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Uray Kurultayında 
Üyeden Edip Rüşdü; Şarbaydan 

neler sordu? 

Evelki gün toplanan uray 
kurultayında yapılan seçimle
ri ve Şarbaym izahatını dün. 
kü sayımızda yazmııtak. Ayni 
toplntıda üyeden_ dit doktoru 
Edip Rüıtü; ıarbay Cemil Ö
zün yıllık çahıma hakkmda 
vermif olduğu izahata teıek
kürlcrinl · ıunduktan ıonra §e
hlr ltle;.nl hüliıa ederken 
bu arada evvelce Y"pılması 
karar altma alınmıı daha bir
kaç önemli noktanın zikredil
mediğine iıaret ederek ucüm

le demittir ki: 

'' - Memlekette su sıkınh-
11 vardır. lzahatınız arasmda 
buna dair btrıey geçmedi • 
Bursa lçin .. bu büyük bir ihti
J&Çtır. Su mlkdarını fazlalaı 
tarmak için evelki toplantılar· 

dan birinde kaplıkaya ıuyu• 

nun alınma11 kararlaıtsrılmıtlı· 
M6mk6nıe bu huıuıta izahat 
lıtiyorum. 

SeyrQıefer:faaliyetioin da
ha ııkı k ontrola tabi tutul
maıı lazım gelmektedir. Bu
nun için ıeyrüıefer itlerine 
biraz daha önem verilmeıini 

dilerim. 
Çocuk bahçeıinln açılma 

töreni yapıldıtını gazetelerden 
ögrendik. Bizlere haber veril· 
medi. Blaenaley ıebir için 
mühim olan bu sevinçli günde 
biz hazır bulunamadık. 

Evelce tahıtlit tılerinin 

uray mıntakalhrı vasıtaıile ya 

pılması için bir kanr veril· 
mitti. Bunun h"kkındad" iıhat 
iıterim.,. 

Şarbayımız Cemil (')~. E
dip Rüıtii'ye cevap vercrnk 
domi~lir ki : 

«- Kaph kaya suyu Fıd. 

ye ve Değirmenli kızık küy-

lcrl arasında münaziünfih 
bir meseledir. İt hak yerlerin 
df'dir. Buna rağmen uray ken 
diıine düşen ödevi yapmakta
dır. Üç arkada;la yerinde in
celemeler Yll phrmıştır. Bize 
(kftplı kaya suyu köylünün 
ihtiyacına anc11k kafidir) de
mlflerdi. Halbu~i bizde suyun 
ıehire aidiyetini iddia ettik. 
Meıele hukuki idi. Şimdide 
bu ciheti hukuk müıa virliğt
miz incelemektedir. HenQz 
netlcelenmedı. Bununla bera
ber sularımızın artırılması için 
urayca lazım gelen tedbirlere 
batvurulmuıtur. Şehirde iki 
clnı su vardır. Bunlardan btrl 
içme diğeri de kullanma ıu· 

larıdır. Biz ıtmdtlik içme ıu
larının bir araya toplanmaıı· 

na çalıııyoruz. Buna muvaf
fak olunduğu gün ıu ııkmt111 

da ortadan kalkacaktır. Sey
rilıefer itine ıellnce : Bu it 
belki de bayram müna1ebet1-
le durgunluğa uframıı olabi· 
lir. Bu kalabalık yüzündendir. 
Seyr6ıef er lılerimiz çok düz. 
gündür. Mamafi bu mesele 
hakkmda da lazım gelen in· 
celemelerl yapacağım. 

- Arkaıı yarıo -

------------~.-..--

ltalyan makineli tüfenkleri cepht:dc Habetlilere alet açarken] 

i 

Habefletu illerinde kqif yapan ltılyaa uçaldarıaclaa bir filo 

Yemenle Habeşistan anlaştı mı? 
i At1Mheefdr1S'f#ZfRW?ı.a~ ~.:t-~ ...._, .... _ f.!ı 

ltalyanlarlyeni:sevkiyat yapıyorlar 

İtalyanfarınIHabe4iı;tana sevkettikleri askerler cepheye giderken 

Italyanlar asker sevkine devam ediyorlar. 
..... , ..... -:-.-

Ankara 5 ( A. A.) ltalyada doğu Afrlka1ıoa Asker ıevkiyatı devam etmektedir. Dörtbln 
neferle yQz bombardıman uçaiı Napolf den hareket etmektedir. 

İtalynlar ilerleyor Habeşliler çete harbi 
yaparak mukabele ediyorlar 

Ankara S ( A. A ) ahnan haberlere göre : İtalyanlar kuzey çepheılnde yüz kilometreden 
fazla btr cephe üzerinde ilerlemekte ve habeıliler çete harbi yapmak ıuretile mukabele 

etmektedirler . 

İtalyanlar henüz Sülevyeye girememi§lerdir. Aksum civarında merkezle birlikte ilerlemekte 
olan İtalyan uğ canahının ileri hareketi gördüğü mukavemet kar111ında geci!.ımektedir. balyan 
kuvetlerlnin Ras Kasa orduslle ilk çarpıımamn tekule civarında olacağı zannediliyor. 

İngilizler İtalyadan kaçıyorlar 
Londra 5 ( A. A) royter Bjansının roma dan aldığı bir h11bere göre : birçok İngiliz aileleri 

boykotajdan ve zecri tedbirler neticeıj olarak ieıe mü~külatından korkarak İtalyadan ayrılma• 
ğa karar vermiıler.dir. 

Tatili geçirmek üzere halyadan dohn önce çekilmi tı olanlar geri donmeyeceklerdirr 

Yemenle Habeşistan---anlaştı mı? 
Ankara 5 ( A. A. ) Hab~ş is tanla Ye m en i mnmı arasınd!ı G izi! bir Süel anln~ma fmz lan

d ğı Adenden bildiriliyor. 

--~ 

-~ ~-

Aksum şehri üzerinde İtalyan uçakları .._ ............ _MeQe9 _____ • ___ .....,. _________ _ 

C. H. P. kamutay grubunun Dünkü toplantısı 
Ankara 5 ( A . A.) C. H. P. Kamutay grubu bu gün toplanarak mahalli idareler ve ilk 

tedrisat, MilJi Emlak Memurları kanunu ve toprak kanunu komisyonları üyeleriyle kamutay 
encümenleri mütahaasıı üyelerinin seçimi etrafında görüıülerek bunlar tespit edil mit lcrdir. 

