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• r ti yapıyorlar 
yr ı er, uva,Adigrat, ve Ak-Cumhuriyet 

parlak töre e ı' s ı dan ilerleyen ltalyan or
n c nahlarını çeviriyorlar. 

Havanın Yağmurlu olmasına 
d s 

rağmen program tam amen .... 

tatbik edila ·o - ... "" 

Geçi res i g üze 

Cumhuriyet bayramında, iç:nde bin;ok söylevler ver len parti Luragı 

Cumhuriyet bayramı, tim· 
diye kadar bir ö ·neğine daha 
raatlanılmamıı tekilde coıkun 
gösterilerle ve parlak tören
lerle kutlanmııtır. Havanın 
yağmurlu olmasına rağmen 

lıbayhkça hazırlanmış ola 'l 
progrem tamamen tatbik e· 
dilmiıtir. 

Bayram sabahı saat 9 da 
İlbayımız Şefik Soyer; hükü
met de tebrikleri kabul etmit 
İlbayımız bu kabulden sonra 

Tüm Komutana General Salim 
Cevatla birlikte Cumhuriyet 
alanma toplanan a,' .:r, halk 
ve mekteplilerin bayramlarını 
tebrik etmiolerdir. 

Müteakıbcn geçit resmi 
yapılmıştır. Asker, mektepli
ler, sporcular bu geçit res· 
minde çok guzel geçmişlerdir. 

Bilhassa jandarmamız bu yıl 
atlı, bisikletli ve kayaklı sı

nıflariyle birlikte geçide iıli· 

rak etmiıUr. Gündüz ve gtce 
söylenen nutuklar hoparlörler 
le her tarafa yayılmııtır. Gece 
fener alayı yapılmıı; taklarda 
ve binalarda elektrik tenviratı 
ya pılmııtır. 

Cumhuriyet Balosu 
Bayram günü akşamı İlba 

Y•rnız Şefik Soyer tarafmdnn 
hükümet adına Uray salonun· 

da bir balo verllmiıtir. Şim . 
diye kadar Bursa'da verilen 

baloların en güzeli olan bu 
baloyn ıehrimizin bir çok ta. 
nınmıı çehreleri ile teırifata 

dahil zevat gelmiılerdi. İlba· 
Yımız Şefik Soyer geç vakte 
kadar baloda kalmıfhr. 

Her yönden temiz, nezih 
~e eğlenceli olan balo sa ha ha 
kabar devam etmfıtir. Büfe 
Çok muntazam ve güzeldi. 

Köylerden gelen 
500 ath şehirde 

30 it'lileşrin günü gene ha 

vanın yağmurlu olmasına rağ. 

men köylerden 500 kadar atlı 

tehre gelmıv ve öğleden sonra 

Atatürk anıtı önünde topla· 

narak anıta çelenk koymuşlar 

ve bayramı kutlnmışlardır. 

Burada söylevler verilmiştir. 

Badehu ıebitliğe gldilerek:ora

daki anıta çelenk konmu~tur. 

Burade, halkevinden dif dok

toru değerli arkadaşımız Edip 

Rü~tü köylüye bir ıöylev ver 

miatir. Köylüye halkevimiz 

tarafından bir öğle yemeği 

verllmiftir. Bu atlı kafileyi 

jandarma yüzbaşısı Cezbi ida 
re ediyordu. 

Aç ima törenleri 
Çocuk bahçesinin, Şar ku· 

lübüo, Susurluktaki Atatürk 
anıtının açılma törenleri de 
evelki gün yapılmıştır. Susur

luktaki Atatürk anıtının açıl· 

masında köylü ve şehirliler 

kar§ılıklı söylevler vermi§ler
dir. 

Müsamere ve 
Gardenparti 

Ayni gece Milli sinemada 

bir müsamere verilmi§ ve 

(Sakarya) pt ye si temsil edil

miıdir. Halkevinde de bir gar 

denparli verilmi~lir. Halkevfn 

deki gardenparti hava müsait 

almadığından iç salonda ol· 

mu§ ve bu gardenparti de 

halkevimizin ba§kanı Doktor 

İsmail Muıtafa'da bulunmu§· 
tur. 

Habe~lilcrin çevirme hareketi yaptıkları snhadan Aduva yolundaki geçitlerden biri 

italy ht{f{;te e in 
bir teklif ini 
reddetmiş 

Ankara 31 (A. A.) - hal
yan si yasal çevenlcrJnio tah
m inlerine atfen Roma dan bil . 
diririld ığine göre: İngiltere 
İtalyanın Tarabulustan bir 
fırl,a sını daha geri çekmesini 
istemi§ ve fakat İngllterenin 
Akdeniz f ılosundan timdiye 
kadar bir gemi bile çekmem11 
olmasını ileri sürertık İtalya 
bu isteği reddetmtılir. 

Bulgaristanda işsizlik 

ita/yanlar ilerliyor, Habeşliler de 
Italyanları çeviriyorlar ••• 

Ankara 31 (A . A.)- Habeı ltalyan harbine dair alınan 
haber}ere göre : Eritre cephes"n de İtalyanlar Adua, Adıgrat, 
Aksumh~ttınm ilerhindeki mevzilerini ta k viye etmekte ve Habeı 
kuvvetleri Adua ile Adıgradı çevirerek İtalyanların Makkale 
yolu nu kapamak sureti7le ilerlemek ve İtalyanların cenahla· 
rma bilhaısa sağ cenahına karı,baskınlarda bu luumaktadı rlar. 

Somalı cephesinde İta1yıınlar k üçük Habeş kuvvetlerinin 
mukavemet)erile karıılanmakta ve İtalyan uçakl arı bilhaHa 
bu cephede bombardıman uçuıları yapmaktadırlar . 

