri giden gençleri ayrı 

ayrı kucaklamıtlardır. 

Vapur rıhtımdan ayrılır

ken, rıhtım duvarına ve par
maklıklara tırmananlar, gi · 

deolerin anaları ve babaları 

ellerinde mendil hüngür hün

gür ağlamıya başlamışlardır. 

Vapur Sarayburnun u dö
nünceye kadar giden gönül

lülerle rıhtımda ağlıyanlar kar 
şılıkh mendıl se.Hamıyn de. 
vam etmiılerdir. 

On beş gün sonra 40 ki· 
şllik ikinci gönülü grupunun 
da İtalyaya gideceğl haber 
verilmektedir. 

Gidenlerin arasında iki 
ihtiyat zabiti vardır. Dığer 

gönüllüler 20- 21 yaılarında 

rR-,----S U_K_U_T __ 'ı ::~ 
1 oman 1 . A. Turgut 1 
1 1 1 1 ............ ____________ ... ___ _ 
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" - Aşk hazırlık istemez 

yavrum . O yıldınm gibi bir 
anda gelir. vurur, yakar, ka·. 
vurur. Yeter ki; aık olsun. ,, 

Derdin. Bu tözün de ne 
kadar doğru imiı. Kaf tr kız, 
ne de çok bilirmltıln ıen .. 
Hani valbhi sana aık müte
ha11111, aık profesörü diyece· 
ğim geliyor .. Zaten artık se
nin aık hususundaki bütiln 
nazariyelerini mutakit bir 
dindar gibi bt]a kı-ydü ıart 

kabul ediyorum. Artık her 
ıözüne amenna ..• 

Bana aıkın doyulmaz lez
zeti olduğunu ilk defa söyle. 
yen ve telkin eden sendin 
Nihal.. Ben bu telktnattan 

sonra aıkı bulmak ve tatmak 
için çok ko,tum.. Bu yüzden 
bana her kes : " Maymun İf

tahh ! ,, bile dediler, aldır· 

madım .. Bana kur yapanları 

sevdiğimi, aıkı bulduğumu 

zannettim, sevihdim. Lakin 
kalbtmle baı başa kahnca, 
onun yine bot ve ıssız oldu· 
ğunu gördüm.. Oraya bir er· 
kek hayali, bir erkek çehresi 

girmeyor, ve gömülmeyordu. 
Kendi kendime kızıyordu:n . 
Niçin bu kadar hodbind!m? 
Niçin bu hissiz kalp h<!rkese 
karşı lakayt kalıyor, kimseyi 
ıevmeyordu?. Kalbe yıld111m 

glbi inecek olan aşkı daha ne 
zamanl\ kadar bekleyecek-

j 

1 
1 

ı 
l 
1 

Hakkın Sesi 

Urayımız, ıehir bekçileri. 
ne kıthk kaput yaptıracaktır. 

Ayrıca ıu geçmiyecek bırer 

laııttk ayakkabı vermeyi dü
şünmektedir. 

Altıparmak yolunda 
istimlak 

Altıparmak yolunun ge· 
nişletilmesi için yapılmakta 

olan istimlak muameluine ıı 

kı bir surette devam edilme
ye baılanmıttır. 

geoçlerdlr. 

İstanbul emniyet 
direktörlüğünde 

lııtanbuJ ( özel aytarım~z
dan ) Emniyet direktörü bi· 
rinci ıube müdür muavini 
Sadullah veluilet emrine alın
dı. 

CEMAL YENER 

ltaiyan-ingitiz durun1u 
İt a lyanın, İngiltere ile o 

lc.ın anlaşmazlık meselesindeki 
durumu biraz düze]mi§ gibi 
görünmektedir. İnglltereuin 
gösterdiği mukavemot te kuv 
velini kaybetmiş gibidir. Ro
ma da böyle düıünülmektedir. 

Bu hadis.,leri izah edecek 
sebepler yok değildir. 

ô.ıce, Franııanın İngilte
redeo sorduğu suale, lngilte . 
renin verdiği cevap var. Ce 
vaptakl sarahat nolrsam bu
rada resmi ve yarıresmi bü
tün organları memnun etmiş. 

tir. 

Afrika'daki beyazlar 
256 milyon kı lometre mu-

tim?. 

