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Köy bayramları 
vvvv ı/VV.,.. 

Partimizin Halkçılık um 
d.esinin YUrd içinde kökleıme· 
sıne f.n çok yardım edecek 
kurum · Bu partinin kanatları 
altında çalııan Halk evleridir. 

l On Yedi milyonluk bir küt-
eyf Yo\da ve duyguda birleı

direcek olan yuva bu evlerdir. 
au Özü kavrayan evlerımizin 
gösterdikleri varhk ve elde 

~~t~kleri verim hepimize bir 
ogunme payı vermektedir . 
Halk evlerinin köycülük prog
ramında önemli itlerden birisi 
k~ b 

oy ayramlarıdır . Köy bay. 
randarı yalnız tehirli ile köy . 
lüyü birbirine kaynaıdırmak 
veya köylüye eyi bir güo ge• 
çlrmek için yapılmaz. Bu bay
r~mların amacı ; Türk köylüsü 
nu beraber harekete getirmek, 
duyuılarinı birleıtirmek ve 
inançlarını tazelemek için ya_ 
Pılır · Bu biçimde topluluğu 
ve topluluğun değerini anlayan 
k'" 1 .. h 

oy u er hangi bir f f içinde 
loplanmağı ve beraber yürü· 
meği kavrarsa toplulukla ya
pılrnaı, gereken bütün işlerde 
bu alııkanlağa uyarak illen2-
len amaç istenilen dakikada 
elde edilebilir . İıte Mudanya 
Halk evinin geçen hafta yalı 
çiftlik köyünün harmanlık ye

~inde Yaptığı dördüncü köy 
•Yramında bu amaca yaklaı · 

mııtır · Bütün köylü toplu , 
ne ' ı· 
l 1 e 1 v~ ıuurlu olarak top-
anta Yerine birbirlerile yarıı 
ederceıine kusursuz bir dü
zenle gelerek ilbay ve saylav. 
larırnıza ayrı ayra takdim edi
liyor· Her· köy kendine ayrı 
lan Y~rl alıyor ve bu toplan
tıdan umduğunu görmek için 
btr fey bekliyordu . 

8'" "k .. uyu onderinıiztn fıare. 
tile ParUrnfzln köye ve köylü. 
Ye verdiği önemlikle köylüye 
kendi be l• vi k n ıg ni tanıtmak ba. 

k•rnından atılan bu adımı ül
üm·· h 

uz uabma bir utku aa. 
Y•rız • 

._ Cumhuriyetin doğuıuna 
•adar b li~ d I en gln en uzaklaştırı· 
ın Türk k'" ı ·· .. b 

1 1 d oy usu , u yurd 
ç n eki Y I 1 -1 er n ve odevioi an-
i~dıfı gün köylerden bekledi

.. 11112 RÜneı doğacak ve bu 

:u;eı Türk yurdu gelecek 
a ın cenneti olacaktır 

8 . 
terle ayrarna gelen köylülerin 

- Çevrelenen ak alınlı 
YUzlerı bı b 
Parlaklı ze üyük yarının 
köylü l•nı müjdeliyordu. Her 
l.. duruı ve bakııile bize ... ze .. d 
d umı ler veriyordu • Bu 
'-uruırı kar1111nda duyduğumuz 
l(tvanç bı 
ki zinıde ülkü yolunda 
"•r çalıırnamızı hızlandırdı , ,,"4 •na .. .. l 
ladı . OÇoz~ mez bağlarla bağ. 
•- ~ l ç dort bin kiılli k bir •oy ü le 
top) ütles\nln bir iıaretle 

ınnıa.ı b h lc,d ı, ıa a dan akıama 
•r ta111 b 

b•ılıltkı ir diıJplin ve ağır 
-.e eıı a dinlemeıi , gülmesi 

Mısırlı gazeteci 
ne diyor? 

Şehrimize geldiğini bildir· 
diğimiz Mısır gnetecilerinden 
Fatma Nimet Raıit bir köy 
gezisi yapmış ve Uludağa 

çıktıktan sonra şehrimize 
dönmüıtür. Değerli meslekta· 
ı m :z Fatma Nimet Raşidin 

refakatinde bulunan diğer 

meslektaşımız (Cumhuriyet)in 
Adiubnba muhabiri z~ki Ad. 
ğabay dün bizim adımıza 
Fatma Nin et Raıitle bir mü· 
lakat yapmış ve bunları bize 
aynen nakletmiştir. Bunu 
yazıyoıuz: 

Diyor ki: 
" - G ü z e 1 Bursanın, 

g ü z e 1 havasını bu
landıran matbuat fırtınaıının 
gözlerime. gözlerimden k.41-
bimin derinliklerine akseden 
müessif dedikodular ve çeke· 
memezliklerin sebebini araya· 
cak değilim. Yalnız beni göy
nümün en derin yerinden ya· 
ralayan bu ayrılığın (aylar
danberl kıymetli Türk matbu. 
al cemiyetinin gerek tetkik 
seyl\ha\larım , ve gereks& mir 
Jakat)arım hususunda göster. 
diğl çok yakın alakanın, çok 
derın izlerinden bir parçasın1 

göstermek mecburiyetinde 
bıraktı! .. . ) Tarafeynin kaba
hatini aramadan diğer gezdi 
ğim ıehirlerdeltl kıymetli ar
kadaılarının ahengine uyma· 
larını candan dilediğim bu 
meslektaşlarırnının birbirlerini 
çekememezllğine sr bep nedir 
acaba? .. 

