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Son durum'! 
Acunun ılyaaal durumu 

ıon ~ l d gun er e tam anlamiyle 
bır fırtına hat· . ld H b ını a ı. em 

u •ef er kı fırtına hiç de 
reli p geçici birıeye benzemi
Jor. Çünkü : Yıllardanberl 
diploın•tların t•th dilleri al-
tında o' l . k 
_ 1111z enmıt almıı olan 
okonomlk a11ğlar (menfaatler) 
artık açığa vurulmuı, ve açık· 
ta çarpıınıaya baılamııtır. 
~lej fartına bu sebeple büı· 

ütün hızını almıı bulunmak. 
t•dar • Bugün; • 

D
. - Dünya nereye gidiyor? 
•Yenlere : 

- Muhakkak bir felakete! 
cevabını vermekte tereddüt 
eBdllecek tar•f kalmanıııtır 
~6 • 0 acurı uluıları baıtan 

atalı kulak keıtlmitler' pat
hJacak to 
1 k pun ıeıinl . sabıuı:z· 
1 la bekliyorlar. 

Btr lt._tyan -Habeı anlaı· 
mazlıaıyla baılıyan if; çok 
tehlikeli ve k-t- b' o u ır mecraya 
airmtı ve uluılar ıoıyeteeinin 
aöıterdtil bütün hüınüniyet 
ve •amfmi Jete raimen girdiği 
lelılikell ve kötü d k mecra an 
urtulamamııtır. Mueolinin; 

ulualu ıoeyeteıiyle Adeta 
detti de açıktan açığa alay 
eden dili; ıon g5ulerde dün· ,.... . 

7 a meydan okumaya ye 
ateı püıkür meie baılamııhr. 
ÇGnk· • b ' u • u ıef er Muuollni · ,, d . ' 
1_ ın iye kadar olduğu g\b;; 
"uru ·· -ıt b" guru O yapmamakta; 

uUln h"zıt lıklırını ik111alden 

~ 0 
h r a b u f e k i l · 

e 1'onuınıa1'tadır. D ğa ta· 
taft&n lngıltere, Fransa Al · 
mahya ~ R ' ' .... ov)' 't l sya ve 

b
Amerlka devletleri de her 

lrl b d u ava etrafında ayrı 
&Jrı veya topluca; uzaktan 
~e yakından ilgili olduklara 
lçtn b d D 0 1 urmıyorlar. 

'- onanmalar can alacak 

d
boatalar da toplanıyor; her 

evlette S - l h el ue azarlıklar mey· 
,,•n~.~~ulmuı bulunuyor; ve 
dün aten •arpa ıarmıı; 
leır!ıa,n~~. 

0
durumu çok kötü· 

.or nüyor. 
HGllıa • s d dG ' 00 urumun 

ti DJ&ya yeni btr fe)lket 1e· 
recek olan J{ b 

lltllıc.i ar e dofru 
• anlaıılıyor. 
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Durumharb 
Musolini Uluslar sosyetesine 

Meydan mı okuyor? 
(Nasihatinizeihtiyacımyok! Bana iki çöl veriyorlar) 

Uf uslar sosyetesinde İtal
yan-Habeş davasını incele· 
yen heıler komitesi önergeleri· 
nin Muıolini de uyandırdığı 
ilk tesirleri kaydeden Deyli 
mey} gazetesi aynen ıunları 
yazmaktadır. 

Musolini demiıttr kt : 

"-Bu önergeler, kabul 
edilebilecek bir mahiyette ol. 
madıktan baıka, gülünçtür
ler. Raporu daha sonra ala· 
cağım. Fakat komitenin tek· 
lifleri hakkında gazetelerin 
yazdıkları doiru ise, bunlar 
İtalya ile alay etmekten bat· 
ka bir fey değildir. Bana iki 
çöl teklif ediliyor: Biri kum, 
öteki tuz çölil aörünüyor ki, 1 

komite beni bir çöl kol el< Sİ· 
yoncusu sanmaktadır. n 

Musolini, Dankali ve Oga 
den ülkelerinden teşekkül C· 

den bu iki çölün barınılamı. 
yacak bir durumda oldukları. 
nı ve İtalyanın buralarda ha 
yırlı eserler yapabilmesinin 
imkansaz olduğunu söylemiş
tir. • 

Musolini şunları ilave el
mittir: 

" - İtalyanın İftirak et mi· 
yeceğl tabii olan arsıuluııal 
yönetim ve j~ndarma projesi 
doğu Afrikaaındaki askerlerin 
ltalyaya dönüıünü S1'ğlamak 
için tasarlanıyorsa, İtalya, bu 
nu kabul etmiyecektir, 11 

halyan baıkanı Muıolini 
bir İogillz gazetecisine bu gün 
ıu diyevi vermfıttr. 

" - Beşler kom ilesinin tek 
liflerini kabul edemeyiz. İta}. 
ya noktainazarını komiteye 
verdiği mufassal muhtıra ile 
anlatmıştır· Bu noktai naza
rımız ne değişmittlr; ne de 
değlıecektir. 

- Mesajero gazetesi, İtal
yanın beşler komitesi önerge 
lerini kat'i olarak reddedece· 
ğint yazıyor ve diyor ki : 

" Bununla beraber ıuraıı 
mühimdir : Beıler komitesi 
Ha bet iıtanda ecnebi müdaha
lesi lüzumunu tanımakla İm-
paralorun hakimiyetini azalt· 
mışhr. " 

Durum karşısında Amerika 
,. 

Amerikan donanmasından bir filo 

Dünkü ajanı telgrafların· 

da son arsıulusal durum do-

laylıile Amerika Cumur ba~. 
kanı Rozvelttn tedktk gezisini 

tehir ettigl bildiriliyordu. Son 
alman haberlere göre: 

Bir İtalyan - Habeş harbi 
takdirinde Amerikanın deniz 

bakanhğı Amerikan tecim iti 

nin korunması için büyük ok 

yanoı filosunu atlas olcyano. 
suna geçirmeye hazır olacak-

B. Rozvelt 

tır. 

