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S:ıhibi ve umumi Neşriyat müdürü 

DervişEdesen 
lfasıldığı yer: Bursa (Bizim M:ülı.:anl 

Tanesi 1 O Para 
[İlanlardan mesuliyet kabul edilmez] 

l 0-11-935 Pazar ( HERGÜN ) Borsada çıkar, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 477 

Süel !lisemizin dünkü 
Spor Bayramı 

Dün Süel Lise Talebesi Atatürk 
Stadyumunda parlak bir 

Spor bayramı yaptı. 

Dün saat 14,5 da Süel Lis~miz; Atatürk Stadyumunda 
Cumhuriyet bayramında yapacağı ve fakat havanın yağışlı 

olmasıodan ötürü geri bırakılan spor bayramını yapmıştır. 

Tribün, vaktinde ~avetlilerle tamamen dolmuştu. Davet
liler aruında Sayın llbayımız Şefik Soyerle Tüm Komutanı 
General Salim Cevat ta vardı. Kadınlı erkekli çok kalabalık 
bir l!yircl yığmı önünde Süel Lisemizin yaptığı bu spor bay· 1 

ramı hem çok parlak ve baıarıklı; hemde pek göğüs ka- 1 

bartıcı oldu. Lisenin direktörü K1Jrmay Albayı Besim ve bü
tün öğretmenleri ve Subayları stadyumda bulunuyorlardı. 
Yarının genç subayları olacak olan dinç yavrular büyük bir 
intizam içinde toplandılar. ve muzlka ile davetlilerin önünde 
bir geçit reımi yaptılar. Geçit resmi fevkalade güzel oldu. 
Yüzlerce talebenin için le tek bir falso yapan yoktu. Bu düzgün 
geç:ıı görünce göğüılerlmiz ıevinç ve kıvançla kabarıyordu. 

Bundan ıonra İstiklal marıı söylendi. ve ayakta dinlendi. 
Bilnhara lise doktorlarından Fahir Ko:nan davetlilere bir söy· 
lev vererek bayramın mahiyetini anl<ıtt•. Spor martı bütün 
talebe tarafından bir ağızdan ...,e falsosuz söylendi. Gene bü
tün hllebe muzika ile beraber ahenkdar bir beden terbı yesi 
yaptı. Bunu müteakip premit hareketlerine başlandı. l:W· 
haua bu har~keller çok alkı,t:rndı. Ve çok bt'ğenildi. Bilaha 

ra y"pılan müıabakalar şunlardı: . 
Yüz mdre koıu: 1 t inci sınıftan Fuat birir.ci g .:idi. 

Yüz melrt: çuval ko~usu; 10 cu Sı. Etem kaz.andı. 

Yumurta ko~usunda 10 cu Sı. Hayri birinci geldi. 

Roma arabası mod~sı oyununuda 11 inci sınıf kazandı. 

* * 
Süel Lisemizin dünkü pnrlak spor gösterisi yeni devlet 

rf'jmıtmizin bütün gençlikten istediği ve beklediği toplu. di· 
ıipllnli v~ muztkli beden terbiyesinin tam bir ömeğidir. 

Gençliğe ön ayak olan ıüel lisemizi bu yönden ne kadar 

tebrik etsek azdır. MUSA ATAŞ _________ ..... , ________ __ 
ita/yanların tahşidatı 

Ankara 9 (A.. A.)- Libyada, çölde ve Oerne kıyılarında bir 
gezinti yapmıı olan Royter ajansının hususi ayları İtalyanlarm 
en mühim tah§ldatlarıoın Dernede olduğunu ve burada 30000 

· aakerle yirmi zırhlı otomobil, 32 seri tan\( ve 139 uçak bu 
lunduğunu ve Tubruk limanının da mua:.r.zam bir uçak deposu 

haline sokulduğunu ıöylemiftir. .. 

İtalyan Topçuları muharebe mevziinde 

T aşkömürü Makkaleyi aldıktan sonra 

r' ucuzlıyor 1İtalyanlar iki koldan ile-
Ekonomi bakanlığının • •• •• •• } 
ilbayhk~ara g~nderdiği rı yuruyuş yapıyor ar 

hır tamım 

bir çok ev yık

mışlar ve bir çok 

da insan öldür-

.;;a; 

Fl!oncmi Bakanı Celal Bayar 

Ankara 9 ( A.A) Taokömür 
fiatlarının on brf stJnlE'§rindcn l 
itibaren ton be tın"' ) üz o\uz 
kuruş tenzil cdl 1muin ~ \'e hi" • 
kümetce ki.imOr ha~z s n m h r 

elden idare&ine karar veriİml~
tir. Bu münasebetle el-ıonorrıi 
bakanlığınca al:ıkadar valılilde 
re } ollanan tamimde l<ömür 

layihasının karnutay;ı su oulR

c,,ğı ve onayhındığı takdirde 

bu n sbette de tenzi'at vap.la
cağı bildirilmektedir. -------.. -

müşlerdir. 

İtalyan ordu~u ku:nandanı 
Jcncral Dobono 

Şehrimize gelecek 
göçmen Ier haklunda ı. 

ilbayımızın 

bir Diyevi 
Bulgariıtan ve Romanyadan 

ıehhrimi2e 250 hane göçmen 
geleceğini ve bunların Buna· 
ya bailı bört köye yerleıttrile 
ceklerini bildirmi~tik. Diln sa· 
yın ilbayımız Şefik Soyer ken· 
diıini makamında ziyaret eden 
bir muharrirlmize gelec~ k olan 
göçmenler için şu diyevde 

bulunmuıtur . 