Amerika müdahale 
Etmiyecekmiş 

Va§i rı g'on 31 ( A. A.) Birletik Amerika 

Cumhur başkanı Ruzvelt dün gazetc:c:lere 

bir diyc vde bulunarak; Amerikanın bu gün. 

kü an1 aş nnlığa müdahalP. etmiyeceğini ve 

sad ( cc du ruma &e)lrci kalacağını ıöy lemiı

lir. 

Arsıulusal fo bürosunun 
top'adığı istatistiklere göre if· 
sizleria sayısı pek çok mem· 
leketlerde azalmakta devam 
etmektedir. Yalnız f osizliğin 
eskisine nisbetle arttığı mem
leketler de vardır : Franu, 
ispanya, Macaristan, Holnnda, 
Polonya, İsviçre ve illi Balkan 
memleketi: Yugoslavya, Bul
gariatan. Ağustos 1935 de Bul. 
garistandakı kayıdlı iısizlerin 
sayısı 34.369 du. · Bu mikdar 
1934 ağustosunda 25.330 ve 

1935 nisanında 44 .603 dü. 

Habeşistan sonuna k adar harp edecek 
1 Ankara 31 ( A. A. ) Habeşistaoın uluslar sosyetesi eakl 
murahhas ı Tecele Havarita Adis Ababada gazerecilere: 

BuJgariP.tnn ioslzliğin önü. 
nü almak için bir çok tedbir
lere bavvurmu§ bu arada hü
kümetin işçt almak ve çıkar· 
mak hususlarında özel §irket 
ve fabrikaları kontrol edebi
leceğine dair bir kararname 1 

çıkarmııtır. 

~****:ı8E~*~*~--*~ * Gazetemız ~ 
~ HERGÜN ÇIKAR ~ 
~ ilanlarınızı her gün çıkan ga- ~ 
~ zetemizc vermek keDdi men- ~ 

~ f aatınız icabıdı. ~ 

~ Sayısı : 100 para ~ 

~'************~ 

"İtalyanlar toprakları~ızdan çıkmazlarsa sonuna kadar harp 

edcceğir" dcmiıtir. 

Kaç hükumet tedbirlere iştirak etti? 
A nk 'lra 31 ( A. . A ) - Cenevredcn bildirildiğine göre : Şım~ 

diye kadar 40 hükumet silah ambargosu, 36 hükumet finan· 
s.ıl ve e konomik tetb lrler, 18 hükumet de karşılıklı yardım 
için uluslar sosyetesine müsbet cevrt.bı vermişlerdir.~ 

are faaliyetine sekte gelmemiş 
Ankara 31 (A A ) - Adua'dan haber verildiği~e-gö;;: 

İtalyan Somalı rekolta devresine dü§CD tarım faaliyetine 
sekte vermemiştir. 

İç Moğolistan erginliğini ilan etmiş 
Ankara 31 (A A.) - Japon aj~nsı; iç Mogoliıtanın erginlt: 

Aini ilan eltfAlni bildirmektedir, 
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"ele dair,, yazmağa el uzatı · 
yoruz. 

Örgenlerimiz (uzuvlarımız) 
arasında "El,, in değeri dilin 
ve gözünkünden aşağt değil· 

dir. İtlerin bir çoğu el ile 
yapılıyor. Gerçekten "Alet 
işler, el öğünür,, denilmiş ise
de o aleti dahi ilk kez elin 
yaptığı unutulmamalıdır. 

Dudaklardan dökülen say• 
gtlar el üstüne düşüyor. Bu, 
yönden el örgenlerimizin en 
bahtiyarıdır. "Ellerin öpülsün!,, 
dileğindeki anlam bunu an
latır. Görülüyor ki cennette 
ilk kez yasak meyvaya do
kunan ele insanlar çok mü. 
him bf r saygt yeri vermişler
dir. 

Ele sonsuz bir beceriklik 
verilmiştir. "El elden, dil diL 
den kalmaz.,, Denildiği gibi 
"Elin verdiğini il vermez.,, 
sozu "İl eli ile yılan tut!,, 
"İki el bir baş ;çindir.,, Söz· 
lerini teyit ediyor. "Elde al· 
tın bileziktir sanat!,, sozu. 
nün de gösterdiği gibi hece· 
rikli bir elin insan için bü 
yük bir varlık olduğu anla
tılıyor. 

"Dilden gelen elden gelse 
her yoksul bey olur.,, Sözü 
de elin ınaddi değ~rini an -
latıyor. 

ı.ıDil uzatılan yere el uza. 
tılamaz.,, Ata sözü dilençile· 
rin herkese eyi demek ve 

herkesi saymak zorunda ol
duklarmı gösteriyor. Her ne 
kadar "Veren el alandan üs. 
tündür,, denilmiı ise de bunu 

anlamı yanlara "Öpeceğin ele 
tükürme!,, uyartısmı (ihtarını) 
yapmak da doğrudur. 

11EI, etek öpmekle ağı:ı 

aıınmaz.,, "Arap eli öpmekle 
dudak kararmaz. ,, Gibi in· 
sanları minnete ve yaltaklan· 
mağa götüren sözlere kartı 

kendi kendine: "Hızır eli ö

deyim diyeceğine kendi elini 
öp!,, diyerek ve "elim ermez, 
gücüm yetmez." hükmünü ve· 
r erek oturmak ve sonunda 
kendine : "Elini, dilini, belini 

Bir avgada 
Bir kişi öldü, iki 

ağır bir hafif 
yarah var 

Muradiye mahaHesiode 
sabıkalılardıın kahveci Hüse
yin oğlu 30 ya şlarında Hüsnü 
ile karısı Kadriye; arkadaşı 

Veysel sarhoşlukla ve eskiden 
kalma bir iğbirar yüzünden 
öç almak için bu kahve kar

şısmda Bakkallık eden 32 ya
şında Besim ve arkadaşı İL
rahim Hüsoüye bıçakla taar
ruz etmişler ve sövüp say
mışlardır. Kavga sonunda.Çer· 

kes Hüsnü aldığı bıçak yara· 
smdan derhal orada ölmüştür. 

