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Roma 23 ~A. . A) - İnglllz Öı ş baka.nınm neşrettiği bir bildi 
riğe göre Romadaki lnglliz elçisi lngflterenfn Akdenizde almı§ 
olduğu Süel :ve deniz tedbJrlerinih bir \aarruz mahiyeti taş\• 

madığı hakkında ltaly,aµ dı§ ba'kanlığına ina~ç vermiş ve bil 
muk~bele kendisine de İtalyan tedbidedn' n bir taarruz belgesi 
laftmadığl karşılığı verilmiştir. ' 

' 
ve Ata/yanların tedbirleri 
mahiyetinde değilmış . 

Ankara 23 (:'\. A).....L İngiliz ve ltal) an deniz teôbitler;nin 
liiç bir taarruz mahiyetitn~ımadıklar nıog~ı elo\arnk ani , şı:maı ı 

1 

.üzerine durumun daha mülayim bir ha va ·çir.de inkişaf edeceği 
- ümidi beılendiği Londradan b1ldtrilmektedir. 

r 

Fransız ve İngiliz basını . 
ltalyan - abeş işine ne ciiyo ? 
Ankara 23 (A. A) - Fransız basım görüşmelerin devam 

edebilme&lnden memnun görünmekle beraber beşler komi esinin 
eltnl:le oulunan ımk~nlarla İtalyan tez·n·n teşkil etliği zıt un· 

surlnri birleştirmenin imkansız olmasından korkmakta; İngiliz 
liasını da lhlyan iste'Kler'inln çok v ! büyüklüğürıe işaretle be~· 
ler komllesinrn bun,arı aytııma esası o'arak kabu\ edemjyecc· 

sôy1emektealr. 

--.. -----;ı 
a 

Geçen yıl Atatürkün Ankaraya varışını gösteren bir rc..im .• 

( Çıkmadığımız güo gelen tef graflardan ) 

Anka.ra 22 ( A . ..A. ) Cumur hatko.m Atatürk bera· 
berlerJnde Batbnlrnn İamet İnönü, genel kurmay b&şkanı 
ma1'a§al Fevzi Çakmak; fç; fjnans ve ekonomi bakanları 
;olduğu halde bu gün şehrimiz dônmü~lerdir. Atalürküo 
dün İsto.nbuldan Celal Bayar hazır olduğu halde Sovyet 
büyük elçi&i Karahanla birlikte gelen Sovyet sanayi ko
miser muavinini kabul etmlı ve iki saat yanlarında alı. 
koymuştur. 
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verdi 
Viyanada bir 
silah .deposu bulundu 

Vıy<\na 23 ( A. A. ) Vt · 
yanada z bıta ~izli bir silô.h 
deposu ve bu depoda bir çok 
tüfeok ve mitralyözlerle veri· 
ci bir te\sb; cihazı meydana 
çılı.ermıthr. Birçok nazitevkif 
edil mişlJr. 

Litvanya bir nota 
verdi .. 

Ankara 23 ( A. A ) Lit
vanya hükumeti bilhassa ıon 
zamanlarda zi.yadeleıen Al· 
man tahrikatına karıı polis 
anla~nıasını imzalayan dev· 
letlere müracaatla onlara bir 
nota '\iermiıtir. 

Bir Romen hava 
filosu geliyor 

Ankara 23 ( A A ) Bu 
ayın yirmi altısında yedi sü
el uçektan mürekkep bir Ro 
men hava filosu Ankarayı 

resmen ziyaret edecektir. Fi· 
lo tehrimizde iki gün kala· 
caktır. 

Balkanh atletlere 
Şölen verildi 

İstanbul 23 ( A. A. ) la. 
tanbul İlbayı bu gün altıncı 
ba\kan oyunlarmn ittirak e
den balkan atletleri onuruna 
bir öğle §öleni vermi§tir. 

Yunanistanda süel 
yazı yasağı 

Atina 23 ( A. A. ) Yuna. 
nidanın yüksek ulusal müda
faa kurulu ordu, donanma ve 
ha va kuvvetleri hakkında her 
türlü yazıyı yasak etmf§tir. 

J Çıkmadı~ımız: gUnc ait telgraflar 

un n filosu 
er Anına şölenler 

i~tanbul 22 ( A. A.) Yu
mm fıfom lcamulanı ile ma~ 

iyeli dün istanbulda deniz ve 

ns~•cr i n.üz.elerini ge.zmi-tlet 
\'C ceniz h rp okufonu ziya~ 

ret etm ' ş lerd ı r. Okulda lco 
nuk 1 4~a b ir çııy ~ölen ' , do· 
nnnma kamutan :mız terafın

dan da y b l lrnlübünde bir ak· 
§ ': m şö 'eul \il rilml~tir. 

Cenevrede yeni 
top'antılar olacak 

Cenevr~ 2~ ( A. A. ) ltal 
yan delgeat bu :sab.ih beşler 

komile&inl görerek İttalyan 
baknnları kurul birlığlnin ge· 
nialiği derect> sl hakkında iza. 
hat vermi tir. Komite bu te
şebbüs hakkında gÖrÜJmek 
üzere pazartesi toplantıya da 
vet edilec ?k İtalyan itirazla
rının ve belki de i&teklerinln 
göz önlinde tutulması imlcan· 
tarını tedklk edecekUr. Asam 

1-1 SAGA 
OLA 

Sedat Atamana 
Son cevap! 

