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Türk-Svoy uzatıldı 
Hangisi 
Medeni? 

Dün gece geç vakit gelen 
Anadolu ajansının ikinci servis 
telgrafı; İtalyan-Habeş har· 
hına dair Royter ajansından 
aldığı şu ibareyi bize aynen 
bildiriyordu: [ Makkale (nünde 
vahşiyane bir muharebe devam 
etmektedir. J 

Telgrafın burasını okurken 
içimden kopup gelen c;ct bir 
düşünce beni bir hayli üzdü. 
Doğrusu acı acı güldüm. 

Öyleya! Muharebe c\betde 
vahşiyane olacaktır! Zaten bu· 
nun beyle olmıyacağmı ve ol
madığını iddia edecek düny~da 
kim var ki ... 

Yalnız bu vahşiyape muha
rebeyi yapan acaba kimdir ? 

Habeşliler mi ? Yoksa İtal
yanlar mı? 

işte telgrafta burası açıkça 
zikredilmiyordu. 

İtalyanlara bakılırsa : Belki 
Habeşliler vahşiyane muharebe 
etmektedirler. 

Habeşlilere göre ise belki 
de İtalyanlar vahşiyane harb 
yapmaktadır. 

Peki ama muharebenin me 
denice olam hangisidir ? Diye. 
ceksiniz. 

Eğer; gök yüzünden öldürü 
cü, boğucu, parçalayıcı bin bir 
çeşit maden külçesi yağdırmak, 
çeşit çeşit gazler sıkmak sure
ti!!! veya yer yüzünden birer 
çelik ejderha gibi saldıran ta
nklarla, insana ölümlerden Ö· 

lüm beğendiren türlü türlü a
raçlarla (vasıtakrla) harb yap 
mıya medenice harb denilirse 
buaa karşı gülmekten başka 
diyeceğimiz yoktur. 

Beri taraf; eğer, yurdunun 
yabancı bir ulus tar.,fından çiğ 
nenmesine dayaoamıyarak ya
lın ayak ve dal kılıç harbedi· 
yorsa bunu da vah~iyane bul
mak manasızdır. 

Görülüyor ki : insan öldür
mek için medeniyetin bin bir 
çeşit alet ve araç (vasıta) icat 
etmesi ve bunlarla harb yap 
ması hiç de vahşiyane sayıl· 
nııyan bir harekettir. 

Buna mukabil; düşmanının 
bıçağı gırtlağına ve can evjne 
dayanan bir ulusun, kendini 
kurtarmak ve korumak içiv, 
birçok yeni harb alt:tlerindeıı 
mahrum olarak h rb etmesi de 
llledeni olmıyan bir kımıldanış. 
tır. 

Doğrusu; bu telakki kar
şısında insan dünyanın mede
ni silahlardan mahrum ulusla· 
rıoa: 

- Vah zavallılar ! Demek
ten kendisini alamıyor. 

MUSA ATAŞ 

Türk - Sovyet dos v 

g 
Aramızdaki dostluk ve bitaraflık 
muahedesile deniz anlaşması dün 

10 sene daha uzatıldı. 

1 
1 

Sovyet Büyük Elçisi Karahan Dış Bakanımız Tevfıh: Rüştü Arns I 

Ankara 7 (A. A.) (Sabaha karşı)- Dün akaarn drv bakan 
lığımızda, dış bakanımız Tevfik Rüştü Amala Sovyet bü) ük 
elçisi Karahan nraıında 17 birincilcanun 1925 tarihli dostluk. 
ve bt.arafhk muahedeıiylc 17 birinciklnun 1929 tarihli proto. 
kol ve 7 Mart 1931 tarihli deniz nnlaomaıının on sene uzatıl· 
ması hakkında bir protokol imzıı edilmi§tir. 

Sovyet ihtilaliniıı yıl dönümü 
Dün akşam Elçilikte parlak bir suvare verildi .. 

Ankara 7 ( A. A. ) ( Sabaha lrnrşı ) Sovyetlerin ilkteşrin 
ihtilallerinin 18 inci yıl dönümü münasebetile dün ak§am Sov. 
yet büyük elçiliğinde parlak bir suvare verilmiatfr . 

Arsıul sal hava federasyonu 

Sovyet Rusy~ da alındı .. 
Ankara ( A. A. ) Arsıulusal havn fcderaayonu Sovyct Rus. 

yayı da arasına almı§ ve bu münasebetle Türk hava kurumu 
ile sovyet Acro kulubü arasında kutlulama ve te§ekkür tel. 
grafları teati edilmiıtfr . 

İcra vekillerinin dünkü toplantısı 
Anknra 7 ( A . A) lcrn vekilleri heyeti dürı i met İnönünün 

bnıkanhğında toplanmış, muhtelif itler üzerinde görü8melerdt! 
bulunmuştır. 

Yalovadan sta y 
Bügün Yalo\ aıo. va put' gelmiycccktir. Bunun için §ehirimiz· 

den bugün öğle vakti kalknn yolcu otobüsleri bügün harektt 
etmemişler dir. 

.. 
Istanbul gazeteleride ge miyece 

Bügünkü fı•anbul gazeteleri yalovndan posla olm •dığı için 
gelmeyecektir. Bu vebah f'rkendcn kalkan mudtnya \" purma 
gazeteler yctiıtirilemem!ştlr. - .. ___ - .. --ı·~-----------.. 
Yurıanistanda 

Muhalefet liderleri 
serbest bırakıldı 

Ankara 7 ( A.A.) Yuna 

nfıtanda rtıjlm meselesi üze

rinde yapılan genel oydan 

önce nefyedllmiş muhalefet 

Ekmel< 
12 buçuk kuruşn 

Ekmeklere zam için U. 

rny encümeninin verdiği ka

rar bu günden iUbaren tatbik 

edilecektir . Bfrinci nevi ek. 

mek 12 buçuk ikinci nevi ek. 
lfderleri serbest bırakılmış· mek l 1 buçuk kurufa 6atıla 
lardrr . caktır . 