Güzel vatanlarında, tabi· 
atın halk ettiği binblr güzel· 
lik diyarı olan güzel Bunanın 
milli eavaıtan kalan derin 
yaralarını sarmalda ve onlara 
çare aramakla mükellef olduk-

ları ha ş döndürücü inklapla · 
rının kapı sına uymalnn farz 
olan bu kı} metli zamanlarını 
birbirlerine çatmakla geçir
melerine, kardef bir milletin 
ferdi olmaklığım itibarile 
göynüm razı olmıyor. 

SON TELGRAFL~R 
İtalya Afrikaya. Asker 
sevkine devam ediyor 

Roma 26 (A A .) - Po poloditalyn gazetesi ynzdığı bir Be l
gede dıyor ki : Ccnevren'n gülünç t ek lifler inde n sonra İta l ya 
bütün ha drsc-le re kuş• gelmeye he.zırdı r . O mtnfaatlarını ve 
h " kla rmı h m a m en korum"sını b ilecektir. Bundan ötürü Af. 
rikaya asker S"'vk•yu t ıni'\ d~vam e t mektedir . 

taatını 

zaruri göreceği 
edeceğini ilave 

Rhdtıı:"rn:ıı köylümüı.ün er. 

heYec,~1:0s~er1r İ Çüokü dün B • t t Jdu 
1.tıl,n T- Urtu Uf aavaıına ır soyguncu u u )lireıı d urk köylüsü bu gün _ Sonu ikinci sahifede -

canın ° e hııdığı ayni heye- Geçen h fta Bursa He Eskişehir arasında ve Karal<öy yolu 
Qıy0, v9erd•fi neı'e ile topla. üzerinde bir soygun olduğunu ve bu soygunda ilci otobüs yol-

• a diılne kıymet verildiğiııi her b 
1 

ld ğ yazmı ıı: tık da • 11111 Yrarn, yapıyor yarın- cu ile 10 kadar arabada ulunan arın 11oyu u unu .- · 
.. , zaman, her yerde ve her itde Ed ld ğ ı · t " e bu sot r.unu GllcGıG neı e ve toylulukla Dün Y arilbay ipten a ı ımız ma uma a gor • ô 

" ne 9aracak anlayabilıin • yapanlardan biri tutulmuıtur. DJğerlerJnin de eşkalleri tes· •et · · · 

1-f SAGA 
OLA 

epçe 
İzmirde ihtiyar bir teyzemiz 

var .. Gün görmüş, feleğ in bin 
türlü çenberinden geçmf~ ot. 
duğunu a nlata anlata bitiremi· 
yen bu bayancığa ihtiyar de
d isemde a :ılun asırlık ihtiyar· 
la rdan sanmayın onu.. Olsa 
olsa ancak 55 ile 60 arasında 
ya var ya yok.. Gerçi; (ünl· 
versfte) nin (s) ni nden bile 
haberi yoktur amma, kendi· 
sile bir parçacık olsun - gö· 
rü~tünüz mü değme tarihçile• 
re bile taı çıkartacak üstad• 
lar Birasında aanıraınız.. Ec· 
dallan ahfada sırasile gelmff 
nekadar hataya, masal, riva
yet, doğru, yanlıf, değerli, 
değersiz ata sözleri duymu11& 
topunu kafasına sıidırmıf •• 
Fırsat buldukça ve her sıra
sını girdikçe önüne gelene 
anlatmaktan hiç de çekinmt· 
yor. Heccav mı heccav, niik · 
tedan mı nektedan.. Elhasıl 

cidden çok yamnn hır bayan• 
dır o .•. 

Geçenlerde birkaç banyô 
a lma k için Bursaya gelmtıti. 
Ziyaretine gittim. Hoı beıten 
sonra bir sırasını getirerek 
ne itle uğraı tığımı sordu, 

Şimdilik gazetecilik yapı
yoruz dedim. Gezelecilik mi ? 
diyerek kahkahayı bastı .. 

- Niçin güldünüz. Y okıa 
muvafık bulmadınız mı dedim. 

Hayır, dedi. Bence gaze· 
tecilik bilenler ve anlayanlar 
iç in çok ş erefli bir meslektir. 
Yalnız, muhitin bütün kapla· 
rına uymak şartiyle. Söyle 
ba kayım şimdi. Siz gazeteci
ler bu iıt tamamı tamamma 
yapabilirmislniz ?. dedi. Onun 
bu sorgusuna karıı bir ıeyler 
söylemeğe çal rş tı samda buna· 
da meydan bırakmadan gene 
bir düzüye anlatma~a baıladı. 

Ben, dedi. Siz gazetecileri 
neye benzetf yoıum biliyor · 
mısın. Uzun sa pl ı , geniı ağızla 
kepçeler yok mu ? İşte onlara. 
Havad is bulmak içln her ta
rafa uzanı r, oturdugunuz 
masadan tı pkı büyük bir ka• 
zan a benzf yen memleketin 
dört bucağı na el uzatmaia 
çalışıyorsunuz. Ha bugünler• 
deki İtalyan - Habeı dava11 
münasebe tiyle; birbirine uy· 
nııyau muha lağalı neşriyata· 

nızla d urgun bir ha lde olan 
ve daima sükun içinde yaıa• 
m a k istlyen dünya milletlerini 
bile birbirine katmıyacagınız 
ne malfim .• 

Dilerim tanrıdan.. Kimse· 
leri sizingibilerlo dıline dü• 
fÜrmesin dedi. Kimsenin söz 
söyle mesine meydan bırak· 
mıyan bu sayın tezeye veda 
ettikten sonra d a hi ta uzak
la ra k adar a kseden g ür sesi
nin halıi kulaklarımı tırma· 
la -:lığını h is ediyordum. 