Son gü&lerde Celal'le se
Vif lyorduk.. Sevişiyorduk di. 
yorum .. Te!elli.. Zira Celai'i 
sevdiğimi ve a§ıkı buldu~umu 
zannediyor ve kendi kendimi 

teselli veriyordum. Hani ço
cuğu olmayan kadınların ke
di ve köpek ya vru]arile avun· 
duklnrı gibi.. 

Evet, Celal'le sevişiyorduk 
ama; ne yazık ki; kalbim 
yine bo~, yine ıssızdı. Oraya 
Celal de girememiıti. Ve ben 
hala aık arıyao, aık peşinde 

ko~an münzevi bir seyy~htım. 

Tıpkı yanacağım hiç OÜ§Ün · 
m-eyerek seve seve lamba ,.e 
z'yaya doğru ko~up kavrulan 
pervanelr gibi af kın aı kas n· 
dan boşuyor, aşkın kalpleri 
bir anda kavuran yıldırımım, 
günlerce yağmur bekliyen bir 
çiftçi iJtiyakile bekliyordum. 
Nihayet on bet gün evvel , 

12 ilk teşrin cumartesi akşamı 
uray sıılonlarında bir balo ve 
rilec~ktir, bu balo yılın ilk 

Deveciler 
mezarhğında park 

Urayımı z; deveciler me· 
zarhğmm Mr tarafına sebze 

hali diğer .tarafına da çocuk 
bahçesi yaptırmak suretile İs· 
tan bul ve A11kara yolcuları· 

nın Bursaya ilk girip çıktıkla 
rı bu yolun iki tarafını imar 
etmeye başlamış demektir. 

Öğrendiğ;mize göte urayımız 
çocuk babçesile Demirtaş mek 

tebi araınnda boş kalan mey. 
dam toprakla doldurup dü-

zelterek orasını bir park ya
pacaktır. 

rabbaı tutan Afrika sömürge. 
leri üzerinde ancak 3500000 

Avrupalı vardır. Bu toprakla· 
rın en büyük kısmJ, elli yıl-

danberi Avrupalıların idaresi 
altındadır, bazı bölgeler ise, 

daha uzun zamandanberi Av· 
rupahların elinde bulunuyor. 

Demek ki Afrika sömürgeleri, 
bugüne gelinceye kadar, Av-

rupanm nufus fazlasını çek· 
miş değildir. Sömürgecilik 
tarıhinin ba§langlcındanberi, 

buralara yerleşmiş obn Av
rupalıların miktarı, İtalya 
nufusundan on yıldanberi ar
tan kısmından daha azdır. 

Fakat hepsi bu kadar de. 
ğildir. Bu 3SOOO<ı0 Avrupalı-

nın ortalama olarak 2 milyo. 
nu güney Afrika birliğinde 

ve 1200000 i de, Habeıista· 

nın en iyi kısımlarından daha 
müsait olan Akdeniz kıyıla

rında t Tunusdn, Cezayirde. 
Fasla bulunurlar. 

Bir akşam üstü, sinemadan 
çıkmış, eve gelmiştim. Odam· 
da soyunurken, babam misa
fir odasından sesleniyordu : 

.. - Nermin yukarıya gel. 
Bak kim geldi .. ,, 

Merak .. Bu vakit kim O

l&bilir .. Derhal soyundum, mi· 
safir odasına gittim. Babamla 
kar~t karşıya oturan genç bir 
zabit vekili odaya girdiğimi 

görünce ayaı}a kalktı .• Göz 
göıe geldik. Çehresinde mah. 
çup bir tebessüm dalgalanı
l or, ela gözleri mahmur bir 
eda il~ süzülüyordu. 

Bu gözler karşısında ha. 
f ıfçe irkildim Nıhal.. 

Babam ayağa kalkmıf , bi
zi yckdiğerimizc takdim edi
yoı du: 

- İzınir'deki amucanıo 
küçük oğlu Nüzhet .. Kızım: 
Nermin .. 

Sonra gülererek ilave e-

siyona alınmııhr. 

Yeni ğtfaiya 
garajı 

Urayımız tarafından zafer 
meydanında yeniden yaptırı

lacak olan i\faiye gurajmm 
temel atımı töreni yaran ya

pllacaktır. 

Sebat kulübünün 
kongresi 

Dün gece Sebat kulübü
nün senelık kongresi toplan
mıştir. 