İtalyanlar Amerikadan bir 

milyon varil petrol ve benzin 
almak istemi~ler fak at hiç bir 

sosyete işe gir it mck isteme· 
miştir. ----------...---....... ---·--·----..... ·------

Yeni demir yollarımız yapılıyor 

Yeni şimendifer köprülerimizdeo biri 

Bayındırlık bakanımı~ Ali 
Çetin Kaya İran ve Sovyet 
hudutlarına kadar yaptığı tet 

kik gezisinden Ankaraya dön 
mn~tür. 

Bayandırlık bakanımız Kel· 

kıt hattında bir tren hattı da 

ha yapılacağını; Sivas-Erzu

rum hattına Erzincandan da 

baılanacafını ve İran transit 

ilerlediğini söylemif · 

B. Ali Çetinkaya 

Müteahhitlere ihale edil
mif olan bu transit yolunu 
gezen Alt Ç\?tinkaya yolun 
geriye kalan parçasının da 
936 senesinde bitirilmesi için 
ite hız verdiğini ilave etmiG-

or. 
S3ft J-1 

Gözler .... 
Bu baılıklı yazıyı yazmak· 

tan maksadımız herhangl bir 
nazarın karşısındakine çevri
lip dikildiği bir sırada husule 
getireceği tesir derecesini 
ar aıtırmaktır. Bazı insanlar 
vardır ki : Gözlerini muhata
bına dikdiği ıırada çok munis 
çok sevimli ve çekici olduğu 
için ilk bakııta lazım gelen 
tesirini yapar. Dilediğini he: 
men kendine ısındırir. 

Gö e var ki: karıısındaki
ni bat eğmeye mecbur eder. 
Çatak kaılar altından kıvıl· 
cımlar saçan gözlere bakmak 
da her babayiğitin karı de
~ildir. Gözlerin en tatlısı ve 
en cana yakın olanı siyah 
gözlerdir. Mavi gözlerin fü· 
sünkar cazibesine kapılanla. 

rın vay haline ... Adem oğlu· 

nun ne huyda olduğunu anla. 
mak f sterseniz gözlerinizi 
yummadan gözleri içine ba. 
kınız ki ne karakterde oldu. 
ğunu enhyabileıiniz. 

Değerli, geçmiş bilğinleri· 
mizden bir çokları da bizlere 
(kem gözlerden daima sakın· 
mayı) ıağlamışlardır. 

Bu sağlıktan maknt do. 
bu gibi kötü huylu insanları 
diğerlf!rinden ayırt değil mi
dir ? Ö ıle güzler tanıyoruz ki: 
ilk bnkı§ta doğru yoldan gi
denleri ~aşırtır. Kö3teklcnme
slne sebep olur. Bu gibtleri· 
ne de yılan gözlü denilmek• 
tedir. 

Bü~ün bu saydıklarımız
dan baıka ak, yeşil, mavi, 
çakır ve gök gibi daha bir 
çok çeıit renkte gözlere rast
lanmaktadır. 

Hayatta bu gibi <.:eşit gözlere 
kendılerıne göre ayrı ayrı 
huy sahibi insanlarda rastla· 
nır. Yalnız; daima gözlük 
altmdan bakmayı adet edi. 
nenlerle, kafadan gayri mü. 
seılah olan kimseleri bakıı· 
tarından anlamak mümkün 
değildir. 

ACEMKILICl 
= Somada aşınlmış 

Sur sade:ı yakalanmış!.. 
Somanın lcaraman mahal· 

l~sinden Ali adında biri ge· 
çeolerde Soma j ındarmas ıu 
llluracaat ederek iki hayva
;ıının harman yerinden aş rıl · 
dı ğını ı;öylem!f ve hayvanla. 

rınııı bulduı ulmasmı rıca et· 
mışlir. fiu haber üzerine faa· 
liycte geç<:n Some jı;ndarma11 

hayvanların Bursaya kaçırıl
dığım tesbit ederek buraya 
blldirmi~tfr. Bursa jandarması 
derhal işe el atmış ve hırsı:ı.
laran Kanberler mahallesinden 
Kanber oğlu Ali ile u-kadaıı 
Hakkı, Adapazarla kalaycı 
Kamil olduklarını tesbit ede· 
rek çaldıkları hayvanlarla 
birlikte Adliyeye verilmiıler· 

-SON Telgraflar 3 üncü Yüzde • 



Sahife 2 

Çam ormanlaranda ve 
hğ ında inanılm ya 

...-.~~ ---~--------~~~~ 

Ayı i 
öld.0 ren 
Neler an 
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Ayıyı muhakka k vurmU§· 
tuk. Bunda h iç ~üphemiz 

kalmamıştı. Çünkü : Koca 
oğlanm (köylüler arasında ayı 
demektir) çıkarttığı korkunç 
sesler bize bunu çok iyı an· 
!atıyordu. Şimdi onu, koca 
gövdesiyle cansız bir pc=lte 
gibi yerlere serilmiş bulaca
gım,zdan emindik. 

On beş adım kadar ya 
gitmiştik ya gitmemiştik ki : 
Umdugumuza kavuşmuştuk. 

Merak ve heyecandan karan· 
lıkları delercesine açılmış olan 
gözlerimiz; yolumuzun üstüne 
dev gibi bir canavarın seril· 
mi§ olduğunu fark etti. Bu 
dakikada duydugumuz heye· 
can ve sevinci anlatamam. 
Kalplerimiz ayari bozulmuı 
saatler gibi karmakarışık tı

kırhlarla çarpiyorau. 
Bu sevinci; kan ter içinde 

saatlerce koştuktan sonra avı
nı elde eden avcılar pek iyi 
bilirler. 