« - Buraya geleceklerini 
yaı.dıgmız göçmenler 250 hane 
değil 200hanedir. Bunlar mer 
kezin üç köyüle Karaca heyin 
altı köyüne yerleştirilecekler· 
dir. Bursa Karacabey voıuısı
nın daha çok timal kısmında 

muhadel~ye tabi l<öylerdeki 
boş torr .ldarda kend leriı e 
yn verilecektir. İlkbaharda 
göçmen? Ne yeni evler yaptı -

rılacakt ı r. Ynpı mlvsimi geç
miş olcltıtundan ıımdiHk hu 
göçmenler oıalardaki binalua 

yerleıtirilecektir. 

Almanyadaki 
çelik miğferliler 
Ankara 9 (A.A,) - Alınan 

haberlere göre Almanya'dakı 

çelik mliferhler resmen da
iıtılmıılıudır • 

askerleri ileri harekttte 

Ankaara 9 ( A· A ) Royter Vjan11nın btldirdigine ıöre :hal· 
yanlar mak kalleyl aldıdıktan aonra bir taraftan güneye dofru 
ilerlemelerine devam etmtıler , dtger taraftan da sağ cenah .. 
larile Tasın' gölü iatikarnetlnde har kste g~çmtılerdtr. 

Gllney cepheıindede ilerleyen Ualyanlar garahiyi almıılar· 
dır. Habeılllerin bu cebheıle daggabu:-da mukavemet edeck

leri eıınılıyor. İtalyan uçakları bu garnizona. bin kadar bomba 
atm:~lar, bir çok ev yıkmıolar ve insan öldllrmitlerdir , 

Habeşlilertüf enk alıyor 
Ankara 9 (A. A ) - Hnbeı hühiınıcti bedeli peşin ödenmek 

suretiyle lngiltercden, Çel~ ılovnky:ıdan, Belçikııdan mühim 
mikca.-da nıühimmb t , lop ve tü ~cnlc. makineli lüfenk siparişi 
vermııtir. 

İngilizler Habeşlere b~r çok silah verdi 
An'<Mn 9 (A . A.) - .Rc ytc; ~j :ınsı bugün altı bin mavzerle 

dört ha va tor>U \' e iiç lng:liz uçağının Cibulide Ha be~ ordusu 
Oıor: telerine le!lim edildiğini bı l Hrmektedir. 

Türk l'r1ason Cemiyeti faaliyetine 
niha ye verdi. 

Ankara 9 (A. A) Mesul ve maruf imzalar altında 3jansı· 
m?za veri'en bir haberde Türk- Mason cemiyeti memleketimizin 
so;yal tekam:.iliinü ve günden güne artan muazzam terakkilerini 
nazar. itibara alarak ve Türkiye cumhuriyetinde hakim olan 
demokratlık ve cidden layık prensiplerin tatbikmdan doğan 
iyilikleri müşahede ederek faaliyetine bu hususta hiç bir kanun 
olmaksızın nihayet vermeyi ve bütüo mallarını memleket sosyal 
ve kültüral kalkınmasına çalışan Halkevlerine teberruu muvafık 
görmüştür. · 

.. 



Sahife 2 Hnklon Sesi 

Kayalar a 
çöken topr 

s ç ar"'-.ı iır öyBü 
cıOtı a ara ö dü. 

Bi kaç gün evvel vefat eden Lise Tarih öğretmeni Mem
duh Turgudun yerine L'se Tarih ve Co ~raf ya Ol'{rctmenliği

ne vekaleten Hukuk fakültesi mezunlarından ve değerli genç· 

lerimız.1en Agah Erozanm tayin edildiği haber alınmıştır. 
Dürdane köyünde bir köylü toprağın çökmeGile altında knl · 

mış ve ölmüştür. Vakıa şöyle o1mu~tur: 
lnegölün Bahriye köyünden Ali ir.;minde biri kaynla.rd.ın su 

çakarmak san'atına vakıf olduğunu söyliyerek bır müddet ev· 

vel genç Ali ile Narlı dere köylerindeki knyaları yar::ırak 
1 

su çıkarmıştır. Bu haberi alan Dürdane köylülcride A\iyi köy 

terine çağırmışlar ve su çıkarması için 300 liraya pazarhk 

etmiılerdir. Ali Dürdaneye gelmiş ve 24 gün çalıştaktansonra 
20 metroluk kayalara delmiş ve bu kayaların üstüne çıkarak 
iş yaparken kcrzdığığı toprak çökmüş, altında kalarak feci 

Para kaçıran b·r yahudi ya a andı 
İzmir 8- Ege vapurHc Pireye gltm kte olan yolculardan 

palamut simsarı Yoda ve ailesinin üstleri araştırıldı. Kaçl\k 
ol ıra'c. 200 Türk altmı ile üç bin liralık banlrnot, dolar, frank 
bulundu. Tevkif edilerek mahkemeye verildiler. 

.. r ;, no ö e ~ i udurdu 9 kişiyi ısırdı 

bir surette ölmüştür. vak,a yerine müddei umumi bat muavi
ni Fahri ile jandarma. kun andanfarmdan Lütfi gitmiş tahki
kat yapmıılardır. 

Sürek avlar başlıyor. 
Bu avlara flbayımızla Jandarma kumanda

nımız da iştirak edeceklerdir. 

