
Sahibi ve umumi Neşriyat müdürü 

Derviş Edesen -ı 
Tanesi 100 Para 

(İlanlardan mesdiyet kabul edilmez] 

Bıısıldığı yer: Bursa (Bizim Matbaa] 1 

--~------~-------ı 
( HERGON ) Bursada çıkar, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir 13-ıt-935 Çarıamba 

Köy ve Gençlik 
Son zamanlarda köy ve 

köycülük etrafında ciddi ve 
eaaılı uğraımalar baıladı. 
Numune köyler kurmak, köy· 
lünün aailık ve ekonomik 
durumlarını kontrol etmek, 
ona pratik bilgiler vermek 
ve nihayet köye bu günün 
modern kültürilnü götürmek 
baihca itler arasındadır. Bun· 
lardan baıka diğer önemli bir 
nokta üzerinde de duru!mak· 
tadır. Köy ve gençlik. 'Köy, 
dalma geri yaıayııh bir muhit 
olarak kabul edilmektedir. 
Y etftkio kafalı genç iıe §ehir 
hayatının çekici ıöıtedtine 

atılmak iıUyeo bir ruhtadır. 
Her lkiıl baıka baıka bir ku. 
tup halindedir. İtin en önemli 
tarafı bu kutuplara kaldırarak 
bir tek kutup yapabilmektir. 
l:Su mesele hal edildiği gün 
gelcceje olan güvenimiz de 
hal edılmiı olacaktır. Akla 
gttlebilir ld acaba köyde de 

tehir haya tan an aöıteriıli ka-
1abalığını yaratmak gençliği 
köye bağlar mı? Esasen isten! 
len ıey köyü bir ıehir örneği 
haline getirmektir. Bu duruma 
giren bir köy artık yeni ben-

Haini kazanmıt olacağa fçin 
dütünülecek endiıee kalmaz. 
Halbuki a11l iş, bugün için 

var olmlyan bu ıehir örnegi 
kö)ü meydana ıetirmek itin
de hangi yotdan ıidilerek lı-

1 eni len sonuca varılmalı 

dır? 

l:Su mesele az çok her ulu· 
ıun kendi benliğini korumak 
için yaptığı ve yapacağı bir 
sa vatın baol<a türlü bir örne
ğidir. Her zaman ve her yer• 
de bu savaşın önde gidenleri 
d~. gençler ve gençlik o?mllf· 
tur. Jıte Osmanlılar devrinde 
ıfti\diıllerini kazanmak için 
çalııan küçük uluslu ve on· 
tarın bu savaıta güttükltri 
) ol : Bir Bulgar gencinden 
epeyce zaman önce ıunları 

dinlemlşlim : 
~ öize Tarih derslerinde 

okuttulnr ve tellc!n yaptılar l..i 

hız herhalde hürriyt.limfzi 
kazımmad .n ynıayamıyncağız. 
Fakat bu telkınl y&pıwlnr her 
ıeyden e\ el kendileri buna 
ioanmışlard . li e.- du\cal 
(Bulgar öğretmeni) bu mesele 
üzerinde eçılacak bir ı:özde 

l&öpürürdü, onun ayaklanım 
heyecanı herkeıl sarar "e ni · 
hayet bir küçük köy halka 
hile baıan kendisin de büyük 
-bir enerji bularak hükumeti 
ıorlamağa kalkardı. 

Herkt'ı bilir ki bir ifi Y"P 

llııya baıtarken ona karşı Lir 

IÜtenimiz ve inanımız varsa 
OIJU baıarmamız umudu üstün 
ohJr. Eğer hatır için yap1acak 
'~ Yaptaracak bir ff olursa 
lundaki ba ıaı ı ı '< boıa çık
lnakla kalmaz, çalııanın ener 
jiıı de ziyan edilmfı olur. 

O halde ne yapmalı? Bi· 
zlrn için neler gereklidir, bi
~lrn nelere ihtiyacımız vardır, 

Unlara her ıeyden önce bil· 
lllek flrltır. Sonra bunları 
elde etmenin yolları ıellr. 

~-

Uzak şarktaki hadise 
~- .... -

Japon hükiimeti 
Çinden tarziye istedi 

Çin sularındaki Japon filosına emniyet 
için emirler verildi 

Ankara 12 ( A. A) J..:ponya; çin hukumPtinden ŞRnghayda 
öldürülen japon bahriye neferinin katline karıııınları~ cf'zalan
dırılma11nı ve tarziye verilmesini ve çtnde oturan jtponlarm 
güvenliğini lstemiıtir. Aynizamanda çin sulannd.ıki japon fılo· 
ıınada Şanghaydaki japonJarın emniyeti için ıcabeden bütün 
tedbirlerin alınmasını emretmiıtir. 

Çin hükumeti Japonyayı 
• protosto ettı 

Ankara 12 (A. A.)- Nankfn Çın hüldımetl J11poo e)çfsfne 
bir nota vermlı ve şimali Çtnde Jn pon polisi tarafından bir 
çok yüksek memur dahil olmak iizere Çinlılcr arasınd~ yapı· 
lan tevkifatı protosto etmiıtir. 

------------------
Yeni bir.demir yolumuz 

lrmak-Filyos hattının 
acılıs töreni 

' ' 

Ankara 12 (A. A.)- İrınnk Filyos. hnttınm nçıa:ış töreninde 
bulunacak olan çağrılılar dGn akı•rn şehrJm'zJ. ~ r,, osa git. 
mitlerdir. Tören bugün saat on beşte yapılacıık ve kömür 
yolu bayındırlık bakanı Ali Çetin Kaya tarafından açılacaktır. 

Kömür fiyatlarında yapılan 
tenzilat 

Ankara J 2 ( A. A )- Kömür fiyatlRrında yapılan 130 ku 
ruşluk tenzilatın deniz yolları ve vapurculuk sosyetesi cşyn 
ve navlun tarıfclcri üzerinde y:ıpııca.ğı tesirin d• recesini ince
llyen Ekonomi hakaıalığı şimdi!ilc bu tarifelerin eşya navlun. 

lan kısmında sonk5.nun tarHıinden itibaren yüzde en tenzilat 
yapılmasım tensip etmi~tir. --------------.. ~--
Eğer gençlikten istifade edil· 
mek istenirse onun alacağı 
ve faydalanacağı bütün bilgi
lerin b;,~ındı-ı ona yurdu için 
ya§a.manm ne olduğu duyurnl. 
malıdır. Du1 urmak fçln de 
duymanın ş~rt c'llduğunu unuL 
mnmulu.lır. Eğea· okuid2'ki ö~· 
ret men buru kendisine ve•·il 
miv eğreti Lir ödev bilir, eğer 
bu işi yürCt nı y üzerine alan 
kimıe. ancak bu itin fütüne 
getirılmiş h~rhangi bir adam 
gıbi hareket eder ve bu ödevi 
bir kaç günlük if gibi anlarsa 
neticede istenilen işe yanaş
mak d~ğı), belki uzakl11ıılmıı 
olur. 