Yavaş yavaş ayıya sokul-

maya ba~ladık. H m sevini· 
yor hem de lcorkuyorduk. 

Birkaç enıye sonra kork· 
tugumuz baş1m1za gelmişti. 

Daha ayıya dokunma.ya f ırsnt 
bile kalmamıştı ki : Birdenbire 
bu koskoca alamet, ağzından 

köpükler saçarak acı inilti· 
lerle yerinden oynadı ve bir 
delikanlı çeviklığiyle ayağa 

kalkup de hı:ıl b ze döndu. 
Neye uğrndıgımızı anlamaya 

meydan bile yoktu. Arkada 
§ım , 

-Bire Ahmet !.. Ne olu· 
yor? D.yccektım. Bir de ne 

göreyim ? Y nnıtnda lııç kim 
seler kalmamış değil mi ? Ayı 
ile kar~ı knr§ıya ynpyalmzdık. 

Aklımı oynatacagım san
dım. Kendi kendıme sad ce : 

Eyvah! ... Dıyebilmişim 
İşte o kadar. Bir saniye sonra 
aklımı başım top rlayınca 
anladım ki : şimdi hiç durma· 
ya ve korkmnyn gelmıyen 
kötü ve nazık bir Yaziyette 

idim.. Devamı var --------·---··.,----"-
C. H. Partis· ya 

Esadın konf era sı 
Şartlı yönetimde d e bu şekıl
leri görüyoruz. Biz başkaları· 
nın yönetim şekillerini çöze
liyecek ( tahlilet.) değıliz. An· 
cak bizim kanığımıza ( ka· 
naat) giire cumurluk ve cu 
murlukta da kuvvet birliği 

(vahdeti kuva ) ; ba~sız \e 
şartsız olarak Ulus egemenli
ği için en uygun hır yönetim 
ıeklidir. U lus a ncak bu şekil

d e ; her hangi bir ferdin, ai
lenin, klasın , cemaatın mnd· 
diğ ve tinel ( manevi ) e-ge-

meoliğ nd n ku,.tulmuş olur. 
Ulus egemenliği ıçin Kamutay 
( T. 8. M. 1 ) ; bu uretle 
tö ütgcn ( teşrili) ve yürü g"n 

( icrai ) ~ ctkcleri ( ı;c.lahiyet) 
Ulus adına lcend·nde t pi m'ş 
v yulnız yürü g.,n ~teri, ken· 
di arasından s çd>gt Cumur· 
ba~kanı ile onun orunhyacağı 
(tayin et. ) Hükümde hıra-• 
kılmıştır. Bu, .uvvcl birliği 

içinde ödevlerin ay ılmasıdır. 
Bu sabeplerle: okul rımızda 

oldugu gibt a!le'e 'mizde ve, 

,-e~------fflrHNO•M--;;~--··-

1 Roman ,
1 S i AYT.

1 ın' t il 1 1 1 . urgu 1 

--------·-"--~·-----·-
- -- 3 ~E:S.:;= 

bu serin kayal arı arasına at
mış, serinleyor, bütün bir 
hafta zarfında yorulan vücut
ları dinlenrlirmeye çalışıyordu. 

Su deposuna geldikleri 
zaman kan ter içinde kalan 
Haydar ha lsiz bir sesle hay. 
kırıyordu : 

Aman çocuklar benden 
paso .. Bir adıın fazla atacak 
halim kalmadı.. Köprü üze· 
rinde bi r az m ola verelim .• 
Yoksa alima llah tıkanacağım. 

O dakikaya kadar sükutu 
tercih eden Nüzhet, amuca
ıının bu tekliflerine derhal 
ortak oldu: 

Hakikaten ıyı olur a· 
mucs, ben de bu vesile ile 

sizin resminızt çek rim. 
Resim; resim çektirmek : 
Bu Ncrmin'ırı en büyuk 

zevkiydi. derhal atıldı : 
Oh, sahi.. Enfes b"r 

teklıf .. Haydi Nüzhet, hemen 
derhal. 

Yevıl gözlerinde baygın 

bir tebessümle, sonsuz bir 
neşe akıyordu. 

Nüzhet, sol tarafında asılt 

duran çruıtayı açtı. 1 lekineyi 
çıkardı. Sonra onları lıöpı ü 

üzerinde bırak r k aş "'ı· 

ya, dereye indi. Sehp y• kur 
dıı. Makineyi h zırladı ve 
onlara dönerek haykırdı : 

Hazırmmnız , çekiyo· 
rum. 

Hafkevinde 
Dil bayramına hazırilk 

26 Eylülda olan dil bay. 
r mının yıl dôniimü içın Halk 
evimiz e h zırlıklar yapıl· 

maktadır. O gün rad,Y.o ile 
Ank rada y p lan tören din· 
dinlenec ayrıca evi. 
mızde de ko f ranslar \ erıle. 
cek ve toren yapılacaktır. 

Bunun iç n Halkevi başkanlığ& 
meşgul olm lüadn. 

Parti bakani 
M. Kemal paşada 

C. li. partisi ilbaşkanı 

Bursa aylnvı Doktor Sadi 
Konuk; te l ilat üzerinde bir 
tetkık yapmak üzere M. Ke
mal pu~ ilç sine gihnistir. 

ehrimize gelenler 
T .ırım b kanlığı dördüncü 

ıube müdiırü Hikmet Oktay 
şehrımizc gelmiştir. 

Bu sene 
banyocu!ar çok .. 

Şehrimize banyo rnevsi· 
mınde elenlerin her yıl biraz 
daha çogatdıg• görülüy~r. Bu 
s n . on ylarda şehrimize 

gelen banyocuların geçen yıl. 

dan daha çok olduğu anlaşıl· 

maktadır. 

erin o 
&toy leırı 

Y ) la ya çıkarılmış olan 
K rac b y harası Merinos ·ko 

vs·m geçtığinden 

ındırılmi~lerdtr. 