Memduh Turgudun çocuklarına vasi tayin edildi 
Ôğreadiğimlze göre: evvelki gün ölen ve cenazeleri büy6k törenle kaldmlan Lisenin değerli 

Tarih öğretmeni Memduh Turgutla refikaııom kimsesiz kalan çocukları Nafia Blige ile Şevket 
Alp için Bursa Sulh Hukuk mahkemeılnce Buraa Asliye ikinci ceza hakimi bay NecyGddlo 
vaıl tayla edil mittir. 
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ıraş 

Tıraşın bildiğimiz anl • 
mmdan h şkn gene her k . 
sin bildiği bir anlamı daha 
vardır. Çok, yersiz ve lüzum
suz söyliyene tıraşçı diyorlar. 
Onu dinliyen de tıraş edilmi§ 
oluyor. 

Bir dernel;:tc kimseye söz 
vermeden çenesinı işleten a
damı susturma!" için: 

- Tıra etme! 

Deyivermek yetişir. Gö
rürsünüzki son kelime gırtlo· 
ğmda boğulur. 

Tıraşçılara yalnız: 

- Tıraşçı! 

Dcnildiğf ğibi, 

- Keskin, Dikme tır şçı, 

Perdahçı adlan da verihyor. 

Tıraşı beceremiyenlere: 

- Usturası körelmiş! 

Tabiri kullanılıyor. 

Bu tabirler çok zııman, 

pek hoşuma g der. 

Söz gelimi, Bir eğlentide 
birisi kalkıyor, soğuk bfr 
konu üzerinde, dakikalarca. 
çene çalacak bir hızla, israr 
ediyor. 

Esniyen csnlyene!.. Geri
nen gerinene!.. Sonunda elf. 
nizi yfizünüz üstünde gezdi. 
rerek: 

- Yeter yahu! 

Diyor unuz. 

O: 

Birdakika müsaade! 
Yalvarışile yarım saatlık sö· 
zü de siğortalaymca: 

Elı, Artık bu ne tır ş! 

Alnyı bir yandan patlıyor 

ve işliyen çene, yamnn bir 
uysallık ve uyuşla süpabı ka
panmıı; makine gibi birdenbl· 
re duruyor! 

Ho~ değil mi?. 

Biz de İfi tıraşa vardırma

mak için diyelim ki: . 
- Sözleri bwkır olanlar, 

altın sözlüler yanında susma. 
sını öğren.,eler kendi değerle· 
rini yükseltmiş olurlar! 

TAHSİN UYGUR 
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- Yat, yat!. 
Diye beni vatak odamn 

sürükleyordu. 
O gece yemeğe inm dim. 

Müthiş bir kabus içın 1e k:v
randım ve düşündüm. Bura
dan aşkımı ve saadetimi par
çahyan bu kadının yanından 
uzaklaşmak için çare arııdım. 

İki gün sonra postacı ka
pıdan iki zarf uzattı. Yukarda 
idim. Mektupları görünce bir 
atmaca gibi aşağıya ko§tum. 
Postacıdan mektupları alan 
Vedia ile merdiven ba
şında karşıl ştık. Şaıkın bir 
tavurla güldü: 

-Nüzhet'ten dedi; 
Bana bir zarf uzattı. 

eri iz 
a · ~ or 

Ş 1 hı iıniziıı l'll huyiil, d •ı 1-
lvı iı dı1n biı i ~::ı. yılan sıı biııc 
Cı,ty ıne ·li~i tar.ıfırı hn hlyııJ... 
bil' l'll m vel'ilınl'hlt' ı 1 lıı;n 

>11 ,..,ıiıılt·rin i ı'ıliy tımll11ı :ın-

la~ılm·ıkt.tdll'. Yıll.lid'ııı lı ıi 
ılım d edilmiş ol rn pınaı l ·t~ı 
ul:.ıı ınııı hiı araya lop!Jttıı ıl
ması etı atıııd:ı y.ıpılagelen a
meli yeleı dPn bir kısıı ırnın i k • 
nıal ve i111·ıc edilmekte olduğu 
lnber almrnışt1r. 1 >ıııar b:ısı 
çarS"afı tabu· edılcn yerden yur 
kapı cihetine kadar uzayaıı ve 
bıl' çok <lolamba ·lı yollardan 
~ •çn u hımılaırnııı ınuhim 
hır kı~rnı tamır edilrni~tir . 
Şimdiye kadar sıı yiizu gur· 
miyen o civa lıalkıle di~eı ba
zı nıalıallill halkı suya kanı~
tııklaı mdan dolayı sonsuz bit· 
serinç iı:inde bulunmaktadıı \ar 
Bımd.uı haşlrn biı· çok ycrleı -
Jeki sn mu ... luklarının da ta
mirıne ba~lanını~ hiı ~ok ~ ş
mdeıc yeııi mu::slnkldr takıl
mı~tır. Havalar mlıs.\İt gıdeı · 
su pınar başı :sıılaıı için dalıa 
. ıkı ara~tırmalar yapılacaktır. 

Hu .ırada boşa aktıjı sauı
lan Jalıa bil' t3kıın uların lrn 
araya tnı laııınası r: u deı·ı ara:.. 
tırılınaktadıı. Un yıl evYel 
kaybolan s.tray suyu ıneıııbaı 
da yal'ılan s11u araş! ımrnlaı da 
bulunınustul'. Buııun taırnriııu 
do yakında başlawıc tklır . Bu 
frÜnu kad ır ~elıriını1. lı:-tlkııı
daıı ınülıinı tın hısınrnııı ıstİ· 

la le ed ~ulınekte oJJu~u pmaı· 
b.t~ı sularile dığ'cı· bazı ulak 
tefek 111.ll'I hu ,, •kilde bir aı a 
ya toplattıı ılup akıttmlınası 
lıthllSlltllla ~OlbllZ g t yı etleri 

ı:-oı ulen Bay lh~anla d ·; 'ı li 
ınulıl•ııJısirniz Sııplıiyi ıebı ık 
eılerız . 

hoşm 

llı ca taşkın malıall~sin
dı:ın 14 numaralı evJc oturan 
Cemal o~lu Hü eyin: At p~z::ı.. 
ı ı h:ı 1113.ını radd inde . u hı ş 
r":ll'i l b Jıl'llp r.:ı~ıı ılı;t giı
riilmüş Ye Zabıtaca y::ı.k ıla·n
mıştır. 
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A. Turgut 

1 _seo:;eo ___ ___ 

- Peki, diğeri? 