MUHAREBE HABERLERi

b şliler büyük bir 
taarruza hazırlanıyor 

40,000 Muharip Ogadene 
doğru yürüyor 

Si ~y a ar henüz Makkaleye 
g§rememsşlerdir 

Ank a~cı i (A A.) (Sabaha karşı)- Alman istihbarat büro
su un bi l ı. r. ldıgine göre Habeşistandl\ ~iddctli yağmurlar ha· 
r el.ata guçlP .. \irmektedir. italyanlnr hemn Mekkul~ye gireme
ın f " tardır. 

Rotler ııj nsınırı Harardan bildirdiğine tö e de Güney cep
hl'sittd Og.ıcien yakınmda bir Habeş tnaı ruı.u bekleamektedlr. 
Kırk bin muha rip dolu diğer bir ordu da Ogaden istikametin· 

de tlerlemekte ve 30 bin kifi de Direduada toplanmaktadır. 
o 

talyan tarruzunu 
abeşler püskürtüyor 

Ankara 7 ( A. A. ) Royter ajansının bildirdiğine göre 
Makkalenin Kuzey ve doğu kuzeyinde vahfiyane bir muha. 
ı ebe cereyan etmektedir. Dün gece ıehire on mil yaklaıan 
İtnlyanlar, Habe§ çeteleri tarafından püskürtülmüılerdir. Bu 
sabah halyanlar tarruza geçmlılerdir, Habeı kıt'aları uçak 
hucumlarından kurtulmak için gündüz çekilmekte geceleyin 
Makkaleyi fşgal etmektedirler. 

İki İtalyan uçağı düşürülmüş 
Ankara 7 ( A. A. ) Habeıiıtamn Güney cephesinde keıtf 

ve bombarduman uçu§lan yapan iki İtalyan uçafı Habeı 
topçusu tarafından düşürülmüttür. 

Zecri tedbirlerden sonra •• 

ita/yada tasarruf rejimi! 
Ankara 7 ( A. A. ) İtalyada zecri tedbirlere karıı muka

vemet edilmesini temin edecek tasarruf r~jimine karıı bat• 
lanmıohr. Haftada anc

0

ak üç gün et yinecektir. Benzin üzerine 
konulan vergi önemli surette arttırılmııtır. 

abeş impas-atoru 
ne diyor? 

Habeş imparator~ 

Ankara 7 ( A A.) Haht'.ş 
imparatorQ Alman istihbarat 
bürosunun aylarına şunlnrı 

söylemiştir • 

«-Habe~ orduları henuz 
inkiıaf halindedir. Ne zaman 
mühim kuvvetlerle 'harbe gi
rlıeceğl süel hareketlerin in· 
kiıaf ına bağlıdır . >> 

Göğüs göğüse 
muharebe .. 

Aııkara 7 ( A.A.} Habe
tiıtR nda İtalyan hare kah de
vam etmektedir . Makkaleye 
g"ren dtalyan kuvvetleri göğüs 
göğüse bir mücadeleden ıoora 
gece haheşliler tarafından 
püakürtülrnü~lerdir . İtalyanlar 
tekrar ele gtçirmeye çalıı-
maktadırlar . Buna :mukabil 
makkalenin her ne bahasına 
olursa olsun habeşlilerce mü-
da.f aa edilect!ğt Adieababadan 
resmen teyit ediliyor • 

Almanya da 
Bir sınıf 
silah altına ahndı 

Ankara 7 (A.A.) Alman. 
yada l 9 l 4 kura efradı silah 
altma alınmıı , garnizonlara 
yerleıtfrilmlttir . 

c. H. partisinde 
Ankara 7 ( A. A. ) C. H. 

partisi genyön kurulu bu gün 
toplanmıı , parti itleri hak
kında görüımüıtür • 

GAZET1~ZMİZ HER GÜN CIKAR 



Sahife 2 

• • 

e er •. 
Bundan önce buradı:ı (Esir 

kuşlar) adanı taşıyan bi'r yazım 
çıkmıştı. Blr knrde§im : Ya 
(esir milletler) e ne dersin? .• 
Dedi. 

Ne deyeyim?. Onlara daha 
çok yanar, daha derinden acı
rım. 

Yaratığın yol fiziyoJcıjik 

şartlıır içinde yaı ttığı insan
lara, bir başka kümenin buy
ruğu şu veya hu yolu veya 
amacı göstermesi çok üzün-
1 üdür. 

Ancak kan ve ulusal ka. 
rakterlerio ayırdığı insan kü
melerinin (millet) kavramı 

içine girmelerini, bu konuda, 
ileri sürmek lazım ! Çünkü 
millet kavramı, aynf kan ve 
karakterleri taşıyan insan top
luluklarmın ideal varlıklnrı

dar. O kümelerin millet adını 
alabilmeleri için göçebe ha
yatından kurtulmaları bn§· 
ta gelir. Bu oluş ise hiç de 
kolay değildir. Göçebe haya
tından kurtulmak, millet ol
mak, millet değerine yüksel
mek için soysal olgunluğa eriş
mek gerektir. Bu da eskinin, 
gerinin kökünden yık•lmasfyle 
Öaşlar. 

SoyGallığm eskinin ve ge
rinin üstünde ve içinde yük. 
seldiği görülmemiştir. 

Soysal hayat ilk önce yı
kar, ortalığı temizler, ondan 
sonra konar ve kurulur. ksi 
düşünülemez. Nasıl ki damını 
katılaşmış, sertle§miş bir batı· 
taya verilecek bol hayat ve 
enerji kanı o hastayı çabucalt 
öldürürse eskinin ve geriliğin 
içinde yükseltilmek istenilen 
soysal hayat ta ayni sonuncu 
verir. 