Sesimle kardeşi Hüseyin de 
ağır surette yaralanmışlardır. 

Besimin arkadaıı İbrahim 
hafif yaralıdır. Yaralılar has. 
ta haneye kaldmlmı§lardu. 

Yakaya Adliye el koy-
mu~dlr. Suçu işli yenler 
yakalanmışlardır. 

20 Çocuğun 
sünneti 

Cumhuriyet bayramı gü· 
nü; Tuz pazarında sünnetçi 

Mehmet tarafmdan 20 çocuk 
sünnet edilmiıtir. 

Mektupçumuz 
geldi 

Bir müddetteoberi izinli 
olan mektudçumuz Şevket; 

dün İstanbuldan şehrimize 
gel mittir. 

sailam tut!,, öğüdünü vermek 
daha doğru olsa gerek!. 

.. Harman el ile, düğün 

il ile biter" denildiğini unut· 
mamah; .. Elden gelen hayırı 

esirgeme!,. ve "El eli yur, el 
yüzü yur.,, sözlerine uyarak 
ve "var eli titremez,, diyerek 
icabmda muhtaç olanlara yar· 
dım etmelidir. Yalnız bu yar
dımı yaparken: ''Veren eli 
her kes öper.,, Sözünün ger
çekle:şdiğini göremeyince 

"Ôp elimi!,, emrini verme

melidir!. 
:r AHSİN UYGUR 

,-,--·s-u-K·-..... u--1-·--,. =~1 1 Roman 1 A. Turgut 

1 1 1 1 ı -------------ece----Js--... 
Bana §eytan kardeıtm hem Abla .. Abla.. Abla . . •.... 

fenasın, hem eyisin diyorsun. 

Şeytan, fena v~ya eyi olduğumu 
bilmiyorum. Yalnız çok :tavallı 

ve çok bedbahtım Nermin ab
la.. O kadar ki... Beni bir 

ahla şefkatiyle teselli eden bu 
mektubun da olmasa... Abla .. 

Abla .. Abla... Ben bu k elime 

yi o kadar benimsedim, o ka

dar ıevdim ki; bütün sah ife 
leri bu kelime ile doldurmak 

için kendimde sonsuz bir arzu 
his ediyorum. İnsanı yeisten 

yeise, hicrandan hicrana ata
rak, sukutu hayale uğratma. 

sına rağmen onun öyle münis, 
öyle tatlı bir ahengi var ki •• 

• • • t • • • • • • • • • • • • 111 • • • • • 

Sonra, senelerce anne sev
gisinden uzak ve bu sevgiden 
mahrum yaııyan bir çocuğa 

gösterilen şefkatın fazla gö 
rüleceğini zan etmiyordum 
Nermin abla.. Hayata gözle

rini açtlğı dakikadan itibaren 
bütün bu gibi his ve şefkat
lerden mahrum yaııyan ve 
ancak ıtmdi bulduğu - velev 
öz bile olmasct bu annesine 
izhar ettiği sevgiye mukabil- o 

anne tarafından gösterilen bu 

il Uf at ıaştlııcak ve hayret e

dilecek kadar fazla değildir 

Nermin abla .. Şaıma ! . Hayret 
etme ve müsterih oL. Sonra 

Fırtına ve 
Ulu dağda kar 

Günlerden beti devam e· 
den yağmur ~bilhassa 29 İlk 
teşrin günü al.şamı çok şid

d etli ve sürekli olarak yağ

m ı ,ttr. Fırtına yüzündtn e
velki gün İstanbuldan Yalova 

ve Mudanyaya gelen vap•u
lal' yoldan geri dönmüşler

dir. 

Bursada:: !stanbula giden
ler de Yalova ve Mudanya. 
da kalmışlardır. 

Ulu dağa 40 santimden 
fazla kar düımüştür. Bnnun 
için hararet derecesi çok düı· 
müıtür. Ovamızda su baskını 

olmamış, kanal tesisatı suları 
karşılamış ye tesisatın güzel 

işle iği görülmüştür. 

Sarhoşlar 
Yeni mahalleden Abdül • 

mecit oğlu Mehmet, Yıldı

rımdan İsmail oğlu Ali, incir· 

liden Recep oğlu Murtaza 
sarhoş olarak umumi istira· 
hata selbettikleri görülerek 
Zabıtaca haklarında muamele 
yapılmıştır. 

Çarşıda hırsızhk 
Kara Mürselin Ereğli kö· 

yünden Ali Rızıı. oğlu balıkçı 

Mehmet Emin, Uzun çarşıda 

hazır elbiseci Mehmet oğlu 

Mehmedin dükkanma girmiş 
ve kalabalıktan isitfade ede· 

rek ıki pantolon çaldığı gö
rülerek yakalanmıştır. 

İş bankası 
veznedarı 

İJ bankamızın veznedarı 
Kemal; Antalyaya tayin o-

lunmuştur. Kıymetli arkada. 
ştmıza yeni vazifesinde de 
baıarıklar dileriz. 

Bıçak taşımış 
Mecidiye mahallesinden 

Mehmet oğlu Ahmet Hamdi 

isminde birinin üz~rinde Za· 
bıtacıt bıçak bulunduğondan 

hakkında muamele yap1lmış

tır· 

üzülme .. 

Bugün ben de pek fazla 
hastayım Nermin abla .. Hem 
o kadı-.r fenaytm ki; bak seni 
bile; seni; pek fazla sevdiğim 
ve hürmet ettiğim Nctmin 
ablayı bile acı ve saçma ke. 
limelerimle zehirleyorum .• Fa. 
kat; af et ve hoş gör.. Sızlı
yan bir kalbin boğuk feryadı
nı piyanonun derin akisler hı· 
rakan sesi gibi derin bir vec· 
diçinde dinle.. Sonra sus, iyti

raz etme.. Seni fazla sillirlen
dlrmeyeyim Nermin abla .. Bir 
askerin kalbinden kopan bu 
yanık feryatları af etmeni 
tekrar tekrar rfca eder hür

metle ellerini öperim Nermin 

abla .. 
Kardeşin 

NÜZHET 

(NERMİN'DEN NİHA'LE) 
Nihal'ciğim; 

Pazartesi günü İstaobul'a 

Parti başkanımız 
gitti 

C. H. Partisi İlyön başka. 
nı ve Saylavımtz Sadi Konuk 
dün sabah İstanbul yol ile 

Ankaraya gitmjştir. 