Bir genç, köyde ne 
kadar kalır. köye ne yapa
bilir, bunu bize izah edecek 
bir program gerektir. Böyle 
bir programı eline alan genç 
yalnız bir şeyden korkar : U. 
nutulmek. çalışttğı halde unu· 
tulmak. Henüz bütün kudret 
ve kuvvetiııi taıımakta olan 
bir genç içlıı bir köyde ve az 
konforlu bir çevrede yaşamak 
o kadar zor değıldir. Y almz 
her genç yualhğı çevren n 
eıkiıtnden ne kadar değiımiı 
olduğunu bildirmek ve tamt· 

mak ister. Adım ndırn taldp 
edıldiğini ve üstünlüğünün de· 
recesini tesbıt cttıklerini bilen 
bir genç en çolı. le o le tuğu 
iııtil<ba H i~ i 1 hiç endi~e etmez. 

İngilterccic herha«'gi btr 

işe bir adanı arandığı \'akıt 
ancak her ta.rafa ilanlar ya· 
pıtır ve istekli olanlar çağırı

lrrroıı. O iş için gerekli olan 
zeka ve haşarılık denemeleri 
yapılarak, f ı en uygun ola nana 
bırakılırmış Hatta bu sırada 
kimseden çıktı~ı bir okul ser· 
tifikatı da iatenmezmif. Yıllar
ca çalışan ve uğraıan bir fn. 
san, yalnız iki üç y: lık klasik 
b:r bilgiye neden kurban edil
sin. Bele yalnız elindeki dip
lomasına güvenerek bütün 
hayattan elini çckm!ş olanlara 
kuru kuruya bir üstünlük hak. 
lu verilirse, bin türlü seb< p
lcrin tesiri altında kendi zo

ruyla çalışmak mecburiyetin
de kalan genç ve hatta yaş

lrsı istikbalini güvenli göre
mez. Gençliğe ıunu teklif 
etmeli: Ne olduğunu göster, 
sana her ıey verilecektir ! 
Bununla beraber bu söze 
inandırmak birinci ıarttır. 

F. DALSAR 

1 

Telefon No 130 Üçüncü sene No. 479 

• 
ltalyanlar ilerliyorlar 

Aankara 12 ( A. A) Alınan enson haberlere göre İtalyanlar 
ha.beşistnnda bir taraftan makkale bölkesinde teıkilat ve temiz• 
leme iılerile uğraımakta diğer taraftanda yalagze nehirine ve 
dessa mıntakasına doğru ilerilemektedirler. 

italyanlaı· Habeşistan' da 
mütemadiyen ilerliyorlar 

Ankara 12 (A. A.)-- Almen haberlere tıöre Habeılıtanda 
ltııl yanlar, Makkalenln Güneyindeki daiları fnal etmltlerdlr. 
Aksum ile Takazze arasında da hareketlerine devam etmek· 
tedirler. Somali cephesinde de Garahinin kuzeyini temizle· 
mekle meşguldürler. 

220,000 Kişilik habeş 
ordusu bekliyor 

Ankara 12 ( A. A) 220000 kitilik ha bet ordusu göney Ug. 
reıinde bulunmaktadır. Havas ajansının adlıababadaki ayları 

Resseymunun elli İtalyan casusunu yakaladığını bildirmektedir. 

italya devletleri protosto etti 
Ankara 12 (A. A.)- İtalya zecri tedbirlere iıtirak eden 

bütün memleketleri protosto etmittlr. 

Habeş kıtaatı Adisababa:asokaklarından geçerek cepeheye giderlerken 

I:ı L(,idndn Cenup ce,ıb<1'.ndeki garip bir ağaç 

Çin deniaiDde Japon doaaamua 
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~~ Şehir ve memleket duyumları ': 
Sesi varlığı duyuran deye 

tanımlayabiliriz. 
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l loıaolar kendi güzel ıele

rioi dinlemekten doydukları 

zaman çeııt olıun deye at 
ıe1f 1 ıu ıeıf, altın ıeal, lcu ı 

. lt!lf ıtbf bir örnek ıeılerden 
de zevkalmağa koyulmuılar ! 
Doiru, bunların bepıinde de 
ayrı ayrı güzellik, alam var_ 
dır. Ancak inaao sesinin üstü· 
ne gelir yoktur. Bunun için 
kız ıealni ötekilerden ayırdım. 
Bazı talihsiz gırtlakları bir 
,rana bırakıraak ıu insan gırt. 
lalaamın ne havalar çaldığına 
taıılır. O, ne, ıeıler, ne c zgi
!er çıkarı r. İnsan zekası en 
içli, en duygulu müzik alet· 
lerlni bulmuı . . Bulmuı ama 
onlara daha kendi bançereıt. 
nin maharetlerlnde:ı bir ço 
iunu verememit ! .. 

Nerde ıes var, orda hayat 
var, demektir. 

Ses rubun dilidir; fikri o, 
duygunun dilidir. 

Seı olan yerde bunlar 
tvardır. Se11izlik en kötü ıey· 
dtr ! 

Büyilk Şef: 
- Yiikıek sesle konuıun; 

açak koouıun, demiılerdi. 
Bu, asırlarca ıuıturulmak 

fltenilen Türke, öz aeıini yük 
seltmek tıaretl idi. 

Seı olan yerde oeıe, ıev nç 
vardar. 

Tilrkün buna ihtiyacı çok
tur. Seaılzlik p111nklık doiu
rur. iki Türkün ıaa tlarcR 
koouımadıkları zama n iki 
Rum, Alman veya Franıızın 
konuıa konuıa neıeden taı
tıklarını ıörilraünüz ! 

Sea uyuıuklufu giderir. 
Gö•de örıenlerlol itletir, ıııl · 
datır. 

Durıunlukta e:ılntt, OdinUi 
vardır. 