Bana yazdıAın açık 
tubu okudum. Gene mugala· 
ta dolu neıriyatınla ulu orta 
ısa vurduğun hezeyanlarla orta 
lığı yaygaraya boğmak isti· 
yorsun! bu palavralarını en 
iğrenç bir paçavra gibi yüzü· 
ne çarptığımız halde görüyo· 
ruz ki: gene sıkılmamı~ ve 
uslanmamışsın! zaten sıkılmak 
denilen nesne senin sitemine 
uğramıv aeğHatr ki, liunu sen 
deo bekllyelim .. 

Şahıslarımıza çatacal< nok 
ta bulamadığın için bu sefer 
gazetemizle' uğraımafa yel· 
tenmiısin! sana son Clef a ola. 
rak birer birer ceva)> veri
yorum. Son defa Cllyorum. 

Çüolrn : Mahk~melerBeki 

itirafın veçh t 'e S! n'n glbf ma• 
:Zisl karanlık ve • menf alard•, 
haplsane köıelerindo geçen 
lnson\arla didiımeyi k.,ndimlz 
için olduğu kadar sayln ıokur· 
larımız için do bir tenezzül 
addederiz~. 

1-Gerçi gazetemizin ida. 
ri itleri hakkında ıana heaap 
vermeye mecbur değiliz. Fa
kat senin gibi bir baıkası da 
ortaya çıkar ve böyle bir ıey 
sorar düıünceaile bunu anll\l· 
mak isteriz. 

A-Biz sağa sola çatmı· 
yoruz, yalnız sana ve ıenin 

gibi ukala geçinenleri itidale 
davete çalıfıyoruz ki: bu da 
bir gazetenin ve gazetecinin 
ba~lıca vazifesidir, bilmiyor
san oğren! 

2- Gazetemizi düzeltmel< 
için zatl devletlerinden emir 
bekliyorduk(!) Bunu daha evel 
biz düıüodük. Ve Bursa mat· 
buatmı baı malialeden itiba
ren icra ilanı koymak ıllettn· 
den kurtarmak maksadlyle, 
hatta birçok feCtakarlıl<.ları 
gör.e alarak (Hakkın sesi) oi 
gündelik çıkarıyoruz. Bina en 
aleyh biz memlekete fay<lalı 
olmak bl\kımından herhalde 
senden çok d"ha fazla gı\Vret 
u.rfcdiyoru.ı c'eme',tir. y 1 er! 
mini mini guetenln hangi 
kö~esinde memlekete fa ealı 
yaz lar koymakta.sın! ~calfa 
Gana. yıllıktan miras ka:an 
kli 'e:ı lüzumlu lüzumıu:a, 
maoalı manaııız ve durup 
dururken baam~kla bu ö::lovl 
yaptım mı samyorsun ı1~1JU 

3 G~-zetelerin 48 lik a6 
lık baılıklar koyma11nı mu~ 

vafık bulmıyormüııuo ! .,. 
Demek ki : Sütün Türk ve 

h~lta Anupıı batınım tekn1k 
noktalarda tenkit edecek 
kadar kendinde kudret gör ... 
yorsun ha koca üstat l D?.i· 
rusu buna gülmekten baıka 
diyeceilmiz yok. Gelelim 
ha skı meselesine : 
-Devamı 3 üncü yüzpe-

Vatandaş. a a ru una üye ol 



~ahif e 2 

Bu mese e on 
Önce sade 

an soru naz 
e gels·n ! 

Bizim (Sedat Ataman) is· 
m indeki müstacel yürüyüşlü 

Donkişotçuk dünkü varakpa
resinde gazetemizin sahibi 
Derviş Edesene verdiği ceva
bın içine benim adımı karıı· 

tı rarak kendi kendine ötmüş 
durmuı !... Hem bu sefer ya· 
zıamın altına, dut yutmuı 

bülbül gibi sesinin kısılacağını 
llavt;, etmek kahramanhgmda 
bulunmayı da unutmamı§ .. 
Fa kat o istediği kadar susa 
ceğmı söylesin; biz onu, kısık 

seeile kıvrandıra kıvrandıra 

söyleteceğiz! ... Evvela : Bağlı 
olduğum gazeteleri senede 
birkaç defa hak yerlerine 
ıürükledigimi söyliyen bu 
palavracı başı ya ıunu bildi
reyim ki : Bu iş kendisinden 
sorulmaz. Haksız yere gaze· 
te ler imi mahkemelere sürük
lemiş olsaydım ona dütmiyen 
bu ihtar ve tevbihi bana ga
zetelerim yaparlar ve hatta 
keodilerile olan alakamı ke· 
eerlerdi.. . Kaldıki : Haksız yere 
ha k yer lerine sürüklenmiş ol
madığımı bütün bu davalarda 
beraet etmeklfğim gösteriyor. 
Hatta kendi davasında (ki : 

Mahkemedeki müdafaamda 
da söy lediğim gibi hala altı 
vatandaıın Peıte yolculuğu 

paralarını kursağında taşıdığı 

h alde "Beni tahkir etmiş" 

diye aleyhimde açtığı davada) 
b ile b ütün yazdıklarımın doğ· 
ru olduğunu sayın mahkeme 
kabul etti de bu cihetten 
beraetime ka rar verdi. Yalnız 
kendisinin intihara teşebbüs 

haberini bildirmiş olmaktan 
beni bir haftaya mahkum 
etti ve bu cezayı tecil elti ki: 

Bu; onu ve onun hakaret 
iddiasını hiç alakadar etmez .. 