Bu köşeden düşünülünce 

anlaşıhr ki nşiret hayatını ya. 
ııynn kümelere tutsaklık pek 
nomal görülecek!. Çünkü ııoy. 
sal hayatın bir gösteriti de 
taımek, geni§lemek, eskiyi ve 

. geriyi yıkmaktır. O, bulundu
ğu yatağa göre şekil elmnz~ 

kendisi yatağını yaratır. 
Esir milletlere daha çok 

· yanar daha derinden acırım; 

demiştim. 

Bu, onların ulus hayatına, 
millet ıoysnllığma yükselme
:erini ve özgürlüğün, ulusal hür· 

a .. 
1 

C. H. partisinin nahiy"' 
kongrelerine bitmiştir . Al-
tıparma.k nahiye kongresi na
hiye başkanlığınz. eczacı Sami 
Emin arke..dn§tmızı seçmiştir. 

Dün gece de birinci nahıve 

kongre i parti merkezınde 

toplanmı§hr. 

~rr cese u 
Dün uludağ civarında do

laınn kimseler tarafından bir 
ce et görüldüğü jandarmaya 
haber verilmiştir. 

n ·şga 
azi 

Milli Emlak müdürü llha
D"i Kadastro mühendisile bir· 
likte köylüler tarafınd n fü· 
zulen işgal edildiği haber ve· 
rilen ve hükumete ait bulu
nan eraziyi tesbit etmek üze
re Gürükle köyüne gitmf§tlr. 

riyetin tadını tatmalarını özle
diğimdcndir. 

Hayatta en yüksek zevk 
ulusal ıstiklal ve hürriyetten 
doğan zevktir. Onun sonu 
yoktur. 

Fakat, işaret ettiğimiz gibi, 
b dahi soysallıl:: ç~vresi için
de yükseliyor. 

Milletleri, yaradılış ~önün· 
den hakim - mnhkum deye 
ikiye ayıran bilginler, h&kim 
yar..ldılan ulusların da soysal· 
hk dairesi dışından bu savanın 
yürütülemiyeceğini pe';: güzel 

saptamışlardır. 

Esir uluslara acımak\a i!l 

bitseydi, esir kuşlara yaptığı

mız gibi, bir kaç para ile 
onları da az'ldlamanın ~olunu 
arardık. Ama, o uluslar, kör 
ve kısır geriliğe bağlı kaldık
ça ve bir ulusal kahraman 
yetiştirmek bahtiyarlığma ka· 
VU§madıkç esir kalmıya, esir 
olmıya mahüm olııcaklardır: 

Şunun tutsağı değil de öteki
nin esiri! .. Hepsi birdir. 

Ulusnl ıuurlarma, ulusal 
onurlsrına engin bir kurtuluş 

ufku açamıyan esir milletlere 
kendileri acısın •.. Bu, daha 
doğru ... 

TAHS1N UYGUR 

---4 lcm:ım::m:::::!:!!I 

bu sevgili halaya iltica et
mişti. 

Mazinin mes'ut günlerini 
hatırlayarak, derin bir nefes 
aldı. Mahzun bir tavurln içini 

çekti! 
Ya, işte böyle halacı-

ğım. 

İhtiyar hala pek sevdiği 

yeğeninin solgun çehresinih ay· 
ran hayran ıeyr< derken; ay· 
nl mazinin karanlıklarına da· 
lıyor, mes'ut günlerin hayali· 
nl görüyordu. 

- Hay Nermin, hay .• 
Nereden aklına esti ayol ? 

- Seni pek fazla özledim 
halacığım, dayanamadım. 

- Çok eyi ettin Nermin • 

Öyle sevfndimki. 
- Hem cana bir şey söy

leyeyim m: hala, ben artık 
secin kızın olacağım. 

- Sahı mı? Fal·at bu sö. 
zün de on beş sene evvelki 
Nermin'in vndi glbi olma m? 

İkislde kıvıak ve ncı'eli 
bir kahkaha fırlattı. 

- Yok, hayır ciddi söyle
yorum h la.. hiç, hiç gitme
yeceğim. 

- Eger sözlerin doğruysa 
çok eyi.. Beni ihya edersin 
kızım. Şu ihtiyar halimde hı· 
zımla beraber oturmak benim 
için bulunmaz bir nimet ..• 
Fakat; Bursa' dan, babandan 
böyle ilelebet ayrılmana &e· 

o 
Öğrendiğimize göre; bir 

IH:ç ğüne kadar şehrimize 

Bul!laristan ve Romanyadan 
250 hane göçmen gelecektir. 
Bu göçmenlerin şehrimizde 

yerleştirilmesi için tertibat 
alınmaya başlanmıştır. Bu 
ailelerden yüz kiti Gürükleye 
diğerleri de Baıköy ve Dan· 
snrı Jle Bııdırga köylerine 
ycrle§tirilecelderdir. 

İmrah adası 
Hapisane oluyoı 

İmralı adıunnın hukümetçe 
bir Tarım hapishanesi yapıL 
mnsı karlatmı§lır. Bu yıl tec
rübe yapılacağmdv.n icabeden 
memurlar tayin edilmiş hapis 
hane katipliğinede Ahmet F..r
pnk gönderilmiııtir. Bursa ge • 

nel savamanlığı lstanbuldan 
gelen 20 mahkumu ve Burı:;a. 
dan da 30 mahkumu İmrblıya 
göndermiştir. MBhkfımlnra bir 
örnek ve düzgün elbise veril· 
miştlr. Mahhimlar İmrah ada 
smda Ziraat ve hnvvnncılıkla 
me§gul olacaklardır. Adanın 

lGOO kişilik bir hapishane ha
line gehrılmesi tasarlnnmak
tadır. 