Cumhuriyet alanı 
Yeni projeye göre yapıl

mağa baılanan Cumhuriyet 
alanının bitirilmesine çalı§ıl
maktadır. Havalar elverfıli 

giderse bu meydan cumhuri· 
yet bayramından evel bitmiı 

olacaktır. 

ı<ız lisesindeki 
yeni yapı 

Kız lisesini geniıletmek i· 
çin okulun bahçesinde yeni 
bir bina yapılmaya başlan· 
mııtar. Bu binanın ilk kati 
meydana Çlkmıştır, bu gün· 
lerde ikinci katma baş lana• 
caktır. 

Egemen Naci 
İkinci ceza egemeni Naci; 

Manisaya tayin edilmiştir. 

Ankaraya giden 
doktorlar .. 

Ankarada toplanacak o
lan kongreye şehrimizden 
Ahmet Vefik paşa hasta ha
nesi rontken mütehassısı dok 
tor Cevat Tahsinle aynı has· 
tahanen~n operatoru Ekrem 
gitmişlerdir. 

diyordu : 

- İkj ailenin senelerden 
beri birbirinden ayrı ve uzak 
kalması, sizi işte böyle ya
bancı yaptı". Sokakta karı•· 
laşmıt olsaydınlz eminim ki 
bir birinizi tanımazdınız • 

· Nü~het!. Babamın daima 
bahsettiği &mucamın oğlu .. 
Ne gü.r;ef; ne muhtefe:n bir 
çocuk.. Ya üzerindeki - göz 
kamaştıran - askeri forma .. 
Ona öyle yakışmış ki.. 

lçimdeo gelen anlaşılmaz 
bir hisle hala ona bakıyor, 
sonsuz bir merakla bu yeni 
tanıdığım aile çocuğunu tet· 
kik ediyordum. 

Nüzhet çok, çok güzeldi 
Nihal. . Bir kadını, bir genç 
kızı ilk nazarda kendisine 
bağlıyacak kadar cana yakın 
ve cazibeli.. ince, fakat orta 
bir boy.. Beyaz •. 

- Bitmedi -



Sabif c 3 

Monblina çıkan türk gencinin ağzından 

Yaz günü lapa 13.pa 
kar yağıyordu.o 

- 5 

l. 

Anlatan: NİHAT SAYDAM 
Nakleden : MUSA AT AŞ 

Yürüyüş kolu bir .şimendifer katarını andırıyordu. 

Kar, hala bir kı~ gününü 
andıran tipi teklinde yağıyor· 
du. Geceyi denizden 3000 
nıetre yüksekteki sığınakta 
geçireceğimizden geç kalma
dan buraya varmak için a· 
dımlarımızı sıklaıtırmaya mec
burduk, çünkü : bastığımız 
Ve gördüğümüz her yer bem 
beyaz karla örtülü idi. Orta
da ne uf ak bir iz ne de bir 
Yol vardı.. Yalnız kılaiu'lun 
tutturduğu istikamette gidi· 
Yorduk. ufak bir yanhılık; 
bizi karanlığa bıraka bilir ve 
hu suretle geceyi uçsuz bu
cakaız bu meçhul kar deni
ıtntn ortasında soğuktan don
dururdu .. , Mevsim yaz oldu
iu halde karm böyle bir kıı 
gUnünde olduğu gibi ya~·Jına 
hayret ediyordum. Arkadaıı 
illa soruyorum : 

- Acaba bu fena hava 
Çlkııınuza mani olmaz mı?. 

Muhatabım gülerek cevap 
Vertyar; ve : 

- Biraz ıoqra yine yaza 
kavuıacağ1z .• Hakikaten bir 
tılQddet yükseldikten sonra 
içinde bulunduğumuz bulut
ların üstüne çıkınca ne yağan 
kardan btr eser kaldı , ne de 
ıoğuktan .... Parlak Li~ güneı· 
le kucak kucağa gelmiıtık .. 
Biraz evvel üstümüze kar 
Yağdıran bulutlar timdi altı
mızda durgun bir deniz gibi 
Yayılıp kalmııh. Bu bulut de· 
ni~inln t d . . or asın an Alplerm 
tıp sivri ve yalçın zirveleri 
tıpkı birer hayırsız ada gi. 
bl g" " " orunuyordu. Bir labze 
düıünd·· 
h um : Şu tabiatm bu 
§in bir çeıit cilvesine ve de. 
ltlklıetne hayran olmamak 

elden 1 Ü ge miyordu . . stünde 
YGrüdüğünıüz kar, bol bir gü
tıeıe ra"' 