Gözlerinin içine 
dum. 

bahyor-

Uıı guıı l •ı.hcri bir s11fruk 
, l rınl !ııufaıı ıah·tt~ız hıılıııı:uı 
J ı ıl ıı· diı ı•ktiıriüııuz F[ıl, ir 
L 1 nı dfı ı eyilc· ıniş Ye ılk 
, l f t sob~·1 ~ıkmı:;:lıı. 

Kültüı <hı e\,tiıı fınıüzO .!r•·mis ... ,. 
l)brı 11 der iz. 

ava aç idı 
Biı· kaç giırnleıı hrri ~iı

nı•s yüzüne lıası l'l krıLın Bıır
ı:: ı cl'ıiıı tlnhlaıı lıu i k:w11ı,?· 

ınıı · lmlmıynr. Ya 1ın111· t•vvol 
ki gel'~ dinmiş ve düıı :ıbrıh 
lıav·ı a ·mı~tıı. l\Iamafi sır·:ık-

'" 
lık d~ı eresı oldukça düşkmı-
dtii. Dadjd.t kar ehn ıne' rııt
t ur. Ye bu kal'lıı eı inıesi do 
al'tık imkansızdır. 

Ya aCa an i!e ci 
Selçuk h.ıtun m'°ıhalle.,inıle 

K.tya Ali kı1.ı 15 yaşlal'ında 
Cül i:-.mirıdo hir kıziıı dileııdi
ğı glıı lılerek ZahJtaca hakkm
da l ızım g ,len ınuamelu ya
pılmı~tır . 

banca ça 
taşı a. iaır 

Kala y ızı mahalh:sinderı 
H.wı Hiisl•yin ıığlu I1tısl•yinin 
ş •lıir jçinde hir hrovnik ıalYln-

, .. , ı t:1şıdığı ~:ı'ıı iileı ek ıaban
ca~ı alııırnı~ \e lıakkııııla ınıı

atnt}lc yapılmı~tır . l )umirtaş 
mahalle in l ·n 83linı oğlu 
Yalıyanın d.l -..el iı· içinde bir 
hı~ak t·ı..ıdığı gorüleıek alın
mış ve mu.ımdo yapılırn~ııı·. 

cı B ir ö ... 

Biı ı ım: IJtten bJı i lsıan
bul Alm:m lıa tahane .. inde tc. 
davi erlilmekı' cılan Jazetemi
wı ~. 1 il.ıi Dal'\·j~ hd •:-;rnll' 
Eczacı Ahmrt Ôb'ı ve Paııi 
llçe . ekretel'İ Alımet Şekibin 
YJkm akraual.uındm Karrı· 
feı ralı l\1u-;t,tfa Ş kihin vefat 
euı,..ıni lıel 'r iil lık. Ailesine 
ve akrabalarına u1.ım nmi'ırlcr 
'r, jfutafa Ş kılıe d' Allalııan 
l ılımetler dileriz. 

Diye güldüm. Bu acı te
bessümün üzerine hafifçe kı· 
zardı. 

Mektubu açtım. Nüzhet, o 
riyakar yine bir sürü saçma 
yumurtlayor ve lıe.tta bir kaç 
mektup yazdığı halde cevap 
almadığını söyleyordu. zavallı 

sersem. Aklınca beni kandır-
ma\t için güzel bir yalan uy· 

O mı, dedı; şey .. 0 da durmuştu. Yırttım. Parça par. 

benim · · 1 ça yaptım. Benin artık bu g'-

Müthi§ bir heyecan içinde 1 bi snçmnları dinlcmiye vak. 
olduğu çehresinden çok güzel tim yoktu. 
okunuyordu. Birden bire ken
dini topladı: 

- Hele tükür, dedi; on
be günden sonra bizi hatırlı
ya bildi. 

Çehresinde zorla toplıyn. 

bildiği sahte bir tebessüm 
dalgalanıyor, korkak nazarin· 
rı naz rlarımdan kaçıyordu. 

Zavallı budala •• 

- Ya, öyle mi?!. 

O gün Vedia pe§f mi 
hiç bırakmadı. Mütemadi· 
yen benimle alakadar oluyor, 
iltifat yağdırıyor, ve fnsat 
buldukçadn hemen cevap yaz· 

maklığımızı, onu cevapsız bı

rakmamaklığımızı söyleyordu. 
Ben kızıyor, onun bu sahte 
etvarmdan, bu riyakar çehre· 
sinden itreniyordum. Ve ~uf 
onun beni izaç eden israrın· 

aça< 
ve ig ra kağıdı 

B"zıaz o~Ju m·tlıal1L'SİndıJ 

olu l'a ı ı <; :ı ff:ı r oğlu 1 lacı M ıı:;:. 
trıf:ınm Cmur b y mnlıallesin
Lk'ki h.ıkk:ıl ılııkk:inııııla ynpı

l :ı11 awştırmaJa 1062 yaprak 
ı;ig·tra k:ığıdilo l(JQ gı anı ka
ç·ık trıırııı Ye 66 adet 1-.aç:ık 

~:ı kmak taşı bıılıınarak yaka
laııınış ve hakkında kanuııi 

mıı:ıınele yapılırn :;iır . 

Cnmhurİyt•t alanında ve 
Aı.ıtiiık aııılmın etrnfıııdaki 

b.ılıç~niıı ılüzelLilınr.:-iııe son 
Jiinlcıde oneınle devam edil
meye b.ı~lannııştıl'. Yaklaş:rn 

kı~ dulayj~ıle hııi:.in lıir an c
\'Cl lıitir;ıme::;inc c:1lışılmakta

dı I'. 

Odun kömür 
e!i orr. 