Sarhoşlukla tahkir 
Ortapazarda İh'iamn !trıh

vcsı onune gelen kuzgunluk 
m h Hesinden makara Ahmet 
Alaettin mehallesinden Kaya 
Ali oğlu Hasan. İsabcy fenari 
roe.haUcsinden Şükrü oğlu Os· 
mnn, pınarb.a~ı mahallesinden 
Hacı Hakkı oğlu Mehmet sar
hoş olaralt bağmp çnğmrlar
ken görülerek yakalonmışla" 

ve kornkola götürüldükleri sı
rada polis memuru Adille, 
bekçi Fevzi ve Adem'c söv
düklcrinden adliyeye veril· 
mı§tir • 

Çalınan palto 
Dün saat 9 ile 12 ara-

mda Ziraat barakasında mu. 
mclat memuru Ulvi'ye ait 
asılı bulunan bir palto ile 
bir şapka çnlmdığı zabıtaya 
bildirilmf ştir, hırsız arunmak
tadır 

bebep ne? 
Sebep mi? 
Evet! 

Seni pek fazla özledim 

de ondan! 

- lnamrım; fakat onlar
dan ayrılmana bu bir sebep 
teşkil etmez ki . . Her halde 

' daha mühim bir sebep olacak. 
Yoksa babanla aran mı açıldı? 

Hayır. 

- O halde? 

- Sebebini sorma hala .• 
Zira; o öyle sebep ki; iyzah 
edilemez.. Bırak omr Ben kü . 
çükken buraya, sana na ti ka
çardım . Farz et kı; yine öyle 
kaçtım. Yalnız u farkla ki; 
bu defo. ebediyen se:ıinle be:
raber kalmak ve seninle be
raber oturmak üzere .. 

Nermin'in çehresinde duy
duğu isliraplnrın bütün çjzgi
leri tecessüm ed"yor, sesi tit· 

reyerek perde perde alçalı • 

Kayakçı jandarmalar 
Dağ· mınıabısında ki ja 1-

d·ırma la ı·a lııı yıl lıiikı) ıet~e 
kayak veı ilrni:ı:tiı·. .laıH!anna
hı a kıyak öğretme işıııı IJa~
rılık kıılübi'ı i'ızrı ine almıştıl', 
l lEI' Ulııdağa çıkı~la :sporcn
laıdan iyi kayak bilenleı· mü
navebe ile hıı·eı· jaııdaı·rna ya 
kayak üğrctcccklen!iı·. 1 ~tı i~ 
i~.;iıı Dağ lrnliibiiııee bir prn
gı a rn lıazı rlaııına ktaJıı·. 

Zehirli gazler 
Komsiyonu 

Iliınizi11 zclıil'li !.!tlZlcr kn
misvonn dun 1lbaYımız Scfik . . .. 
Soyeı in h1şkanlığında l lbaylık 
daıı asiııd~ toplanmıştır. 

Bağıran sarhoşlar 
Iloca Hasan ma 1 ıallesindcn 

i>r11el' oğl ıı 1\iu~ta f:ı, l\a ın:-ız. 
gülı mahallesinden ~lclımet 
oğlu koı· Alıınediu, i ... mctpaşa 
Cddde. iudc saı lıo~ olamk ha
ğıı ıp ı"ı~ıı dıklaı·ı goı ülınfış 
\'C yakalaııını~lardır. 

Bir hırsızlık 
K:ıl'aağaç ına lıa ile.sinde Alı· 

met oğlıı f la aıı B<ısri Veledi 
k:ızza1. maha llesiııde nalbaııt 
~1clınıcdiıı dı"ıkkil.ımıda b11l11-
narı Aliye ait bir teneke gJz 
ya~mı çaldıÇ{ı zabıtaca göl'fıle
l'ek Bası·i y,ıkal:ınınış ve ad
liyeye YıJl'İlnıi~til'. 

aikevi Dil T rih 
Komitesinin halka 

onf rransları 
Dün gece Halkevinde top

lanan Dil Tarih komitesi hal· 
kımıza tarihimiz ve inkilap 
mevzuları etrafında her hafta 
on muhtelif yerde onar kon 
fero.ns vermeyi kararlaştarmıı 
ve bunun için d~ on arkadaı 

bu işle tavzif edilmiştir. Mev 
zuu (Atatürk) olan konferansı 
değerli arknda~ımız Tahsin 
Uygur verecektir. Diğer kon
feransları, Usc öğretmenlerin· 
lcrinden Namdar Rahmi, Mub 
tar Şevket, Malik, Remzi 
Si i öz, Nazım Yücelt, ile 
Yar Şarbay Zehra Budunç, 
Gazeteci Rıza Yüce , Müze 
müdürü Mahmut verecekler
dir. 

yordu. 

İhbal fazla hır §ey e:orma
dı. Onun pek müteessir oldu. 
ğunu çehresinden okuyor , 
Bursa'da babaslyle veya üvey 
annesile aralarında pak mü· 
hlm ıeler geçmiş olduğunu 

his ediyordu. f\:fovzuu değfı· 

tirmek- ve onu teskin etmek 
için : 

Bu defa, dedi; kim gel· 
se nafile.. Elimden alamaz, 
anladın mı yaramaz çocuk ? .. 
Seni kimselere vermem .. Es 

kiden baban gelir, kalbimizi 
kopara kopara &eni elimizden 
alırdı, Fakat bu defa nafile .. 
Zor alır. Artık benim kızım
sın değil mi Nermin? 

Nermin'in masum nazarJa. 
rı canlandı, tıpkı ön be§ sene 
evvelki Nermin'in halini, aldı, 
sonra büyük bir neı'e ile ye· 
rlnden f ırlayarnk ihtiyar ha
lanın boynuna sarıldı, onun 

Ne Olursa: 

Okumak 
Okumanın anlamı fikir işaret· 

lerini lcaat üzerinde görüp anla
maktır. Fakat her ".>kunan sey un-

lııtılmış sayılabilir mi ? Ve yahut 
ne dcrecı::ye kadar anlıyanın oku
muş sayılacağı sorulabilir. Okuma 
kad:ır değeri deği1en bir anlam 

yok sanırım. Okumayı birinci şe· 
h.ilde anlıyanlar kendi işlerinin yo
lunda gitmesini istiyenlerdir. Ala-

cağını yazmak, yazılanı saklamak, 
güncielik işlerinin bir yardımcısı 

olarak kullanmak. Bundan sonra 

bir derece yakarı çıkanlar okuma
yı bir ekmek sahibi olmak anla· 
mına alırlar. Bunlar ancak ekmek 
ııetirecek kadar okur ve yazarlar. 