ACEM KILICI 

20 -LK 
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•t ld : Her k6yla ; ken- K6ylü bit edilmlttir. Onlar da yakalanmak üzere bulunmaktadırlar. 
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Müzevirlik, fitnecililt, fesat
çılık, kıskançlık, çekememez 
lik, dediliOduculuk, riya, iki 
yüzlülük ve daha una benzer 
bir çok kötü huylar vardır ki: 
Bunların fenalığı yalnız sa
hiplerine aid değil bütün bir 
sosyeteye şamildir . 

Fakat nede olsa sosyete 
içinde yaşayan bu glbilerl el
lerinden tutup eyiliği doğru 

götürmek her aklı başında in· 
sanın bir insanlık ödevidir . 

Gerçi : ( Can çıkmayınca 
huy çıkmaz ! ) diye çok doğru 
bir ata sözüde vardır . 

Ve bu ata sözünün amacı; 
kötü huylardır . Ama ; biz bu
nu ne olduğu gtbi kabul ede
ceğiz, nede tamamen akflinf 
isbata çalı acoğız .. 

Çünkü : Kötü huylu ve lcö
tülüğe alışan bir insan artık 

bu huyundan l<olay kolay ge
çemezsede onu sosyete tcrbi
yesile, ahliik terbiyesile ve 
n f ha yet kanun gücile doğru 
yola ve eyiliğe döndürmenin 
imkanı vardır • 

Mesela : Bir dedikoduya 
kulak kabartmak, söylenenlere 
karşı biraz olsun ilgilenmek ; 
dedikoduculu~u körüklemek 
ve teşvJk etmek demektir . 
Bunun al{Sİ yı>pılır ve dediko
duya kulak bile asılmazsa 
bittabi orta yerde dedikodu 
culuk kalmaz . Her hangi bir 
kıskançlık duygusunu ve ha
reketini sezdiğinfz gün bunun 
önüne geçmeyi bir ödev say-

mayarak onu alloşlarsanız 
yn "'ın sizinde başınıza gelir ve 
sizde kıskanmaya batlarsınız .. 

Fesad insanlRr vardır mü
temadiyen ortalığı lcarıştırır 

dururlar . Bunların yaptıldarı 

bu karıştırıcılık ne kendilerine 
bir as:ğ ( menfaat ) temin 
eder. nede sosyeteye .... Bil'a· 
kis hem kendtleri zarar gö
rürler hem fesadhğa hedef 
ulanlar .... 

Sosyetede birine hoo gö. 
rünüpde onun arkasından ku. 
yusunu kazmaya çalışanlar 

bulunabilir . Bunların yaptık· 

ları iki yüzlülükten ileri git
miş hl r ahlal<s1zlıktır • 

* • * 
liu saydıklarımız gibi bü. 

tün öteki kötü huylarda böy
ledir • Fena bir harekete ve 
fena bir huya seyirci kaldı
ğınız güıı bütün bu fenalıklar 
hızını alıp yürümiye başlamı§ 
bulunur ki : ileri dü§ünceli ve 
ıleri nhlaklı ioMnlar için el
bette bunun böyle olması ka
dar insanlığa sığmayan ve 
yaraşmayan bir şey yoktur , 
İnsan zaten :raradılışda kötü
lüğe daha çok meyyaldir . 
ona daha çabuk alışır, fakat 
bundan koJay lrnlay geçemez ... 

Binaenaleyh insanlığı 1ük
se]t mek ve sosyete içindeki 

ahlak düşkünlüklerini düzelt
mek hf"pimize dü§"l1 {01r önem 
li bir ödevdir • 

Musa Ataş -----··-----·-··---
Dağ e da "'da por 

Pr. Dr. Nüzhet Şakir 
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Dağın bizzat bu reaksiyon. 
ları ekzerslz yapılmakla faz·
lalaştırılırsa elbetteki vücudun 
çalııma ve işleme lrndreli daw 
ha çok arttmlmışolur. Ancak 
yeterki bütün bu l~leyecek U· 

zuvlar tam bu i~l~ri görecek 
vaziyette bulunsunlar 

Memleketimizde dağcılık 

inkişafı baş?arken evvela bu 
cihetlerin klüpler tarafından 
iyice bilinmesi ve bütün spor 
işleri gibi dağcılık işininde bir 
sıhhat, hayat meselesi olduğu 
ve bunun da hekimlikle sıkı 

alaka ve fşth'akı olması lazım· 
geldiği unutulmamalıdır. 

Şimdiye kadar hekimsiz 
sporun, bütün Avrupa mem· 
leketlerinde dahi arzu edtlen 

Daima 1 alıatsıı edivoı ıırn. 
1şte -.imdi, ~·ı ı.fal,ilrn. hile .• 
Ile.r lı:ıldc hu hnı el,etiımlPn 
dolayı hana giiceıııniynr Ye 
heni af cdiyoısunuz dc~il mi~ 

:\emıiıı çapkııı bir teLr -
süınle sualinin cevabrnı ht:k
liyoıdıı. l\ iı.dıd kalbinde fıı -
tınal u kcıpaınn lıi-.l~ı in lıe~ t..
canilu : 

- Ç(lk rica crf el'İ nı l\ er· 
min, ben rrsmiyeti lıiç 5'CV

mem. 13-ılıu'lııs ayni aileye 
ıncnsu ıı iki genç .u·.ısında , )
luı sa.. nf' ıniycti bıı ::tkdıın. 
Ye nıÜScl it .. rc.l 11 Sl111iz. 

~ermin f,n ı i;tk bir kcılıbl.a 
fü lalar ak ke~ti : 

ı l li n 

randmanı vermediği, son se
nelerdeki §İl<ayetlerden anla· 
!1' ima ktndır. 