Bir ınülhleııerı bori ~elıiri

mizi' rı lım \·e kömür gı~lmedi 

~ indcn Jı.ılkın ı-ı.d·rnınakı ı ol
duğıınu ,.rliı iyoı· ve bunu y ı
zar ak nd ıırı katiy,tlıııı ve 1-.ürııüı 
yapılmasına mii~a:ule eılilc-ı·c 

ğİni k:ıyl rdiyıırdıık. (}ğrcndi

ğinıizt3 ~··ırr ayh:ış11Hla11 iıilıa· 

ı crı bu nıü-: tade vcrildiğinrl ı~n 
~·lıinmizc lıerJiııı koyleıdeıı 

odun Yü koınfll' grtiı ilmeyc 
haJanmıstıı·. 

one ve İlan 
artia uz 

Kuruş 

Yıllık Abone 600 
Altı aylık ,, 350 

İlan şartları : 

Resmı dairelerin tek 

tıutünda bir satır ilanları 

beş huru~tur. 

İcra ve mahkeme ilan· 
lan pazarlığa tabidir. 

dan kurtulmak ve dolayfsile 
de Nüzhet'e bir ders vermek 
için cevap yazdım. İ§te otuz 
altı gün zarfındn Nüzhet'ten 
&ldığım ilk ve son mektup bu 
oldu Nihal ... 

Dü 1 öğle yemeğinde iken 
ondan bir telgraf aldım. Sıh· 
halimi soruyordu. Güldüm .. 
Kalbini, aşkını biitün her ıe
yini parçnladığı bir kızın ne 
yüzle sıhhatini soruyordu . . 
Kalp, aşk. ve saadet olmiyan 
bir vucutta sthhat ne arardı? 
Benliğim, kalbim ve aılumla 
alay edilir gibi gönderilen bu 
tclgırafı merakla yüzüme ba
kan Vedia ya uzattım: 

- Her halde bir yanlışlık 
olı c1k, dedim; telgrafın size 
ait olması lazım gelinli. Bu
}'Urun, cevabını siz verin . 

Kıp kırmızı kesildi . Tel · 
graf elinden düşlü. Vurdum 
duymftZ babam §atkın fll9kın 

Ne Olursa 

Yabancı kelime 
Kendi benliğimizi duymamız 

gibi dil işinde de devrimin dah:ı 

başlangıcındayız. Böyle zamanlarda 
he esin ayni şeyi bir göz.le g5r
mes'ne imkan yoktur. Hele şu ya
bancı dillerden gelen kelimelerin 
nasıl yatıl:ıcağını, nasıl okunacağı

nı hemen herkes kendi duygusuna 
göre yazıyor ve okuyor. Şimdi ö
nümde değerli b': gazete var : 
Yeni Adam. Günden güne iyileşen 
ve olgunlaşan bu gazetenin bütün 
dileği memleketi düşünen ve bu 
yolda çalışan bir kafa birliği kur
mnktır. Bu ilgi yavaş yavaş art
maktadır · Bir kaç sayı önce Dok
tor i. Şadan, N· Atac'ın bir ke
limesini niçin Fransızca imlasile 
yazdıgım soruyordu. Bir iki çekiş
me oldu, öylece kaldı. Bu gün bu 

yoJda yazıJmış bir yazı daha var. 
Ben dikkat ediyorum, bütün düşü 
nenlcr hep işin yüksek tabakasına 
dayanmakta. kelime gökleri aran
masında, latince esaslar bulunma
sında birleşmektedirler. Meseli: 
Otomobil, bu kelimeler eğer aslı
na göre yazılırsa : Auto mobil ol
mak gerekir. Eğer bizim dilimizde 
ve kitaplarımızda yazıldığı gibi 
olursa otomobil olur. Şimdi birde 
halkın bu kelimeyle ilk karşılaştı
ğı vakit onu kendi dilinin alışkan 
lığına uydurarak uydurduğu bir 
kelime vardır: Tomafil zamanla 
dilimize yerleşen ve yazı şeklimizi 

alan bu kelime Franıız söylenişile 
kaldı gitti .• 

Bizim dilde [AuJ harflerini bir 
arada okumaya imkan xok. Al
manlar ve Fransızlar için bu müm 
kündür. O halde bunun yerine [oj 
harfini koymaktan başka bir şey 
yapılamaz. Bence bizde okunacak 
çift harfleri koymak doğru olamaz. 
.Bizdeki fonetik buna göre kurul
muştur. Eğer bir kelimedeki harf
ler dilimizde okunuyorsa onu al
mak, olmıyaoları her halde uydur 
mak ~erektir. Dikkat edilirse Al
manlarda bunu yapmışlardır. Aü
tomobıle kelimesinin sonundaki {eJ 
hafini kaldırmışlardır. Baş tarafı 

okumak onlar için mümkündür. 
Başka bir kelime : [füobgie] bu, 
Fransızca bir yazılışbr. Biz bu 
kelimeyi {Biyoloji] diye yazıyoruz. 
Sanki bunu kendi harflerimiziıı 

verdiği ııeslerle: (liiologi) yaza
mayız. Bunu böyle yazmakla hem 
aslına uyulmuş, hem de söylenme
si dilimiz.: yaklaştırılmış olur. 
Hele bunu (Biyologya) diye yaz
mak büsbütün çapraşık bir hale 
getirir. Bu işle uğraşanlar bile 
kesin olarak bunu çözemediler. 
Bun:ı şimdiden bir çare İ>ulmuk ve 
herkesi zorluktan kurtarmak dil 
kurulunun ödevi olsa gerektir .• 
Daha ne kadar beklemeli'/ 

Dayı 

bize bakıyordu . 

Hırsla kalktam . odama 

çıktım. O gece kararımı ver
dim. Halamın yanına gidecek· 
tim. Bu fikrimi babama söy. 
ledim. Şiddetle itiraz etti, ıe· 
bepslz İstanbul ıeyahatımı 
doğru bulmayordu. Israr ettim. 

O kadar ki; nihayet bu gün 
kabule mecbur oldum. 

İşte Nihal'ciğim; pazartesi 
günü hareket ediyorum. Senin 
o müşfik sözlerine, o tatla 
sözlerine son derece ihtiyacım 

var Bana yeni bir hayat ka· 
zandıracak sensin .. ' Arhk ma· 
nevi aıktan, sevgiden nefret 

ediyorum. Aık eğer eyilikle
rin anası ise, fenalıkların da 
babası.. bence aşk maddi ol• 

malıdır. Maddi, anlıyormuıun 
Nihal .. Maddi. • zira .. ilah .. 