Adam olmak için okuyanlar 
daha az değildir. Fakat bunların 

çoğu okudukça adamlıklarını da 
kaybederler. Okumayı kendilerine 

verilmiş bir imtiyaz sanır,· başka· 
larında göremediği bu imtiyazla 
keudini her şeyin üstünde görür. 
Bunlar korkulu okuyanlardır· 

Okuyan, okudukça okuyan, oku 
manın zevkini alan dördüncü bir 
sınıf daha var ki bunlar hepsinin 
üstünde oldukları halde kendilerini 
herkesin ne altında, ne üstünde 
görür, yalnız okur ve ondan zevk 
alırlar .. 

Bu ayrılışlar bütün insanhr 
içindir. Bir de bunların tiplerine 
göre ayrıl\şlan vardır. Çocuklar 
sınıf geçmek için, Kadınlar roman 
okumak için, İşçiler bir fayda 
bulmak için, Diplomatlar kurnazlık 
için, İlim adamları yeni bir .şey 
bulmak için işsizler ve mütekait· 
ler vııl;it geçirmek için okurlar .• 

Bunların hangisi bu kelimenin 
tam anlamına daha çok yanaşmış 
olur. Bunu kestiremeyiz. Bazan 

okumayı bir gıda olarak kullanan 
da vardır. Bunlar öbürlerine göre 
hiç fayda aramadan okuyanlardır. 

Yalnı..: kafalarında ermek istedik· 
leri yüksekliğe çıkmak için okur
lar. Hiç bir fayda umulmadan 
okumak belki okumanın idealidir. 
81.ü.ıa erişmişler ne yazı~ ki çok 
azdır. Hayat endişeleri, bin türlü 
didişmeler sizi her halde bir türlü 
okuma zorunda bırakır. 

Ne olursa olsun, okumak, oku
maktır. Bunların hepsinin varmak 
istediği bir şey vardır, o da herke-

sin okuduğundan bir hız alabilme
sidir. Bunu başaranlar kim olursa 
olsun okumuş sayıhr. Okuduğundan 
hız alamıyanlar acınacak halde 
olanlardır· 

Dayı 

Şar Kurulu 
Şar Kurulu (Belediye mec· 

lisi ) İkinci toplantısım bu ak 
şam ınat yirmide yapacaktır. 

1 

buruıuk yanaklarını öptü, öp· 
tü, ve: 

- Oh, benim şeker hala
cığım. diye haykırdı. 

ihtiyar hala, kolları arası• 
na ahlan Nermin'i bütün ru• 
hu ile kucakladı, bclğrına bastı. 
Titreyen dudakları, genç kızın 
ıarı saçlarında dolaıırken; on 
beş sene evvel ayni sevgi, ay· 
ni ıefkatle bu sarı saçları 
koklıyarak öpen ıen bahriye
Unfn hayalini görüyor. nazar
ları köşede aıılı duran bahri• 
ye kaymakamma ait büyük 
bir agrandismanın mütebessiD'.I 
naztırları karııaında ıslanıyor-

du .....•............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

•** 
Vediadan Nüzhet'e 

Sevgili Nü2het; 

Epi zamandır senden mek· 
tup alamadım. Uzun zamandır 

-Bitmedi-
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Zehirli Gazlar Bahsi l Türkdili2nkilclbı 
----------------. A i a'da ÇDS ... an 
( 4. ünci bölge ) timer in~ ga2e 

Gözyaşı getirici gazler 

Gazlerin evelce tasnifi vu· 
cüt üzerine yaphğı tesirlere 
göre ayırarak bunlan öğren
mek istedik. Gözyaşı getirici 
gaz deyince önce hatıra gelen 
şey bugazın gözler üzerine 
tesir etligidir. Fakat bu gaz 
yalnız göze tesiretmez burun 
ve (genizde) de müessir olur. 
Bu gaz\e karıılaıanların evve· 
la gözlerindeki zar tahrif olu. 
nur ve burun ve genizindede 
taha:nmül edilmez, çok ku_ 
vetli ağrılar husule gelir. Ve 
insan olduğu yerde kalmağa 
mahküm olur; gözlerden hol 
bol yaılar gelir Bogazda yan· 

mada olabilir. Bu sınifa da. 
bil olanlardan bazıları öksü
rük de verir ve göz kapakla· 
rını ve enseyi yakar ve k &· 

barcıklarda haaılederler. 

Buııoıf a giren gazlerin o
ka dar büyük tehlikesi yoktur. 
gazm cinsine göre açık ha va· 
da tesiri zail olur. Duman 
halinde ha vaya karıştıgı gibi 
pekuf ak danecikler yani sulp 
halinde de havaya karı§abilir. 
Sulp halinde olanların da te
ıirl yine gözleredir.' bu takdir
de gözlerde hem yanma ve 
hemde batma tesiı lerl olur 

veyine gözlerden yaş getirir. 
Fakat bu gazler gözleri kör. 
etmez ama yine tekrar ede· 
limki duımamn kullanacağı 

baıka cins gazlerde gözlere 
( gözyaıı getirici gazler ) gibi 
tesir edebilirler ve fazla ola· 
rak bogucu veya öldürücü 
ıınıf a dahil olarak tedbirde 

kusur edenleri derhal ezici 
ve öldürücü tesileri altı. 

na alırlar. Bir kerre daha tek. 
rn.r edelimki harp zamanında 
bir gazle karı laudığı anlaıılıraa 
ona karıı en tehlekeli gaz 
ıimi~gibi korunma tedbirleri· 

ni almak herkes için yaşamak 
borcudur. Göz yaşı, getiren 
gazlerden bazılarının isimbri 
aşağıya yazılmıştır: Bomben
zil, Bromaseton, Klarastefe. 
non vedaha birkaç gazdirki 
bunlardan birincisi klorform, 
ikincisi yamkşeker, üçüncüsl
benziogibt kokarlar Bunlardan 

baıka tere, acı badem gibi 
kokanlarıda vardır. Bunların 

en kuvvetllsi k1orform gibi 
k1Jkan Klorastefoenon dır . 
Bugazlerden birisile karııla§an 
insanlar derhal ıslak bir bez 

parçasın. yüzüne ve göz.üne 
kapayar;,.k gazlı mmtakadan 

çıkmağa çalışmalıdır. O anda 
ıslak bir bez bulunması müm· 
kün değil ise yanında mev. 
cut olan mendil ve saire gibi 

1eylerln bu gazın tesir ettiği 
göz ve burunu ve ağzı kapa. 
mak suretile tesirinden kabil 
olduğu kadar tnhaffuz etme· 
ğe ve gazlı mıntakadan uzak· 
laşmağa gayret etmek liııım
dır. 