İstanbul 8 (Telefon ) Tarabyada Hcıyatçeşmesınde 1 sayıl1 
evde oturan Karasunun salon köpeği bırdenbire kudurmuş ve 
ilk olarak sahibi Karasuyu, sonra da kardeıleri Katina, Olga, 
Yankoyu ısırmıı ve sokağa fırlayarak komıuları Sofya, Fiya, 

KaUoa, Anna, Kaçeyi de ısırdıktan sonra kaçmııtır. Köpek 
bin zorlukla yakalanmış ve ısırdığı dokuz kiıile beraber Ku· 
duz hastanesine yollanmışhr. Şimdi bu dokuz kişi tedavi 
edilmektedir. 

İtalya n işga ettiği ar zi ne kadar? 

İlgililerden öğrendiğimize göre son Teşrinin yirmisinden 
itibaren sürek avlarına başlanacaktır. Bu avlara sayın İlba
yımız Şefik Soyerle Jandarma kumandanımız Hurrem ve 

il Tarım direktörü Refet de i§tfrak edeceklerdir. Büyük köy. 
lü avcı kafilelerinin yedi muhtelif mıntnkada yapacakla:a 
Bu sürek avları birinci Kanunun on ikisine kadar devam 
edecektir. 

Roma 8 ( A. A. ) -ltalyanlarm işgal ettikleri Hebcş toprak
ları 18, 750 mil murabbaıdır. Makalle de itgnl edilince, Ha. 
beşistnnm İfgal eylediği topraklann sekizde birini ele geçir -
mi§ olacaklardır. 

Bir yan esici ya alandı 

use in smi de 
biri 2625 lirahk 
ir çe ayb tti 

Uray zabıtası bulup 
kendisine verdi. İstanbulda Tophanede Uumumhane cnddesfnde oturan Ali 

oğlu Hızır isminde biri sebze halinden mal almakta bulunan 

Mustafa oğlu Süleymanın para cüzdanım yankesicilik suretile 
çalmak istediği sırada polisimiz ta.raf mdan görülmüş ve yn
kalanmııtır. Hızır evrakile Adliyeye terılim edilmi~tlr. 

Evvelki gün Bulgar pasa
portu ıle ~ehrimize gelen Hü
seyin isminde bir tüccar şeh · 
rimizi gezerken Orhan cami· 
ine gitmiş ve avluda her na
sılsa 2625 liralık Ziraat ban

kesmdan aldığı çekle 1200 le
vası bulunan cüzdan mı kay
betmiştir. Sonradan cüzdanı

nın kabolddğunu gören Hüse
yin bankayı bu kayıptan ha
berdar etmek üzere derhal İs
tanbula hareket etmiştir. Uray 
zabıtamız bunu haber alınca 
araştırmaya başlamış neticede 
Hüseyioin cüzdanını havuz ke
narında bıraktığım görmü~ ve 
cüzdanı bulmuştur. Belediye 
zabıtası Hüseyini telgrafla ha
berdar etmiş sahibi gelip Be· 
lediyemizden cüzdanını almış 

ve zabıtaya tefekkür etmiıtir. 

•• 
Oğretmenler birliğin ·n toplan ısı 
Öğretmenler birliğine dahil 

Sedbaşmdaki birlik kurağmda 
mışlardır. 

şehrimizdeki öğretmenler dün 

yılhk Genel toplantılarını yap-

M. Kemal ap ·shanesindeki vaka 
Geçen gün M. Kemal pnşa Hapishanesinde bir kavga tıo· 

nunda iki kitinin yaralanarak Hursa Hastanesine getirildikleri 
ni yazmıştlk. Ancak hapishanedeki knvgndan bahs edilirken 
küçük bir yanlı~lık olmuştur. ( mahkümlnrm üç gün süren 

kavga sonunda bir birlerini yaraladikları ) yolundaki kayıt 

burada üç gün mütemadiyen kavga ettikleri manasını vermiş
tir. Halbuki mesele böyle değildir. Mahkumlar üç gün de
vam eden iğbirardan sonra kavga etmişlerdir. Zanlen üç gün 

mütemadiyen kavga olupta bundan hapiehade idaresinin ha
berdar olmamasına mantakada da fmkfin yoktur. 

f •R••·-ı--"s"'"'-•--N--r="l· seııi~ök!'l:~:t~ l'\ilı 1 !. 

1 oman 1 1ı A. Turgut İ - Hem pek -;ok .. KMiı kız, 
1 1 I z:'ı1en soııi kim senrıczki .. 
_ .. _______ .. __ ···------ ,

7
• l "'\ l>" l 1 1 - ı me n a), .. s • ına a -

-Olı benim ..,eker 
diye haykırdı. 

ı lalı ::ı~krna .. 
teyzcı'İğim. -·ermin. diyordu; kadıııeağıza 1 -1\aalnyı :> Yabıı nıı'.1 Bak 

bir gün lıile ı alıat ver mediııı. · Yüzha~t Ekreın, halrt o lıaka
Dedığ'i gibi seııi §oyle kaı~ısınn 

1 

ıetimlen soııı .ı inle tııtuşuyoı .. Sokat kapısıııdan çıl-arl:ıl'kcn 
zavallı kadın ~oruğundan ay 
rılan arınelcr gibi uzülüyur ve 
mütemadiyen: 
-Sakııı hn Nem1irı'ciğim koıı
diııi İYİ mulıafo.z:t et, J1:ıvalar 
pek s~ıık. Yatarken arkanı fi
lan . ıkH·a öı·t, açık yalına. 

Diye sıkı sıkı ıenbilı cdi
yordıı. Oıılar dik yokuşu bir 
kuş lıafifliğilc bir aıııla inıiilcr. 

İskeleye gcldikleıi zaman va
pur hemız yanaşıyordu. Birer 
lıilet aldılar. 