Bunun sebebi, sporun bir 
vücut terbiyesi olduğunun ve 
vücudu tabii bir şekilde f§let
mektcn başka bir' şey o'ma 
dığınm unutulmuş bulunme ısı· 
dır. Hiç bir znman spor at
letlik demek değildir. 

Beden terbiyesi ancak be· 
deni bilenler tarafından yapı · 
lır. Bedeni ve bedenin nasıl 

i§lcdiğini ve nasıl işlemesi fa
zımgeldiğlni bilenler itıe ancak 
hekimlerdir. Bu sebE'ple spor 
i~i hekimlik işidir. Ve spor 
tababeUn bir şubesinden baş. 
ka bir şey değildir. Jimnaz 
dediğimiz teknislyenler itleri -

katbl' tallı soyliyt11 unuz. Bl'ıı 
de aynı fikirdt1yim.. Batra 
hunu bİıe f'lık d.ılıa pvvel tt'l.,:
lif etmek i~ıiyoıduyı ama .. 

Sııc;tıı . . Olııün ııazrlar la 
l\üzhct'c luk.uak hoyııunu 
buktti. 

• ·uzh 1 t lıe\t1cnnla titıc,·or, 
k ıllıiııin koı>:ıc-.ıkmıs rTİbi rır-

.. !"' 

pındı~mı hıı...sedıyoı d'I : 
- Xer min, dedi; emiıı olu

rnız ki .. 
Nt1 rmin hinfoııbir c JııııJıi. 

nıiııi ıniı.ı ti\ ruvle Yanı ha:-.ııı-. . . 
da yürlıyL1ll 1'üzlıetin tığzını 
kap.ıyaı.ık suzünü k '-Iİ ve: 

- Yoook, ı esnıiyeı i kal
dırJık ar tık . Hesmiyet yok 
samimi\'el \aı.. Bundan 
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Türkiyede 
İzcilere bir örnek 

E bise a •• 

Kültür hakanlığı yeni bir 
izcilik talimııtnamesi hazırla

mıştır . Bu talimatnameye na
zaran bütün Türldyedeki izci. 
ler ayni elbiseyi giyeceklerdir. 
Tesbit edilen elbise kırmızı 

fülar nefti bir cakettir . Pan
talon meselesi henüz halledil· 
meml§tir. 

renler e ucuzluk 
Devlet demir yolları, jşçl

lik ·için bir yerden bir yere 
gitmek lstfyen halkımıza de. 
miryolu biletlerinde yüzde 
yetmiş ucuzluk kabul etti . 
Beş arkadnı olmak vtya daha 
az olursa bt>ş kişinin parasını 

vermek şnrtile Erzurum-Sa. 
rıkamış, Buna - Mudanya ve 
Samsun sahil hatlarından 

başka bütün Devlet demiryol
larında i§ bulmak veya işten 

dönmek üzere gidip gelecekler 
1 

yüz kuruı yerine 30 kurut 
verecek lerdlr • 

Esnaf ve 
Tüccarın 

Derdi ve dileği 
Derdi veya dileği olan 

esnaf ve tüccarlarımız 

dertlerini veya dileklerini 
bf ze kısaca bildirirlerse 

bu sütunda neşredeceğiz. 
ve dileklerine çare bul- , 
mak yollarını arayacağız. 

Adresin açık olma11 
şarttır. 

nl ancak hek(min kontrolü 
altında yapabilirler. 

O&ğ ve dağ sporu mesele· 
si ovadnkilerden çok güç ve 
tehlikelidir. fşe ehemmiyet ve· 
ı ilmezse, hesapsız me.ılyetle
rfnt saydığımız ve medeni 
memleketlerde herkest çeken, 
can atılan ve yüz binlerce ki· 
şlye sıhhat ve saadet sunan 
bu yol, diğer spor sahaların. 
da olduğu gibi, vücudumuzu 
hırpalamcık ve yıpratmaktan 

baoka bir §eye yoramaz. 

- Bitti -

rn h·wa s::tdı•cc Nermin di,·e
reksin.. 1 Io~ hen enden ·iki 
yaş büyüğüm aınrı; ııc ı·1r3ı·ı 
va ı ~ Beıı d~ 1'an·ı N Ozhet 
diYeeerrj ın • o • 

Sonra ı·o~lmn lıiı· ~esle : 
- Yaşasm samimiyet . 
])iye bağ!l'dı. 
:\üzlıct, du l:ıklal'ı uzeriııclo 

ate~lı ıı izler bımk tl'ak dola~aıı 
hu ınıni ınini eli lııllu bulıiıı 
ı ııhilc şıkaı ak : 

- Poki ~oı min, dedi. peki 
ar tık samimiyiz.. \'0 ilelebet 
iki arbJ,ı~ g-ibi , amimi ka
hc,ıjız. 

Neı min • \i1.lıetin orı söz
leı i üzerine deı·in hir gnğüs 
geçiı di ve : 

- İki aı bıbs µibi ... 
l:uınlt1 ..,in; tekrar el ti. 
.:\'LizlıcLiıı avuçlaıı arasında 

h~pis ohıı t•li, tatlı bir rrı~~ylc 
lilll3YOl'Ju . 

.. . . . . . . . . . . . . . . 

Bursa Kulübü 
Şehrimizdeki ( Bursa kulü

bünün ) Tayyare sineması ÜS· 

tündeki camlı kö§ke nakledi
lerek daha geni§ ve güzel bir 
ıekle sokulacağı haber alın
mıştır. 

Okullarda 
Hazırlık 

Şehrimizdekı ilk ve orta 
okullarda ikmal f mtihanları 
bitmfş ve yeni ders senesi 
için ay sonunda okulların açıl
ması hazırlıklarına baılanmıı· 
tır . Her okulda kayıdlarda 
yapılmıştır. 