Fransızca bahsine gelince: 
Askeı i liseden çıktığı günden· 
beri öğretmenlikle hiç bir 
alaka!ı kalmadığı ve elinde 
böyle bir diploması dahi ol
madığı halde gazetesinin ba· 
tına adını koyarl<en (öğret· 
men ve yazğan) diye iki paye 
birden taşımaya bayılan bu 
kendinden öğretmen de bazı 

yazganların yaptıkları gtbi 
b!r müoakaşede en kolay 
rücat tarafını tercih etmiş 

ve hemen saetten çıkarak 

karşı!ındakini teçhıle yelten· 
miştir. Halbuki: Öğretmenlikle 
iftihar etmeaini bilen bir 
adam karşısındakine evela 
konuşulan bııhs üzerinde ce
vap verir. Ondan sonra iste. 
diğini söyler. Bittabi bu bahs 
üzerinde sermayesinin ltıth· 

ğını gösteren ve gazetemizin 
iddiasını kabul ettiğini anla
tan son cevabı ise bu bahista 
kendi ~bilgisizliğini meydana 
koymaktadır. Şu halde evvela 
ajana telgraflarında geçen 
asamble toplantıları hakkın. 

daki iddiamıza cevap versin. 
Ondan sonra kendilerlai dev 
aynasında gören kendindeu 
alimler gibi öğüne öğüne 
öğretmen olduğunu ilan etsin!. 

Sedat Ataman cenapları 

eğer kendisini bu kadar çok 
FranGızca bilenler arasında 

sayıyorsa §imdiye kadar bu 
yaman alim acaba. neden 
Dış İşleri Bakanlığma &"çİp 
bir fş almamış veya herhangi 
bir baltaya sap olmamıştır. 

Buna hayret ediyorum. 

MUSA ATAŞ ----- .. ---·--- ... __ 
Dağ ve ağda Spor 

Pr. Dr . .Nüzhet Şakir 
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11aisi yapıldığı zaman ovnda
kinden daha az olmak üzere 
hararet yük~elir. 

Hakkın Sesi 
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Pazar günü yapılan 

at yarışlan 
Pazar günü Alıcılarda son 

bahar at yarış\annm birincisi 
yapılmıştır. Koş\llar muntazam 
olmu§ ve slha oldukça kala
balıkla dolmuştur . 

Birinci koşuda ilbay Feh
minin (Oktav) 1 birinci, Su· 
sıgırlıkh Hakkının (Kader) i 
ikinci, Küçük balıklılı Atanın 
(Rakibi) üçüncü gelmiştir. 

İkinci koşuda : İı:mitli Yu · 
sufun (Al ceylan) ı birinci, 
Bozoyüklü Necibin (Küçük 
al Dervid i ikinci, İstanbullu 
Mehmedin (Sada) sı üçüncü 
gelmiştir. 

Üçüncü koşuda : Karaca· 
beyli Kemalin (Al Deniş} i 
birinci, Bozoyüklü Necıbin 

Bir profössör 
şehrimizde 

Dünyanın eu meşhur rönt· 
gencisl Professör Dessa ver 
ıehrimize gelmiş ve birkaç 
gün Uludağ otelind e kaldıktan 

sonrn İstanbula g~t miıtir. Pro
fessör Uludağdaki ült raviyole 
f'Jaatmı ölçmütlür. 

(Küçük al ·Dervişi) 
Susıgırlıkh Mehmedin 
üçüncü gelmiştir . 

ikinci, 
(Şen) i 

Dördüncü koza ko~usunda 
M. Ke mal paşah Ah medin 
(Ceylan) ı birinci, Ankarah 
Salibin (Küçük Klas) ı ikinci , 
Çorlulu Ziyanın (Yavuz) u 
üçüncü gelm ittir. 

Yarışların ı l<inc i st önü müz
deki pazar günü yapı la ca ktır. 

Evkafın oteli yapılıyor 
Evkaf idaresinin şehrimiz• 

de İsmet paşa caddesinde 
yaptıracağı 14 odası, gazino, 
mağaza ve asri bir garajı 

bulunacak olan büyük otelin 
yapılması iti müaahhidine 
ihale edilmiı ve otelin yapıl· 
maama baılanmııtır. 

Sinemada 
Filim tutuşmuş 

Pazar günü Zevk Sinema• 
11nda fılim gösterilirken par
lıım ı ı ve bir yangın başlan· 

gıcı olmuısa da derhal İtfaiye 
tarafmdan söndürülmüıtür. 

Çiğnenen kadın 
Dün sabah Pirinç hanı civa .. 

rında bir otomobil bir kadını 
ç i ğnemitttr. Yarala kadın haı· 
taneye kaldmlmıfht. -·-·---------·--·-----------

üzerindeki yuksek dağlarda 

sıklaıırlar. Binaenaleyh arzın 

yüksek yerlerıle alçak kısım 

lan orasında mühim elektriki 
yet farkı vardır. Her 100 met
re yükıeklıkte bu fark 100 
volttan dnha fazla olur. 

Gerek bu elektrikiyet ve 
gerekse yüksek yerlerdeki ar
za kadar gelmiyen ültraviyo· 
lenin küçük mevceleri ve koz
mik radiation, buradaki hava 
zerrelerinı tamamile iyon ha. 
line ı~or. İyooize olan haya 
alomlnrmın menfileri arz ta
rafından tardedilcrelc yüksek
lere çıkdr. Halbuki müsbetleri 
arz tarafından cezbedi'ir. Bu 
cezbedilme esnasında insan vü· 
cudundan bir elektrik ceryam 
geçmiş olur. Bu cereyan tam 
ölçüde olursa asabi hücreler 
tarje olumuş demektir. Bu se
beple dağlarda adele yorgun
luğu çabuk olduğu halde sinir 
yorgunluğu derhal zail olur ve 
dcığdn fnsanlıu dinlene, dinlene 

fazla bir elektrik cereyanına 

maruz kalması dolayisile , bay 
gmlık hali geçirirlerki bu, dağ 
tutması dediğimiz hadisenin, 
en son izıı h ıeklid i r. 

ti< 
+ ... 