Km en çok ıertleı mit 
v~ buzlaı\Jlııtı.. Yükseldikçe 
YurameJ " 1 1 l c guç eıiyordu. Bunun 
~ n ayakkabılarımıza artık 
raınponları takmak zamanı 

aelrniı de ..... ekti K·· .. k b' rn l d •u • uçu lr 0 
a a buutarı ayaklarımıza 

:eçtrdtk. Kırk ki§ioin ard ar 
a Yürild".>:·· b bi Usu u yürüyüı kolu 

r r ıhnendifer katarını andı
'Yordu H 

ba t · e-r adım attıkça 
s 1iuxıı 

hınab·ı z Yere emniyetle tu-
ran 

1 
1 

mek için kramponla
eıdı Yice oturmasına dikkat 

Yorduk Bı btr b ' r aralık çok dik 
uı bayırından tırmanmı-

ya baıladık. Monblan seferi· 
ne katılan arkada§ların hepsi 
çok tecrübeli alpinistler ol. 
dukları için iplerle bağlanma• 
ya henuz lüzum görmeror· 
lardı. Bu dim dik buz bayı
rından çıkarken içime korku 
girmedi dese~ yalan o!acak. 
Çünkü: Ufak bir ayak kay
ması neticesinde yüzlerce 
metre aıağıda ve bu mesafe
den sonraki uçurumlarda so
luğu almak işten degildi. Fa. 
kat elimh:deki sivri uçlu da~ 
kazmalarile buzlar üzerinde 
kazdığımız merdivenler bu 
kaymaya mani oluyor ve her 

adımda elimizde tuttuğumuz 

kazmaları buza saplayarak 
tutunmaya çalışiyorduk. U?.un 
ve yorucu olan bu çıkıştan 

sonra artlk akıam oluyordu. 
Güneşin altın gibi parlak 
ııık)arile harelenmiş olan u
zak ufukların manzarası gÖ· 

rülecek bir ıeydi. İleride be
yazlıklar içinde kararan si· 
yah bir nokta bize sığnağa 

yaklaıtığımızı anlatıyordu • 
Bunun verdtği sevinç kuvve· 
tile s!ğnnğa doğru çok kolay. 
lıkla yol aldık. Bir iki mola
dan sonra sığnağa varmıştık. 

Burası müthiş bir uçurumun 
tam kenMına lrnrulmuş kor. 
kunç b:r kartal yuvasına ben· 
zeyordu, Aşağtya baktığımız 

zaman gözlerimiz kararıyor 

ve manzaranm dehşeti karşı· 
sında doğrusu hepimiz irkili · 
yorduk. Bu sığnak ötekılerc 

hiç benzemiyordu. Zaten bu 
korkunç uçurumun kenarında 
sığnak yapmak akla ve hav
salaya sığmiyacak bir ıeydi. 
Onun için burada böyle bir 
sığnak nas.) yııpılm1ş diye 
kendi kendime cidd~n hayrd 
ediyordum. Sığnağın ne bek
çisi vardı ne de konforu. 
Fransız Alp kulübünün bü
yük fedakarlıklarla yaptırdı

ğı ve içinde zaman zaman 
bir çok alpinist barındırdığı 
bu yeri gördüğüm zaman 
ba kulübü çok takdir 
ettiğim gibi dağcıltk teşkila· 

tının burada. ne geniş bir fa. 
aliyetle Ç:\lıştığını anlamış 
bulundum, çünkü : Yaz kış 
karla kaplı, böyle 3000 met
re yüksekteki bir yerde yapı
lacak ıığnak için her tahtayı 
bir dağcının eırttnda taııyarak 

EDf~Bİ YAT KÖSESi : 

İlahi dağlar 

Geminus servus 
Et pro svis censcrvis 

Yazan : Jose · Maria de Heredia 
Çeviren : H. R. Akyürek · 

Mavi glasye!er, sarp mer
mer ve arduaz tepeler, gra. 
niller, rüzgt'ı.rı, Nethou'dan 
Begle'e kadar buğday ve çav
dar söken, yatan, büken mo
renler, yalçın geçitler, göller, 
yuvalilr ve kdranhkla dolu 
ormanlar ! 