ÔIOyG, ıe11iz deye glhnerlzl 
Hu barekeUn bir normal ıekll 
Yardır. Seılenmenin de öyle !. 

Seı, barılb, zırıltı oluna 
kötüd6r ! Taıkın da olıa alım. 
h, duru , açık parlak ~imalı 
yaai ıamlml, tçten ..• 

içten ırlıyan, candan ıöy· 
le~ ftl'eD, yiirekten konutan 
adamların ıeıleri kurakta, 
~11kta ~aJlıyan olur. 

Dağcıların kış 
Bayramına 
hazırhkları 

Daicılık kulübünün kı t 
bayramı ilk kanunun ilk haf 
ta11 olduğundan bu bayramın 
çok eğlenceli b ir ıekllde kut· 
)anması için çalı11lmaktadı r. 

O zamf\n n kadar Uludağ 

da kayakç 1 ı r için yeni ya
p1lmıı olan otelin bütün nok. 
ıanlarıda tamamlanmıt olaca
ğlDdao otelin açılma töreni 
bu bayram günü yapılacaktır. 

Bayrama l lbayımız Ştfık So 
l er de kızakla gidecek ve 
otelin aç\lma törenin de bu
lunacaktır. Dağcı lık için bu 
yıl çok hazırlık vardır. 

Bilhassa b ıyaıılar dağcılığa 

fazla rajbet etmiye baılamıı· 
lardır. Kulübe yazılbolar ol
duğu gibi yazılmak iıteyen

ler de pek çoktur. Sağlık ve 
tabiatın güzelUğlni görüp ta
nımak bakımından çok faydalı 
olan bu spora kartı ~öderilen 
ilgi pek çoktur. 

Hava durumu 
Dün hava doğudan estiil 

için oldukça sert ve sovuktu. 
Bu yıl vakitsiz baıhyan ıo. 

vuklara bakılırsa kıım uzun 
ve ıovuk olacağı zan edilmek 
tedir. 

Bütüni,çilere orta 
mektep malumatı: 

"İzvestiye,, gazetesinden: 
sovyetler Birliğinde bütün it· 
çt en az oıtıl mektep malu. 
matı ıabibl olmaları kararla· 
ıtınlmaı Ye bunun için bir 
çok ıehirlerde orta derecede 
gece mektepleri ıçılmııtır. 

Yalnız Bak öde bu çeıitden 

132 orta mektep kurulmuıtur 
Bu mekteplerde 7000 ltel or· 
ta tahıtl görmekte ve olgun· 
luk ıanaçlauna hazırlanmak· 

dadır. 
@ _ ı:tE2! 2&L us 

Ses, h"yattır. Soyıalhk 

ıe11iz olmaz ! 
Yeni Tiirkün ıuleomeıi ; 

dillenmesi ön planda geliyor, 
Hayatta baıarık olanlar 

ıeaılzler delildir. 
TAHSİN UYGUR 

hbayımız 
Gemlikte 

Evvelki gün Karacabeye 
gltmit ve akıam tehire dön· 
miıt olan hbayımız Şefik 
Soyer dünde Gemllie gitmi ıtlr 

İzmirde batan 
Gemi 

Evvelki gece Mersinden 
İzmire gelmekte olan Deniz 
)ol ,arı idaresinin İnebolu va. 
puru fntınadan dibi delinerek 
hatmıf ve 125 yolcu kurtarıl· 
mıı diğerleri bulunamamııtar. 

Sovyetler birliğin· 
de fiyatlar indiri
liyor 

"Pravada" ıazelesinden: 

Dağcıhk kulübü 
Tatınıyor. 

Dafcılık kulübü merkezini 

Şafak otelinin orta katına ve 

Avcılar kuliibiinün yanına 

nakledecektir. 

Sov ·etler Birliği 

Ticaret._Filosunun 
genişletilmesi : 

,,Pravda,, razetesinden 

So•yetler Birliği ticaret ve 

eodüıtrf bakanlığı tarafından 

ticaret filoıuoun, geniıletilme· 

si için Avrupa tersanelerine 

büyük hacımda 15 vapur ıi · 

parJt edilmittlr. Bu vapurlar· 
dan yedi danesi ıogiltereye, 

üçü danimarka ve üçüde Hol 

landa da yapılacaktır. Su ge . 
mıler kuzay buz denJzınde 

yenı münakale yollarının açı

lması dolayfıiyle oralarda it· 

leyebilecek ıekılde aajlam 
olacak ve aıerekli olan bütün 

mal:1.eme ve cihazlarla cihaz· 

laoacaktar. lngiliz tarsanele

rinde yapılmıı olup frıgorif 

ik teıiıatı bulunan 1 o,oOo ton 
luk bir vapur Mormao lima-

Almanyada erzak ve bil· 
ha11a yağ, et, yumurta aılbi 

erzakın azalmasından ötürü 
vesika uıulü teıiıl taaarlanır· 
ken Sovyetler birliğinde ıer· 
best ticarete döniilerek erza. 
kın çoğalması ve fiyatların 
düımeıi muvazi yürümektedir. 
Şovyetler birliğinde ilkteırin• 

den ftibaren pazara emtea 
arzının { oğalmaıı do l1ty11iyle 
fiyatlar düımektedir. Btlhaasa 
Qkranyada fiyatlar yarı yarı
ya inmitllr. Meseli bir tavuk 
7 rubleden 3 rubleye, ıüt lft. 
r~ıi 1 rubleden 50 kapike 
(santime) etin kiloıu 7 ruble· 
den 4 rubleye, yumur~anın 

taneıl 50 aantlmden 25 san· 
time dütmü§tür. 

na gelmit ve Rus Ucaret filo· 

ıuna iltihak etmiıtir Bu va· 
vurda balak ve etleri aofuk 
bava da muhafaza edebilecek 
5500 tonluk anbar kıımı var-

/ dir. 

BORSA HABERLERİ 
Boraa Komiseri Mü mtaz Şükrüden aldığımız mulümata 

göre Borsada 40659 kilo buiday ıatalmııtır. 
Muamele gören mabr.ullerl aıaiıya yazıyoruz. 

Aıgari Azami Vaaati Satıı kilo 

Buiday 6 8,5 7,37 40659 
Çavdar 5,5 5,75 5,55 545 
Mmr 3.62 4,75 4,53 6288 
Arpa 4 5 4.65 15166 
Yulaf 3,25 3,50 3,3'1 539 
Burçak 5,87 5,87 5,87 640 
Kaplıca 3,50 3,50 3,50 390 
Suıam 14 14,5 14,29 543,500 
Nohut 5 7,5 6,35 307 
Fasulye 6,50 12,50 10,94 4371 
Mercimek 14 16 14,30 212 

Çeltik 7 7 7 180 

dü sel:\rnlıyaı ak 
sa davet ett i. 