Bura ya kada r ki izahatımı 
zı hulasa edecek olursak , yal· 
nız batına bile dağ, gerek te. 
neffüa ve gerek deveran ciha 
zını fazla faaliye te ve çalı ı· 

mağa sevkedlyor. Alınan gıda 
çabuk yanıyor. Ve bp yanma-
dan mütevellid enkaz ve bakiye 
çabuk tard olunuyor. Bu se· 
bep le böbre kler fazla çalışı· 

yo~ ve kara ciğer bilf?-a isa 
toksinlere karıı vazif eıinl da· 
ha tiddetli yapmak mecburi· 
yetinde kalıyor. Cümlei asabi· 
ye mütemad i enerji kazanıyor. 

Dağda bulunulduğu müd
detçe uzviyette bu reaksiyon
lar deva m ederek n ihayet alı
tılıy or , ve dağın bütyn müt · 
külatını uzviyet yenmit olu
yor. Bu va ziyette bulunan in
san, ovaya lndiğt zaman dağ · 

da kazanmıı olduğu kuvvetle 
çalı§acağından müıkülatsız bir 
surette her iti, her hareketi 
kala)'lıkla yapıyor ve tam 
manuile normal, kµv vetli, sıh 

hatli ve çeviklt'tmfş oluyor. 

i ~M-~~~~~~~t(( ~~ 
~ Milletimizin ileri ahi· ~ 
1 malarile do)u olan, yaıa· j 
~ ma kudret ve hakkını ~ 
' tanıtan bir devirde yaşı- j 
~ yoruz. İnkiıaflarımızın öl- ~ 
~ çülmeei içinde bulundu- J. 
j ğumuz, üzerinde ehemmi· j 
~ miyetle duracafımız itler· ' 
i den birisi de muhakkak j 
~ ki: ~ 
~ j i 20 f lkteşrin ~azar, gUnU I 
il\ yapılacak olan genel ' 
j nüfus sayımıdır. \ 
~-~ ~~ ~JıE( ~~~l!EıE ~~ 

~··*******~***~ 

i Dağcılar r 1 
~ Ve • ~ ~ 

: Dağcı Ç>l~a~ : 
~ .. . ~ ısteyenlerl ! 
~Mevsim ; 
~ geliyor J 
~ hazırlanınız! ~ 

Ekzenizden sonra harnl'et 
artar. Fakat hareket olmadığı 
halde de dağa yükseldikçe in
sanın 11caklığ1 artmaktadır. 

Umumi olarak fark 1 ,7 yi 
geçmez. O nun için dağda in
san soğukluk hissini fazla du. 
ya r fakat üıümez. Adele me· 

Dağın elektrikiyeti de ny• 
rıca tetkike şayandır. Arzın 

sathındaki elektrik kuvvet hat
lara müsavi surette tevzi olun 
muvtur. Bu kuvvet hatları, arz 

1 
u2un zamanlar yürüyüf ve t:k· 
zers'z. yapabilirler. Bu elekt· 
rik cereyanları en çok dağla· 
rın fazla ağaçlıklı vadilerinde 
ve boğaz lusımlarmda fazla 
hissolunur. Bu sebeple insanlar 
bural.:ırdan geçerken vücudun 

1 EJuilderınizi tanıaınlaı~ak 1 
liı ıaınamdır. .: 
J!l:************Jll 

~~!!!!1!1!~~!!!!!~~~~~~~~~~~~~!!2!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

- Bitmedi -

Öğle yem~gı pek neı'eli 
yendi. .. Bilhassa Haydarın 
aabahtan beri beklediği ve 
ballandara ballandıra bitire
mediği Haeibenin zeytin yağlı 
;pa t lican dolması Haydarın 
olduğu kadar misafirlerin de 
takdirin i kazanmıotı. 

Her iki lokmada bir ağ
zını ıakardatarak derin bir 
lezzetle oh çeken Haydar : 

- Ha y ellerine sağlık Ha· 
ıibeciğim.. Ya şa.. Dedikçe ; 
Hasibe mağrur bir eda ile 
kırıtıyor ve : 

- Daha iyi olacaktıya ; 
bilmem nedense bu gün bir 
az pirinci ezik düotü : 

Diye azeret beyan ede-

rek daha nefis 
ğini misafirlere 
tiyordu. 

pf ~ire bHece
anlatmak ie 

Yemel<ten sonra, herkes 
bir tarafa çekilmf ti. İhliyar· 
lar grupu bo) lföpüklü kah· 
veyi höpürdetirken kendileri· 
ne pek uygun bir mevzu bul
muş anlatıyorlar; mide ağrı
larından, uykusuzluktan, bil
mem hangi doktorun yeni 
keşfetmiş olduğu saç boyası
nın nef asetfnden uzun uzun 
bahsediyorlardı. 

Gençler kendi havalarında; 
gramofonla çaldıkları §nrkı- 1 

ları derin bir vecd içind~ 
dinliyor, sonra hayallerinde 
canlanan maceraların teeirile 

n.ra sıra göğüs geçiriyorlardı. 

Nüzhet bir ağac gövdesi· 
ne yaslanmış düşünüyor, kar
§IBlnda şuh ve çapkm bir eda 
ile gramofon çıalnrak kendi
sine bakan Nermfnin bülün 
güzelliğini gözlerile yudum 
yudum içiyor ouun nihayetsiz 
bir deniz kadp.r berrak olan 
yeşil gözlerinin tesiri altında 
sonsuz bir arzu ile titrediğini 
hissediyordu. 