Kamaraya inerlerken. 1 ilıa l 
gulüyoı· ve: 
-Halanın da hakkı yok değil 

l alıp da ralıat ralıat bir dakika l - Anıan i\ermin .. ııı~ l'tfı.ıfsın. 
konu~madı. 1 l\ilı ti' malı~ııp. haşım 

1 

-Zaı arı yok, bundan sonı a ı öuiine eyeı·ken, l\rnnin kıvı ak 
ilelebet bernheı iz. ı kıvrak gıılüyorıJu. 
-Oı a ı öyle ama.. Bu frCCC • • •••• • • • • • • • 

izin veı ıniyct·ek cliy~ çok koı k- 1 Sokak kapısından içeriye 
mu~hıın.. Fak:'ı.I; halaıı çok · ginlıkl..:ı i 1.anı:rn ~ " ilıal yuka
:jekcr kadın :\enniıı ve~selam. l nYa h~\\'kmiı: 
- Halam eyi k·ıdınclıl' :\ilıal.. · -Ut'tiıdinı , g~ıirdim kafıl'İ 
Sirndive kadaı bımim hiç bir ! Iı' · ı _ ı ... ıııse .. 
aı .zumu kırmaını-ıstıı·. 1 - Meıdivcınleri ikişrr ü· 
- Beıı evvdft ciddi çclırcyle ! çer atlıyarak suluk soluğa a-
olıııaz dcyincu şnşı:·d ıın . şağıya jneıı Enise seYİnçle ::\er-
-Şaka yapıyordu. O oyledir. min'in boyımna sarıldı. Üpiış-
Şakayı; bahu~u evl:ikleriylc tfıler. 
şakalaşmasmi pek seYer .. Hele -Ulı :\ermin; bilsen gul-

Abo eve İlan 
Şartlarımız 

Kuruş 

Yıllık Abone GOO 
Alta aylık ,, :~50 

İtan şartları : 

Resmi dairelerin tek 

sutünda bir sahr ilanları 

beş kuruştur. 

İcra ve mahkeme ilan· 
ları pazarlığa tabidir. 

DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı 

- -' -
Muayenehane : 

Bizim Matbaa karşısı No. 30 ---
Hastalarmı hergün kabul 

eder . Telefon 611 

ıııiycrd~~in diye 110 k,1dar iizii
lüyol'dum. 

- l\ilıal gulerek nııldı : 
-(ielmiy<·ı'ı3k mi :. Berı gi. 

del' de alınada11 gdiı · mıyım 

lıiç :>. Hern gel ıneınek 'c izin 
vernıcınck kimin lı;;ıddine .. 

l\ii birden lıerınk ve ktıı·
pc hil'CI' kalıkalıa fıl'lallı. 

Eııi c, I\ermin'i kendi ofa
sına giılfıl'mck isttıı ken ı\ilı:ıl: 

-Yoook l,iiçlık hanım!. O 
bana emanut.. kimselere em
ııiytl edeııwın. :ınln~ıluı mı :. 
Emanet mal goz öniinılc dnr
mali .. Dirıaenaleylı, doğru he· 
ııim o.laya .. 

dire iLiraz odiror ve :\er
mm'i .kendi oda ıı;a sıiı ükle
yordu. 

Od·ıya girdiklcl'i ''akit J~nisc: 
- Çocuk lar! . Sıı soynnun; 

hen ::>alona gideyim. IJavetli
lerin gelme i yaklaştı. 
İrfan'la salonu ve masaları 

Ne Olursa: 

Saat. 
Dünyanın ifla!4 ctmiyecek iş . 

yerlerinden biriside saat yapan ve 

satan fabrikalar olacaktır. Altını~ 

yıllık ömrünü saatın tiktaklarına 

bağlıyan insanlar için bu bazan 

bir saadet ve hazan felaket olur. 

Fa.kat saatların her yerde ve 

ber zaman ayni ıtckilde kullanıl

madığını bilmem ki dikkat ettiniz 

mi? Bir gün Almanyada dolaş:m 
bir Şarklı Berlinden ayrılmak ü2e
re trene dogru gitmekle iken bir 

aralık saatıııa bakmış, yanında 

eşyalarını taşıyan hamala dön
müş: 

-Haydi, çabuk ol, trenin ha
reketine iki d<lkika var 1 Diye hny 
kırmış. 

Hnmal, hafif ce giılerek : 

-Üzülmenizin sebebini anla
mıyoruın. İki dakikada ben !kiyüz 

adım atarım: halbuki istasyon bu
raya yüzelli adımdır .• 

Adamcağızın bütün zoruna 
lcarşılık hamal yavaş yavaş ista-

syona varmış ve eşyaları trene 

yerle~tirmiş .• 

İngilterede davet edilen bir za
ta her halde hangi saatin hangi 

dakikasında geleceği söylenirmiş. 

Bu davete ancak söylenen vakit
ten beş dakika evvel veya sonra 

varmak da adetmiş. Tam vaktin
de gelmek tabii en doğrusudur. 

Büyük şehirle.-de saat taıımık 
ancak bir taraftan diğer tarafa 
giderken vapur ve tren saatlerini 

kaçırmamak içindir. Bursa gibi 
şehirlerde işe güce ~itmek için 

saat taşınır. Herkes saatinin daha 
iyi işlediğinden d~m vurur, bir 

baftada bir dakikaiık ileri veya 
geri gittiğini söylemeJ...le övünür. 