Sarhoşlukla me
mur süsü vermiş 

Bursanın kara balçık kö· 
yünden İbrahim oğlu rençper 
Alaeddin, evelki akşam u
mumhaneye sarhoş olarak 
gitmiş ve orada kendisine 
(ben polisim) diye memur 
süsü verdiğinden ya kalanmıthr. 

Bıçakla 

yaralanmu; 
Pazar eııp mahallesinde 

bakkallık eden Hasan o~lu 
Hüseyin, Kanberler mahalle
sinden İsmail oğlu arabacı 
Cemal' Hacı Seyfeddin m a. 
hallesinden İsmail oğlu kah. 
veci Salahaddin evelki gece 
saa.t 24 te Kanberler camii 
yanmnaki dar aralıkta; gene 
Pazar esp mahallesinde kah. 
vecilik eden Mehmet oğlu 

Ahmedin önüne geç erek bı

çakla kulağmdan ve arkasın
dan yaralamışlardır. Yaralı 
hastahaneye göoderilmiı ve 
diğerleri yakalanmışlardır. 

Cumhuriyet bay· 
ramı ve yurtta ya
pılan açılma tö· 
reni eri 

Ankara 31 (A. A.) - Cum· 
huriyetimizin on ikinci yıl 

dönümü münasebetiyl~ yur· 
dumuzun bfrçok şehir ve ka· 
sabalarında anıtlar, okullar, 
temiz içme sularının açtlma 
törenleri yapılmıştır. 

Bursa - Bandırma 

maçı 

Cumhuriyet bayramı günü 
öğleden sonra Atatürk stad. 
yomunda Bursa ve Bandırma 
muhtelit takımları arasında 

bir maç yapılmış; havanın 

yağmurlu olmasına rağmen 

maça devam edilmiş ve neti· 
cede Bursa takımı ikiye karşı 
üçle ıne.çı kaybetmitdir. 

hareket ediyorum. Bu gün cu 
martesi, yani iki gün sonra .. 
Bu vakitsiz seyyahatın seni 
biraz oaşırtacak ama; şaşma .. 
Çok düşündüm, nihayet bugün 
kararımı verdim Nihal. Bura
dan, bu ruhumu sıkan, beni 
her dakika istirap ve azap 
içine atan bu kadının yanın

dan uzaklaşmalı ve kaçmah
yım. Gözlerim onu gördükçe 
çıldırıyorum. Bütün sinirlerim 
geriliyor ve fenalaşıyorum· 

Of, Nihal; başıma gelenleri 
eorma •. Her şeyi ümit eder, 

her şeyi beklerdim, fakat bu
nu kat'iyen hayalime bile ge
tirmeyor ve düşünmeyordum. 

Annem.. Babamın karısı 

olan, evli bir kadm rakibem .. 
Sevdiğim, perestiş ettiğim 

Nüzhet de adi bir çapkın ... 

Bugün terkedilmiı, aldatal· 
mıı, aşkıyle, kalbiyle, bü.tün 
her ıeyi ile oyoanmıı bir 

f Ne Olursa 
Yağmur 

Türkiye, arzın ılık havalı, gü
zel bir çevresindedir. Dört mev
simde mavi i{Ökler altında yaşa
mğa alışkınız. İki üç gün sürekli 

bir yağmurla neşemiz kaçar. Fa
kat sıkınhmızı belli etmemek 
için: 

- Zarar yok. çiftçiye ve bah
çeciye faydası vardır, deriz. Ne 
olursa olsun, içimizde yağmurla 

başlıyan, yağmurla biten bir ü
züntü yaşar. 

Yağmur hakkında her kesin 
bildiği onun faydalı oluşudur Fa
kat insanlar yağmuru derece de· 
rece severler veya sevmezler. 

Sevenler: 
1 - Tarla ve bahçe sahibi 

olan zenginlerle çiftçiler. Bunlar 
yağmur yağdıkça güler ve neş'e
lenirler. 

2 - Zıraal memurları ve yağ
mur hesabı yapan meteoroloji a~ 
damları. Yağmur ölçekleri dolduk. 
ça yüzleri güler. 

3 - Arabacılar ve şöferler. 

Yağmur hızlandıkça arabacılar da 
dört nala kalkarlar. 

3 - Gazino ve kahve sahiple
ri. O gün oturacak bir sandalya 
bulamazsınız. 

4 - Ayakkabı boyacıları ha
vanın hep yağmurlu olmasını is"• 
terleri 

Sevmiyenler: 
1 - Bütün insanlar yağmurun 

faydalı olduğunu bildikleri halde 
azıcık sevmezler. O gün her kes 
sinirlidir. 

2 - Şairler ve romımcılar. Fa· 
kat işin tuhafı bunlar yağmuru 

çok överler. Yazdıkları yazılarda 
bu sümbül renkli havanın ruha 
dokunan ne incelikleri, ne güzel
likleri vardır? 

3 - Kira evinde oturanlar, 
insafsız ev sahibi dökülen kire
mitleri değiştirmiyorsa vay hal
lerine! 

4 - Seyyar satıcılar ve açıkta 
çalışan işçiler .. 

5 - Dışarı çıkamıyan bayan
lar ve ştk baylar .. 

6 - Haftada bir buçuk gün
lük tatillerine yağmur yağan bü
tün çocuklar .• 

7 - Lastiği eskiyen ve cebi 
delik olanlar .. 