Ekseriya nazarları yekdi
ğerly)e karşılaştıkça ; N ~rmin 
ıuh ve mültef ıt bir tebssümle 
gülerken, o mahçup ve mağ · 
lüp, başını önüne eğiyor, dü 
vünüyor ve anlıyordu. 

iki haftnciır kalbile müca 
dele yaparak inanmak iste
mediği halde bu büsbütün 
knnaat getirmişti ki : Nermin 
onun üzerinde çok büyük bir 
tesir bırakıyor, bakışlariyle, 

etvarile, bütün her geyiyle 

onu lcendine bağlıyordu. 

İki hafta evvel İzmirden 
Burs11ya geldiği ve amµcas~na 
mfıaf ir oldu~u zaman Ner
min le karııJaıınca a yni h issi 
duymuı, ayni tesir altında 
knlmı~tı. Lakin ; o zaman bu 
his ve bu tesJrfo; u zun müd
det iki a ilenin yekdiğerinden 
uzak kalıp tekrar kavuşma

sından ileri ge len bir sevinç 
olduğunu zannetmi ş ve ehem· 
miyet vermemiıti. 

Aradan b ir iki gün geç . 
tikten sonra ehemmiyet ver
mediği bu h i11in mefkuresinde 
pek derin izler bırakarak 
kalbini sızlattığını gorunce 

bütün hakikatı anlamı~tı ; h is 
etmişti ki ; bu yeıil gözlü 
kıza karıı duyduğu bu heye 
can b:r kardeş eevgıslnden 

ziyade bir aşk baı1angıcı ydı . 

Onu i\k nazarda ıevmitti ve 
ıeviyordu. 

İtte o günden bu dakika· 
ya kadar kalbi üzüntü içinde 
çırpınıyordu. . 

Bu hislerini Nermine nawıl 
anlatacaktı ? Vakıa Nermin 
de ona karşı lakayt dealldı ..• 
Bunu anlıyordu ama, ne de 
olsa iki günlük bir misafir 
için bahusus amucaaının kızı
na nasal ve ne yü~le : 

" - Seni aevf yorum .. " 
Diye bllirdı? Bu hiç dol· 

ru olamazdı.. Peki o halde 
ne yapacak?. Bunu kendi de 
bilmiyordu. İlelebet bu hı.le· 
lerini kalbinde saklıyac4k 
mıydı? Oh, saklamak onun içlı> 
pek ağ . r olacaktı. 

Bu son mülahaza üzerine 
durdu, dütünmeye baıladı· 
O kadar dalmıı o kadar keıı· 
dinden geçmitti ki: Vedia• 
nın ıeldiğini, yam baıı~ 

na kadar sokulduğunu duf· 
mamııtı • - Bitmedi -
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~EBi YAT KÖŞESi : 

AlbertKeim 
----ı----

Aslen Als:ıslı ohm Al bert 
Keiın Nancy'ı.Je modem psiko
teı·api lıocnsı lıulunan Profes
St'"ıt· Ilemlıeim 'ın yclıeniJiı-. O 
da, tekmil eseıfo.ri;Je. ayni 
Z<ttnanda eı kin bir mütefekkir 
ve hayret efza hir stilist ol
makla beraber deı in bir psi
kolog ohu·ak ta ~]'°11'ü1ınüşlür. 

Tekmil tabsilini Paris'te 
Condorcet lisesinde yaptı. Ora
da ıne~hıır <levlet adamı An
ılre Tanlicıı 'ııiiıı rakibi ııldu 
ro .. r~toriktcn hüyiik bir §eref 
n~ukafatı aldı. SOl'uonne\la 
hır kaç sene gı~~i r di. 1 leriJe 
oı·aua müteaddit defalar kon:
feransçı olarak ulkı"llanacak ve 
ınCıhinı seauslara ~ baskanlık 
edecektir. 1907 de Hel~etius, 
Edebiyat, XVUI ncı Aıırda 
~ra~ıız F elıef e.( ve Sosyetesi 
uzerıuc gı'irü 1 lül ii akisler ıı yan
<lıı·n 11 tezi ile Edebi y;q JJol~
todu ğu ünvanını kazandl· E
cole A,lsııcie!rne ve College 
Clıapt::ıl da felsefo ve edebiyat 
~kullu. Türlü gazoıelerle bir
lıkte çalıştı. Bilhnssa tabiler 
nezdinde lıiı· çok cdebi,·aı, aı· 
8 l . . , 
~ nsy.) ojı. kolleksion veya yımını 
ıdare _ettı. Aynı zamanda par
lak hır şekilde Jikir Ye snnnt
\uki Yc.nijik lıarekelterinc i§ti
rnk euı yordı ı. Hö\'len• Theatre 
Civlque'in ve d~lıa sonra ıı
muma föidesi, anı1lar. müze
ler, ati'ılyelerde ziraret - knn
f~rqn !aı·1~.1a ıanınınıs ilk ce
miyet cılan Ye nilıayeİ ]u~k::ıııı 
ol<lı~~ıı 1:1\ı t poıır Tnııs'un 
heJJı başlı cnulaııdınql:\nnd~uı 
oldu. Çalışmalarının clıemmi
yeti oııa Fakültelerin Yolunu 
Y~ı\ s~k. Tedl'isat istiş~ı e ko· 
mıte~ının nıüıtetik biı' kararile 
nçmı~tı. Ameı·ika biı:lesik uav-
letl ··ı u ~ eı 1 O -''\anad:ıda Franııı: ih-
lllAlt, Franıı~ dehası ve ruhu 
lıakkınlla kamaşıırıcı bir kon
feı·ans sel'isi verdi. 