Sanki beş dnkika, on dakika ileri 
veya gerı gıtmiş olsa ne zaran 
var? Hangi işlerde dakikaların ve 

hatta saatlerin değeri var? Birisi
ni davet ederken her halde: 

-Öğleden evvel gelirsen beni 
bol ursun! 

Demekl<? saattan ne anladığı

mızı çok açıkça ııöylemiş olmıyor
muyuz? 

Hele böyle öğleden evvel ge
lirsen bulur.sun, diyenleri öğleden 

sonrada bulamamak cidden üzüle
cek şeydir. 

Dairesine geç kalan 1 geç 
geldiğini belli etmemek, akşamda 
erken çıkmak için, saatın fabri-

kasında yapılan zemberek kuvve• 
tini kafi görmiyerck akrebini iste• 

diği gibi oynatırsa buna saat ne 

tanzim ı!diynrıız, geç kalınıya
lım .. t Hmaz mı i1 

diye mi.b::ıde i"ıedi. <) k:-ı
pıdan ~i kaı·ken Nihal arka
sındaıı: 

K:\fır kız; ha~k:ı lıir i~ 
ulsa böyle canla lın~la ç.alış
mazsın değil mi :1 

diye takılıyordu- n. cu~
kıııı ve kıvı·ak bir kahkalıa jlc: 

- Tabi, tabii ona ııc şiipJıe. 

diye haykıı·dı. 

... 
Eııi c, i\ihal'in te\'ze za

desiydi . Çok §Cıı ve k:;ııı sıcak 
olan Eııi~c; bir erkeği ilk na
zarda koııdine hağliyacak ka
dar f'ana yakııı ve cat.:ilıcliydi. 
Orta bir hoyn, toz penhe biı· 
teni, parlak ve kıvırcık sarı 
saçlııı ı, lıcr dakika tehessi'ırıı
ler açaıı seYimli bir çehıesi 
val'dı. Bılhassa .sakin bir de
nız kadaı· saf, ve hen ak olan 

- Bitmedi -
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Bay 
Pazardan pazara 

Bayanlar için ... 

Karı- Koca 
Sakın Karı - Koca dava· 

11ndan bahseaeceğiml san· 
mayın .. 

V ekliyle imanlar, dl\ha 
yeryüzünde değillerken onla· 
rın ilk bl\ba ve annel ri, 
Ademle Hı\va c,..nnette züm
rüt gibi yeşil çayırlar, süslü 
konaklar, yaldızlı duvarll'r, 
bin türlü renklere bürünmüş 

kuı\ar ve onların durmadan 
süren tatlı şesleri arasında 
her türlü gamdan uzak yaşar
larken günün birinde bunla
rın mesut hayatlarını kıska-

nan biriıi bunların arasıoa 

girmek istemlı, o da cennette 
yaıayan bir melek olduğu 
halde, havaya sokulmuş, onu 
kandırmıı, esrarlı meyvadan 
yedirmiş, zavallı Havada sa
adetinin tamamen sonsuz ol
ması~ içjn Ademi kandırmış 
ve nihayet .. Gözlerini kara 
topraklarda açmca her ıey 

olup bitmit·· 
insanlar böyledir. Yaşadık · 

larına, kavuştuklarına razı 

olmazlar. Biraz daha kazan· 
mak ve mesut olmak arzusu· 
nu duyarlar. İşte Havvanın 
bu aldanııı kadınların bütün 
kalpleriyle diledikleri sal\det 
ve bahtiyarlık içindi. Ne çartt, 

bütün umulan saadet çok za. 
man böyle elden birdenbire 
uzskl.ışıver. 

Şimdi sizinle ~öyle açıkca 
koauıalım, kendimizi dinleye
lim, ne olduğumuzu ve ne 
alacağımızı düıünerek varmak 
iıtediğlmize nasıl kavuşacağı

mızı dü§ünelim, biz de Havva 
gibi sonsuz bir saadete ka
vuımak isterken elimizdekini 
kaçırmıyalım İçinde toplu ya· 
şamaya karşı bir cazibe duyan 
ins mlar yalnız toplu yaşama· 
ya ı azı o,mamıılar, kendi 
aralarında daha küçük küme· 
4er yadmayı tall'lrlamışlardır. 
(Kadın ve erkek) ilk toplu 
yafay.ın insanların, cinsleri 
birbirinden ayırt etmek ıçın 
knllandıkları iki isimdir. Kü
çük kümelerde bu geniş ma· 
nalı kelimeleri kullanmıyarak 
daha baıka manası olan 
(karı ve koca) isimlerini koy· 

muılardır. 

Karı koca, cennette yaıa· 

yan Ademle Havvanın ta 
kendisidir. Nasıl ki onlar be. 
raber yaşamak ve mesut ol· 

mak iıtemi~lerse karı koca da 
.aynı duyğuyu taşırlar .. fakat 
araya giren ıu ıeytanlar ol· 
masa hepimiz cennette yaşa

dığımıza lJııman olmayız ve 
üzülmeyiz •. 

Her kadın kocasını sever. 
1-ler w,kek de karııını sever. 
timdi bunları okurken birçok 
baylar ve bayanlar dudak 
bükereg karıları ve kocaları 

if;in içlerinde taııdıkları sev· 
cileri mibek taıına vuracak
lardar. Pek iyi amma, siz ev· 
lenirken karınızı begenmiye· 
rekmi aldınız? Sizde, kocanızı 
beienmlyerekml kaLul ettiniz? 

nl r 
Şöyle ilk evlenrıe günlerinizi 

hatırlaym ne mesut ve ne 
sonsuz ~ibi görünen günlerdi. 