Dünya btı • Her kesi güldür· 
ınek zordur. Fakat gülenler daima 
gülmiyenlerden azdır •• 

Dayı 

Dağcılar! 
Dağda kar var 
İlk kafile pazar sabahı 
saat 7 de hareket edecektir 

Gidecek Kayakçıların şimdiden 

il k~lübe isimlerini yazdırmaları il 
rıca oluuur. 

mevkide ve nihayet ihanet 
edilmlt periıan bir haldeyim 
Nihal.. Bilirim, benim kalbime 
doğar ve korktuklarım, düşün 

düklerim her ne olursa olsun 
başıma gelir. Sana yazmamıı 
mıydım? Dememitmiydim ki 
ben Vedia'nın bu göz yaşla

rından korkuyorum ve hiç bir 
mana veremiyorum. 

Zaten Nüzhet buradan ay· 
rılırken kalbime doğmuıtu Ni
hal. İçimden gelen bir ses : 
"Zavallı Nermio, bedbaht o· 
lacaksın, aldatılıyorsun,, diye 
haykırıyordu. Ben bu teessürle 
çok ağladım. Bir hafta hıç

kırdım. Nüzhet'ten mektup 
bekledim. Yok yoktu. 

Günler geçtikçe merakım 

artıyor, bilhassa Vedia'nın va 
ziyeti beni büsbütün düıün· 

dürüyor, biç kesilmiyen göz 
yaıları, kalbimdeki ıüpheleri 

f azlalaıtırıyordu. 
-Bitmedi-
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Boğarak Ese eğ 
0 

z 
Sana kıymak isteyen elleri keseceğiz. 
Fırtına olacağız, boğarak eseceğiz. 

Sen acunun erdemlik kaynağısın ATATÜRK. 
Senin soyun çok büyük, senin soyun çok büvük. 

Katlanamaz bu ulus sana el kaldırana 
Onlar ki aramızda benzer bir baldırana 
Ateş ne, kaytakhk ne ulusun eyi bilir. 
Sana el uzatana kendi göğıünü verir. 

Onseklz milyon Türk'üz toplansak birer birer 
Kuracağımız siper uçsuz göklere değer . 

Alçaklar birikseler en çok olur dört kişi 
Dördünün bir köpeğe yeti§ir ancak letl 

Sen acunun erdemlik kaynağısın ATATÜRK 
Senin soyun çok büyük, senin soyun çok büyük. 

Senin soyun çok büyük, çok büyük senin soyun. 
Karımda oynayamaz perendebnzlar oyun. 

ZİYA VEHBi 

Gözleriniz necek! 
Ey ATA TÜRK Ulusunun eğilmiyen hür ba.ıı 
Milletinin gözbebeği kahramanlar yoldaş1 
Bir kara gün yaşııyan ruhları aydınlatan 
Ey kararan kalblere binlerce ışık katan 

Esirlik bilmiyen Türk esaretle inlerken 
Sen ona öncü oldun istiklnli kurdurdun 
Bir korkak çizme o gün vatanını çiğnerken 
Onları sen defettin yokluktan varlık kurdun 

Ey AT AT ÜRK inan ki ! Ô.1ünJe eğilen baş 
Varlığınla yaşayan ulusunun başıdır 
Her Türk'ün gözlerinden toprağa dökül~n yaş 
Sana bağlı bulunan kalblerin göz yaşıdır 

lıittik kutsal kalbe menhus bir kol uzanmıt 
Onu bizden ayırmak isteyen eller varmış 

Fakat bilmelidir ki; bu hain namert eller 

Ulusun ayakları altında bulacak yer. 

Ey Türk'ün Başbuğuna kıymak isteyen eller 
Kurtulmayı siz artık aklınızdan siliniz 
Adaletin amansız ıüngüsüyle sönecek 
Bizim göz nurumuza kem bakan gözleriniz 

Lanet olsun sizlere ey canavar insanlar 
Öldümü zannettiniz yokmudur dünyada Türk 
Duyunuz ey adları Jiinetle anılanlar 
Ölmedi, ölmlyecek, yaşayacak ATATÜRK 

ŞÜKRÜ ATALAÇ 

Yugoslavyanın Türkiye 
ve Yunanistanla mü .. 

nasebetleri 
Basın Genel Direktörlüğüuün 1 

Haberler Servisinden 

Yogoalavya Baıbakanı Dr. 
Stoyadinoviç hükümet fırkası 

faal heyeti huzurunda Y ogos
la vyanm dıı ve iç siyasasın
dan bahsetmiı ve yeni kabl· 

nenin it batına geldiği zaman 
okuduğu beyannamedede söy
lendiği gibi Yogoslavyanın 
dıı siyasnıında bir değlşikhk 

olmadığını Y ogoııla vyamo mu· 
ııhedelere ve nıuahedelerden 
doğan taahhütlere küçük itilaf 

ve balkan pakti jttif aklarma 
ve Fransa ile an'anevi dost-

luk 'iyasasma sadık olduğunu 
ıöylemiıtır. 

Yogoslavyanın Türkiye ve Yn• 
nanistan ile münasebetini bil· 

ha11a mevzu habis eden Y ogos 
lavyö Baıbakanı aynen fu 
•özleri ıöylemiıtir : 
11 

••• " Bled'a Çekoslovakya 
Ve Romanya dıı tılerl bakan· 

Belgrad'da çıkan "Politika,, 

gazetesinden : 

1arı ile görüşmelerimden son
ra derhal Türkiye dı§ i§lerl 
bakanı Tevfik Rüştü Aras ile 
de görüştüm. Türkiye Cum
hurf yeli ile münasebetlerimi
zin çok samimi olduğunu söy. 
leyebilirlm. Biz Türkiye, Ro· 
manya ve Yunanistan ile bir· 
likte bir Ball<an bluku vücuda 
getirmekteyiz. Bu bhikun te• 
mel prensibi şudur: 

1 - Balkanlarda sulh ve Bal· 
lrnn, balkan uluslarınındır. 