~-...... --...... --------· 
1 Roman 1 s u K u T 1 /~:;~t I' 

1\el'nıini dan- suvıned iın ki: hıın ıı s~vcyım . 
Yalnız lıflşuma gitti.. O ka
dar .. 

-----....1...._ _________ _ 
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gözlere dalıyor ve sinirlerine 
hakim ul a mı yoı dıı ') Aeaha 
i\iizlıe t'e benzed i ğ i için ı ııi ~ 
Yoksa hu t i pJ~\ien mi hoş
lanıvordu~ Delki .. Kim bilir .. 
Siui~lerini tuıııştııraıı bu lıırs 
bu aııuyu Nüzhet"te d ıı yma
mışmıy<lı ~. O ı;alde:1• Bir kalp
te iki aşk yaşayamazdı. 

Artık iyice kanaat g-etir
mişti ki; on Ja aşk yok, fa
kat hıı s vardı .. O kalbine de-
~il , sioirlerirıe tabidi .. 

Birdenbire tiıredi . \'edat'la 

kalpler ıçın . Aııla~mak ne 
kadar kolayd ı . 

V t!da t'ıı ı mavi gıızlcri, kal· 
lı i 11İ iiı ııerıici tema~lar la okş::ı · 
yor·, ıs ıtı yor, tatlı bir hisle 
gıd ık! tyoruıı. \ \• soııra o na
Zlrla rla Yeda l on,l neler neler 
anlatıyordu. 

Nermin bıı ırnzarlar kar
:s ısınJa deriıı hir he\•ecanla 
titrerken caz tekrar ç~ lınaya 
ba şla rnı :;; lı. Ortaya atılan çifl
Jer birer hiı·l! r çoğalıyor, ça
lımın tangonun kıvrak name-

göz göze gelmişti. Oh, bakış- meleı ·ine uyara k dönfı yo ı hrdı. 
mak, anlaşmak ne kadar tat- \'edat birden hiı e doğrnl-
hydı ! . Ve insan gözlerle, na- dn, soııra mütereddit admıla l'-
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Narmiıı Şl1~ ırmı~ tı . Hayret 
ve sevinçle Yeda t'ın yıızıırı e 
bak ı ı. Geı ıç ~ocıık davetk:'tr 
nazadada oıııı hck l i yordıı. Ne 
Yapt ı ;-rın ı bilrııez lıiı- lı a lde klı· • o 

çfık bir ha~ i şar~tile ka imi el· 
t iği ııi t.>i ld ı rdi . 

Ayağa kalk::ırkcn; clt.ım in 
denberi mılanıı maıı::ılı h·ı k ı s. 

~ 

!arını gı\zdeıı ka~~ıı·mıyan ~i-
lı:ıl yavaş~a ~ü:·rn i u' i ı ı lwlıınıı 
çekti , soııra ku l.lğma eğ ileı ek . 

- Y cdat'a kaı ~ı gostcrmiş 
olduğun hıı za fı an lamıyorum 
Nermin, dedi; pek mütema. 
vilsin. Galiba onu sevmiye 

ı ba şhdm faka t di kkat et.. Gör
düğün bu genç pek tehl ikeli
diı" Ald ınmıyasırı .• 

. 'e ı min küçük lıir ka lıka
lıa fı rl attı : 

- Sevmek mi ?. O bir 
· kere ol ıı r .. Geçti kızım geçti .. 

Sonra derin bir neş·e ve 
ça pkın bir tavıda Vadal'ı ta. 
kip etti. 

* • • 
- Bir tnngc ı daha liit fd

mezınısm ız l\crm i ıı~ 
Vedat avni rıı ı1 lt efi ı ı·clı re . ~ 

ayni i htiza zlı sesle • "ernıin'in 
öııü rıde r~ilmi~ ikinci defa 1)

ııu ılans:ı diWCt edivonlıı. 
İlk taııı şıklığın tesiri geç

ıni~t i . ~imdi d:ıha samimi, 
daha aşiııa rıazarla rla birbir 
lerine bakıyor ve gü lüyorlardı. 

- Hay hay \'edat. YaJ
rıız hen o kadar iyi dans bil· 
meın ki .. 

- Mlibalfl~a etmeyiniz. 
Cidden giizd dans od i yorsıı 

rnız. Fıgürleriııizi n lıayraııı· 
yım. 

- Fazla iltifat ediyoı u-

Q Si L EY±& il asız 

Ne Olursa •• 
Soba •• 

Şu günlerde sobalana çalamına 
diyecek yok. ilk yaz gelir gelmez 
birer tekme vurur gibi bodrum 
katlarına aavurdutumuz sobaların 
paslı ve kuramlu yüzleriyle kartı 
karşıya gelmek çekilir üzüntü de
ğildir. Aftı ay ylizüne b,kmadıtı· 
mız \'e habrını saymadıtımız so
balara şimdi odaların ortasında 
tantJar kurmak ve nihayet etra· 
fında el açmak vefaaaıhtın ve bu
na karşılık menfaatçıhtın i'Örül
memiş bir örnejidir. 

Artık caddelerden ııeçerken 
üstünüze başınıza dikkat edin. la 
ve kurum akan borulann altından 
geçerken dalgınlık ıöıterenlerin 
vay haline! 

Soba11 eıı.kiyenler , bor ulan bo
zulanlar heri'ÜD rctddelerden bama) 
sırtında kua yüz!ü 11çları taıı· 
makta meşguldürler. l:Su earada 
sobacılar tar~fına inme~e gelmez. 
Hui'day piyasası gibi, aooacılar da 
piyaaayı yüluelttikçe yükseltiy'lr· 
lar. 

Sobanuı bu azameti kartıatnda 
bilmem ki daha ne kadar boyun 
bükecek ve ona eJ açacatız? Şimdf 
berkesin i'ÖDlünden fU yeni biçim 
de aobalardan tedarik ederek için
de . yerli malı aatraait yakmak 
geçıyor. Fakat dört bet liraya bir 
araba odun alamıyanları için yirmi 
beş otuz liraya soba almak ve bu· 
na ıöre de kömür paraıı vermek 
hayli zor gibi geliyor. 