Sağır inler, eski sürgünle
rin l.:ölel~re mahsus nfa~m al
tında eğilip bükülmektense 
ayı, lrnrt, yaban heçitıi ve 
kartallarla düşüp kalktık} ırı 

siyah vadiler, yar1ar, seller, 
uçurumlar, hamdohınuz ! 

Esir Gemim s. f::rgFJ.slül ve 
ınünısıpten kaçarak bu sütu

nu haşin hürriyetin mukncldes 

muhafızı dağlara ittihaf elli. 
Süku un iht : s.:ı.s ettiü\ bu 

aydınlık tepelerde hür bir in· 
sanın, kimsenin kirletmedi~i 

hava içine fırlattığı çığlığı 

hala işidir gibi oluyorum. 
"LES 1ROPHEE5 " den --------.-... 

İstanbuldaki 
rüşvet cürmü 

meşl1udu 
nasıl olmuş? 
İstanbul 4 (Özel aytarı

mızdnn) Dürı lstaııbu\ poliai 
beş bin liralık bir rüşv~t CÜ· 

rümü meşhudu yapmış ve ya· 
kalanan suçlu Mecdi Adliye· 
ye sevk edil mit Ur. Yakayı 

aynen anlatıyorum : Galatada 
Voyvoda· ceddeainde Donlob 
sigorta şlrketinin hes~plarının 
tetkikini finan bakanı oirlcc
tin kendi hesop mutahassıs1 

olan Mecdi Tevfıke incele
mek kararmı vermiş, muta. 
hassıs bu karar üzerine def 
terleri tetkik etmeğe başla

mııtır. Neticede mutahassıs 

ıirkel alr yhine birçok şeyler 
tesbit etmiş ve haznladı~ı 
raporu finan bakanhğma bil
direceği şirket direktörüne 
söylemişt:r. İddia edildiğfne 
göre şirket direktörü raporu 
şirket lehine ynzdığ1 takdirde 
kenC.isiae mühim bir para 

vadetmiş. lfor ıki taraf pa
zarlığa girişmişler Nihayet 
dört bin liraya muta.bık kal · 
mışlar. Bu pazarlıktan sonra 
şirket direktörü polisi keyfi 
yetden haberdar etmiştir. 

Bunun üzerine Mecdiye 
rüıvet olarak verilecek olan 
paraların numaralan polis 
ikinci şube direktörlüğünde 

teshil edilmiş ve Üzerlerine 
işaret konmuştur. Bundan 
sonra vaka günü poHsler sos· 
yete binasmm dir~ktör oda· 
sında saklanarak Mecdi Tev. 
fiki beklemi~ter. Mutah:ıssıs 
p a r a. y ı altrken giz
lendikled yerden ç:karak ken
d sn cürümü meşhut halinde 
yakalamışlardır. Cemal Yener 
CIE· 2# 1 5 1~ ,,~ıx:r:;:rr~ 

buraya çıkarması ve onu el 
birlığile kurmaları takdir e
dilmeyecek bir şey değildi. 

Birde baktık ki : SJğnaktn 
bizden evvel başka bir ıehir
den Monblana çıkmak üzere 
gelmit olan ikinci bir grup 

.. 
1 S:ı.i!lık ı~öşu!>i: 

1 Kalp hastalığı nasıl başlar, 
Nasıl an/asılır? 

Kalbin yetişememesinden 

ötürü ödemlerin bu ilk şekil
lerine, aldırış etmiyen hasta
lılclarda hastalık gittikce iler· 
ler. O zaman karaciğer ve 
kalp' büyüdüğü gibi bütün 
vücut şişmeğe ve sonunda 
kalp zayıflamağa başlar. B11zı 
kimselerde kalp ile hiçbir 
ilgis: oJmıyan yersel ve sınırı 
küçük olım ödemler vardır. 
(Varis, flebH) bu hal siyah 
lcan dl\marlarının bozukluğun· 

dan ötürüdür. 