v Seı·bes fikirli filan fakat 
c~1 <re h s d 1 . 1 " ' ~ cmo \t·ası erde viıprl-
fl!tlŞJ .ıcnbeden ycniliklet'cİe de
~t - bır· ~·~kilde dlişünen AllıGrt 
b.eını lül'lü bakanlıklarda k:ı· 
ı~e şefi ve M. Clerneıı1el'in 

Ça ışkan al'kadaşı ohrak, lıer 
ne bd·ıı· · · · · d ' ' ısmmı gı?.leycrek ise 

e, çok ferasetli hiı· relıber 
0'llu. Dt'sı la ı·ı ·· ·· 1 ' ı aunun ona 
lorçlıı. ol<lıığıı m(ilıim mües~ 
~s_el~ı·ı bili der· ı\ ilrn vet 1925 
ı eıvıııı ' · 
ır · san atbr Serı:risinüı 1 ?Pagnııua \'e ı es mi kabul 

tnudü .·· 
bul 1 u ve melıaı et ve nz 

1111.ur canlandınrı Ya ıflııq
~~ hır harika göstcrdi~i ı 93 ı 
LtrPkılU?n . Colonlale'lnln Ar

orrıı)erı oldn. 

1 .. , Dunııııla beraber A\lıert 
ı ~eırrı az az ruüteaduil eserler
e rrıaı·nfiret kazarımıstı. 

~ 

" 9aiı· nlarnk Poeme d' Ame 

la~·alt.. Orıueihin mu ha rr il'i o
t~ tanınıyor. Poem~ d' Ame' 

' nesl'et c -· snnı 4k· ll{J zaman ediblede 
at ,\der 1 . 

lllüsı 1.. rnaa memnımıye 
rn · e ızı olan muzta .. ip liriz-

ıne lıa k . 
sirn < yran ·aldılar . Edebi 

f-lsının esaslı lıatlaı mdaıı 

Yazan : J. N. MURRAY 
Çeviren: H. R. AKYÜREK 

biri olaıı zarilane j.,tilız:l ile 
lıuşırnetiıı, fantezi ile ateşli 
lıassasiyelin kanşnıası lınşa 
gitti . n Yakıl M. I lcnr i de 
negııier ilk şiiderındt1 !1 itibıı
ren onıııı öz~i'ıı' Yüs'ati kari
hasının ve ( aJwnktal' molan
krılisi ) nin hdıııı a lıyoruıı. 
Rodeubadı onn : ( Siz, yük· 
~elmesi mubaldrnk olan büyük, 
içdem bir şaiı <;İniz ) diyor:dıı : 
Mallarıne bir Poeıne d' Aıne' 
da ( h\t it, acıklı bir kitari ~a
iı ane hir şekilde çiftlrşrn mli-
1.ıkal bir biı-lik) bııbrak bil . 
diriyonlıı : ( ~fısralanım;J1.ııı 
her biri bir tcbessiim veya bi1 
ig çekişidi ı · . Bütün IJıı d<l gü
zel rumuzlar halinJo, içdem 
bir letafetle ve malırenınnc 
hir ton ü~edne ). 

Çok faal biı· hayala ıağ·
men Albeı· l Kei ın ·~n tefokki'ı
ı·üpde sanelel'in <tkışı ile yük
sek vo esraronµ.iz lıir ilhanı, 
tekmil buş şölın~tlerden çekin
gen fakat kat'ı tar;.:rnJan kıs
kanç biı· rulı olgıınhıştı. L'ür
gueil, Satan et leı Anges onu 
en asil Fransı.1, şairleri sırası· 
na koyııyor. Şiiıforinue fikir 
kuv\'elini lüfız kuvrntine ka
rıştırıyoı·. Gaddar lwraL kar
~ısımfa müıefekkiı ·iıı ıılviyeti
nın, kedel' Ye giinalılanlaıı 
Joğ.'ln Leknıil ümilsizlildcriıı, 
ihıirasm gi:iz kam~~lınna\arilc 
~ııçkıı ıkl:ırrnın, su.hi\ ve ·hala-; 
ı\ah kı;rıuimuŞ bir ınütcle~kire 
~eylaııın i!lıaın eıtiği tekmil 
isyanlal'ın Ye kcın sail'jıı idea 1 

ile J~tirakindoıı dog•:1n hı'"ıll\ıı 
istiğı·Jklann leı'Ciiımıııı oluyor. 
Le Pcılaiı Solitaire, L'Ogresse 

Les Amants My~~(~u~i~ i,.Q 
Sirtne, Le Mausolee, Damna

tion gibi şiirler lınklı olarn k 
me~lıııı· k::ılmışlanlır va trajik 
veya lıicvamiz ilhammrn ş1lıi
didirler. 

Devir deYİl' romancı, lıi
kaycci, filozcıf ve mLinak~ü 
nlaq Allıert [\E.im daima lıer 
ş11yden önce yanılmaz bir ~e
kilde ifade edilen fakat fikir 
ve lıisleı i tıkihen değişen can. 
lı, mi'ıhtez bir san'atlc me~gııl 
g'ÖrÜOÜ)'OI'• 

Mu lıa yyi ri 1 ükul 
tıkla ve 1e\·kallldc 

hir man
IJi ı · faıı tezi 

1 ' 

ile )'<lzılınış olan lıikfıyeleri 
veya tebessüm ve kelıım göz 
yaşl:uile Jolu ı ılan s:ıdc nu
velleri onda ke:-,kiıı gc'jı Cışlü 
bfr muh·ırriı-in. ayni zamanda 
idealist vo scntil.. bir mütefek
kirleriıı mevcııdi yetini göster
diler.· ( Ciaq Çonteı Hypothe. 
trques, Ma Terre d' Alsace 
et autres c~ntes.) 