Sunu i'Öderiamden anlayan 
sobalar daba bir kaç yıl ıaltana. 
tını sürecej'e benzer. Şu sobalar 
aultanlıtında ela bir durum olaada 
kıtın daralbcı ve bunaltıcı hava
sında citerlerimiz yarı yarıya isle 
ve dumanla dolmaıL Hele kalori
fer denilen nesneyle her halde be 
pimiz fereflenmck fıraatıaı bula
mıyacağız. 

insan düfiindükçe fU medeni
yetin bir çok ezici ve bat d&ıdü • 
rücü çahtmaaı içinde yok olmak 
böyle sobalar ve damanlar içinde 
aeHİz bir hayat l'eçinnekten el.ha 
iyi gibi geliyor. tiizim eıki bir 
sözümüz vardır : Bir güaGa beylifi 
de beyliktir! 

Geçmif ıünlerin aaadetinden 
bahsedecek bir kimıe düıüneme
yiz. Hat\i : Geçmif zaman olur ki 
nayali cibaa deter 1Öz6aü burün : 
Geçmit zaman olur ki hayali bq 
para bile etmez! Diye çevirmeliyis. 

Dayı 

140 tezgahı idare eden 
bir dokumacı kadın : 

"lzveatiyııe" sraıteıindea: 
Vıçuk ıehrtndekl bir ba. 

yük dokuma fabrikaıında bir 
tek itcl kadının 140 tezıihı 
birden idare etmesi tecrilbe. 
lerl yapılmıı ve iyi ıonuçlar 
vermlıttr. Ameleden Marya 
Şlava yedi it ıaatı içinde 
140 te:ıglhda 1548 metro ku
maı imal etmlt Ye bu ıuretle 
mutad olan ffiD 10 mi.tini 
baıarmııtır. 

- Kat'iyyen .. 
- Takdir edilecek ka,lar 

değil ki ... 
Sesi titreyordu. Yavaşça 

güzlerini öniine eğdi. Elindeki 
rıı eııdi ile ha fi fçe tedeycn çe lı
resirıi sildi ve ayağa kalktı. 

- Teşekkür ederim ı rer
ının . 

~ iha l arkalarından baka 
kalmışlı. 

İlel'l ediler.. Caz kıvra!\ lıi r 
taugon1111 l'ıı lıları gaşyeden oy
nak nağmelerini büıün k~ lp-
lere d:\m la damla idrivorda· 

~ . 
Size ne kadar teşekkür tl-

sem yine azJll' ~ermin i 
- Niçin ~ 
- Öyleya.. Sizi ikincı 

d~fa olaı·ak rahatsız ediyorum· 
Eakat affedin. İltifat ve 1t1ıut
lari nızl:ı Lana bahşetmiş oldu
ğunuz saadeti bir kere bilse
mz. 

- Estağfurullah Vedat •' zal'Jarla ne çabuk anlaşıyordu. la onların yanma yaklaşt ı . n •••----• , __ ....._._ ____ _.__,..,. ... __ .._ _ __._ _ _ __ ......._..._.._.__...:,_,z;,._..._~........._,.____._~-~..__.. _ ___........;. ___________ ~-ı....__~~-~~--_...---~-



Sahife 3 

Zehirr Gazler a 1 
t~ursanın biricitc 

ı Mecmuası 

( 6. ın_c_ı_b_ö_lg_e_n_i _d_e_v_a._m_ı_) _ ___..;, (UL UDA ~) 

F oder • 
ın o u u 

Viy'!.na'da çıkan Reiçhpost 
gazetesinden 

Tahrişe m ye 
Gaz le v 

og c 
Hu gazler en tehlikeli 

iazlerden olup bir yerde bu
lunduklarını anlamak pek 
mütkül olduğundan bunların 
ha va yollle vucuda girdikle· 
ri kola) lıkla ve evvelden an· 
laıılamaz. Geçen yazımızda 
adlarlDı yazdığımız gazlerdeo 
Fosıen ve DJfoıgen adh gaz
ler tahrif etmlyen sınıfa Kİ· 
rer. 
f oıgen gazından bir metre 
mik'abı havada yarım gram 
bulunmuı orada bulunan in
sanları derhal ölJürmeğe ka· 
fıdir. İf te kendisini his ettir
memesi ve kokusunun çürük 
saman veya mısır püskülü gi• 
bi olması tehlikesindeki öne
mi bıze kolaylıkla anlatır. Fa 
kat müessir olmağa hatladığı 
zaman bunları teneffüs eden
ler yazdığım1z arazı göst~rme 
ğe baılar. Demek oluyor ki 
harb zamanında herkes gaz 
tehlikesine karıı çok uyanık 
olacak ve bunların cinsini, 
vasıflarını daha evvelden au· 
reti kat'ı yede öğrenecektir. 

Fosgen gazleri büyük ha· 
rbde çok kullanılmış isede 
derhal gaz tehlikesine karşı 
icabeden tedbirler alındığın
dan zararları pek fazla ol

mamıştır. 

Alınacak tedbirler: 
1- Derha.l t maskeyi tak· 

mak (maske bahsinde bunları 
emen süzgeçleri a.yraca yaza· 

cağız. ) 
2 - Maske yok ise d-=:rhal 

ıslak bir bez veya mendili 

(ağzımızı, burnumo.ıu da içe
riııine nlmnk ş a.rtile) yüzümü
ze kapayarak en çabuk vasıta 
ıle kıı p lı bir yere kaçmak 

l&z1mdır. 

3 - Maske siz o!anların yüz 
lerioi ıslak bezle kapasalar 

bile gazlı mıntık1Ldan çskın
cay4 kada r az teneffüs etme· 

leri. 
4 - Maskesiz olarak bu 

gazle karşılaıanların derhal 
istirahate çekilmeleri ve her 
halde bir doktor çağırmaları . 

Önce de btldtrdiğimi z gibl 
bu gazler kanı bozduğunda n 

ve cihazı teneffüsiye üzerinde 
çok müessir olduklarından is
tirahat etmekle tehlikeyi a . 
zaltmağa çal ışmak ve hastayı 
temiz ve saf ha valı yerde bu 
lundurarak tegayyür eden ka· 
nı tasfiye etmek gerektir. Şu 
hale göre hastanın yürütülme 
mesi ve bu suretle zaten had 
dinden fazla faaliyete geçmit 
olan kalbin yorulması şarttır. 