~{alp nahiyesinde\, i 
Ağnlar 

Bunl<Arı üç grup içerişinde 
gözden geçirelim : 

1) DüzenH olmıyan ara
larla birdenbire meydana ge· 
len kalp ağrıları: .:fonların 

çok dda kalp ile ilişiği yok· 
tur. Sakinlik halinde iken 
gözükür. Dü~ünmeden ötürü 
sınır e ğr)la rtdır. (Nevralji). 
Fakat bu b!çim ağrıların ya

nında çok önemli ve en ufak 
bir cehdle meydana gelen 
kalp ağrıları vardır ki a ğra 

ile birlikte nefes darlığı göze 
çarpar. Bunların kökü çok 

defa kalp adalesi elyafının 

ve onu besliyen damarların 

ispazmozundan ve lamam ol· 
mamasından ötürüdür. Birçok 
kalp uzmanları bunlara anjin 
ağrıları admı verirler. O za
man kalp ağrısı yalnız kalp 
nahiyesinde kalmaz, sol kola 

doğru az çok yayıldığı görü
lür. 

2) Ani ve devamlı olan 
ka:p uahiyesl ağrılaı ı : Kalbin 
dış zarı, Anevrisma, Aortite 
ve kalp desamlarının da lam 
olmamaeı haHeri gibi hula· 
lıkların sebep oldukları ağrı· 

tardır. Ru cins ağrıların yer

leri hep örgen olarak kal~ 
nahiyesidir. 

3) Tansiyon yüksekliği, za· 
tülcenp gibi kalp yakını has
talıkların yaptıkları ağrılar 

vardır ki gerek bu cins ve 
gerek ez yukarda anlattığımız · 

iki cins kalp ağrılarınm bil-

Karacabey harası 
fJ üdürlüğünden 

H~rad.ı yapdacak 
ikinci h_k tek menıur 
cYi için :-3:}00 kilo yu 
\·ar lak dt'nıir ile ı.oo 
torh~ çin1ento ?Çtk el<: 
sill·Tn ,.e konr 1 1uştur. 

J 

İs l ek 1 i i e r i n 1 ;; T c ş t" ini 
ev\·d 035 taı ihinc n1ü 
s·Hi:f sair gö{ıÜ snat l ~ 
de H .. ıra n1üdürlüğüne 
nıürncnat!arı, ı! {) 8"10 

il 
var. Halbuki sığnağın istiap 
haddi 30 - 40 kiti kadardı, 

buna rağmen iki kafilenin 
yeld'ınü 60 kiiiyi buluyordu. 
Nasıl yatacağımızı ve geceyi 
nasıl geçireceğimizi düıüne· 

rek 1a11rm11 kalmııtık. 
- Ardı var -

' 
dirdikleri hastalık tiplerine 
ayırt ve teşhis etmek, hasta
nın kendisi tarafından kabil 
değildir. Gördüğümüz gibi 
bunlar birbirine o kadar ya. 
kındır ki sebeplerini iyice an. 
lamak ve cinslerini ayırt et· 
mck için hekimin aletlerle 
çok dikkatli muayenelerini 

zorağlı kılar. 

Kalp çarpıntıları ve 
kalp ritmasının 

bozuklukları 

Çarpıntıların da, kalp ai· 
rılarında olduğu gibi ayırt 

edilmesi hastaç;ı çok güçtür. 

Bununla beraber sebeplelerioi 
kısaca anlatalım : Çarpın ti, 

miyde ve barsak savaılariyle 
sıkı bir ili~iği vardır. (Kabız-

lık, hazımsızlak .. ) Kadınların 

tenasül örgenlerlnin fiziyolojik 

uğraılarla da bağlılığı göze 
çarpar. (Gebelik, adet keıimt.) 
sinirleri bozuk olan insanlar
da da gene çarpıntı vardır. 

İçki, kahve fazla cigara fç
mek çarpıntıyı doğurur. Bun-

larm dJtmda kalan çarpmta· 
lar kalbin hastalığı ile ilgili· 
dir. Barsaklarda rastlanan ıo. 

lucanlar, iç ifraz guddeleri 
eavaıları çarpıntı yaphkları 

gibi kalbin ritmaaıôı da boza• 

bilirler. Görülüyor ki bGtün 
1 uı ayırt etmek basta için 

çok güçtür. Çarpıntısı olan 

bir kimse bunun sebebini bil· 
mesi gönlünün rahatlığl için 

lüzumludur. Kalbin hastalan· 
maga baıladığını bildiren çar· 
pıntı ve diğer beldekleri bu 
suretle anlatmış o~uyoıuz. Bu 
beldekleri va ktında benimst • 

yen bir ldmse kalbinde haıh· 
yan bir hastalığı vaktinde 
hekimine baktırtarak ııhatlni 

koruyabileceğine emin olma. 
lıdır ! Dr. Baha ERKAN 

il 

O .LK 2 lEŞRiN 
Genel nüfus sayım günüdür. 