Ara sın, siz bile o giinleri 
dü~ünerck: 

: Birbirimizi r.cverek se· 

Vİiierek nldığ•mız h:ıldc şimdi 

ne o)dult? , Diye içinizi 

ceker .. iniz .. 

Hiç end.şe etme\•in, şimdi 
sizinle mesut olmanın yollun 

nı ve çarel erini beraberce 

arayl\cağı:r.. H~r h Rft;;1 pazar 

günleri Lu sülunlnrdA s!z'n ıle 
içinizden geçen, fnkat lı1r 

l<imseye nçılamıyan ince chıy

ğuları birer birer lwnuşarak 

meaaut değtlseniz sebeplerini 
arayacağız, mesutsanız daha 

çok mesut olabilmeniz için 
neler yapmalısınız onları 

araıtıracağız. 

Dudaklarınızda aönmiyen 
bir neoe, gözlerinizde, eksil 

miyen bir parıltı yaşatmak 

istiseoiz heroeyden evel kar• 

ıınızdakinin yaptıklarını affet
mesin\ bilmelisiniz ! Sevginin 

birinci şartı budur. Gülen 
çehreler gülmiyenlerden her 
halde daha çok ya§ar. Gülen 

bir yüzün ancak on dört ada· 
lesi yorulur, gül mi yen çehre
lerin en a§ağı altmış beş ada

lesi harap olur. Gülmesini 
bilmiye~ler mesut olmanın 

birincl şartını kaybetmiş olur· 

lar ! Karımızdaki gülmiyorsa 

gene siz gülünüz. Gülmek 
ağlamaktan daha çabuk knr· 
şıdakine geçer, ağhyan insan· 
lar bile gülmiye dayanamaz. 

lar .. 

Gelecek yazıda karı - koca 
olacakların daha evlenmeden 
önce nasıl yaşadıklarını konu· 

şacağız. Ru satırları okuduk· 

tan sonra şimdiki hayatınız· 

dan ne kadar uı;aklaıtığınızı 

anlayaçaksmız. Eğer o barak· 
tığınız hayata dönebilirseniz 
sizden daha mesudu olamaz. 

Sizinle bu sütunla'rda ko -
nuıa biliriz. Duyduklarınızı 

yazınız. Y azdıklanmızdan ne 
umuyorsunuz. onları söyleyin. 

Derdini söylemeyeu derman 
bulamaz, derler. Hiç endite 
etmeyin duyduk)artmzı bura· 

da gözlerinizle görecek ve 
onları bir reçete gibi kulla· 
nnca!tsmız . YILDIZ ABLA 

llakkın ScRİ 
q:apa ua ..,... 

Yeni kuvafürler 

Yeni b::ş tuvnletlcrinin şek 
li gene değl§ti. Ön t~rnfı düz 
bırakıp yanlrı.rı bite:z, arkn ta
rafı fazla frize etmek moiesı 

kahim olmnya haşladı. Şu 

gördüğüniiz or jinal lnıvafür 

kuıa kulai}ın memFsine tamn

mile yapış ık bir küpe ile ne 
iyJ gidiyor. 

Gözlere dikkatli 
bakma) 

Gözün , Rengi bakışı ve kı· 
mıldamşı hasılı her hareketi çok 
manalıdır . Zaten insanın gözü 
ruhunun aynasıdır derler , bu 
bakımdan bayanlar ıçın gez 
çok önemli bir uzuvdur . Ona 
eyi bakmak , onun hasta olma
masını kollamak lazımdır . 

Gözü cazib gösterebilmek 
için gözün kuvetini kayp etme-
mek çok mühim bir şarttır.Bu 

kuvetin kay ip idilmemesi içinde 
gözü yoran ve bilhassa az ay· 
dınlıklı yerlerde yapılan işler 
den kaçınmak lazımdır . 

Aydınlığın çoğuda göze za 
rardır . bunun için daima dikkt 
idilecek noktaa : aydınlığın gö · 
zc doğrudan doğruya çarpma· 
masını temin etmektir . 

Edebiyat köşesi Matmazel Kokot 

Fakat az bir zaman sonra 
ahçıda ~ikayetlerini bahçeva
mnkilerle birle~tirdi. Furunu· 
nun, büfesinin, kömür do)a
bmın içine kadar köpek bu· 
luyordu ve rastladıkları her 
ıeyi af ırı yorlardı. 

Sabırsızlanan bayı Fraı;so· 

vaya kokotu defetmesini em 

retti. Ümitsiz adam ona bir 
yer bulmağa çalıftı. Kimse 
istemedi. O vakıt onu kaybet-
meğe karar verdi. 

Joinville. le-Pont den 
Parlsin öbür ucunda 

Onu 
sonra 

kırlara 

Yazan: Guz de Mnupassant 
Çeviren : H. R Akyürek 

sAlıverecek olan bir arabacıya 
emanet etti. 

Hemen o ak§am Kokot 
dönmüotü. 

Büyük bir çnre lazım ge· 
llyo:-du. Beş frank ınukabilin· 
de onu Ha vre,e giden bir 
ıef dö trene bıraktı. Varınca 
onu salı verecekti. 

Üç gün sonra, bitap, zaif, 
kadavra gibi, artık -iktidarsız 
ahırına dönüyordu. 

Merhamete gelen bay ar· 
tık iarar etmedi. 