Bled'de o zamanki Yunan 
ba§bakanı Tsaldarfs ve bun
dan bafka bu günkü baıbalrnn 
kondilis ile dnhi görüştüğüm
den yaz mevsimi esnasında de. 
ğil yalnız küçük anlaşmadaki 
dostlarımız ile dahi bütün ar· 
ııulusal siyasa meseleleri hak. 
kındaki görü§melerimizin bi
birinin aynı olduğunu teıbit 
ettim. Bu suretle devletimiz 

Hakkın Se'iİ 

Ye 
Ye a u11 -

Her flafta İki Yemek 
Bu sütunlarda her hafta iki 
tertip yeni yemeğin nasıl ya· 
pılncagını bu işden anlıyan 
bir Bayan anlatacaK tır. 
Mcraklıltır ga:.!etenin bu kıs
mını keserek kendilerine ya
rayacak yemek kitabı hazır
lıya bilirJer. Yemek yapmak 
kolay bir iş değildir. Bu not
lar çok işinize yarayacaktır. 

aya aı bis .... isi 
Ölçüleri: 

200 gr. un 

1411 " tereyağ 
70 ,, unşeker 
2 yumurtn sarısı 

1 yumurta akı 
30 gr. bndcm 

20 " tozşeker 

100 gr. marm ... lat 

Yııpılışı: 

Bir tepsiye un ve tereyıığ 
lionur b·çl\kla kese kese kar-ş 
tırılır uu §eker ve yumurta 
sarılıın da llfıve edil:r ilkin 
bıçakla karı§hrıp sonra elle 
yuvrulur düzgün bir lıble ge
lince ceviı: büyüklüğünde eşıt 
{müsavı) parçalara ayrılır iki 
el arasında yuvarlak ~ekıl ve· 
riUp tcpsfye dizilir ortalnrı kü 
çük parmakla veya bır değnek 
ucuyla basarak iyice çukurla
tır, Üzerlerine fırça ile yumur 

ta akı sürülür kenar kısımla· 
rınn tozJeker, ve kabukları te 
mlzlc::nip uzun uzun kesilmiş 
badem cldiir mutedil fırında 
pi§irilir çıkınca ortularına mar 
melat koyarak süsl~nlr bu 
büsklvi bir müddet saklanmak 

istenirse marmeint yenilect>ği 
z~man konulmalıdır. 

NOT: 

1- Bisküvinfn ölçüleri kü
çük çizgllerle ayrılmı§tır. Bun· 
lar o maddelerin parti parti 
kullanılacağını gösterir. Mese· 
la: Önce hamura konulacak 
olanlar nonra üstünün süsleri 

ve sonunda marmelat yazıl

mıştır. Her tertip ayni şekilde 
yazılacaktır. Bu noktaya dik· 
luıt etmek lazımdır . 

2 -Hamur yağlı olduğun
dan ;;erin bir y<'rde çalışmalı, 
ellerde sıcak olmaa:ı:ılıdır aksı 
tnhdirde cıvır ve i e yaramaz . 
bir şekil alır. 

3 - Bisküvileri tepsiye di. 
zerken aralarında 3 santim 
kadar açıklık kalmalı fırından 
çıkınca tepside bırakmayıp 

bir tel üıerirıe alarak altları. 
nm buğulanıp gevşemesine 

meydan vcrmemelidtr. 

4- Bisküvi ve pastn h mur 
larmda (İzmir unu) kullanmak 

ıarttır tereyağ ve yumurtalar 
çok taze olacahhr. 

HAYRİYE 

bir taraft n Romanya ve Çe
lcosluvakyn, diğer taraftauda 
Türkiye ve Yunanistnn ile mev 
cut sıkı dostluk ve ltlitak bağ 

ları dolayisiylc metin ve ettıio 
bulunmaktadır. 

7 milyonluk nufusu ile bu be~ 
devlet araıuluııal bilcülJ'lle bü · 
yük si yasal dış meseleler hak
kında mü~terek görü§ ve ba. 
kıoa mnlıktirler. ve bunlar 
müttefiklerinin tnmamfyetini 
gerek siyasal \C gerek dtpJo. 
matilc, ekonomık finansal ve 
hatta Allah göstermesin icap 
ederse süel anlamlarda da 
miidaf aya hazırdırlar.,, 

ağcıld< er zev t<ten üstündür ... 

Yazan: MUSA ATAŞ 
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Akşam olmuş; ortalığa l"o. • 
ranhk basmıştı. Buna rağmen 
hala kayıyorduk. Bizi getiren 
otohiislcr Dolubaba'da lmı§
lardı. Onun için şimd. Kara· 
belenden Dolubabnya kadar 
2,5-3 kılometrelik yoldan 
kayıp inmek lazım geHyordu. 

Dümdüz kaymasını bir gün 
içinde becermi~tik amma; 
döne dolaşa inen şoşnlardan 

aı ğı nasıl gidecektik ? ara· 
mızda bir parça kaymasını 

bilenler olduğu gibi hiç bil
miyenler de vardı. Hele ben 

ilk defo bugün kayağa bin
mi~tim. Bunlaı la yokuş yukarı 
çıkmak bir acemi için çok 
kolay birşeydi. Fakat aşoğı 
dl)ğru kaymak bir me. ele 

idi. Çuakü : MubareJ lerin kıv· 
rık burunlnn bir defa. yoku~
tan aşağı doeru döndümü; 
gemi azıya almış küheylanlar 

gibi alabHdfğine ve gittikce 
aı tan bir hızla gidıyorlordı. 

Siz istediğiniz kadar onları 

:ı:.;ptetmfye çabalayın ! Para 
etmi} or kt ... Dahn knynhlarm 
manevrasını ve bunlarla sağa 
sola dönmesini öğrenmiş ol• 
madığ,mız için bu Jş bıze 

biraz zor gelir gibi oldu .. 