Bursa tapusundan : 

Hursanın göbelye köyü .. 
nün l<erpiçlik mevkiinde şar 
kan Talip ve Muslih çavuş 

gar ben Muslih çavuş şima
l en LAtif cenuben çitlik ile 
çevrili tarla Ali oğlz Riza· 
nın kaydı olmayan ( 1277 ) 
tariçli tapu befgesi!e uhde
sinde iken ölmeslle oğlu A 
rife intikal ettiğinden bah· 
sile ahara ferağı telep edil 
mlş olduğundan tasarrufun 
tahkiki için 15- 10-1935 
gününe miisadif sah günü 
mahalline memur gönderi· 
ıeceği cihetle bu yerde alA 
kası olanlar var ise tarihi 
iltlndan itibaren on gün zar 
fanda tapu idaresine ve ya· 
hut mahaHinde bulunacak 
memura ellerindeki belgeler 
ile beraber müracaat eyle-: 
meleri iUln olunur. 



Sahife 4 

Bursa Tecim ve Endüstri 
Odasından 

1 )Oda akarından bulunan eski ipek hanı arsasma ya. 
pılacak oda binası kapalı zarfla eksiltmeğe konul
muştur. Keşif bedeli ( 14,383 ) llra ( 08 ) kuruştur. 

2 )Bu işe ait sartname ve evrak şunlardır. 
A- Eksiltme şartnamesi. 
B- Mukavele sureti 
c...:. Şeraiti umumiye 
D - Fenni şartname 
E- Keşif cedveJi ve resim 
İstenilen bu şartnamelerle evrakı Bursa Tecim ve En· 
düstri odasına müracaatla görebılirJer. 

3 )Eksiltme 4-10-935 tarihinden "5 - 10-935 cuma 
gününe kadar olup 25-10-935 günü saat 15 de 
Bursa Tecim ve Endnstri odası eksiltme kamisyo. 
nunda ihale yapılacaktır. 

4 )Eksiltme kapalı yarf usulile yapılacakt1r. Eksiltmeye 
girebilmek için ( 1078 ) lira ( 73 ) kuruş muvakkat 
teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikalan 
haiz olup göstermesi lazımdır. 
A- İstekli mimar veya mühendis olmadığı takdirde 
müteahhitle beraber her suretle şeriki mes'uluolmak 
üzere mesuliyeti fenniyeyi deruhde eyleyecek dip . 
lomah mimar veya mühendis göstermesi 
B- Arttırma ve Eksiltme kanununun 3 üncü madde. 
sinin ( A ve B ) fıkrasında yazılı vasıfları haiu 
ise buna dair vesika 

Teklif mektupları yukarda ikinci maddede yazılı 
saattan bir saat evveline kadar Bursa Tecim ve 
Endüstri odasının komisyonuna getirerek makbuz 
mukabilfnd~ eksiltme komisyonu reisine verecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 cü 
maddede yazılı saata karlar gelmiş oJması ve dış 
zarfın iyice kapatılmış olmnsı Ulz1mdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 6-S 

Bursa Ticaret ve Sanayi OJası sicil ticaret 
1\ 1 e n1 u rJ uğun J an 

Ticaret Sicil numarası 1645 Ticaret ünvanı Filizaz Faik 
Tutum ticarethanesi ünvaniyle Byrsada Uzun çarşıda No: 
291 de kavaflık üzerine ticaret yapan yukarıda ticaret 
sicil numarası yazılı Faik Tutumun ticaret ünvanı ve im
zası ticarethanenin 4.2. ci maddesine tevfikan siciline kayt 
ve tescil edildiği ilft.n olunur. 
G 

Bursaevkaf müdürlüğünden: 
Bedeli muhammeni 

Çırapazarında 47 No: lu mutaf dükkanın 8 - 1 hls, Lira 
25 

Bakırcllar içinde urgancı dükkanınm 65 » 75 

Menzilhane önünde nalbant » 
62,5 
4 )) 
1 )) 

90 

Yukarda cins ve hisse mikdarlariyle bedeli muhammen
leri gösterilen vakfa ait mahlül hisselerin mii_lkiyeti şa. 
tllmak üzere 27-9-935 den 28 - lo-935 tarihine kadar 
bir ay müddetle açık arttırmaya konulmuştur. İhaleleri 
28-10-935 pazartesi günü saat 15 de Bursa evkaf ida
resinde yapılacaktır. Arttırma şartnamesini görmek ve al
mak isteyenlerin evkaf müdürüyetine müracaatları. 