-NERMİN-

-Bitmedi-



Sahife 3 

Zehirli Gazlar Bahsi 

( 2. inci bölge ) 

Geçen kez Hava hücum· 
larm" kartı Sayın Halkımı7.ıD 
her hnlde kendilerini koruma 
tedbirlerini öğrenmeleri ve bil 
meleri lazım geldiğini yaz· 
mıılık. Şu bir kaç gün içinde 

llaheı-İtalvan harbine ait 
gazetelerin verdiği bilgilerden 

birisinde ( İtalyan Uçaklarının 
Habeılerin önemli bir cep ha· 
neliğini yok ettiği ) heberi 
gözüme illıti. Tabi bu havadis 
Sayın okuyucularımızıoda gö
zünden kaçamamııtır. Şu it 
dahi gösteriyor ki Uçak hü • 

cümlan için ( Harp çevresi ) 
denilen muayyenarazi parçaf ara 
yoktur. Düıman karşısında ge
ne ne suretle ve ne ıekilde 
zarar verirse onu kar ıayar ve 

amacı olan ( kazanç ) en ko• 
lay elde edilebilmek yollarını 
ararken ( Hava hücumları ) 

da bu arada en büyük önemi 
alırlcır. Çünkü: gene· Habeı 
ltalyan haTbine ait bilgileri 
gözden geçirirsek Habeşierin 
en ziyade İtalyan uçaklarından 
korkuya dü~tüklerl habe·lerine 
rast geliriz. Halbuki şuna emin 

olmak gerektirki uçakların 
yapacağı tesirleri evvelden öğ· 
renip harp zamanında ona 
karıı koymasını bilen bir ulus 
hiç bir zam n bu hücumd n 

korkmaz, ve yılmaz. Demek 
oluyorki öncede yazdığım gibi 
geniş zamanlarda kendimizi 
bunlara karıı hazırlamak biz 
ler için en önemli bir yurd 
ödevidir. 

ZEHİRLl GAZLAR : Geçen· 
kez bu tehlikeli gazların 

( Harp gazları yahut kimyevi 
harp ıilfıhları ) bet büyiik ıı
nıfo ayrılmış olduğunu yaz
mııtık. Fakat bu tasnifat ev
veldenberi böyle gelmlı olma· 
yıp fennin son merhalesi ola· 
rak bu gün elde edilen gaz
ların bilinitleri bet sınıftır. 

Yoku büyük harp sıralarında 
bu gazların adedi 20 olarak 
kaydedilmekte ve ondan evvel 
Acun kimya bilğinlerfnln göz
den geçirdikleri zehirli gaz 
halıtalarının yüzlere baliğ oL 
duğu anle~ılmaktadır, Yalnız 

dünya Endüstri ilerleyişinin 

son olarak bize bildirdiği harp 

gazları yuk rıda da ya2dığtm 
gibi be§ sınıfa ayrıımı~tır ki. 
Şimd\ yer yer bunlara gözden 
geçireceğız. 

ZEHİRLİ GAZLARIN GtRlŞ 
YOLLARI 

Zehirli gazların çoğu te
neffüs yollnriyle vücudumuza 
girer. Bir kısmıda doğru cil
dimize tesir yapar yani ilk 
defa derilerimize tesir yapar, 
Bu ilk anda bakılmaz ve kar
tılık ilacı yapılmazsa etleri
mizede girerek pek fena ve 
acı veren yaralar husule r.e 
tlrir. Yalnız şunuda bilelim ki 
bütün zehirli gazlar insanı öl
dürmezler. Bunların kullanıl· 

maıı düımam muhakkak öl· 
dürmek değil harp edemlye
cek bir hale koymaktadır. 

Onun için zehirli gazlar 
arasında insanı yalnız bir müd 
det için bir ıey yapam~yacak 
hale koyanlarda hiçte aman 
vermeden öldür~nleride vardır. 
Uakımz size canlı bir örneği 
yazayım: 

Büyük harpte Almanlar bu 
( kimyevi silahı ) düşmanları· 
na kullanmağı düşünmüş ve 
garp cephesinde siperlerinde 
İngiliz ve Fransızlara karşı 
hazırladıkları içerisi tazyik 
edilmiı ( Klor gazlarile ) dolu 
demir kaplMı yanyana koya
rak düşman tarafına esecek 
müsait rü2garıbeklr.meğe başla 
mıılardar. ( 22 Nisan 1915 ) 
günü düşman siperlerine doğ 
ru esen rüzgarla gaz kapla· 
rınm kapakları açılıp dışarıya 

püsküren bu zehirli gaz ha· 
zırlıksız olan İngiliz ve Fran
ındara büyük zararlar vermiş 

ve sayısı binlere baliğ 'olan 
inS:ınları öldürmüştür. Yalmz 
burada dikkate değer bir şey 
varsa bu zehir ancak hazır· 

hksız olan Fransız ve İngiliz· 
lere teneffüs yoluyle girerek 
bu kadar çok ölü verdirmiştir. 
Halbuki buna kıuşı korunma· 
sını bilen insan bu zehirli gaz 
dan korkmaz ve içinde dola11-
tığı halde de korunmasını bi
lenlere bu ve emsali gazlar 
hiç bir şey yapamaz. 

- Ardı var -

NİZAMİ ______________ .... 
Türkiye İş Bankası 

• 
iş Bankası: 

Kumbara ikramiyelerini 10 bin
liradan 20,000 liraya çıkararak 

bir misli daha arttırdı ••• 

Hakkın Sesi 

Ynınn: H. R. Akyürek 

Dro Sii ey 
Numan 

an 

Adını esldden b ... ri işitir· 

<lim. Tanıyanlarla talebeliğine 
yetişmek bahtiyarhğına nail 
olabilenler ondan çoğun hah· 
aederlerdi. Veremi anlatırlten 

bir veremli, ltanseri verirken 
bir kamıcrlı hali takınarak 

dershaneye bütün bir polilr. 
liniği kc.:ıdi üzerinde getirdi
ğini söylerlerdi. Bir kaçda ki
tabını duymuııtum. Bununla 
beraber onun hakkındnki bil· 
gim sade iyi bir doktor ve 
mükemmel bir hoca oJmaktan 
ilerisini aıamıyordu. 