HalkevleriıQj z:de 
en oı ce o r tec ımiz ideyd 
ed nç er ( uktc ebat) başm-
d , l ı o özett'ğimiz (hu. 
Hin et.) , prcnsiblerimiz 
g ır Tur yu dd Şii c;umuri-

t , ı.:l sç ı, halkçı, devletçi, 
laı v tvrımcid' • Bunları 
kısaca şöy e anlatab l riz. Cu
murıyctçılık; Ulu un keı di e· 
gemenllgin l endı elinde tut· 
m ı için en u gun b·r yöne· 
t ı kli o n cmnur yetçi 

Ardı uncü s tf ede-

H rkt:s kendı e iyi bir 
po ver ni)re ç 1 şırk , Ner
min: 

Y rı siz Nüzhet, dedi ; 
ya siz ! . grupta bulunmıya 

cak mı ınız ? 

Su lının cevabını bekler· 
Vedi d : 

Y .. { dogru, sizde 
bnlunm lı m z l ye davetkar 
bir t be sum e gu üyordu : 

N ızhet mahzun boynunu 
büktü: 

- Ma le f, resmi çeke· 
cek b şk bir kimse yotc 

Nermin atıldı : 

ç .tir rf , s z ta· 
rlf eder h iz o ç ker .. 

Bütün ba§I r paytak pay; 

ım gece danya 
a bir otomobil 
z oldu. 

Kazaya sebep şöförün uyuması 
o duğu söyleniyor .. 

Dün gece Mudanya yolun 
da feci bir akıbetle netice 
lenmesine ramıık kalan bir o 
tomobil kazası olmuştur. Ka
zaya ıöförün direksiyon ba- ' 
şında uyumasmı!) sebebiyet 
verdiği iddia olunan bu hadi· 
se fôyle olmuştur: 

Mudanyada bir düğüne gi 

dip gece Bursaya dö:ımel<te 

olan değerli hakimlerimızden 

Hadi, birinci müst~ntil' İhsan 
ve tüccardan Eminin binmİ§ 

oldukları otomobil yolda ki 
köprülerden birine yaklaotığı 

sırada şöför uyuk:ad1ğmdan 

şiddet le köprüye ça rpmıştır. 

Bu çarpmanın daha feci 
bir şek il almamasına şöförün 
yanında bulunan muavinin 
ikazı yardım etm iştir. 

Mamafi hakim Hadi; ha
fifçe gözünün üstünden yara
lanmış ve ciün evinden çık
mamıştır. Müstantik İhsanın 
bacağı hafifçe incinmiş ve ka 
za bukadarcıkla geçiflirilmif. 
tir. 

Hakim J-ladi ile müstan
tik İhsana geçmit olsun .• 

-~-

g G• z Recaiye 
ç a tan bir hırsız 

Üç lcöyde hırsızlık yapan birini 
Jandarma yakaladı .. 

.Jandarmamız Demirtaş l<ö 
yünden sı çan Mümin isminde 
yaman Lir hırsızı yakalamış

tır. 

kuma ılanm, daha sonra da 
İsmetiye köyünden Sait is 
minde birinin üç kilfmile bir 
saatini çalmıştır . Jandarma-

Sıç:m Mümin evvela ken- mız h ırsızın izini takip etıniı 
di köyünd n Ali kızı Emine· ve n ihayet kendisini çaldığı 
nin evine girerek 50 lira ka· bir kısım etyala r la · birlikte 
ğnt paraoıle bir beşi biryerde köy kenarındaki bir bahçede 
altununu, ve alt un yüzükle· gizlenmiş olduğu ha lde ve 
rıle, erkek elbi esin!, sonra ; gene evlerden açtrdığı tereya~ 

Değirm nl; kJZık köyünden ğı il'! kahvaltı yaparken ya· 
molla Büs"yinin evinden kum kolamıu ve çaldığı euyalarla 
baradalfi paralarını, yüzükle- birlikte Cumuriyet müddeiu-
rini ve gelin eşya ·ile ipekli mumiliğine t,...sli m edilmiştir. . -il;_" ______ .....,. ___ _ 

20 1kteşrin ~ pazar genel nüfus sayımında 
Sayım iş"ne karışmnınak, kayıdsız durmak veya yanlış salık vermek 

yurda l ar yapılmış suçlal'ın en büyiiğüdlir. Türk Yurttaşı bözle ağır 
bir suçtan uzak kalacaktır. 

t 1, ilet emeye çnlışan Hnsi
be)•e çeyrildi. Nermin sabır

sızlanıyor ve : 

- Haydi Hasibe çabuk 
ol.. 

ye bağırıyordu. 

Ha ıbe, ailenin eski ve 
emektar aşçısıydı. Haydar bo
ğazına pek düşkün olduğu 

için 011u co' severdi. Nereye 
git .. beraberinde taşır, Hası. 

be 'z y pamaz, onun titrek 
ve z if ellerile yaptığı yemek
lerden başka h'ç bir yemeği 
beğenmezdi. Hasıbe de cid· 
den ncfi yemek y~pardı ha .. 

El deld SApetin ağırlığıle 

koli ı kes len Hasibe, köprü 
m ~rdıveninin son basamağını 

da buyük b'r halsiıl kle çık· 
lıkt n so. ra sebeti yere bı· 

raktı, genı-. ve uzun bır nefes 
aldı. Sonr . grupun kendisini 
heklemck üzere olduğu zeha· 
bile, eent:lerin tahripkar tır· 

naklarile oyulan buruşuk ceh· 
resinde mağrur bir tebessüm 
yandı, söndü : 

A ilahi çocuklar, dedi; of .. 
ye durdunuz ayol.. Ben .ya
vaı yavaf a rkadan da gelir
dim. 