Hoınanlan Jerinliği acılık 
Ye mel'hametle biı leşıiriyoıfar. 
La Redemption de Nini inti
şar elliği zaman Octavn Mi
r~t.lean hu kitabı ( ycp yeııi 
b~r ~ıassa siyctlı• çok güzel ) 
dı ye ılan ecJi ynr ve M. Lucien 
Desı'}ffes ile .ı. K. Iluy~mans 
( rayilıasını Ye lezzetli tcfeıTu. 
atım ) methediyorc.lu. 

- Bitmedi ~ 

Hakkın Sesi 

Sedat Ataman' a Son Cevap 
- Baş tarafı 1 iaci sahifede -

Biz geçen sayımızda buna 
dokundugumuz için mi 35000 
baskıdan bu sefer (1000) e 
indin!. Mamafih bunada ina
nan yok ya ne ise... Çünkü· 
Bir gazete ll ncak sermaye 
karşılığı çıkar. Senin gazete
ciğinin ise 1000 baskı yapa bil
mesi ve yeni yeni klişeler 

basabilmesi için her halde 

6 - Gazetemizin ilk çıkış 
tarihi ile bu yıllardı\ ne gibi 
§erait altında D<'Şriyat alanı
na atıldığmı başta en büyük
lerimiz olduğu halde herkes 
biliyor. 

Sen o sıralarda kim bilir 
gene nerelerde idin ki : Bütün 
bunlardan haberin yok •. Hak· 
km sesi o günden bugüne 
kadar açı le bir af ın, çok gür 

bir kaç bin lira sermaye is· bir sesle yurda ve yurttaşlara 
ter, Gerçi bastığın klişeler- lfar§ı olan ödevini yapmaya 
den bir çoğunda Belediyenin çafıı1 yor ve çalışacaktır da ... 
de hakkı olduğunu biliyoruz. 7- Gazetemize 24 puntu 
Fövle olmasaa bile Vagunli- ile neden ilan dizdiğimizi 
den çimlendi~ln paraların da. (halkı avlamaktan gayri bir 

hi buna yetmiyHeği meydıın- dü~ünce ile hareket etmiyen) 
da olan bir h'\kikeltır. senin gibi meşhur reklamcıla-

4 Sonra j ( lnsta il<en 113.· rın söylemesioe ve bu husus· 
na ait bir k l't'"rİ habet!iı ta bıle bıle tecahülden gel. 
bast•ğımızdrn dem vu~m .. ğl\ mesine hayret ediyoruz . Pek 
kalkmıfsınl Her ve.k .tl<l gıbi ala biliyorsun ki: ilan müşte· 
gene sapıtmaya bt>şlamı~sın. rının ir.teğine göre btt&ılır. 
Bu f ~l de doğı ultsana a üs - Sırasında hatta 36 puntu ile 
tad! Hasta iken eleği). ioledi- basılan ilanlara hiç mi rast-
ğin suçlard~n dolayi hapishe. lamadın? Mamafih senin her 
neye tıkıldığın sıralarda ( ktı bakışın her adım atııın ve 
bunu galiba, i§ino gelmedi~i hatta yürüyü§üne bile gizli 
f~in söylemeye sılcılıyorsun ) 

maks. llar güttüğünü biliyoruz 
Yeni Fikir ark{'daş•mızfl ait ve bilenlerde pek çoktur. 
bir kliıenfn gazdemizde çık- Hem · de (2$) yıl (!) hocalık, 
tı~ını hatırlıyoruz. Ve Yeni 
Fikirle aramızda her vakit bir o kadarda. gazetecilik ve 

bu gibi değJştlrme iş' ~rfnin matbaacılık idd(eGında bulu· 
yapıldığım da hepimiz Liliyo. nan seQin gibi üstadlar üstadı 
ruz, netekim ~eni~ d~, ıarka- nasıl oluyorda 16 lıkl~, 12 
dl:l~ım Musa Ataıtan almak puntunuo ne demek olduğunu 
için yalvarıp yakardığın kli- hala öğrenemiyor? Bi:ıde 
oelerimiz gibi .. Ga zeteciği· ber çeşit ilfl:n baıılır. Resmi 
nin kolekslyonur.u karı~tır~ il<lnların bir çoğu da istejje 
cak o\urı;an bµn\l görec~ksin göredir amma senin gibi uçarı 
ve görmekle de ( senin için palavracıların yazıldığı şekil· 

mevzubahs olamaz ya haydı de resmi dairelere ait 24 lük 
yaliayım ) belki bir parça el· tlammız yoktur. Bunu iddia· 
sun yüzUn kııarmıı olacakhr. ya devam edersen seni isbata 

Sana ait olduğunu iddia davet ediyoruz. Hal<ktn ıesi-
eltiğin parli bayrağı klişesi nin gündelik çıktığını güren 
acaba Bizim Matbaada ne l\.. ve itlerinin de bir an evvel 
rıyordt\? yilrümestni istiyen resmi dai-

S- Hocahk çok yüksek ve relerin ve hususi iş sal.ipleri-
ıerefli bir meslektir. Ancak nin dahi ilanlarını gazetemize 
bu ıerefli mesleği hüsnü isti- göndermeleri bizim bu yaman 
mal edebilenler için.. üsta.dımızı fazla tela~landırmış 