Dünkü yağmur 
Evelki gün akıama doğru 

bozulan hava dün sabah açıl
mamıı ve 1.1aat beıden itibaren 
şehire ve civara bol .bir yağ
mur yağmıştır. Yağmur öğleye 
kadar süreksiz olarak yağmıı 
öğleden sonrada ara sıra kesil· 
mek suretlle devam etmiştir • 
Yağmur yüzünden bazı cad. 
delerden seller inmiştir • 

Setba§ı köprüsü civarıda 
sellerin sürüklediği çamur ve 
çakıllar içinde kalmııtır . Ma
ınafi Uraym t~mizlik amelesi 
yolu düzeltmiştir . Gece saat 
birde bir bora olmu§lur. 

Tarım Bankası 
tohum .verecek 
Tarım Bankası (Ziraat 

Bankası) bu yıl buğday ürü. 
nünün az olması dolayisile 
yardıma muhtaç olan köylü
lere tohumluk vermek için 
hazırlanmaktadır. 

Tarım bakanı 
Giresun da 

Tarım Bakam B. Muhlis 
Erkrem, yanında Tarım Ban· 
kası Genel direktörü B. Ke
mal Zaim ve uzmanlar oldu
ğu halde bu sabah Karadeniz 
vapurile Giresuna gitmiılerdir. 

Odun pazarı 
Uray ; odun pazarı yapıl. 

ması 1 çln metruk olan Şehre 

küstü mezarhğma toprak dol
durmaya baılamıştır • 

ikisinin ele g-1•1.leıi lıayreılc 
parlndı .. ~e ç:ılııık gölıni~ lcr. 
eli .. .:\erıniıı giiler·ek : 

- 1'c Ç:llııık geldik ayol, 
Jedi: hiç rın l amadırn .. 

:'\ üzhN tatlı biı· riipcfaıı 
uyaıwnlar gibi ınalızıırı : 

- S:'thi, bcıı dıJ liylc .. 
Sonra, y:l lııı z :l\'ı ı çlaı ıııı 

değil: bi'ııCııı lllC\"f'IHlıı\"etini 
ka\'ıır·aıı mini mini clı lıaı·a
reıle sıkıı. 

Şcl.ileııiıı kııuıırmıı~ hir 
canavar g ı b i köpü rcrek 
ııluran azgın sularını seyrc
drı leı ken . "eıınin • "iizhetiıı 
koluna ya51anıııı:;;: 

- Ne oluı· X iizlıet diye 
yalnmyurdu ; gelmişken §cl:\
luııin· dukuldi"ığii yere do çıb. 
lını. 

i\'orıninin lıcr söziiıHI, lıcr 
arzıısıınu kendi için bir emir 
tPl~\kki eden • • üzlıet : 

- Peki çıkalım Nermin, 

San'at okulları 
islih edilecek 
San'at mekteplerini islah 

için Fransa, Belçika ve Al
manyadan getirtilecek müte
hassıslar, bu mekteplerin dev· 
let sanaylile baıbaşa gitmesini 
temin edecek bir program 
hazırlıyacaktır. 

Sanat mektepleri idarel 
huıusiyele rden Kültür bakanlı· 
ğı idaresine geçtikten sonra, 
bakanlığın bu yıl büt · 
çesinden ekltyeceği bir miktar 
ile bu mektepler geniıle
tilecek ve laburatuvarlara 
Almanyanın Teknikum mek · 
teplerine muadil olacaktır .• 

Kültür bakanlığı okulları· 
mız üzerindeki ilk ıslahatı ge
niı mikyasta san'at mekteple
rimiz üzerinde tatbik etmeyi 
karar vermiştir. San'at mek. 
teplerlne asıl ihstisaa ve mes
lek devresin~ başlamadan ev
velki ihzari müddet artl•rıla 
caktır. Bu kısımlarda muvaf
fak olanlar esas kısma alına
caklardır. 

DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı 

._. ·-
Muayenehane : 

Bizim Matb3a karşısı No. 30 
... -.... 

Hastalarını hergün kabul 
eder . Telefon 64 

Mısırlı gazeteci 
Ne diyor? 
- Birinci sahifeden devam

daima yapmakta oldugu hu
dutsuz fedal<arlıkların bir ıah 
eserini ortaya atıyor. {Hakkm 
sesini bütün kalbim)e tebrik 
eder ve muvaffakıyet dilerken 
tabiatın bütan güzelliklerinin 
toplandığı güzel Bunanın gü• 
zel halkına güzel gazeteciği 
ile güzel ahlak tohumları saç· 
sın demekten kendimi ale mı -
yacağım diyen M11ırlı gazeteci 
Bayan Nimet Raıidln candan 
duygularına cand~n temenni· 
lerimi yazmaktan baıka ne 
diyebilirim. .. 

ZEKi ADGABAY 

eledi; fak:ıt kayalal' pı ... k dik ve 
yal 1;ııı .. Korkmadan çıkabile
cek mi iıı : 

I\"el'llıinirı çchrc~indo lıiı · 
lebe.ssiiııı dalgalaııdı, yeşil 
gözl~riııi ıı nihayel~iz deı inlikle
ı inde bir şi ın~ek çaktı ve : 

- Seıı ıılıl11kta11 ~cını a 
N iizlıd, dı~di; lıi~ lıi~ krırk
ına ın ... 