Bir zaman önce, bamya} ı 
tane, kitabı kilo ile alıp sata 

rak Sovyct dampingini BnlH 
ati kaldırımlarına da döken 
yaymacı kitopçıl&rdnn birinin 
önünden geçerken imzalı ve 
sahifelerinin açılması nasılsa 

unutulmuş bir kitabını göre

rek hemen almıştım. 
Bir müddet 1:1onra da ga

zetelerde çoğu talebesi olan 
Gülhııne doklorlarm111 ölümü
nün onuncu yılında onu ona . 

caklarını okumuştum. 

Bitkaç gün önce elime ay 
nı müessesenin onun hakkmdn 
çıkardığı bir kftapcık geçli. 
Büyük dolilor, büyük hoca ve 
büyük insan Süleyman Numa. 
nın unutulam1yan hatıralarım 
(64) sahifenin dar sm!rlarma 
sığdlrmayf\ çalışan küçücük 
fakat his ve gayesi büyük bir 
albümcük ona bu adı vermek 
daha yerinde zira hocanın, 

hayatının muhtelıf kısimlnrını 

tesbit eden resimlerini bir ta . 

rafa bıraksaK. bile içindeki 
yazılarda daha ziyade onu 

yad ile t11nıtan, bü)·üklüğünc 
iman ettiren fotograflar ha
linde, hepsi talebelerinin, onu 
yakından tamyıp içten seven 
bilgi ve karakterine tapanla· 
rın, onu sırası ile doktor Tev 
fik Sağlamdan, Refik Saydam 
dan, Mazlumdan, Süreyya Hı. 
dayetten, Osman Şevkiden, 

Refik Münirden, Haydar İb· 

rahimden, Ömer Lütfiden din 
liyor, okudukça daha çok 
tanıyor, dnha çok hürmet ye 

daha çok hayranlıkla anıyoruz. 
Eski asistanı profesör Tev· 

fik sağlamın yazısı ayrı ayrı 

bir kaç bakımdan değerli bir 
taraftan bize dünün tıbbiyesl· 
ni anlatarak bu gün ile bir 
mukayese yapmak imkanını 

veriyor, diğer taraftan Süley. 
mao Numanı en çok ve en 
iyi tanıtıyor, Bundan başka 

yazı zevk ve alaka ile oku
nuyor. 

Hep samimi hatıralar, as
keri tıbbiyede ilk dersini ve 
ren hocanın, bir l<öylüye de 
tıpkı bir kibar adam gibi ne. 
zaketle siz, hemşeri, baba di
ye hitap edişi ile otuz üç se
ne önceki makbul (1 lıufrei fevk 
ve tahtetterkoviye)) yerine bı. 
z.im ancak bu gün kullandığı· 
mırı: «üst ve alt köprücük çu. 
kurları» deyigi karşısında ta• 
!ebenin gayri ihtiynri tebes
sümü . 

Kitabın en değerli yazıla
rından biriside Osman Şevki 
Uludağın, Süleyman N ımanın 
derslerini, ilmin ağır çerçeve· 
si içinde sıkıcı bir halden kur 
tarmak için çok kullandığı tıı 

rzdan bir kaç numune onun 
ders veriıini bir fotograf me
kineıl kadar gQzel teablt edi-

v 

agcı ı her zevkten üstündür ... 
Yazan: MUSA ATAŞ 

-9-
BiraL sonra ortalık ağar. 

mı~ ve yanımızdan paltolara· 
na sımmkı sarılarak geçenier 
çoğnlmağa, başlamıştı. Mu
hnlrnk ki: Onlar bizim bu 
halimize şaşıyorlardı. Öyleya 
kısın ortasında herkes şehir 
içinde bile soğuktan titrerken 
biz Allahın dağına gidiyorduk, 
Eger iki sene evvel bizi böy
le Ulu dağa çık arken gör 
sel rdi her halde birer faz
har Oşmanhlt) olduğu:nuza 

hükmederlerdi. Bereket ver. 
sin geçen ııene llursalıiara U
lu dnğd.:ı spor yapıldığını gös 
terenler olmuştu dn her kes 
bu işi artık biraz tabii gör· 
meğe bsşlamı§lı · 

Ben bu i~e yeni başladığım 
için pek aldırmıyQrdum. A
ma yonımdeki eski l<ayakçı· 

lar geJfp geçenlerin soğoktan 
ürken bu hallerine şa§tıldarı
DI görüyorum. 

~.,.\ 

Nihayet otobüs hazırlandı, 
Kayaklnr otobüsün üstüne 
bağlandı. 

(Haydi dolmuşa bir adam!) 
tertibile otobüsün içine balık 
istifi olarak yerle§tik. 

Otobüsün homurtusunu 
dağcıların bir ağızdan söyle-

dikleri (pencerenin perdesi) 
şarkısı takıp etti. Otobüsün 
içi sanki ne§eden çın çın ötü 
yor °ie çalkalanıyordu. Dağ . 

cılar daha dağa varmadan 
bu kadar neşelenmiştiler. Ya 
Dağa çıktıkları zaman bu hal 
ne olacaktı? Şübhe yok ki: 
ne~ele.rjne payan olmıyacaktı .. 

Aramızda yaşlı baılı in· 
sanlar ve meslek sahibi arka· 
daşlar da vardı, Buna rağ

men en küçüğünden en bü
yüğüne kadar herl{es adeta 
ayni yaşta imiş gibi gayet 
samimi bir sekilde anlaşabi· 

liyordu. Manzara o kadar 
zevk verici ve gönünl alıcı 

idild: Bunu görP.nlerin dağcı 
olmamalarına imkan yoktu Ga 
liba ben de dağcılığın en çok 
bu cazip noktasına ve sami
mi arkadaılığına bağlanmıf
tım. 

* * 
Alaca hırkadan sonra U

lu dağ yoluna çıkmışttk. Bur· 
sa altımızda ilk m\?kteplerin 
elişleri sergilerindeki gibi mu. 
kavvadan yapılmış küçük kü
çük evlerden mürekkep bir 
halde idi. 