Nermin bu burutuk çeh 
rede dolaşan magrur tebes 
ıümün neden ileri geldiğini 

anlam nkla beraber, onu boz· 
madı: 

- S eni, bir başma arka· 
da yalnız bırakmak istemedik 
Hasibeciğim, Hem seni bek• 
lemek, ham de ıurada b ir 
1 estm. aldırmak istedik.. Gel ; 
bals .. Ştmdi sana Nüzhet ta· 
r if edecek· sen de bizim res
mimizi çıt diye çekiverecek
sin. 

Hasibe Nerminin bu tek .. 
lifi kartısında çatlak bir seıle 
özür d ileyerek : 

- Bitmedi -
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g>EBi YAT KÖŞESİ : 
1 

Başlamazdan Önce 
----2----

B ~laııı~n:sant edebiyat~ Lonis 
ouılhe1 nııı nt;ık etkisi (ıe~iri) f ltı;1 ıla kaldığ·ı gikiilı'n nazım

a )a~ladı. Otuz yasında ikeıı 
~es Vers adlı iİk" manzıım 
~itabını çıkardı. Azoi senede 

ola, Huyımans, Paul Alexis 
Ceard H . ,. · 1 

' ennıque rn ırnzalarrnı 
la~ıyaıı altı ı)yküderı (lıikft\'e
den) mfü .. ~ı=ıkkı'l s · · ·d v,,.- oırees e 
Meda~' da Boule de Suif adlı 
ımYP.\ıııi bastırdı. Bu t.levil'lle 
l\laııpnssaııt nazımla ı omandan 
lıanrr'ıı;ı'ıı'ı "'' kt 1 ı· .ı o " .,e\,ıme · e ı·-t ·1 tcrou-
' ~ü1l ü hı ılnn uyordıı. Bı,1 nm·e
l ı n mnvafhkıyeti uııun karaı·
sızlığına son verdi. !\azımJa 
anr.ak oı ta deı ccelari Lu la ri 
i\laupassant hu iiyki'ıde o lrn
dar "'t··ıı·seld k' ı _J' • • T' . J \ ı ı .;encıı~mı 
" ılmız)) iın diyG aııan koca 
Flaubert M d · . ., , a ame Bovary'sı 

ıle . 11.raıısız cılehiyatııJın hal:l 
yetı~ılenıcyen en yüksek ııuk
~lsını i~ga.l eden Flauhert , 
ıı' nm·elııı "seı·in tekmil 

kal anııı ı ((czcn ı) bir ~a lıcsel' 
01.dıığııııu bildirmckteıı kendi
~1. alamadı. Üstadının Lu il
tılatı oııa lıakikı volııııu ırı··,~-
t ı· ı . tı ~ 
er·( .1• lıırın kııvalayan on sene 
laı·lıwh Lıir seri nııYelleı· 
yazdı. N ı ıvellel'i oıı n Fransa-
1.1111' haıttt drıııyanın en hii,·iik 
!tVk .. "l . . . 
y· u~ıı ur~nııı ~~~ına ~eı;inl!. 

.... e a~ıl ~cılırctını temın cllı. 
l"ıkat .. ı ı kt . ~uy eınct en gı•çilemez 
, bazı ı?.ına!ılaımııı şölırnt 
'e mm·afiakıyeti nııvellerinİ 
ı·ok · ı ~ gel'ıt e Lmıkacak hir rle-
reteyi hıılahilmiştiı-. 

. Maııpa~sarıt ayııi rnrnanda 
~t3ır lnyat) ve (nüzel 1.kı~ ı) 
ı e roınn1ılal'ını ,·azm~ırr ı bas-
ladı. I' ·11· . o ~ 

.>U 1 \ dene rnın:rnlaı ı 
1 ıcı nen lıeın on g ı yet ıı sta ca 
hideşdiı·mi~ biı· nııvcldcıı ınü
le~ekkil gi IJitlir. Dııı darda 
ı~sıkol.nji eserin dışııhli1dır. A-
cılık ıse alt 1 · ı · J · 
1 • < llll a gv. ı ıır lıa i-
le hıılı ınuı·. 

, Dil' ınıiritlet Rouı·a sade hir 
a~k ovkü~t·ı l ( ) · 

· ı · u an '- ı·ıııl lepesı) 
11 ı <' ı 1 ·1 1· l J, · 
s· d ~·. '

1• '11 ~rıapta lıazı 
~i '1t'1 11 ır·ı fla ı·da bu 1 ıın ıı r. Yu 
la 

1~ SfHıl'il .Sıır l'eaıı aJlı rr~zİ 
Csı:ıı ın j . . e 
. :. lC ıyıdrn İyİn3 ni'ıstPJC· 

ceır 1 • ı . 1 . : " · -
e ~ a nız ık SCO'!SJ {Tı ıze t'"J'-

[.ıar. n " · ~n 

1888 ~I , lan .. · •. aııpassaııı ın l'Onıaıı-
B ıı,.ın hıı· dı•vri m ı c1ri1 ı idi ı·. 

·tıı sene zaı fıuda eclcbi,·a1 l" 
ltıi hl ' • L,-
1 ~. a \Hıııtıdaıı en dil, kate {ener y'.\ .. 
!"' e en nıksek ş~ılıe.::cı·ı· 

(J '\[J p· . . . ) 
< J) eı· ve .lnn'ı <·ıkardı Bu 

eser de:\1 . ~ ' · 
. • aııpassanı da iki meril 

Çaı ıns•wı · · ()} · . · 
l)sik '"ı'~ . ır . lJektıf romanla 

o OJık ı on , E . 
sıj· ~ ı.m. '"Cl'ln ön 

1) 
zk.ıın~e «Hıınıan» adı altıııda 

e gıızcl l · k' · ıj;;· 1 · m· şe · ılde ızalı et-
~ ı ı,ı l'arp . J 1 · 

Yenilik! ." ı~maı ılll uı· çnk 
\ eı. nıcydaııa çıkıyor. 