İlk tcda•i : Bu gaze tu· 

tufanlar bir bardak suya bfr 
gram tuz veya binde üç ( Bi
karbonat dö sud ) veya asid 
borik mahlülile gözlerin yı· 
kanması ve hastaya açık ve 
temiz ha vah yerde bol bol 
hava nldırılmasıdır. 

Bu gaz cilde tesir yapmış 
ise, yamk husule gelen yere 
vazelin sürmek ve ara sıra 

alkolle pansuman etmek ge. 
rektir. 

Diklcat : Zehirli gazler 

hakkmda daha geni~ bilgi al
mak isteyenlerin doktor Maz. 
lum ve kimyager Nuri Rafe
tin kitaplarına müracaatlara 
çok faydelidir. 

NİZAMİ 
- Ardı var -

Makinalar başında 
-Sümer Bank Gemlikte 

Fabrika kuruyor-
« Doktor Ziya Kaya'ya » 

Hayda 
Her fayda 

Makinalarm çelikten sesinde. 
Zınk, 1.1nk, zınk .. Kuvvetli esnemesinde. 
Koşun Yurdumun kızları, koşun yurdumun kızları . 
Göklerin yıldızları, 

Gibi pırıl, pırıl yanın. 

Gülüşerek uyanın 

Hayda 

Makinalar başında 
Makinalar başında 

Her fayda 

Makinada 
İşimiz yok aynada ... 
Hayda delikanlı 
Anlı, canlı 

Tut pistonun kolunu. 
Arayalım yükselmenin yolunu 

Makinalar ba~ında 
Makinalar başında 

Koşalım arkadaşlar koşalım 
Makinanın sesi gibi coşalım 

Makinalar başında 
Makina savaşında 

ZIYA VEHBİ 

a 

sinden 

1 
Basın Genel Direktörlüğünün l 

Haberler Servisinden 

İstnnbuldan yazılayor: "1 ür
kiye Dil lnktliibının yıl dönÜ· 
münü tes'ıt etmıştir. Çok zen
ğin oJan Türk Lisanı bil "ıassa 
dilinin tesirHt: yabancı dillerle 
karışmış ' 'e kendi kelimelerini 
kaybetmişti. 

Atnlürküıı lrnhrnm. ı.ca bir 
i§&retıle arapçil harflerle be 
rbber dıl de temizlenmiştir. 
Dil inkilabımn kıymeti pek 
büyüktür. Az bir müddet için 
de 140,000 Türkçe kelime bu· 
lunmuştur. Derleme derneği 

30000 Türk lv·limesile neşre
dilmi§llr. Bu tetkıkat net ıcc · 
sinde bir çok Türkçe köklc-rln 
dünyanın bütün dillerine ya
yılmı ş olduğu görülmüştür. 

Tüı k Dili Tetkik Cemi,-eti. 
kadim Yunnn ve Latin dılle

rioin Türkçe ile sıl\ı ınümı sc
bctleri olduğunu iddia etmel<
tedir. Henüz bu hususta mü-

talea yürütect.k zamnn gel
memişse de, Bu Cemiyetin bu 
pek vatanperverane işini ba
şarmak için pek çok çalışmış 
olduğanu söylemek lazımdır 

Veni ve o ay 
Yemek Yapınız 

"Baton ııa!C,, 

Tu~h.~ Çub k 
Ölçüleri : 

200 gram un 
140 ,, tereyağ 

3 çorba kaııığı ekti 
yoğurt veya tıüt -----

1 Yumurta serısı 

Biraz tuz. biraz küme l'l-1 
Yal,'l1lı§ı : 

Un ve yağ bıçakla kese 
kese karıştırılır. Sonra eksi 
süt ilave edilir. Tuz serpilir 
ve elle yoğurarak hamur teı-
kil edilir tahta biraz otlanır. 
Hamurdan küçük bir parça 
orayn alınır. Kurşun kalemi 
kalınlığında yuvarlanır. 8 ı;ıın· 
tim boyunda kesilir. Uçları 
düzeltilir tepesine dizilir. Ü. 
zerlerine fırça ile yumurta 
sarısı sürülür. Tuz ve küme 
ekilir. Fırında Pİ§İrilir. 

Bu hamur merdane ile 8 
milim kalınlığında açılıp tır
tıllı ve lcalın keski iie avni 
uzunluk ve genitlikte kesilirse 
ıekilleri daha zar.if olur. 

["] Küme Macar baharı 
denilen kimyon biçiminde da
nelerdir. Tuzlu Çubuk ve bu· 
na benzeyen tuzlu hamurlara 
ekilir. Şekline ve lezzetine 
güzellik verir. Bulunmazsa 
yalnız tuz serpilir. 

HAYRİYE 

Abone ve ilan 
Şartlarımız 

Kuru~ 

Yıllık Abone 600 
Altı aylık " 350 

İlan şartları : 

Resmi dairelerin tek 

sutünda bir satır ilanları 

beş kuruıtur. 

icra ve mahkeme ilan
ları pazarhğa tabidir. 