Devamı var 

--"-----~--·------
yor. İşte umumi emraz dersi· 
nin nrasına sıkışan tu§ bir 
fıkra: ((Biz sandnlyayn otur-
masına biliriz. Kaha etlerimiz 
üstüne oturacağımıza sırtım1z· 
la otururuz. Buna oturmak 
değil yatmak derler. Bu tarz 
da vükeH\yı izam oturu~umm 
uyku getirmek g ibi bir faidesi 
varsnda teneffüs sahasını da
raltt•ğım da unutmayınız.» 

insan kitabı okurken ade. 
ta onu yakından tanıyıp ha. 
tıraGını yad edenler gibi Sü
leyman Numnn ile birlikte 
yaşıyor. 1 stanbulda muallim 
muavinlıklerinden sonra Ber· 
linde altı sene volonter ssis-
tanhk yapan ilim aşığı Sülcy· 
man Numan. Türkiycye Ley
den okulunu eunan organlza. 
tör Süleyman Nuına.n, umumi 
harhdc Fransız ordusundaki 
l 27048, Alrnanlardakl l 12364 
tifo vnk'asını osmanlı ordusun 
da 8608 e indiren doktor Sü
leyman Numan, yeniliJ·çi, Tü. 
rkçü, liocn ins n Süleymnn 
Numan, ve nihayet p("k erken 
ölümü ile neticelenen karnci · 
ğer kanserinden ynttığı sıra-

larda bile Türklüğe olan inan 
cı ıle tedavisini Türk nrka. 
da~larına bırakan, ameliyatını 
bir Türk hocasına yaptıran, 

h ı sta lığının teşh isi ve akibe
tinl bildiği halde kendisini 
ziyaret edenleri üzmemek için 
hiç ondan bahsetmiyen, teda. 
vi imkfm ı;ızlığı lrnrş .sında 
müşkül va-ıiyetteki hekim·ni 
sıkmam k için her §eye fmt 
in nan Ü) ük Süleyman Nu-
ınan. 

Kitabın 'çlnde bnı 
r . stla nıyor. 

tu, 
Uo. 

canın Karlıbnd tuzunu fazla 
kullanıııım iğnelemek üzere 
yazılan bir yazı eserin matem 
elbisesi içinde kı§ ortasındaki 
bir ilkbahar havasını andarı· 
yor. bununla bernber odl\ hoı: 

Sanma yalnız Bnlinü Pa · 
riıte asrı hazırım 

Sahibi kudret etibbası, 
Koch'u ya Roux, ıu var. 

Ey ecel kork, bizde de 
Doktor Süleyman Numamn 

Sel de karlsbad gibi her 
derde bir daruıu var. 

Süleyman Numan, 
kürenin az yetiştirdiği 

adamlardan biri idi. 

ihtiyar 
büyük 
Ömrü 

olsa idi çok sevdiği vatanına 
daha pek çok hizmetleri do. 
kunacak ve araştırıcı kabili -
yelleri ile ilim alemine pek 
çok ayamlatıcı meıaleler ve. 
recekU. Ne yazık ki kim için 
oluroa olsun seyrini bir an 
deği§tirmiyen hilkat bundan 
on sene önce 27 tem re uz 1925 
de onu bizden alıp götürdü. 

S. Mahmut türbesinin hah 
çesinde yetan hocanın baıı 
ucundaki la~tc. talebesi Çör· 
çöp Snminin ıu satırlara oku .. 
nur: 

Her kim oban eylemez 
tngyir hilkat seyrini 

Gnyesi peyvestedir hiçiye 
mevcud olmanın 

Asrının üstadı tıbbıyken 
gene hak oldu bak 

Kabridir zair bu yer Dok
tor Süleyman Nemanın 

O hakikaten az bulunur 
Tıp üstatlıırmdan biri idi. Ha· 
tırası önünde hürmetle eğilir 

o 1u yad edenleri takdirle kar 
şılarız. H. R. Akyürek 

As.Sa. Al. komisyonundan 
Araba ve kosum takımı 

~ 

( 10) adet çift atlı araba koşum takımı satın 
ahnacaktır. tahınin edilen bedel arabanın 1100 
koşun1 takımlarının 750 liradır. Eksiltme 2a-11-
U35 pazartesi günü saat 1 O da tophanede satın 
alına komsiyonu bir asında olacaktır. Eksiltme 
açık olarak yapılacaktır. 1\1uvakkat teminat ara
balar için 82,5 lira koşum takımlarının Ö6 lira 
2!> kuruştur. 6-t2-17-i3 
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urs Şarbaylığ ndan : 
Yıllık 

l<iraya veril ecekier: Muhammenleri 
Teferrüçte tarla 200 Kuruş 
Tatarlarda bahça 2000 , 
Acemlerde tarla 1300 » 
Mer'a yeri tarla ıooo » 
Urayın yukarda yazıtı tarla ve behçaları, ayrı ayrı ola 

rak üçer sene müddetle ve başlanğ1c 1 - J 1-935 tarihi ol
mak üzere açtk arttırmaya çıkarılmışlerdır. arttıama ve iha 
le 21 -11-935 perşembe günü saat 15 de Uray binasında 
yapılacaktır. istekliler, bütün şartları anlamak için her iş 
günü ve saatrnda Uray Muhasebesine ve ihale saatından 
öncede üçer yıllık muhammen kiraların yüzde 7,5 ğu nis
petinde muvakkat teminat makbuzlarile Uray komisyonuna 
gelsinler. 19-14-9-5 

§ 

Urayın 7 inci daire mah~Ulat atipliği münhal olup 
8 -- 11- 935 cuma giinü saat 14 te imtihan yapılacağından 
istekl ilerin o giin ellerindeki resmi vesikalariyle Uraya 
gelmeleri duyuruiur. 

~ 
Şar kurulunun 20 inci toplantısınm 8 Teşrinisane 935 

cuma günü akşamı yapılacağı duyurulur 

Bursa bir ·nci erkek lise i 
Direktörl "ğünden : 

llaziran ve Eylül 1935 ulgunluk sır.avlarında 
bütün guruplardan muvaffak olupta yanlız bir 
ders gurubundan muvaffak olmayanlarla eski 
t alimatname gükümlerine göre I .... ise mezuniyet 
imtihanlarına girmekte olupta bütün guruplar 
dan muvaffak oldukları halde yalnız bir ders 
gurubundan kazanamıyanların ikindi teşrin ayı 
içinde bu yıl için bir defa daha olgunluk ve me
zuniyet sınavlarına girınelerine Kültür bakan
lığınca izin verilmiştir. 