11 lıı'.\alısı ~ · 
ı · ·L ' ' L'ırı:ıı• ~111 ·•tJ ··\ı•<>•ı lıze 1 . • ..,.... • u \el ,,, ' 

ır· . 
1 ·l)nlııı adi futoirı·afıni 

ı:ıUSleı·ınprr. l ~·ı 0 

lanı 
1 1 

ı::ıe L egı , unun dalıa 
ter1ı·' tka ıa lcRidi, bizzat reali-

n ·end· · L". . ıRıııden dalıa müsbtl 
ıı <Tı •ru~.. .. 

cak I'.) :aUnu veı·ıneıre ç·1lış .. ı.-
lır.» di\·e. k . r:ı. 'k 

oldı , J 1 e · aı tısıın malı · 
rnaı10llr· seçme kudı·etiııiıı ilıti

ne ıııe dewr' l' - . . ' ld" ettir,i 1 6 1~ ırcccgını ıc ıa 
b11 ° ı.ıakıkatın kaı~ısındaki 

serue r ·ı . .. 
Inağ b l 1 e Z11la'dan ayrıl .. 

a asladı. Bu esas üzerine: 

Yazan : H. R. AKYÜREK 

«Hakiki realisılcıc dalıa 1.iyadc 
i!Jıızynııi~t arlı vorilmelictir.)> 
laY~ivc:-;iııdc hıı]ıııııı\'ıH" Di~·ıw . . ~ 

tarafılan « Btı gCın bize san-
atkilrnııe ~·azı namı altında YC

ı·ilcn ~waip, kaı ışık, kalabalık 
YC ı·iı.ı··· }ıı'r llırrıl<'e Yı' İlı·-

<.> .iV 1""' J ,, • 4' 

ı az edeı·ek de açık Lir ı'islıiıı 
tal'afıarlı~ilc Gunrnmf lnrn zıt 
lıaıekot elli . ()n slıziıııde jzalı 
ettigi lıülün im ııokıaları ko
rııyaı·ak psikıılııjik bit· romau 
yazdı. lkı erkek k:w laştaıı bü
yu~·unı111 t...>dı iri bil' şekıldc 
küçiiğünün lıakikı karde~i nl
mat.lı~ı·nı J.:,)~r edişi ile ana vıJ 
iki n;1ıılun virdaıılarnıda geçen 
şeyi psikolojık lıiı· te~clsülle 
çizdiği 1 )ıyeı· ye .lan ıneyılaııa 

çıktı 

.Maııp'.lssarıt son il~i rnnıa
nıııda bu lekaıniiliı daim zi
yade i iL'rl e ı Li. ( t'°H ü ın kaua ı· 
l>crlıat ) ile ( Kalbimiz), ınıı
lıarririııo diµ·er esedPı·inde ka-
wnam~ıdığı bir okııyuı;ıı küt-
le ·i teıııiıı elli. Bu esorlel'dc 
u-erı·ok Pi\'ı'ı' Yü .lau'a naza-
~ ,, . 
ran daJı,t ziyade lıu~:l gidici 
bir tekitıniil gı'ızc ı;arpar. Fa
kat iıiıaf edılıncdıJU ge~ilemuz
ki Piycr ve ,f aıı\b. bil' ~eyler 
Ladal ıieııler içiıı tekmil di~·cr
ieri gibi bunlar da ikiııci t.lcrc
cede kalmak akibet inden kur
tulamazlar. Uıı tobmül lıiç bir 
zam <ıH Piycr ve .laıı·ı l\laıı. 

passaııı'ııı eıı yiiksek eseri ol
maktan nlıkoyamamıştıı·. An
cak dığ·(1 1 lr•f'İ belki fozla ularak 
Pıyar ve .lau·ııı lıitap clmeıliği 

dalıa µı~ııi~ uir okuyunı kiillv-
iııin mali nlabilıni~tiı" 

* 
" .. 

(Piycı· Ye .Taıı) ile (K:ılbi

ıni1.) i çılrnı:ııak lm gCııı i\faıı
p:ls"aııııı ı unı;ıııbı mdaıı iki~iııi 
b:ı~ıu·nıı~ lrnlımııyoı·ıını. Sıı ası 
ıseldikı;o (1 ~m~cl Dost), (Oı·inl 
teııe~i), ( Uiı· Hayat ), ( Öllim 
KadJr Bcrbal ) vo ( Pıırisli 
J3 i r H m.i u a ıı ııı l' nar lan ) m 
da ~e 'İl'CCCğiın. 

1311 cscl'!Bı el 'il soıımıctısıı da. 
!w ziyade lıir ııııvel .seı·i..;indcn 

müle~ekkıl olıııaktan kendisini 
kurtaraıııadığ ınıiaıı )(lman lı k
t:ln Jıiraz ıılal<h~ır. Fakat lıcr 
yı .. mlc roınaııları ~:·ıy1ldığt11dan 
biz de o ayırı~ı kalHıl ellik. 

l\laupassa ıı ' ııı nııııanlaı ın· 
dan iiçii, (Glir.cl Dosı) ile (13ir 
Hayat) ayııi ::ıJla ve ( Ülüm 
Kaıbr Berbaı) da lwıı gi m~ntı 
ve Jn;llllığ.l 11ydıı ğıınıı hir 
tCıl'iü aııhyaınadığım (Ülüın 
Knd:ır ~lelin) şeklinde önce 
ııııılılı)lif iınzal:ıl' lamiıııdan 

r 
dilimize çıwl'İlcrck aı't1p h:ırf
leı ile hastmlını~tı. Eski leı ce
meleriıı bııgCırı anlaşılamay.ı· 

• 

cak kadar dike kiilii ıtlu~lan 
ayni kalcmıJc11 ~;ıkınış olmala
rı islc~i ile t1c• kal'ı;;-arıık hizi 
oıılan ıla reYİrmeğo :--.e\'I\ etti . 
Bu snretlc l\faııpn ssarıt fızcı i
ne etüt y.qımak istcycnlcı le 
gerek ıııel'a klılar için muhaı·
ririn tekmil roın::ınlannı elden 
galıli ği kad.ır sad·tlrntla avnen 
vcrıneğe ~·alışa~a~ız. M~vaf. 
fak olalıifüsck balıtiyanz. 