Fakat köpekler eskiainden 

• • 
ıçın 

Artistik~ ı:>ozların güzelliği 

Sinema artistleri!lin aldıkları bir korku pozu 

Bayanhr için önemli bir mene!ede artist taklitçlliğidir. Ta. 
nıdığımız bir çok bayan ~ardır ki : Her biri birer ılnema ar• 
tfstfn benzemlyc çalı~ırl r. Hatta. yalnız benzemlye çalıımak· 
lo. kllılmaz.lar. Kendilerini o arllat yerine koymasını beccrh ler. 
Bir bayan için artist pozu altıbilmek bir meziyettir ama bunu 
tam nnlamile (manaaile) ·yakaıtırabllmek tıırtile ... Şu yukarıda 
gördüğünüz poza dikkat edtırseniz artist bayanın çok tabiı bir 
şekilde lrnrku pozu aldığt görülür. 

Bayanlarda poz almak 

va !eke eri 
Bazı meyva lekeleri var· 

dırki ne kadar yı.kanırsa yı 

kansın çıkmazlar. Hatta iyice 
koyula§rın meyva lekeleri de 

vardır. 

Bu lekelen çıkarmak için 
hiç e di~e elmeyin bunları 

yıkamadan, el ,iııenin rengini 

bozmadım çıknrmak kabıldir. 

Bunull 'çio ı ohut kadar 

daha çok .,; c deha azğın ola
rak de: ha.i geri geldiler ve bir 
akşnm büyük bir dine veri· 
lirken hır doğ mücadeleye 
cesaret edemiyen ahçı kadı

nın burnunun dlbirıde bir 

mantarlı pilrci alıp götürdü. 

Bay bu sefc: büsbütün 
kazdt ve fransovoyı çağırarak 
hıddetle: cc Yarın sabahtan 
önce bu h<iyvan ı suya ııtmaz· 
&Bnız siıi kapı dışarı edece
ğim, anladınız mı?>) dedi. 

Adam beyninden vurul· 
muca döndü, Yerini terk et
meğl tercih· ederek odaııana 

undıklarını hazırlamağa çıktı. 
Sonra bu el verişsiz hayvanı 

arkasından sürükledikce hiç 
bir yere glrmiyec~ğini düıün-

Bayanların kcndl 
güze!fıklerjnden daha 
çok göze çarpan bü-

lı'.in hareketlerinde al. 
dıkları türlü pozlerdir. 

Çirkin bir bayan bile 
iyi poz almasını bilir-

se kendisini güzel gös 
terebilir. Poz alma iti 

bir san'athr. Bazıları 

hP.r hareketi kendile
rine yakıştırabilirler 

Fakat bazıları da vu: 
cuda eğreti geyilmiş 

elbiseler gibi hareket
lerini tabiilik ve gü-

zellik üstünde smttı
rırlar ..... : İyi poz al. 
maııını bilen bir bayan 
kendisini en çok be. 

ğendirrucsini ve güzel 

leıtirmesini bilen bir 
bayandır. 

büyüklükte bir ki!kürt parça
sı alınız, kartondan birde bo· 
ru yapınız kükürdü yakarak 

boruyu üstüne geçiriniz. Ya· 
nan l(ükOrtten çıkan boğucu 

bir gaz borunun üstünden çık 
maya baılarken lekeli kuma• 
~ı hafif hafif borunun ağzında 

gezdirfn!z. Göreceksiniz ki le
keler hemen kaybolacak ve 

e!blseniLde temizlenecektir. 

dü. İyi bir evde olduğunu, 
iyi para verildiğini ve iyi 

beslendiğini düoüodü. Kendi 
kendine gC!rçek bu hayvanın 
bunlara değmediğini söyledi. 
Kendi öı. menfaatları namına 

heyecana geldi. Nihayet güne§ 
dogarken Kokotu başından 

mutlak surette defetmek 

kararını aldı. 

Bunun!a beraber fena u
yudu. Gün agarırken kalktı. 
Kuvvetti bir ip yakaladı. 
Hayv~=:. aramağa gitti. 

O vakıt cesareti kalmadı. 
Uzun kulaklarını okşayarak, 

burnunun üzerini öperek, bil
diği tekmıl müşfik adlan 
ıarfederek onu muhabbetle 

- Devamı var -



Sahife &. H~ 1dnn Sesi 

Bursa Posta Telgraf ve Telef on ursa bölge Sanat okulu direktörlüğiden 
başmüdürlüğünden: Muvakkat ·rahmini 

teıninat tutarı 

I.J1r:1 kuruş IJira kuruş Mikdarı 
. . 

c1ns1 
42 00 100 çift Tire çorap 

Nevi Muhammen bedeli Muvakkat] ____________ ___;.. _______________ _ 
beher kilosu teminat J 

Kuru meşe o. 30000 1 242,5 ı 

» Gürgen o. 10000 1 7 ,~ 

Posta ve Te1graf ve Telef on idaresi için yu. 
karıda yazılı iki kalem odun şartnanıesi muci
bince açık eksiltmeye konulmuştur· Eksiltnıe 
7-1 l-H35 den 22-: 1 l-93a cuma gününe kadar 
devam edecektir. IsteldiJer tarafından v~rilcİı 
bedel tam değer görü)ürse ayni gün saat 1 i de 
P, T. T. Başmüdürlük dairesindeki eksiltme ko 
misyonunca ihalesi vapı)acaktır. İstekliler te- I 
minatlarını Başmüdürlük veya merkez posta 
kasalarına yatırabilirler. Şartnameyi görnıtk 
isteyenlerin başn1üdürlü kalemine n1üracaat et-
meleri ilan olunur. 7-10-13-lG 

1 ın 

2 92 3~ 00 1 ;50 (( yün )) 

() 56 87 50 1 i5 adet kısa kollu ten fani lası 
;~9 84 ?)3( 25 125 ç.if t iskarpin 
1 () 87 225 50 (( postal 
2-t. ırı 322 140 « beyaz ayakkabı 

1 ;31 17 50 1 i5 adet l\1endil 
3 15 42 140 {( İç donu 
~ 90 132 1 ı o (( Harici gömlek 
1 12 15 60 (( Yüz havlusu 
lı 20 50 140 (( (( (( büyük 
5 i2 63 14-0 (~ Atlet f aninalası 
ı~ 00 160 100 (( Yün fanila 

8 44 112 50 300 «metre Amerikan bezi (yerli) 

Bursa bö1ge San'at okuluna gi ·erken yukarda cins,n1i.kdar,t:ıhmini 
bedelleri yazılı on dört kalem eşya açık eksiltmeye konulmuştur. Eksilt .. 