Yazılı ve sözlü sınav günlerini gösteren çizel
ge okulumuz solonunda asılmıştır. 

Sözlü olğunluk sınavlarının aşağıdaki günler 
de yapılacağını önemle bildiririm. 

29-11-1935 cunıa günü: Fen kolunun Fi
zik-l{imya ve Riyaziye; Edebiyat koluı,un Fel· 
sef e- İ çtinıaiyat ve Edebiyat gurnpları. 

30-11-1935 Cumartesi günü; Fen kolunun 
Tabii ilimler ve Edeb iyat kolunun tarih grubu. 

G-10-14.-·18 

s. • l . omis o undan : 

Arpa 
Bursa, iudan ra "e Bandırn1a Garnizonları 

için 47 <.) tapu Aı pa satın ahnncaktır. 1 .. ahmin 
edilen bedeli beh :.r kiiosu beş kurusdan 23900 
lira ır. Şartnames: s·ıtın ::dn1a komsiyonunda n
d ır. E csiltı11e 27-11 - 935 Çqrşnı ba günü saat ı 6 
da Bursada topban de satın alına komsiyonu bi
nasında olacaktır. l~k~ilun ... kapalı zarf usu1iledjr 
l\1uvakkat teminat I i93 liradır. ursan ın 388, 
l\1udanyanın 45 ve Bandirmanın 45 t o ndan iba
ret arpası ayrı ayrı tahplere de ihale edilebilir. 
Teklif ıuektupları 27 -11-935 Çarşanba günü 
saat 15 'şe kadar satın alına komsuyonu başkan .. 
lığına verilmiş olacaktır. 

Has egmek 
Bursa Garnızonu için 1 a5.ooo kilo has ek

nıek salın alınacaktır. Tahnıin edilen bedel Hin· 
2!) liradır. Şartnamesi satın alma kamsiyonun
dadı. Eksiltme 26 - ı t - 935 salı günü saat 16 da 
Bursada Tophanede satın aln1a komsuyonu Bi
nasında oiacktır. eksıtme kapalı zarf usuliledir. 
1'1uvakkat teminat 1165 liradır. Teklif mektup · 
ları 26 -t 1-93a sah günü saat 15 şe kadar sa
tınalma komsuyonu başkanlığına verilmiş ola. 

Hakkın Sesi 

1 

Bursa bölge Sanat okulu direktörlüğiden 
Muvakkat Tahmini 

l 
ten1inat tutarı 

l.Jira kuruş Lira kuruş l\1 i kdarı cinsi _ _____;:_ _ __::__ _____ , 
ı 42 l n 00 l 00 çift Tire çorap 
2 92 39 oo 1a0 « yün » 
G 56 87 50 175 adet kısa kollu ten fan ilası 

~J ~\ 8 4 ... r\ 3 ' 2 ,;:; 1 '> .... • f . ı . a..:1 ., , , _a ç.ı t ı s carpın 

1 H 87 225 50 « · postal 
24. 1 ~ 3'22 140 « beyaz ayakkabı 

1 3 1 17 50 1i5 a et l\1endil 
3 15 lı 2 140 << İç donu 
9 90 13'2 1 1 O « Harici göınlek 
1 12 15 GO « Yüz havlusu 
,,. 20 5 6 l 40 (( (( (( büyük 
5 7'2 G 3 1 ~O « Atlet f nni na lası 
1~ 00 HiO lOO « Yün fanila 

8 44 112 f>O 300 « nıetre Aınerikan bezi (yerli) 
Bursa bölge San'at okuluna girerken yukarda cins,n1ikdar,tahn1in i 

bedelleri yazılı on dört ka letn eşya açık eksiltmeye konulmuştur. E ks :It 
meye konuhnuştur. Eksi ltnıe 25- \ 1-!l3 :1 pazartesi günü saat onbeşte 
İlbaylık binasında kültür. direkt<>rlüğü yönetgesinde yapı lacaktır. E k
si ltmeye girecekler in 935 1~icaret odası veikalan g ircegi eksiltmeye ye-
t er nıuvakkat makbuz veya ba nka temina t n1ektuplan ile m uayyen 
gün ve saatta komsiyona g eln1elcri. nunıuneleri görmek istiyenler in h er 
gün san'at okulu yönetgesine n1liracaatlan ilan olunur. ()-10 - 1 ~- 1 8 

Biçki ve dikiş öğrenmek 
• 
isteyenlere 

Ankarada Kültür bakanlığının resmiyetini haiz 
inkılap biçki yurdundan mezun 

vhibe T arman 
Setbaşında Şafak oteli karşısında Hoca Ali so

kağı başında No. 2 de 

( Tezel B :çki yurdu ) açmıştır 
Kıs bir zamanda en modrn usullerle bicki ve • 

dikişi öğrenebileceksiniz . 

Ayrıca arİŞ ) Alınmaktadır. 

Yurda girmek isteyenlerin kayıtlarına devam 
olunuyor. kaydolunmak isteyenler pazardan 

mada heı· gün yurt adresine müracaat 
edebilirler. 

Bursa 'fapustndao: 
Bursanın kuru çeşme ma· 

hallesinin altı parmak soka· 
ğında kilin ve sağı yasef ve 
bohor arsası solu yumurta
cı o~ullarının dükkanı ar
kası yesef karako evi önü 
yol ile çevril i ev mişon og
lu isakın ceddinden ka lmak 
suretiyle yetmiş yıldan be
ri senetsiz mali iken 50 yıl 
önce ölmesiyle veresesine 
intika l eylediği cihetle inti
kal ve taksimi talep ~dilmiş 
ve tapu kaydıda bulunama-

nun tahkiki için 15- 11 - 935 
gününe müsadif cuma ·günü 
mahalline memur gönderile
ceğinden bu evde alakası 
bulunanlar ~var ~ ise tarihi 
nandan itibaren on gün za. 
rfında ellerindeki belgeler 
ile beraber tapu idaresine 
ve yahut mahallinde bulu. 
nacak memura müracaat ey
lenıeıeri ilan olunur. 

Pekkal 
erli mürekkebi 

DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı 

-·-
Muayenehane : 

Bizim Matbaa kartı•ı No. 30 

Hastalarına bergün kabul 
eder . Telefon 64 

wwwwwwwwwwww 

Diş Tabibi 
Edip Rüşdii 