- Ardı var -

Haldnn S si 

İngiliz uçal<ları 
Y unanistanda 

Ankara 20 (A. A.) Mısıra 
gitmekte olan on büyük İn. 
giliz deniz uçağının benzin 
almak üzere Yunanistana in
melerine müsade edildiği Ati 
nadan btldirilmekteclir. 

C.H. Partisinde 
Saylav Esadın 
R.onf eransı 

- 2 inci yüzden devam -

her tehlikeye l· a · şt bütün a
raçlarla korumaktır. Ulusçuluk 
ulusal birhk ve erkin benli
ğin ve Ulusal özgü (mahsus) 
ıralarm her işde, her yerde 
ve zamanda korunmasıdır. 

Halkçılık; hak ve özgenlik a -
dına yurddnılar arasında hiç 
ayralık bulunmaması, yurddaş 

ların işbölümünde ayrı klaslar. 
değil türlü hizmetlere ayrıl

mış bir sosyete sayılmasl ve 
özel genlığin ulusal genlik İ· 

çinde aranmasıdır. Devletçi
lik; ulusal ve yurdsal genlik, 
güvenlik, ba} sallık (asayiş ve 
hkzur ve sükun ) , bayındırlık 
( imar) iılerinden başka elco. 
nomi alanında (saha) özel gi

rişimlerin (teıebbüs) Devletçe 
düzenlenmesi (tanzim et), kon 
trol edilmesi ve Ulusun genel 
ve yüksek asığlarma bağlı o· 
lan itler için, icabında o işle

re özgü kanunlarla, Devlet 
tarafından doğrudan doğruya 

ite girişilmeaidir. 1-fblkçılık ve 
Devletçilikte bu erg<"lerle (mak 
sad) Devletin yurddaşa ve 
yurddatın Devlete karşı ödev
leri ve yükümleri (mükellefi· 
yet) vardır. Latklilc; bir vic
dan işi olan din', dünye ve 
Devlet işleriyle sıyasadan a

yırmal~tır. Devrimcilik; yapıl. 

mı~ olan ulusal, soysal, sosyal 
ve ekonomik devrimlerin ko· 

runması, gelişimde ileri götü 
rülmesi ve Devlet yönetimi· 
nin tedbir almakta derecel 

1 tedrici)ve evrimsel (tekamüli · 
prensiplHe bağh kalmaması
dır. ( C. H. P. proğr. madde 

41-B, 5) . 
SONUNÇ Yukarıdan beri sa. 
yılan bu ödevleri, Parti proğ. 

ramımızın sınırları içerisinde 
gerçeklettirmek (tahakkuk et) 

tirmek); aile ve okul kurum· 
larımız gibi, yığın için de, 

Halkevlerimizin ulusal b•rlik 
egitiminde değerli kınavları 

olacakhr. ( C. H. P. proğr. 

madde: 41 -8, 5 ) 

Ulusal i~ ve gidi§lerim:z 
gerekli yönetleri çizen, endoğ 

ru yolları gösteren ve bizlere 
öğreten büyük önderimiz ve 

Ö~retmenlmiz (murebbi) Ata
türke sonsuz aaygllarımızı su· 

narak sözümü bitiriyorum, 

Burea Saylavı 
Eıat Sagay 

erler 
{oınada esen yeni hava 
Roma 20 ( A. A)- Royter ajanl'ı Roma da beıler konıiteıi 

önerge lerinde İtnlyay memnun edecek değiıiklikler yapıldığı 
takdirde bunların İta ,a tarafından bir anlaşma esaıı olarak 
kabul edılmesı kabil olacagmın düşünüldüğünü bildirmektedir. 

İtalya Fransa ve f ngiltereden 
önergeleri soracakmış! 

Paris 20 (A.A)- Entransijan adh Fransız gazetesinde Muı
solinin Cenevrenin uzlaşma önergelerine cevap vermeden önce 
İngiltere ve Fransadan bu önergelerin teferruatı hakkında 
soruşlar da bulunacağmı yazmaktadır. 

Zonguldak antrasit fabrikasında 
ilk tecrübeler yapıldı. 

Ankara 20 (A.A)- Zonguldakta yeni yapılmakta olan Türk 
antrasit fabrikasında bugün ilk defa olarak tecrübe ietihıali 

yapılmış ve verim çok yüksek aonunç vermittir. 

Ecnebi me1nleketlerde 
Nufus sayımı 

Ankara 20 (A. A)- Genel nufus sayımını müteakip ecnebi 
memleketlerdeki Türk tebasınm da tesbitine başlanacaktır. 

Balkan olimpiyatları ve Radyo 
Ankara 20 (A. A)- İstanbulda 21, 22 ve 29 Eylül tarih· 

lerinde yapılacak Balkan olimpiyatları ıonunçları o günlerde 
İstanbul radyosu tarafından saat yirmi birl otuzda yayılacaktır. 

Mısırda bombardıman tecrübeleri 
Kahire 20 (A. A.) Mısırda hava manevraları ve bilhassa 

bombardıman tecrübeleri yapılmaktf\dır . 

Yunan filosu istanbulda 
İstanbul 20 ( A. A. ) Bir Yunan filosu bu sabah İstanbula 

gelmi~tir . 
İstanbul 20 ( özel aytarımızdan ) dost yunan filoıu Marma 

da donanmamıza mensup bir kravözör tarafından karıılanmıı 
va Yunan donanması da İstanbulu topla selamlamıı; bu ıe
lama Selimiyeden mukabele edilmiftir. 