Soııra olgiirı ııazarlarla 
~ üzlıetc baktı. Bıı iri ve.;il . ) 

giillerdc sevdanın siinmez ale-
vi pal'l ı y<ıl'du. . Guz goze gel
dileı'. . Hiı·i ye:?il, bil'i el:'l, iki 
goz fıiı· birine ç~rptı .. Nüzhet . 
kalbinin en deıin ko~elel'ine 
kaclaı· mifıız eden hıı fü un
ktu· ııazaıfal'!ıı altıııda titredi. 
eridi. Ve fakat ilk defa o!Jrnk 
hu ı1:1zal'laı ın on ünden ric'at 
etıocdi .. Uzun uzun bir biri
ne haklılar .. İki i de anlaşım~ 
gibiydi. 

- Bitmedi -



Sahif c 3 -sa 

B. Musolininin 
gösterisleri 

' 

Bugünlerde 8 . Musolininin 
kimseye akll danıımadığ1 1 
kimsenin tavsiyesini kabul 
etmediği, aklına doğru olarak 
gelen ve uygun düıen işleri 
hemen Yapmağa kalkııtığı 
söyleniyor. 

Rugünlerde onun yapmak
ta olduğu şeyleri okuyup öğ. 
renenler, herhalde bu yayın
tının doğru olduğuna inansa. 
lar yeridir. 

" İtalyan Baıbakanı, son 
gunlerde İtalyada ve sömür

gelerinde bır deneme sefer
berlf ği yapmağa karar ver

mlıtır · Bu suretle bütün ye
dek kuvvetler silah altına 
çalrılacaktır. Bu seferb"rlikte 
uf acık Çocuklara kadar faşist 
alayları da dahildir. Bu s~fer
berltk, uygun görülen bir 
günde ilan edilecek ve yapı· 
lacaktır · Bu uygun günün 

İtalyanlar ile Habeıler arasın· 
dıt ıavaım başltyacağı gün 
olacağını umabiliriz. 

Bunu yapmaktaki ergenin 
bütün dünyaya italyan kuv 

V~lini anlatmak göatertıfni 
olduğu anla~ılıyor. Fakat bize 

öyle geliyor kt bu, daha ziya· 

de İtalyanın zayıf olduğu 
kanaatini uyandıracaktır. 
. Çünkü devam11z da olsa , 
Italyanın bütün kuvvet kay· 
nakları kanunsuz ıhtıras için· 
de kıvranan ve sağına soluna 
çatan bir tek adamın elinde 
bulunmaktadır. 

B. Muuolinl bir taraftan sıya· 
ıa alanında da gösteriler yap· 
maktan geri durmıyor. 

Kendisi, kendi elçisine · 
kıralın elçisi demektense Mu
ıolininin elç!ıi demek daha. 

doğru olacak . bir zamanlar 

Avuıturyttda silahla tehdit 
ettiği B. Hitler, güzel sözler 
ıöylenmesi lçtn emirler ver· 
Dıitllr. 

I Bundan ıu anla§ılıyor : 
talya, Fransadan yüz bulmı-

Yacak olursa bütün kuvveti 

ile Hitleı lzm tarafına geçi ve· 
recekur. Eğer Muıolıni, bunu 
Bert· 

ıne sormuı olsaydı, o 2a. 

inan kendisine tatlı sözlere 
tatlı •özlerle karıılık vermiı 
olan Hitler bile böyle birden· 

~lre doimuı ııcak bir dostlu. 

i~n ne kadar değeı 1 olduğu 
80Ylenlrdi, 

b Son günlerde dıktatörün 
' l ir taraftan Eritredeki asker· 

de~i sınıra doğru yürürlerken 
~. tatörün ayrıca aüel bir 

iosteriye ı- .. d"w-l uzum gor ugu an. 
--.ılmaktadır. 

(Mançester Gardiyen) 

Haldnn Srsi 

,__S_a_ğ_h __ k_s_ü_t_un_u ___ I 1 l!-_M_e_r_a_k_h_ş_e __ Y I_e~r---' 
Verem 

ve çimento 
Yapılan bir çok deneçlere 

bakılırsa çimento fabrikaların· 
da çalııan işçiler verem has
talığına tutul mamakta ve 
tutulmuş olanlar da çimento 
fabril<alarında çahşmaktan 
fayda görmektedirler. 

* Her mantar yenmediği 
gibi yen.l~bilcnfni de seçmek 
biraz güçtür. Budape~te' de 
zehirli olup olmadığı bilme
yen bir Macar aylesi bir man
tar yem~ği pifirmiş bet çocu
ğu ile birlikte zehirlenerek 
ölmüııtür. · 

Bir Amerikan 
yatı nereye 
gitmiş? 

Geçenlerde Fransanın havr 
limanından akşıım üzeri Ame 
rika birleşik devletleri bandı
rasını taşıyan büyük bir yat 
sessizce hareket etmiştir. Ma 
kioaları elektrikle itleyen · bu 
büyük yatın içinde kimler ,.e 
neler olduğunu hiç kimse an 
lıyamamıştır. Rlhtlmda bir 
aıağı bir yukarı dolatan ve 

ufukta kaybolmağıı başlıyan 

yatı gözleriyle takip eden u
zun boylu bir İngiliz dikkati 
çekiyordu. Bu adama yalda· 
ıan bir gazeteci uzun bir gö. 
rüımeden sonra yatın nereye 

gi\tiğhıi öğrenebllmiıtir. Bu 
zat gazeteciye ıunları söyle· 

İspanyadn'daki ayak lo· 

pu alanlarında halk, nra sıra 

birbirine girerek tolrnt, siJIE•, 

baston kullandığı için, uian• 
lar demir örgü ve parınak

lıklar ile çevrilmiştir. 
>f 

Dünya hal'bı çıkmazdan 
az önce Sanfrnnsislco'da yapı
lan süel bir geçit resminin 
ortasına bomba atarak bir çok 
cana kıymak suçu ile mufla· 
keme edilmiş olan Tom l\fo. 
ney ölüm cczttsına çarpılmıştı. 
Bu suçlu, eski curr.ur 
Başkanı B. Vılııon tarafından 

bağışlanmış ve cezası, ölün
ceye lrndar ~ürtk haps ne çev
rilmfttl. Hala suçsuz olduğunu 
iddia etmekte olan l\f.oney ye. 
niden muhnkeme edilmek Ü· 

zere Knlif orniyn'ya gönderil. 
miştlr. 