Yoksa mikrop bulayım di- olacak ki : Mütemadiyen sa-
ye mikroskop arayarak otla· ytklayıp duruyor. Herkes işi· 
lığı bula.şllran ve bQ yüıden nin bir an evvel olmasını 
d~ mektepten atılan senin ister. Senin on günde bir 
gibi öğretmenler için değil.. çıkan gazeteciğine i 1An vere· 
25 yıllık hocalıktan bahseden yim diye kendi iş1erinin geri 
Atamana gazetecilik, acente- kalmasma ve bu yüzden za· 
lik, hatta mahkemede nğzile rara uğramasına kimse razı 
itiraf ettiği gibi Rusya kaçak değildir. Anladm mı koca 
çılığı itlerini de bu uzuh yıl- palavracı! İşte yalnız bu hu· 
lara katmışmıdır? diye acaba ıusta pek yaya lrnlmıı bu1u-

sorabiti~miyiz?- nu} orsun ! Beyhude yere öteye 

beriye hücum edip çatmaya 
kalkışma !. .. 

Eğer attığın palavra ve 
hezeynnlarla etrafındakilerin 
ürkeklik göstereceklerini sa
nıyorsan çok aldanırsın ! Bu 
hezeyanlar; eğer sendeki o 
eski buhran neticesi h~zeyan. 
lardansa teskini ıçın daha 
birkaç adalin olsun fazla yut
mağa çalış ki: Muztar ip ol
mayasın ! Yoksa iki lira ilan 
parası alayım derken Beled!ye 
salonunda gürültü çıkararak 

yapmacık baygınhklar geçirüp 
ve nihayet yaptığın hakaret· 
ler yüzünden kapı dışarı atıl· 
dığm zamanları unutma!.. 
Tekerrürü çok fenadır. Sonra 
ilan vermezler sana ! .. 

8-Sana evve1c!de söyle
miştik: biz gazeteciliği senin 
gibi menfaat karşılığı olarak 
yapmıyoruz. Hele gazetemizi 
60 paraya. indirmek seni hiç 
üzmesin. Çünkü : Senin min
cik varakparene rekabet et· 
mek aklımızdan bile geçmez 
ve bunu küçüldük sayarız. 
Zaten aramızdaki içtimai va. 
ziyet farkı da bunun böyle 
sayılmaaını icabettirmektedir. 
Gazetemizi altmış paraya ni
çin indirdik biliyormusun ? 
Halk okusun ve ucuz okuma· 
ya fırsat bulsun diye... Bunu 
öyle yapme1,k için bizi bir 
çokları da teşvik ( ltiler. 

Yavcz hırsız ev sahibini 
bastırır derler. Bizim koca. 

Ataman da öyle yapıyor. Asıl 
rekabet ve kıskançlık hissi ile 
hareket edişine §aheser bir 
misal gösterelim : 

1 l Eylul Bursanın kurtu. 
luı günü çıkardıgım1z 6 sahi
felik gazetelerimizi müvezzi
Ierden almıs ve kendi dükka· 
nına hapsederek. ellerine 
Buru seslerini tutuıturmak 
adiJiğtni irtikap etmfttir, 8 U• 

da mı insanlığa, memlekete 
ve halka hizmet !? .. 

9 - Birçok yerlerden yar
dım gördüğümüzü ileri s-üren 
Ataman düşünmtyor ki: Yar· 
dım gördüğümüzü söylemekle 
gazetemizin memlekete haki· 
katen faydalı olduğunu bizzat 
itiraf etml~ bulunuyor. Ztra : 
Yuıda faydalı olmasaydık 
bize yardım eden bulunmaz• 
dı. İ9te Ataman . cenaplarma 
son cevabımız .... 

DERVİŞ EDESEN __ _..,. ... ------~·"···--·--Mtl----.~---~--
Mudanya inal müdürlüğünden : 

Hükumet konağının iki tarafını..Ltn yapıhıcak 
ilaveten inşaat için n88 lira bedell kc ş f'li 1 l - Ü 

93;) tarihinden 26 - 9 - ():Jj tarılıine ınüsaJ\f 
perşenbe günü saat lü ya ka<.Lır 1.:k~iltrneye l\on
muştur . 

Fenni şartnamepdacı ve n1nk -t vt klt>r·i g örnıd< 
üzre her gün ı\1al n1üdür1üğne rnürac<.~at ları. 
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Bursa akşam sanat okulu 
Direktörlüğünden : 

Bur~a Akşam Sanat Okulu 30 - 9 - 935 pazartesi .günü 
derslere başhyacaktır. İsteklilerin kayıtlarrnı yaphrmak 
üzere okul direktörlüğüne başvurmaları. 

AA••···-----
DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı 

~·-
Muayenehane: 

Bizim Matb:ı:ı karşısı No. 30 

- - • .-z 

Hastalarını hergün kabul 

eder . Telefon 64 
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Acele s alılık ev 
flptediye karşısrnda ko~ 

zahaı11 iist kapısına bitişik 
190 metre murabbaı arsası 
olRn iki kat üzerine yapıl
mış 29 numaralı bir ev sa
tılıktır. isteklilerin ulucami 
karşısında merkez oteli mü 
dürüyetine müracaatları 



B 

Bursa Ziraat mektebi 
üd•Prlüğli 

Cin i nııklaı ı 
B lıeruı1n Fııtı 

Liı·ı r. 
l~Jbı • 5 J l ıhrnı 
A y:lkk-ı bı 5 ı çıfi 
l\a,kd 50 a 1 •t 

16 
4, 5 J 
1. 50 

malen Selime cenuben Halit 
ile çevrili .. 9 dönüm tarla 