As.Sa. Al. komisyonundan 
Bursa garnizonu için 2!10 ton Yul..:ıf Satun 

alınacktır. Tahmin edilen bedeli !)375 liradır. 
Şartnamesi S.A. A L.komsiyonundadır. Eksiltme 
22-l l-H35 cuma günü saat 16 da tophanede 
satun alma komsiyonu binasında olacaktır . ek .. 
siltme kapalı zarf usuliledir • 

, meye konulmuştu . Eksiltn1e 25- t l-H3?1 pazartegi günü saat onbeşte 
İlhaylık binasında kültür. direktö··lüğü )1önetgesind.! yapılacaktır. Ek
slltn1eye gireceklerin 935 Tıc,~ret odası Yeikaları giı-ccgi eksiltmeye ye· 
ter muvakkat n1akbuz veya banka tenıinat mektupları i[c muayyen 
gun ve saatta konısiyona gdmeleri. nun1uneleri görmek isti yenlerin her 
gün san'at okulu yönetgesine nlüt·acaat an i lfın olunur. H -1 O -1 '" -18 

Muvakkat teminat i03 lira 12 I uruştur . rf eklif 1 

mektupları ~2--11 -93acunıa günü ~aat 15 şe 
kadar S.A A.I.. kon1Sİ)10n reisliğine verilmiş 
olacaktır . 

~ 
üçbin çift yün çorap satun alınacaktır. Ta

hmin edilen bedeli ı ~00 Jira<lır . Şartnanıesi ve 
Numunesi satun alına komsiyonundadır . 
Eksiltme 2a-1 ı -935 pazartesi günü saat ı G da 
1 ophanede Askeri satun atna koınsiyonu binası
nda olacaktır . Eksiltnıe açık olarak yapılacak· 
tır· Muvakkat teminat 90 liradır. 27 -3-1 O - l 7 

' • ~ ............ ··,' .. ·"~~l 

Karacabey Harası 
direktörlüğünden : 

Hara nın mart ibtidasına kadar hasıl olacak 
koyun sütleri acık artırma suretiyle 26-11- ~3a 
Tarihine müsadif (sah) günü saat 1 ö de satıla
caktır· isteklilerin teminatlariyle Hara J\lüdürlü
ğüne müracaatlan ilan olunur. 22-18-14-10 

Bursa kültür direktö1·lüğünden: . 
Tahmini Miktarı Beher Muvakkat Nev,i 
kıymeti kilosu teminat 

Lira kU· kilo kuruş s. U. Kş. 

1050 )50000 - 70 78 75 

1050 - 150000 - 70 78 75 

kuru gürgen odunu Er
kek lisesJne 
kuru gürgen odunu kız 
muallim okuluna 

Bur ... a erkek IisesiJe lnz n1uallin1 okulu ıçın 
evvelde yapılan ihalelerine ilaseten 1 n35 ~1ali 
yılı sonuna kadar lüzun1 görülen yukarda cinsi 
ve mikdarı yazılı kuru gürgen odnnu 22-11·935 
günlemecine rastlayan cuma günü saat 14- te 
Bursa kültür direktörlügü dairesinde ihalesi ya
pılmak üzre açık eksiltmeye konulmuştur. 
isteklilerin şartlarJ anlamak ve fazla izahat a? .. 
mak üzere her gün lise ve kız muallim okuluna 
baş vurmaları bildirilir. 

10-t~-14-16 

• 
ı 

.!) 
kiş ~

0 

ğrenmek 
teyenlere 

Ankarada t'-iiltürbakanlığının resmiyetini haiz 
lrıkılap biçki yurdundan mezun 

y Tarman 
il 

Setoasınd Saf ak oteli karsısında Hoca Ali so 
' , ' 

kağı başında No. 2 de 

(Tezel içki yurdu ) açmıştır 

Yuraa girmek iste ... yenlerin kayıtlarına devam 
olunuyor. kaydolunmak isteyenler pazardan 

mada her gün Jıurt adresine müracaat 
edebilirler. 

1 
:m<::ınc.:;::ıeı;::;ıeı:;::ıeı;::ı.:;*~****:..i(: 

~ "\/' . ~ 
~ ı urttaş . : 
~ eankada bir tasarıuf ~ 

1 ~ hesabı olmıyanın yarını Jf 
~ l;aranlıktır. ~ 
~ Uhırıal ve ekonomik 1 

• 
ş a ası: 

Kumbara ikramiyelerini 10 bin
liradan 20,000 liraya çıkararak 

bir misli daha arttırdı ••• 

~ ve artırın lmrumu ~ 

~ ~ 
~~::ısc~::ıoc***=***)I(*~ 

Diş Tabibi 

Edip Rüşdü 

Pekkal 
yerli mürekkebi 