Dağcılık her zevkten üstündür ... 
Yazan: MUSA ATAŞ 
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Yüksddıkçe hava soğuya• 
cağına bilakis ısınıyordu. Bu. 
nun sebebini !orduğumuz za
man nrnmızdaki doktorlar ve 
öğretmenler : ( Yazın aşağıda 
fazln sıcak olduğundan dağa 

yükseldikçe hararet derecesi
nin düşmesi dolayısile insan 
fazla üşür. Halbuki kıım aşa
ğıda ve yukarıda derece he
men he'Jlen birbirine müsavi 
olduğu fçin aşağıdnki rutu
betli sovuk inı rna daha fazla 
tesir eder, yukard~ ise bilakis 
rutubetsiz ve kuru bir hava 
bulunduğuundnn bize sıcak 

gelir ) diyorlardı. Çongaradan 
sonra yolun üstünü bir kaç 
parmak knlmlığmda kar ört
müştü Gittikçe artan kar 14 
üncü kilometrede adamakıllı 

çoğaldı. Otobüsümüz oradaki 
keskın dönemeçten çıkamadı. 
Hepimiz indik. Otobüsü arka
sından iterek güç hal ile Çi

kardık. Bir müddet daha olo 
büıle ilerledikten sonra ni ha -
yet dolubaba ile 14 ünii kilo· 
metre orasındaki bir döne
meçde kaldık. 

Burada kayaklar otobüsten 
indirildi. ve ayaklara geçirildi. 
Arkadaşlar bir birlerine söyle 

Çanta mı 
Bonmarşe mi?. 

Bayanların ellerinde gör
düğünüz renk renk , boy boy 
şık , kübik , ca:ıip ve zarif 
çantaların içinde neler bulu
nuyor bilir misiniz ? ben de 
bilmiyordum. Fakat bir teaa· 
düf bana bunu öğretti . Bir 

bayan çantasını karı§tırırken 

bana gösterdi de şnotım kal· 
dım , meğer o şık ve zarif 
Ç!ntalarm içi bir hırda. 

vat mağazasından farksızmıf .. 

Adeta içinde ilD?den ipliğe 
kadar her §ey bulunan bir 
bonmarşeye benziyormuı , ba
kınız gördüğüm bu çantada 
neler var ? Pudra, Bürü 
net ( Yanak boyası ) , Ruj 
( Dudak bo) ası ) , Kaı çek-

me için kalem, bir tüp esans, 
Kaş düzeltmeye ~mahsus cım
bız, Komüdin anahtarı , nikel 

paralar , dörde katlanarak 
çantanın daracık cebine istif 
edilmi~ ldiğıt liralar , zarfları 
ortadnn katlanmış bir iki 

mektup, Esar.sçılardan alınmıı 
reklam kartları , küçük bir 
ayna , resimler , adres yazılı 

kağıt parç:ıları, mini mini bir 
hntırn defteri, avuç içi kadar 
bir mendil, tarak, çanta ma· 
nikürü, küçük tırnak makası, 

Ponpo 1 ( Yanağa Pudra ser
perek vurmaya ve bu suretle 
onu cildin mesamatı arasına 

l'erleıttrmeye ma hsus tüylü 
bir nesne ) , iğnedenlik (uta-

nılacak bir yerde çorap yırtı. 
lırsa acele dikmek ~için ... ) 

toplu ve Ç<.?ngelli iğnelerden 

birer ikişer tane ..• 

İşte uzaktan çok ~ık ve 
cazip görünen bayan çant ~ıa
rının çoğu böyledir ve bit pa• 
zarından farksızdır. Bir baya. 
nın bu kadar kalabalık ve 
karııık şeyleri taşıması itten 
değil ama oilları lazım olduk
ça kullanabilmek için bu bin-

ıeslcniyorlardı: 

Salah; benim Fikıaayonları 
takarmıaın? 

Dur! ellerim üıüyor. El· 
divenleri giyeyim de 
takarım. 

Bir baıkası 
A7izim ~11 çantamı aırbma 

geçirirmislniz? 
Hay hay kardaşım. Diyor 

ve takıyor. 

Hasılı burada dağcılar bir 
kardeşten daha ileri arkadaı
hk yapıyorlar ve bir birlerin• 
yardım ediyorlardı. Aramızda
ki bayanlar, Erkeklerden da
ha enerjikdiler. Bazıları he · 
men yürüyü! kolunun batına 
geçerek derhal yürüyüıe hız 
veriyorlar. Bazılarıda sırtlrın · 
daki çantalarda bir erkekden 
fazla yük taııyorlardı. Kadın 
ve Erkek müsavatının ıehlr
lerden daha ileri oldufu yer 
burasıydı. Çünkü: Onlarda ay 
ni harekeli yapıyorlar, ayni 
elbiseyi geyiyorlar ve yükO 
taııyorlardı .. Kıyafet bakımın· 
dan ise dağcıların içinde ka· 
dınla erkeği ayırmak zaten 
güç bir ıey.. Kadında ~rkek 

kıyafetinde ve golf pantolon-
lar içinde . . Ardı var 

_sa 
EDEBi YAT 

Hatırla 
Yazan : Alfred d" Mt11Set 

Çeviren : H. R. Akyürek 

Korkak fecir güneıe mem
nun s~rabını açtığı zaman 
hatırla. Dütünceli gece limit 
örtüsünün altında hülyalara 
dalarak geçliği zaman hatırla. 
Kalbin haz daveti ile çarptıfı 
karanlık sesini akıamın tatla 
rüyalarına çağırdığı zaman 
ormanların dibinde dinle, bir 
ses mırıldanıyor: hatırla. Ka
der beni senden ilelebet ayır· 
dığı zaman hatırla. lztırap 

sürgün ve seneler bu 6mltıiz 
kalbi soldurduğu zaman ke-

deri! atkımı, ulvi vedaı dütün. 
insan sevdiği zaman ne ayra
lık nede dikkat hiç bir fCJ' 

dP.ğil. Kalbim vurduğu miid
detçe sana dalma diyecek: 
hatırla. Kırık kalbimin ıoiuk 
toprağın altmda ilelebet uy
kuya dalacağı zaman hatırla. 