- 28 - ı -- 6 - l o 

Mudanya evkaf müdürlüğünden: 
Mudanyanın tirJlye nahiyesinde evkafa ait 935 zeytin 

mahsulü 10 gün müddetle açık arttırmaya konmuştur. İha 
lesi 8-10-935 sah günü saat 14 de Mudanya Evkaf dai
resinde yapılacağından alıcıların Mudanya evkaf dairesine 
müracaatları. 29-3-6 

As. Sa. Al. Komsiyonundan: 
Bandırma garnizonu için 00000 kilo sığır eti 

satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 9600 li
radır. Şartnamesi satın aima komisyonundadır. 
Eksiltnıe 21-10-935 pazartesi salı l 1 de top
hanede satın alma kçmisyonundadır. Eksiltme 
kapalı zarf usuliledir. ~Juvakkat teminat 720 
liradır. teklif mektuplaaı 'll-10-935 saat 10 
na kadar satın alma komisyon reisliğine verel
miş olacaktır. 

§ 
Bursa ve Mudanya garnizonları için 55000 

7 
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Almanağına Reklam verecekler 
Matbaamızda: Cumhuriyet Aytarı Musa Ataşa 

Her gün sabahtan akşama kadar başv~rabilirler. 
93() Senesi Cumhuriyet A\manağmm pek mi.:ke:nmel olması için aytardanberi 

çalışılmaktadır. Cumhuriyet aJmanagı memlekette ilk almanaktır. ve her evde 
buİnnması Hizam gelen bir eserdir. Dünyada ,>Jup biten her şeyden b~hs eden 
bu eser müessesenizin Han ve rekHlmları için emsalsiz bir fırsattır. Daima elde 
kalacak olan Cumhuriyet Atmanağrnm rekHlm fiatıarı aşağıdadır. Bir sahife 15 
lira. Yarım sahife 10 lira. Dörtte bir sahife 5 liradır. Renkli bir sahife ilan 25 
lirad1r. 

Bursa Mulıasebei Hususiyesinden: 
t - Pazarlık suretile ve bir ay müddet içinde istekli çıknıayan A1uhasebei Hususi 

yeye ait aş::tğıdaki emlak 31 -5- J936 nihayetine kadar kiraya verilmek üzere açık 
arttırmay çıkarılmıştır. 
2- Muhammen kira bedeliyle teminat ekçasırıın emlakin hizalarında 9österilmiştfr. 

Bu emlake pey sürmekistiyen ler ihale gününden evvel teminat akçasını iş Bankasına 
yatıracak ve ihAle günü Bank makbuzunu Vilayet encümenine gösterecektir . 
3- Mezkur emlak 25/10/1935/ cuma günü saat 15 de Hü kumet kl)nağ1nda Vilayet 

daimi encümenince ihale edileceği ilan olunur. 
Cinsi NO· Mevkii Muhammen kir bedeli Teminatı 
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15 
12 
15 
6 
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14 
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Hand1rnıa için 15000 kilo patatis ~atın alına~ 
caktır. rahınin edilen heddi Bürsa ve ~ludan~ 
yanın 3850 Oandırnıanın 750 liradır. Ş.lrtnamesi 
satın aJnıa komisyonundadır. Eksiltn1n 19- 1 O 
93~ cumartesi saat 11 de tophanede satın alma 
komisyonu binasındo olacaktır. EksHtme açık 
olarak yapılacaktır. Muvakkat teminat Bursa 
ve f\ıludanyanın 288 lira 75 kuruştur. Bandırma 
nın 56 lira 2ö kuruştur. 3-G-10-15-(a. 
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1 80 
2 25 

90 
ı 35 
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2 10 
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Bursa Sulh Hukuk 
mahkemesinden: 

Hsca Hasan mahallesin· 
den saraç Kti~ifin küçük oğ 
Ju Hasanın vasisi amucası 
Raifin vefat eylemesine bi .. 
naen küçüğün tesviyesi u
muruna ana anası mahalle
den Hatice vasi tayin olun· 
duğu iltln olunur. 