Buna örnek olarak Almanya. 
da cereyan eden bir hadiseyi 

anlatalım: 

Büyük harbden sonra H a m 
burgda Almanların tanın mı .ş 

bir kimyageri tarafından si
lindirlere depo edilmiş olan 
fosgen gazı kaza neticesi ha
vaya karıımış ve gazle karıı· 
laşanları tesiri altında ezmeğe 
baılamııtır. Vak'.t. anlaşılınca 
hastalardan istira hat edenler 
kurtulmuş ve bi\'a kis kendi· 

sinde hi ssettiğini z annederek 

istirahat haline geçmiyenler 

olmuıtur. 

lıte sayın okuyucular te
sirleri ve tahribatı bu kadar 
müthit olan ve hayatımızı 

tehdit eden bu ezici ve öldü· 
rücü zehirleri taıımanın değe
rini anlattığımız şeylerle tak· 
dir etmek ve bunlara karşı 
koymağa çalışmanın lüzumunu 
anlamak gene bizlere düşer . 

sevgili yurttaşlarımın bu yol· 
daki ödevlerini b ir kere daha 
hattrlatmm. NİZA!\lİ 

- Arkası var -

Dağcılık her zevkten üstündür ... 
Ya zan : MUSA ATAŞ 
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Orta yerde kocaman bir 
soba v&r. Ku\lanı)mıyan bir 

1 
ocağı da tnm karşıntZ 'l geH
yor. Buranın tavam bası k ve ' 
pençereleri ayrıca tah t a ke. 

. penklerle kaplı. 

Dıgarıda esen rüzııarın çam 

dallarma çarpışınd"n ç ıkan 
vapur düdükleri g;bi kalınlı 
inceli ııesler bize güzel bir 

musiki zevkini veriyor. Güle 
konuıa ve büyük iştiha ile ye
mek yiyoruz .Salonun ortasına 
konandt-mir masaların üstünde 
renk renk, c\nı cinı. çeıtt çe
tit yemekler durcyor. Bir yan 

dan g·cak çaylar içiliyor, bir 
vandan da yüksek kalorili ye• 

mekler yeni)'Or. 

den dı şarı çıktık. Kııyakial'l
m ,zla gidebildiğimiz yere ka
dar bir yürüyüş yapacaktsl<. 
Kafılenin başma gene Doktor 

Cevat Tahsin geçti . Yavaşyavaş 

yürüyerek kirazlı yaylaya gel 

rniılik ki : İnce ince yağmıya 
başlıyan sulu kar üstümüzü 

ıslatıyordu. Biraz sonrada git
tikçe çoğalan bir sis tabakası 

bizi sarmıya başladı . Buna 

rağmen yürüyüş büyük bir 

zevkle devam ediyordu. Ara
mızdaki bayanlar yağmura 

rağmen hareket dolayisiyle 

terlediklerinden üstlerindek i 

süveterleri bile çıkarmı§lardı. 
Yalnız muıamLamsı ince birer 

ceket geymekle iktifa ediyor

lardı. 

Su sa a lkeus 
ergis i 

29 İlkteşri u 935 
G eçen yaz Anharada top· 

lanan baım kurultayına gitti -
ğim zaman İstanbul gazeteci· 
leriııden bazılarıle yaptığ mtz 
uzun bir ge:ıinliden sonra şeh
re dönmüş ve Anknradakl 
( Akba kitap evine ) uğra.mı~· 
tık. Gazeteci atkada şlardan 
bir i ( Akba ) um kapısında 
asılı duran rcıı:mli ve renkli 
m ecmualara göz gezdn iyordu. 
Bir aralık b.ırna seslendi : 

- Musa ! bu Uludnğ m ec· 
muası sizin sporlardanmı b ahs 
e diyor? dedi , 

Bende merak e dip baktım. 
Haklkateıı renkli ve csz1p bic· 
ka pak beni derhal kendislle 
ilgal~ndirmlş\i. 

Y t>fll Lir zemin üstünde 
karlı ve s vri bir duğ r esmi 
vard ı . Kapl\ğln ba şmda d a 
(Ul udağ: l!ur6n Palkcvi der · 
g l&i) yezıiı idı. 

O güne kadtH ~uuad.t bö y 
le bir mec mu a görmemiştim. 

Biz Burs.ada o~du~umuz halde 
Holke vım izin çıl,armeğa be ş. 
lad ığı bu mecmuayı ılk defa 
Ankaradn görmüştük O da · 
kikadrı içimde yeşil 8ursan:n 
Slcak hesreti alevlendi. Bu gü· 
zel mecmuayı ilk defa devlet 
m erkezinde görmekle Vl'! a r
kadaşla r tarafından çok beğe. 
nildiğine Ş1thit olmakla Bursa 
adına n e k adn r sevindiğimi 
bi lmezsin z . *. 

Bu güzel v e özlü kü ltür 
mecmuasının 29 ilkt('ı:rin 935 
tarihli son sayısıda dün elime 
geçti. 

Bu sayının kapağını üsta t 
Cemul Nadir yapmı~t r . Ata· 
türkun büyük ve renkli o ldu
ğu lı:adnr çok karekteristik 
bir ktlışeslnin o.rdındn yine 
Bunanm silinmez ve ölmez 
bi r re mzi olan karlı "'C s ivri 
b ir dağ yükselmiştir. S:ığda 
solda büyük Türk devr imlnit\ 
ya rattığı izerlerden b irer tu
t am canlandmlmıştır. Mecmu 
anın içindeki yazı l a ra geline{' : 

Bat yazıyı çok değerli , ve 
lut ve duygulu arkada ş ımız 
Tahsin Nahit Uygur yezmııtır. 

Ulusal duygu ları çok yüksek 
ve alevli olan Tahsin Nahi t 
U ygurun ( Cu m huri) e t için ) 
ba ılığ ı altında yazdığı l:.u ya
zıda Türkiye Cu mhuriyetinio 
doğu~unu izah ederken ç ok 
kuvvetle canlandırdığı nokta: 

Türkiyede Salt.ınr .. tı ö · 
lüm uç urum larma yuvnrhya n 
büyük devr imin doğurduğu 
Cumhuriyetin , diğer d evletler· 
d e olduğu gibi yalnız yönetim 
( idare) ıekli halin de izah e
dilmemesi lazım geleceği nok 
tasıdırki: hakikaten bu bnkım 
dan Ta hsin U ygur , konuya 
derin b ir görüşle girmiş ve 
Cumhuriyetimizi böylece ta h
lil ettikten sonra o nun yaral· 
t ığ l büyük !z erleri kı saca bi· 
rer b irer sayınışhr . 