Habeş ordusunda çalış. 

mak üzere 5000 İrlandıılı _ l!a · 
beşislan hükumetine baş vur
muştur. 3000 Fransız, yüzlerce 

İngiliz ve Rus da böyle bir 
müracaatta bulunmuolardır. 

Hükiimetfn neşrettiği bir bil
diriğde bunların arasından 

pek nzının müracaatı kabul 

edildiği bildirilmektedir. 
VVV"J ı•rJv... 

Ormanlarımızı 
kaybediyoruz ! 

Bir ay içinde yurdumuz 
milyonlarca lira dC'ğerfnde or
manlarım kaybetti . Bir uğur
&u2un, bir dikkatslzin attığı 

cıgaradan, yaktığı çah çırpı

dan çıkan bu yangınlar, mem 
leketin akciğerleri olan bir 

mittir: çok ormanları silip süpürdü. 
( Trenora ) ismini taşıyan Eğer köylü dildrntli olmazsa 

bu Amerikan yatı l{eçen ·se yakında zaten bir avuç olan 
ne Habeş;stan kıyılarında idi. ormanfarımızı büsbütün kay-
Mavi nilin kaynaklarında Se· betmek ve bütün vatanı bir 

ha melikesi Bclkis ile fira- bozkır haline sokma tehlike· 
vunların haznelerini aramağn siyle kargı karşıyız . O zaman 
giden bir kurulu oraya bırak büsbütün kuraklaşacak olan 
mııtı. Bu defa başka bir ku · bu va tar da yo~amak imkanı 
rulu gene Habeşistan kıyıla· ı.(almıyacak, koca bir millet 

rma, İngiJ;z ıomaliıi sahille. yersiz yurdsuz kalacağız . Her 
rine başka hir hazine aramak Türk, bir dal kesilirken kendi 
için gi>türmektedir. ~Habe§ista öz evladı boğazlaı.ı;-ormuş 
nın Bclkfs melikesinin hazne· gibi acı duymadıkça, orman-
lerinden deha zengin hazne- ları korumayı , kendi başını 

~-~***~*·=--~~*-***********~ 
~ EDEBİYAT: : 

~ k b • ~ · r te aş tanıyoruz. • 
~ ~ 

!'..~ ......... ,.,. ~~ JI'!\ ~ , .......... ,.~\.'.:..' . 
* ~ ~ Cumhuriyetçi isek nasıl i.syan etmeyiz, ~ 
~ Onun yapılarına yan gözle bakanlara. • JI'!\ 

~ Bizki milliyetçiyiz ölürüz yol vermeyiz, ! 
~ Büyük varlığımıza kötü söz atanlara. ~ ~ ~ 
~ * ~ ~ Bir tek bnş tanıyoruz : Atatürk'tür, Atatürk. ~ 
~ Biz öyle gençleriz ki alıraz ondan hızı. ~ 
li:l b "k ~-· ıçc Onun benzeri yoktur : O büyüklerden üyu , 
~ ~ ~ Bütün onn bağlıdır, yurdun erkek ve kızı. ~ 
7fı 'IS ~ ~ Yeni bir devlet kurduk, epeıki türk adile, ~ 
~ Bir devlete bağlıyız : Anh, §anlı Türkiye.. ~ 
~ ~ ~ Ta Asyadan Bozkıra bilginin kanadile, liC 1 Y enihkler getirdik uyarak ıon ülküye... ; 

~ fS ~ 
~ Kahraman atamızla, ıanlı bir kurtuluşla. ~ 
~ E,kiJikten ayrıldık, yeniliğe baölandık. ~ 
~ Tarihin yollarında çok açık bir buluıla, ~ 
~ ~ ~ Cümhuriyetçililde, liiikliğe bağlandık.. ~ 

~ fS ~ 
~ inkılap ülküsile bugün hatta yarında, ~ 
~ Gözümüz kapansa da yurdun ufuklarında ~ 
Yıc ~ : Ş 'mşek gibi çakacak, fırtına olacağız, • 
~ Düfmanı boğ3cağız ülkünün yollarıoda. • ~ 
lj{ 4 . 10 . 933 ~ 
~ Ziya Vehbi ~ 
~*~;:ıaı:*~*~:;ıgı;::ı:.;:c:**** *~*** :~***~~ 
EDEBİYAT KÖŞESi : 

irG. 
Yazan : Victor Hugo 

Çeviren: H. R. AKY(.Hlf:K 

Bir gün, oynayan dalgala
rın J<cnormda ayak ta, rüzgar. 
dalga ve yıldızlarla sarılarak 

yelkenlerini şişiren b!r gemi. 

nin geçtiğini gördüm. 

Ve diğer deryanın yakın
da bulunduğu göklerin glrda . 
hına eğilince gözlerimın ağzı
nı görmediği bir sesin kulağı· 
ma §Unları söylediğini duydum; 

-Ey §Bir, iyi yapıyorsun! 
-Ey alnı kederli şair, dal-

gaların kenarında tahayyülata 
dalıyorum. Ve denizlerden, de. 

rin dalgaların altında bulunan 

bjr çok şeyler çıkarıyorsun! 