Ucuz memlekette 
Bu ne pahalılık? 

il Şehrimizde iki tane çalgılı gazino var. Bu gazinoların 
fiyat listelerini urayımızm yeniden tetkik ederek ucuzlata · 
cağmı öğrendik Çok iyi ve çok güzel ame1, hem bu itin 
mevsimi geçti. Hem de bu yeni listeler gene Bursa gibt 
her şeyi ucuz bir memleket için pahalılık ifade ediyor. 

Geçenlerde üç arkadaşla İstanbuldaki ( Park otel) ine 
lttik de; Borsadaki çalgılı gazinolar yanında oradaki fi-

:atların çok daha ucuz olduğunu gördük, kendi kendimize: 

l -Acaba Bursadakiler kazanç veriyorlar da buradaki
ler vermiyorlar mı ? Ve gene Bursadakiler devlet ve uray 
re Jimlcri e tabi de buradakiler değiller mi ? dedik. 

Bizim gazinolarımizm bir hususiyetleri daha var. Bah· 
çclerine meşhur bir muganniye getirttiler mi? derhal fi
yallnrı yükseaiyorlar. Bu ne iştir anlayamıyor ve doğruıu 
( uccz memlekette bu ne pahalılık? ) demekten kendimi-

zi alamıyoruz. 

-~--· .. ---·---------
Aft n uslanacaklarına 
Yeniden faaliyete mi geçiyorlarmış 

Geçenlerde biri silahlı ol· 
mak üzere iki meçhul şahsın 
Gölcük köyü civarında dolaş-
tıklarını haber alan jandarma 
mız hiç bir hadiseye mey· 
don vermeden bu adamları 
yakalamıştır. Yapılan tahki · 
kat sonunda bunların evelce 
yediıer buçuk seneye mah· 
kum tkcn ıon af kanunundan 

1 
istifade ederek hapiıten çıkan 

Narlı dere köyünden Apti i'e 

bir kaçakçılık jtfnden dolayi 

hakkında tevkif müzekkereıi 

kesilen Osman iıminde biri 
olduğu anlatı lmışhr. 

Bu iki sabıkalının ıilahları 
alınmıı ve kendileri adliyeye 
verilmtılerdir, 

• 
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~ ··eee~eeee Sehimli Türk Komandit Şirketine Uğrasınlar. ··eeeeeeee·· 1 

, 
1 BA ş K ö y KATAGRIP 

ve 

• 

Bu günün en mükemmel baş, 
diş ağrıları ve nezle ilacıdır • 

• 

her evde bir (KA'"f AGRiP) 
bulunursa o evde nezleye, soğuk 
algınlığına karşı kuvvetli bir si
lah var demektir. 

Diğer bazı ilaçlar gibi mide
nizi bozmaz, kalbinizi yormaz. 

En tesirli ve en kati ilactır • • 

ik. t<tııt~lili kıılıılı11·1 7.5 _, 

ktıı·ııslııı-. 

Jnsana neşe ve sıhhat verir. ffcı• C<•Z(lllCf)C ))tll 1111111• • 

L 
Acele s alılık ev 

Belediye karşısında ko-
• zahanı üst kapısma bitişik 

190 metre murabbaı arsası 
ol~n iki kat üzerine yapıl
mış 29 numaralı bir ev sa· 
tlhkhr. isteklilerin ulucami 
karşısında merkez oteli mü 
dürüyetine müracaatları 

1-3 ................ 
DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı --

Muayenehane : 
Bizim Matbaa karşısı No. 30 ......... 

Hastalarını hergün kabul 
eder . Telefon 64 

Diş Tabibi 

E~ip Rüştü 

As. Sa,. Al. komisyonuııdan: 1 Bursa Nafia müdürlüğünden 
1 ô-9-9.35 tarihinde kapah zarfla yapılan t-Nafia dairesi silindirJeri için 300 ton kö· 

eksıltmede Bursa garnizonuna ait 14700 kilo n1ürün şartnamesinde yazılı inşaat mahallerine 
sade yağının beher kilosuua verilen 7 G kuruş nakli eksiltmesinde tonuna son pey olarak iste 
95 santin1 ve 1\ludanya ile Bandırn1a garnizon- nen IU kuruş layıkı hadde görülmeyerek eksilt· 
]arına ait 7ti00 kilo sade yağının beher kilosuna n1e on gün uzatılnııştır. 
verilen 77 kuruş 97 santim fiatı ğali görülrnüş 2-Bu jş1ere ait evrak şunlardır. 
tür. 27-B- 93a cuma günü saat ı (j da'pazarlık. A Hususi şartnamesi 
la ahnacaktll'. Taliplerin ınuvakkat ten1inat iJe B Açık eksiltme şartname3İ ı 
Burs da As S AL kon1isyonuna gelnıelerı 1- ı a -İsteyenler şartnaı ıeyi Nafia dairesinden 

gö ·ebilirler. Eksiltnıe 2i -9- 935 cuma günü 
saat 1 a de vilayet daimi encün1eni tarafından 
ihalesi yn pı laca ktır. 

1 Karacabey Harası 
direktörlüğünden: 

Haranın bu sene nıahsulu penbe, kara kılçık 
kasırn heyazı kırmızı kılçık nevilerinden yüz 
yirn1i bin kilo çeltik kapalı zarf usulıl.! arttırma 
ya kontnuştur. isteklilerin 4 teşrini evvel HJ5 
tarihine ınüsadif cu111a günü sa·, t l :l de Hara 
direktörlüğüne n1üracaat1arı ilan olunur. 

( 21-23--25- 27 ) 

4- - El<siltnıe açık eksiltmeusulile yapılacaktır. 
:;-Eksiltn1eye girebilmek için yüz kırk lira 

teminat verilecektir. 1-t 

Karacabey Harası Direktörlüğünden: 
Haranın 27D5 kilo kıvırcık ve yarım kan yün

leri bir ay zarfında pazarlıkla satılacaktır • 
isteklilerin her gün Hara direktörlüğune müra-
caatları ilan olunur. 3-4 