İmdat evinin önünden üç 
defa 

kayak a}•dın! diye bağırıp ayrıl 
cı <. Kafılen.n başında iyi bilen 
lerden biri glclip bize pamuk 
gibi ker üstünde taze bir rz açı. 
yordu. Biz arka dakiler bu 

izden dışarı çıkmamaya çalı. 

şıyoruz. Çünkü: Dııarı çık

tık mı kayaklarımız bizi iste· 
dikleri tarafa cötürecekler ... 

Birer lki~~r metre aralıkla 
arka nrknya kayıp giltiğ'miz 

8ulgaristanda gençlik 
Organizasyonu 

La Bulgari gazetesinde O

kuduğumuza göre Bulgaristan 
da bu organizasyonun yapıl· 

rnftsı için ~tkik ve hazırlıklar 
ilcılem "ktedlr. 

Bu orgnnlıas~ onun gayesi 
l 8 le 25 aracındaki bütün bu\. 
gar gençlerini kuvvetli bir U· 

lusçuluk havası içinde yeti§
tlrmek, kuvvdli ve refahlı 
bir bulgııristnn ülküsüne bağ. 

lamnk olacaktır. 
Bu gi\ye için meydana ge. 

lecek birlik istidndla üyülerini 
tef vik edecek, genç nes\i ih
tila\ devri büyük ndamlarının 
zihniyetinde yetiştirmeye ça. 
lışac!lk, ı uhlarda paro\nsı "ça
lışma \e birleşmeyle ulusal 
kalkınmaya doğru" olnn ihti. 

lal devrinin faziletlerini yeni· 
den tuhışturmara g:ıyret ede. 
cektir. 

Bu g yelcrtn çerçekieşme
si uzun ve yorulmaz bır ça. 
lı§ma fotlyec-el.tlr, harekete 
önayak olanlar, bu l oldn ge
nçlıkten ve halktan heyecanlı 
bir yardım g(r •ceklerlni uru
maktadu l r. 

Diğer yandan, pratik or
ganizasyon işt şehir ve köy-

. lerde hararetle devam etmek. 

tedir. Gençler yıeın yığın yeni 
birHkte rol almaya koşmakta· 
dıtl r. Bırlık şubelerinin başı· 

na geçirilen gençler en isti
datlı, en nnmuslul r arasından 
büyük bir dikkatle seçilmek
tedir. 

açın bazan kayaklar hızlanı

verince önde giden arkadaşın 
kayaklarmın~ üstüne çıkıyoruz; 
hnttn ona çarptığımız bile 
oluyor &mnıa bunda hiç bir 
tehlflce yok. Kendinizi yum· 
ıacık karın üstüne atı veriyor· 
aunuz . Zaten insanın kayak
çılığı öğrenebilmesi için evve

la biçimli düşmesini becer· 
mesl lazım. Bunu yapınca bu 
sporu öğrenmemek için • orta 
da sebep kalmıyor. 

Yollardan böyle arka ar· 
kaya kayıp inmek öyle hoıu
muza gitti ki : İçimizden yo· 
lun biraz daha uzun sürmesini 
dileyorduk. Manzara : Tıpkı 
bir ~imendifer katarına ben
ziyordu. Önde giden arkadaş 
lokomotifti; bizler de onun 
onun arkasından giden vagon· 
lardık .. Kendimizi timendifer· 
cik oynayan çocuklar sanıyor. 
duk .. Hava temiz, soğuk var 
fakat insan duymıyor bile ... 
Güneı çoktan battığı halde 
gök yüzü bulutsuz olduğun. 
dan buraları hata aydınhktı. 
Dolubabaya geldiğimiz zaman 
otobüslerin şöförlerini titrer~ 

ken bulduk. Halbuki biz ateı 
gibi idik. Şöförler; nereden 
tedarik etmişler bilmiyorum, 
biraz kömür bulup onu yak
mışlar ve bir teneke parçesı
sının içine koyup bir araba· 
nm içinde llepsi onun etrafına 
toplanmıılardı. Kayakları a· 
yaklarımızdan Çlkarıp bağla· 
dık. Ve otobüslerin üzerine 
koyduk. Fakat ayaklarımızda 
hala kayak var zan ederek 
öyle iri adımlar atıyorduk ki: 
Her ayağımızda sanki ikiıer 
kilo ağırlık var sanıyorduk. 

-Devamı var-

Bulgaristanın iç 
Durumu 

Elefteron Vima gazetesi 
Bulgaristan:ın iç durumunu 
tahhl eden bir yazıda diyor 

ki : Belgrad'tan gelen haber

lerden batka doğrudan doğru 
ya Sofya'da da son hükümet 
darbesi meselesinin °/ 90 hü . 
l<ümetin bir manevrası oldu
ğunu göıteren bazı alametler 
vardır. Bu meselenin, ilk hü

kümet bildiriğlerinin göster. 
diği kndar .sarih olmadığı, bul. 
gar hükümetinin sonradan 
resmt!n verilmiş bazı haberle· 
rlo mübalagalı veya doğru 
olmı:ıdığını bildirmiş olmasiyle 
meydana çıkmıştır. 