Mecmuanın diğer yazı l:ı rı 
ounla rdır: 

Diva nı lügat'üt Türktcki 

lfa•ın Grn l Direktörlüğüuün 

Hnbcrler Servisir.deo 

- Dünltü cayıdan devnm-
Pan-Turan fikri bir 8e· 

rab dan başka bir şey olmadı· 

ğı gibi maı·kisziınde 19!9 yi

lındo, öoemli miktnrda endüst · 
ri pro!ehıryusınin yokluğu yü. 
'2.ünden kök salamnmışti. Bu 
suretle cnerjık bir devlet ide
olojısinin gell§imi için ancak 
u lusal ideoloji kalıyordu. 

Ulus ve teknik, modern 
Türhiyenin meşgul olduğu bnş· 
lıca mevzularıdır . Bu mesele 
lerden hiç blriri. eski Osmanh 
İmparatorluğunddnk alau PJnt. 
fo rm üzerinde yetiştirilemez· 

dt. Her ikisi Avrupanı İGla
miycte ynbancı olan lAJnhsul· 

ln rıdır . 
Türk Ulusu, bntının kültür 

hayatınn, nğır bir zaruret yü · 
kün ün zo rflc girmiş.tir. Hu, es 
ki Asya kültü rünü n , mütecn. 
n is bir m edeniyet hamurunun 
içinde ermesi değil , Asya'nın 

ulusa l lıususiretlerinin yeni c er 
yanlara kar~ı kap.larım a ç m -
ıa demektir. Böylelikle ilk de· 
fa olarak bir türk sosyetesi 
kuruldu. Ve eski göçebe türk 

ilk defa olaral· yerle§ti. Eski 
T ürk asker olarak padişaha 

vılayetler fet etmiş, bu ralan
nın yine padişah adına idare 
etmiş faka t h içbir zaman top 
rağa bnğlanomamıştı . Şimdiki 
Türk 1se toprağa bağ!and1 , 

yerleoti. 
Y enı Ankara, bu hadise le 

rin bir sembu\idir. Ankara, 
Tfükler tarafından meydana 
gctinlen ilk ş ehird ir . Türkler 
o a n o. ka da r İstanbul'da dahil 
o lma k şartlle hep başh a ları 

tarafından kurulan şehirlerde 
oturmuş\a.dı. Bu ulus son de· 
fa olmnk üzere o eslti göçe· 

beliğine u yarak Haliçteki ça• 

dırlarını liÖktü ve onl~rı A na· 
tn orlnsına taşıdı ve bu su
retle eski göçebe h uylarina 
son defa olarak ve~a etti . 
Bundan sonra çadı rlnnn yeri-

a em ·sele~~) 
Y zan : Vıktor Hugo 
Çc• ire:ı : H. R Akyürc:k 

Bir h ç onu cnn!.:ındırnbilir. 

Mütecessıs ve scbatG z, hiç bir 
y . rde, h lLta ç' ç~kledn üzerindebilc 
durm trn:z.u tekmil hoş şeyleri, 
arı lnrın t .:ıllı r;lkipleri ser seri ruz· 
garltın vcra gülgl.n dudahlar 
üıerindcl.i memnun öpücükleri 
devrede-ek gider. 

Andre Chcnier 
K• ç gidip de y.ıldu:h de· 

mo!sellc uçtuğu zamnn a!acnlı 
elbises;, kanadı çoğun ~ e~ii 

dikenlerin bin iğneni ile yırtı 
h r. Her köşede yolunu şır

tan canlı 'e narin gençlik de 
bö) le seni iç güdünün çağır
dığı yere uçurur. Çoğun Şt. h
ve tin dıkenlui ile elbiseni 

yırtarsın. 

ne ta§ ve betondan b inalar 
yükselmeğe bu~ladı. Belki mo· 
dern bir büyük şehir vücuda 

getirmek için, Ankaranın su
su:ı: ve sıtmalı topraklarından 
daha elverişsız bir yer tnsav
vur olunamazdı. Türkler ayni 
feragat, yni nerji ve a yni 

para ile başka şehirleri bire r 
cennet haline getirebilirlerdi, 

fakn t hüyük devrimin beşiği 
olan Ankaranın seçilmesi , b ü· 
t ün ulusun beklediği nihayet
siz mln ~ etdarlıktan ile ri ge· 
fiyordu. 

Türkiye, Dünya kültürün · 
deu tam amile istıf adelenme k 
istediği için, yeni yapııao bi. 
nahır, Avrupada şark siti li ad· 
dedilen mıığrebi ( m nuresgue) 
us!ubuou t aşımıyorlar. Türkler 

ayni tıebepten fes ve sarığı çı· 

kardılar , ayni sebepıen Lfi.tin 
h arfleri ni kabul ett;ler, a yni 
sebepten kanunlarım Avrupa .. 
dan aldılar. Türkler Liamiyet 
kültüründen ayrılarak batı kül· 
türüne girdiler, çünkü ancak 
bu kültürün olara lihım gelen 
teknik vasıtaları . yani m evu• 
diyetleri için l&z.ım gelen ya r 
dımcı kuvvclleri temin ede
bileceğini anlnmlş bulunuyor
lardı. 

Türk ruhu, nyni znman da 
kendi değcrıni luyıkıle takdir 
el!l'ek ist.yor. Bunun için iki 

yeni hareket yarattı. Bunlnr

dnn birisi , Türklerin ecdadını 

Hitiiere ve Sümerlere kadar 
gö türerek oları ilm en e n eski 
lf.ühür m illetlerinin sülalesine 
sokan tarih hareketi, diğer 

türk dilini ycnilemcği ve te
mtzlemeğl amaç tanıyan dil 
hs.rekcttdır. Bu suretle §ark 

madeniyctten ayrılışın hakla 
olduğu m eydo.na çıkarak ve 
bu nun hem za ruret. hemde 
ö dev icabı olduğu anlaeıla .. 
caktır . 

ol?igres " 
la naca~ 

Ekonomi baknnlığı niscn 
a~·ı ç nde Anbır dn ihüm ü
retmen ve lecimcrlerıntlen 
mürekkep bir kongre toplama· 

ğa karar vermişti r. Bu tarihe 
kadar uzm~n l rın üzüm rapo. 
ı u ve standnrd.zasyon hak
lundaki teklifleri bastırılacak 

ve çağırılan!ara kongre top
lanmadan bır ny önce gönde· 
rileu k karşlhk r& por istenc
~cı~ur. Bu raporlnr da çoğal

lllarak lıor.gre günü uyelere 
dağılacaktır . 