Deniz, saadet veya sefa
let, her tnlii gösterjp adlandı· 

ran Tanrı. Rüzgar Tanrı. Yıl· 
dız Tanri. Genıf, işte insan! 

Dilençideki 
Servet 

§ Geçenlerde Berul'fa ö
len Salih Abdülmecit adında 
bir dilençinin, ölümünden son
ra açmasını vasiyet ederek, 
oğluna bıraktığı üç a-ima ki· 
litli bir küçük sandık açıldığı 
zam;ın içinde 45 tane l 886 
ve 30 tane 1911 tarihli Mı. 
gır kredi fonsiye ob)jgasyonu 

600 Mısır liras1, 750 Lübnan 
lirası ve 25 altın türk lirası 
bulunduğu görülmüıtür. 

Japonların Sov
yetlere karşı 

bir planı 

]eri vardır : Modern pltın: ya soktuğu evden daha önemli 

ni petrol. Ben ve arl<adevla- tutmazsa bu dediğimiz tehlike Bursa zı·raat mektebi 
ram Amerilcada üç buçuk mil yalnnlaşmı§ demektir • 

yon dolarlık bir ıtrket kur- Yurddaılnr ! Bir orman Müdür/üg., ünden: 

J<abaravosk'dan alınan ha. 
herle re .. göre Japon • Mançuri 
orunları Sungari'de süel filo
tilla gemilerini eylül ... sonunda 

Kabarovsk yanında Kazake
viç kanalını bir tarafa bıra
karak Sovyet Ruıyanın iç su. 
}arından geçirmek niyetini 
beslemektedir. ( LES CONTEMPLA Tİ ONS ) dan 

duk. Arkadaılnrım savaşta la yangını görür görmez hep 
l k t bb

·a ı·l~çlar cer Bl·lı"ı 1•11 ·, 11 J•'ı· ·ılı lııtaıı ilk teminat zım o aca ı ıe ... ' - birden onu söndürmeye kovu· "' 

rahiğ aletleri ve hasta bakı- nuz, orman yangmı başlangı- Cın~İ ııııklaı ı Liıa K. Liıa l\ş Lirrı K~. 
cıları da yanlarına alarak 60 cında kolay söndürülür. alıp l~llıi" 5J ı.ıkıııı 16 s~o. 00 60, ou 
kııılik bir kızılhaç grupu ha- yürüdükten sonra onu söndür- Ay.ıkblıı 5 ı çifı 4, 5 l 225. on 16, 8B 
linde hareket etiller. Cünkü mek çok gilçleıır. Bu sözleri· l\a,kd 50 " l •i 1. 50 15, 00 5, 63 
biz biray sonra nvaırn baı- mizl can kulaiiryle dinleyin 1 _ y ııbı da \',l'-ılı g<'Y' h•d< ına•lı!el~r 19 -:9 1935 larilıiııd< n 
lı yaca ~ınr zann•di y9ruz. Gaye ve du ym ıyanlara duyurun ! i lİ lı:ı re ıı , ı çık ı· İ, ,j lı ırı el'" çı !,arı 1 illi~ "" ilk 1 enı j ıı:t l nı i ktlu rlaıı 
miz savaş oluraa Habeıltlere Ormanda nte• yakm•yın, 1 1 1 • 

.. ~ .. Yan ,\l JP.ı y:ıt.ı ıııı~ ıı. 
in ıan i öde vl m izi Y• P m ak ve yakanları ön leyin; Ormanda · 2 _ ı~ k sı ı ı nı•• k 111 uııtıı11 ııı I / i 11r i mu dtlesi ne g lıı c lı:tıt k:ı in rııı 
aynı zamanda mödern hazne. cıgaranızı bile yonar a !mayın. '"'l'Ct'ekl»ı j ıem iıı:ı 1 111" kiııplarıııd.ıı ı iı:ı 5ka ıı~ kıt YC ııa kı 1 tıı:ı l ıi · 
nin nerelerde ve ne kadar Orman 0 kasdoden UI usuna \' ,1 j ı ıılol, j <'\'l':t kıı ı "bil 1 ıne re l(İ rı I mezd,'ıı ov,·cl ıııa 1 saııdı~ıııa 
olduğunu anlamaktır. ~ kaıdetmit olur. (Yurt) hn ;.,. 1111 ı 11 ""' "" 11, 11k:ıiti1 iııılo :ı 1 ııı:ıc·ı k ı 11a klııızl:ı da el,'' il meye 
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giı iıınesi .. ırıııı. ~Jaı ..,·rndı~ıııa y:ııır1ııa~a 1~ ırnkı~~·l: ı~a~~ıfi:ı:~:1~-
l
s unCdeçaenleyrdepen~Mreakbs~irkae~npsa ourİ. !~.·:: Oag"'cı ar 1 i~'.:. M on~ıaA na :~~:·,ı,::~~tl~~:;;',::Joıı i'ılısilM ıniizckkeı c cı·ı ,uısa ,,~.ta -
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iş Bankası kum ra 

ikramielerini 10,0 O 
Liradan 20,000 liraya çıkararak 

Birmi li artır ı. 
1 Nisan ve 1 birinci teşrinde verilen beşer bin 
liralık ikramiyelerden maada ( Şubat, Ha~ıran , 
Temmuz, Ey;üı ve Birinci ~{anun) aylarının ilk 
günlerinde kun1bara sahipleri arasında ·çekile 
cek kuralarf a ( Her biri ikişer bin liralık ) fev· 
kaladde ikramiyeler verilecektir. 
Bu ikramiyeli kuralara ;ştirak için de kumbara 
sahiplerinin asgari 25 lira biriktirmiş olmalar1 
lazımdır. 
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