Şimdi Sofy~'dan haber ve 
rildiAine göre Sofyll'da toplan 
mı§ ve bu meseleyi tetkik et
meye bav1nmış olan yüksek 

harh kurulu tevkif edilmit 
suba} lnr h kkındn hükümet
ten açık deliller lstcmiye ka
rar vermiştir. Bunun netice· 
sinde, hükümct, bu subaylar-

dan ve sıyasa adamlarından 

bir çoğunu serbest bırakmnk 

zorunda kalmıştır. Sofya sıya. 

sal muhitleri, diğer mevkuf. 
ların da salı verileceği ve· me
selenin mahkemeye geçmeden 

l:apatılacağı fikrindedirler, Bu 
yüzden B. Toşef'ln çekilerek 
yerine B. Köseivanof'un baı
kanlığında bir knbine kurula· 
cağı hakkındaki haberler da
ha ısrarla dolaımaktadır. 
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manda ve kara sığır sütleri satışı 
f-Iaranın 31-Tcşrin Evv. 936 TarihirıP ka

dar b ir senelik 111anda ve l<ara sığır sütleri ka
palı zarf usuliyle artırnıaya konmuştur . istekli
lerin 20 Teşrin Sani -93?> "f arine ınüsadif çar .. 
şanha günü saat 15 te ('300) lira nıuvakkat te
minat lariyle birlikte Hara 1\1üdür1üğüne n1üra
caatları . 27 -1-5-9 

Bursa Kültür di ektörlüğ .. nden 

Eksiltn1eye konulan iş : Bursa sanat okulun

da dershane binasının kalölüf er tesisatı tahmi· 

ni bedel (i94} lira (76) kuruş 

Bu işe bağlı evrak : keşif hane ,fenni Şartnan1e 

nafia şaraiti un1uıniyesi phin eksiltn1e kainıesi 

Yukarda yazılı ka1ö1üfer tesisatı 29- IO-n;33 gü 
nünden baslanıak üzre on beş gün müddetle açık 

eksiltnıeye konulmuştur . 

ihale 12 L 1-H35 safı günü saat 15 t kültür di

rektörJügünde yapılacaktır . isteklilerin ~ iızJe 

yedibucuk tenıinatlariyle kültür dırd<lö ·luguı1-

deki kon1siyonn daha fazla ına'ünıat alın·ık İ~lc
ycnler her !~ün okul yönet kesine baş \'urınn 1: ;·ı 

ifan olunur . 2~ 1- 4 7 

Bursa Tapu 
Müdürlüğünden: 

Bursanın yasemin bekci · 
Hğinde hüseyin oglu ibrahim 
haziran -338 gün ve 110 
sayıh tapu kaydı yanık ve 
evrakı müsbitesi mevcut ol
an senetle kullandığı doğu· 
su gürcü mahmut ve koca 
baş ismail batısı gürcü hü· 
seyin pehlivan ve sahibi se· 
net kuzeyi kara hızırh hacı 
hüseyin ve minas oğlu ve· 
resesi güneyi sahibi senet 
bahceleriyle çevrili bahce
leriyle çevrili bahcenin Jö
ıı-932 tarihinde vefat etti· 
ginden do layı veresesi ta· 
rafmdan intikaıen tescilinin 
yapılması istenilmiştir. bu 
bahcede tasarruf hususunda 
aıakadar olanlarm ilan ta
rhinden on gün içinde elle· 
ainde bulunan vcsikalariyle 
birlikde bursa tadu müdür
JüQüne müracaat eylemeleri 
Juzumu ilvn olunur. 

Diş Tabibi 

Edip Rüşdü 

Bursa -Setbaşı 

ı Bursa "apu 

dürlüğünden: 

.. 
lllU 

• 
Bursanın Veledi kazzaz 

mahallesinde Mustafa ev-

latları Mehmet ve Behicenin 
kaydı yanık ve evraltı mÜS· 

bitesi mevcut Nisan 338 
tarih ve 53 No. ıu Tapu 

senediyle kullandıkları es· 
kiden ve şimdi ruaa mü§te
milat hane ve altında kah

vesi olan ve sağı Öz İsmail 
veresesi elycvm Rasim evi 

solu eskiden Nazif ağa şim · 
di Hoca İlyas mektebi bah· 
çesi arkesı Mustafa efendi 
önü yol He mahdut evleri
ni yerinde ölçüsünü yaptır
dıktan sonra namlarına tas. 
hihan senet almak için mü
racaat ettiklerinden bu ev 
ve müştemilatı olan han ve 

kahve için bir gftna tasar
ruf iddiasında bulunanlar 
var ise ilan tarihinden iti
baren on gün içinde Bursa 
tapu müdürlüğüne ellerin· 
deki vesikalarla birlikte 
müracaat eylemeleri ya{ıı
tıhr. 

TEMİZLİK 
UCUZLUK 

ÇA BUKLU'K 
Her nev'i baskı ve renkli işler basıldığı gibi 

Ucuzluğunda timsalidir. 
defterdarlık arksında Bizim basımevi 

No 24 telefon 130 

Kaplıca Çekirgede 

içinde son derece tem dz ve şifııılı çelisuyu bulunan 

mı 
Y ni bır kiracı hı afmdan bütün nohsınla rı tamamlaya· 

r k bahçesıdüzeltilcrck snyın halkımıza açılmı~tır 

H marn v banyo müşt rll~ ·inden bahçe için duhull~e clınmnz 
Fıatl rd.ı hiç değ ııkhk yoktur. 

iYET 
ağına· rekli m vercekler 

a baamızda: Cumhuriyet Aytarı Musa Ataşa 
Hegün sabahtan kşm kd bşvubilile. 

936 senesi Cumhuriyet Almanağının pek mükemmel olması için aylardanberf 
çalışılmaktadır. Cumhuriy.?t almdnağı memlekette ilk almanaktır. Ve her evde 
bulunması Uizım gelen bir eserdir. Dünyada olup biten her şeyden bahs eden. 
bu eser müesseseniz ilan ve reklamları için emsalsiz bir fı rsattır. Daima elde 
kalııcak otan Cumhuriyet almanağının rekUlm fiatıarı aşağıdadır. Bir sah ife ıs 
lira. Yarım sahife ıo lira. Dörtte bir sahife 5 Hradır. Renkli bir sahife ilan 25 
liradır. 

• 
iş Bankası 

i 

.Kumbara ikramiye
lerini 10 bin liradan 
20,000 liraya çıka-

rarak bir misli 
arttırdı. 
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CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı 
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Muayenehane : 

Bh.im Matbaa karşısı No. 30 --
Hastalarını hergün kabul 
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