Kongrenin toplanmasın-

H alk ~iirleı i: A. U. F .l öve, 
bizim cumhuriyetımiz ( şiir ) 
M. Nedim Günte1 , cumhuriyet 
n esline türk destC\ nı : M. Tur
gut ko yu n: u oğl u, Türkler~e 
spor: Kfımil kepeci oğlu, Is-

<(OJuet Baılad s den 

dan beklenen bn~hca gaye· 
lerde biri üzüm stan derdiz s
yo nunu tesbit t t mek tir · İzmir 
bölgesinde üzüm sturıda rclizas
yonu h:ıkkında etüdie r ya pan 
bakanlık uzma nları , uzum 
iç n bir st .. ndardizasyon san
d•ğt örneği teklif etmişlerdi • 
Kongreye ka dar bu sandık d 
h zul nacaktır. 

( ... ! Hem genç ltız, heın de bir 
nevi Kelebek mana .. m:ı gel•r. 

İnsan burada öyle çabuk 

acıkıyor ki: Şaşmamak kabil 
deiil. Havasındanmı, suyun· 
danml? Bir türlü doymak bil
miyoruz. Hele yemekten ıon· 

ra birer bardak <;u içince ye
diklerimizde çabucak eriyor; 
adeta soda içmiş gibi yeniden 
acıkıyoruz. 

Kirazh ya yladan sonra in· 

ce taneli bu ' gurcuk denilen 

kar yağıyordu. Bu kar tane
cikleri insanın gözüne kurşun 

gibi batıyordu.Zaten kar dağda 
şehirde olduğu gibi yavaş ya-

tnnbulda o .ı altıncı asırdn 
tecim ve sanat: Nazım Yücelt 
Abideler: M. Turgut koyunlu 
oğlu , Dağlar: M. Nedim, Mü
zeler: Müze müdürü Mahmut, 
pedogoji bakımından uludağ: 
Haydar Tolon, Bur8a kö)·lerin 
i'e: Hulüıi Göyn~en ana, baba 
ve çocuk: Nazım Yücelt , i pek . 
dünya ekonomisindeki m e-vkii 
ve biz: Tahir Ertugrul, Tabi· 

D ıls&r, Mundiye t ür beletl; 
Kamıl l .. epecl oğlu, T .... gore
den ş'irler: O. Buriyan. Osmn 
nm adı Otmandır: Enverbeh· 
n o.n Ş falyo, Mudanya müt · 
rekcs; : Bahadır Celal, knynak 
başında ( tenkit ) Murotnz Er 
gin şer'i rr.nhl eme s'ciller i 
beşer kelimelik listelerin sonu. 

Halkeviınizi böyle özlü ve 

değerli bir 1-..ültür nıecmuası 

çıkardığından bnrardle tebrik 
ATA 

D elan başkrı , Amerika , 
Yunanistan, Girid, Kaliforni· 
yı;, Avusturalya , Cenubi , Af. 
rika. üzümlerine ait her nu . 
mara ve cinsi göster ir sandık
larda o tarih~ kadar t ecim 
kon&e~·ltklcrl yoluyla getirtile· 
rek ko11grede teşbir oluna· 

c ktır. 
vaş yağmıyor, bol bol ve rüz· 



s~hif e '" 
L 

Mudanya urayından 
Mudanya İsmet paşa n-ıahalksiud~ İsmet pa· 

şa çaddt=-sinde belediye nıali , üstü dört oda biı 

s:ıfa ve altı kahvehane o'an ve knpı, çerce\ e.~a
mları,kereste ve. tahtaları kullanılcnağa elverişli 

bulunan bina enkaz1nın tema mı J 8-11- 93~ p~
zartesi gÇinü pazarlılda satılacağından istekli ie 
rin yazfh .gunde saat 15 de uray daimi cncünıe 
nine baş vurmaları ila11 olunur. l"l~1a-14-tn 

Bursa Posta Telgraf ve Telefon 
başmüdürlüğüııden: 

Nevi A1ubammen bedeli Muvakkat 
beher k1lo~m tenıin:\t 

Kuru meşe o. aoooo ı ~~, :) 

» Gürgen o. 10000 i 7, ;; 
Posta ve relgraf ve TeJef on ic.L1resi için yu 

karıda yazılı iki kalem odun şartnamesi muci
bince aç1k eksilt~neye konulmuştur. El{sihme 
i-11 -935 den 22- 11-93;) cuma gününe kadar 
devam edecektir. İstekliler tarafından· 1erilen 
bedel tam değer görülürse ayni gün saat 1 i d · 
P, T. 1.,. Başmüdürlük dairesindeki eksiltme ko 
misyonunca ihalesi vapı1acaktır. İstekliler tt~
minatJarını Başnıüdür]ük veya rnerkez posta 
kasalarına yatırabilirler. Şartnameyi görınek 
isteyenlerin başmüdürlü kalemine müracaat et- , 
meleri ilan olunur. 7 -10-13 -1 G 1 

!!''~~,,~,,~~ıııııııı~ı~ıı~~~ııııııımı!~~~ı!~iilliii~iiı~~ıııl~!ı~~~~ıı!ırn,ı!!!!!ı~ıiiliiii~~!ı!l~!!!ııı;ıırıı:.ı~p 1 
.=.: :.:--

Ulud:ığ Oteli 

çı , r. 

sı uı saldır. 

ye (Tabldot) 

o• ç liradır. 
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E~ Yeni bir kiracı tnrafmdan bütün nokıanl n tam:ım · D-~::: 
§llayarak bahçasıdüzeltilcr.:?k snym hallumızn açılmışlır ?,._ ~ 

a~ Hamam ve bnnyo müşt~rilerloden bahçe için duhuliye ~=--= 
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~ alınmazfia tlarda hrç değı§tldik yohtur. ~-== • 
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Bizim Basımevi 
Her nevi baski isleri , 

Acele ve cabuk • 

temiz ve ehven fiyatla 
yapar ve ı·enkli işlerinizide 

vermeyi unutmayınız. 
Adr~s : l)efterdarhk arkasında 
Bizin1 Basunevi 'l'clef on 130 

kası 

ara 

~--

ik ~ ·yele:ri ·İ 1 bL liradan 

hı ~raya çıkararak 