Münzevi çiçek mezarımın 
üzerinde yavaş yavaı açılacağa 
zaman hatırla. Bent artık gör
miycceksin. Fakat ölmlyen 
ruhum sadık bir kız kardet 
gibi tekrar senin yanına dö
necek. dinle. gecenin içinde 
bir ses inleyor: hatırla. 

{Nouwelles poeıies) den 

~--*~~******'* 
~ G t · 1 ! aze emız ~ 
)!'; 1 
~ HERGÜN ÇIKAR ~ 
: İlanlarınızı her rün çıkan ga- ! 
~ ıetemize vermek kendi men- = 
~ faatınız icabıch. ~ 
~ Sayısı : 100 para ; 

************* 
bir çeıit mağazaya benzeyen 
çantanın içinde aramp bulun 
nıası büyük bir mesele teakil 
eder . 

Erkeklerin böyle uzun 
boylu ve karııık kiilfetleri ol· 
madığına göre hallerine ıOk
retmeleri lazımdır • 

( M. A.) 
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Bursa Şarbaylığından : 
80 adet kaput mahallat bekçileri için yapıp vermek işi 

açık eksiltmeye konulmuştur . eksiltme vd üsterme işi ıs-
11-935 pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır . İstekliler. 
şartları anlamak ve rıumuneyi görmek için her iş giinü ve 
saatmda muhasebeye ve ihale saahndan önce de 54 lirallk 
muvakkat teminat makbuzu \'eya banka mektubu ile Uray 
komsiyonuna gelsinler. 5-8-11-14 

H<ıı·<ı Diı·e.lit(. ı,.I ·· 0 · ·· ı e~ı 
Hara birincilik mektebi talebeleri ihtiyacı için 

fa.O çift Potin, 40 çift çizme , 40 takım kışlık el
bise, 40 takım palto açık eksiltme usuliyle satın 
alınacaktır. İsteklilerin n1uvakkat teminatlariyle 
birlikte eksiltme günü olan 'ıG. Teşrinsani· 905 
tarihine musadif sah günü saat orıbeşte Hara 
1\1üdürlüğüne muracaatları ilan olunur-

- 1 2 - l G --~ (l 

Bursa zıraat JV/ektebi 
Direktörlüğünden. 

Cinsi Mikdarı Beher tonu Tutarı İlldeminat 
Ton Fiyatı 

Lira Kş. Lira Kş. .ira Kş 

kok kömürü 15 26 oO 390 oO 29 35 
krible Maden kö. 5 16 Oo 30 6 
ı. yukarda yazılı iki kalenı kön1ür ;; - 11-1 H35 
tarihinden iytibaren 1 a gün mf1ddetle eksilin1e
ye çıkarılmıştık. 
2 ... ihaJe, '20-11-1935 carşanba günü saat ı5 de 
Bursa helediye salonunda yapılacaktır. 
3-şeraiti görmek ve fazla biJgi almak isteyen
lerin Bursa zıraat müdürlüğüne veya idaresine 
baş vurmaları ilftn olunur. 

-
Bt --s. 

Miifliiı·Iiiğ·iiıı,Je ı 

Mahallesi Sokağı 

Beher 
metro 

Mikdarı murabbaı 

Cinsi metro omrabbaında 
Lira 

Köseler M, İsmet pa. cad. arsa 22 ı 15 
)) )) )) )) )) 4 7 22 

Yukarda yazılı arsaların satışına istekli çık
madığından artırması -16-11-93J cun1aetesi 
günü saat ( 12) de ihalesi yapılacaktır. isteldile
rin evkaf müdürlüğüne n1üracaatları. 

Türkiye İş ası 

• 
iş Bankası: 

H2 kkın Sesi 

·~ g ,.en ek 
y nlere 

rada r(CJltüYbakanlığının resmiyetini haiz 
inkılap b ·çki yurdundaıı mezun 

ar an 
etbaşında Şafak oteli karşısında Hoca Ali so

kağ başında No. 2 de 

( e y rdu ) açm ştır 
r/'ısa b ·r zamanda en moclrn usullerle bicki ve 

• 

dikişi öğrenebileceksiniz. 

• Ay"ca iŞ Alınmaktadır. 

Yu da girmek isteJıenlerin kayıtlarına devam 
olunuyor. kaydolunmak isteyenler pazardan 

mada her gün yurt adresine müracaat 
edebilirler. 

1 ALI Kaplıca Çekirgede 

~amıdır 

içinde son derece temkiz ve şifalı çeliıuyu bulunan 

eçelı Hamamı 
Yeni bir kiracı tnrafmdan bütün noksanları tamamlaya· 

rak bahçasıdüzeltHerek saym halkımıza açılmıştır. 

Hanıanı ve banyo müşterilerinden bahçe için duhuliye alınmaz 
Fiatlarda hiç değlıiklik yoktur. 

DOKTOR 
CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı .... 

Muayenehane : 
Biz.im ~.fotb:ıa l;;nrş•ı;ı No 30 

Hastalarını hergün kabul 

eder . Telefon 61.l 

., ,.. '.ı. • 

• : f '""' "':~.': '\' 

*****~~*-~*~* 

~ y . : ~ urttaş . ~ 
~ b0 t f * ~ Bankada ır asarru >':\ 

• • 

1 hesabı olmıyanın yarını ~ 

Kumbara ikramiyelerini 10 bin- 1 karanlıktır. . : 
. 1. k k ~ Ulusal ve ekonomık ~ 

Her nev'i ha skı ve renkli işler basıldığı gibi 
Ucuzluğunda timsalidir. 

defterdarlık arkasında Bizim bsımevi 

/ıradan 20,000 ıraya çı arara * ve artırın kurumu ~ 

b . ·ı·dh ttd ~ ~ ır mıs ı a a ar ır ı... ~-·•••*******~ 

Bursa : No 24 telef on 130 


