
Sahibive umumi Neıriyat müdQrü 

DervişEdesen 
Basıldığı yer: Bursa Bizim Basımevi 

~ranesi 60 Para 
0 

[İlanlardan mesuliyct kabuJ edilmez) 

2-1-1936 Perşembe ( HERGÜN ) Borsada çıkar, Cumhuriyetçi, MiJJiyetçi, Hsllı::çı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 519 

Yakın 
Şark Bloku .. 

ZEHl'~Lf GAZLAR BAHSİ ın l 
"711 inci bölge 

Ankara, lstanbul 
dağcıları gittiler .• 

Betlıcl' de çıkan "Auwarls" 
oa=tlesiııdcn : 

Basın Genel Direktörlüğünün 1 
Betkeler Servisinden 

Sülün dünyada hüküm 

akıcı Gazlar .. 

süren ve bugüne kadar birçok 
uğursuzluklara ıebcp olan 
(Pakd fptalası) timdi de, dün· 
ya tarihindeki ehemmiyellerini 
yeniden takdir ederek bütün 
gayretleriyle yükıelmek i&U
yen birkaç devleti birbirine 
yaklaıtırdı. lran, tıpkı Atatür· 
kün Türkfyeıi gibi ulusal bir 
hayat canlatmıı ve modern 
bir devlet olabilmek için 
çabucak inkiıaf ve terakki 
etmeğe baılamııtır İıte bu 
iki devletle Irak arasında 

Ceoevrede bir ademi tecavüz 
ve doıtluk paktı imzalanmıı 

ve buraya Efganistan ve İb
ni11uud Ar6blslanının da gir. 
meıi kararlaıtırılmııtar. Bu 
suretle yakın Aayanın en 
önemli memleketleri bir blok 
halinde olrleıerek siyasal ka· 
rarlar terazisini belki pek 
ajır baalırabilecek bir kuvvet 
haline gelmlı bulunuyorlar, 

Yakıcı gazlar evelce yaz. 
d.ğımız gazlardan tamamile 
ayrıdı. Evelkiler insana te
n1~ffüı yollarile girerdi. Bu 
g.ızlar ise basmak, sürünmek, 
d.,mlamak suretiyle vücuda 
tuJr ederler. Bu gazler mer
milerle atıldığı gibi, bomba
larla dn atılabilir. Mermi ve· 
ya bomba ile atılan yakıcı 

gaz mayi halinde etrafa sa· 
çılır ve su ıslağı vaziyetinde 
gfö ülür. İnsan önceden bu 
suyun veya ulağın bu kadar 
telıhkeli b!r madde olduğunu 
tahmin etmez. İşte bu gaz
lardan bu sebeple çok çekin
mek lazımdır. Bu gazlar bu· 
laıtıkla.rı veya döküldükleri 
yerlerde - vaziyete göre -
haftalarca kalabilir. Tebah · 
huratı petrola benzer ve bu
ha.r halinde havaya da. karı

ıabilir. Şu hale göre bu gaz· 
lar insanlara iki türlü tesir 
ederler. 

1 
Mayi halindekilerin tesir-

leri : 

Bu beı devlet, Avrupa ve 
Asyanın birleıtıii ve geçen 
yüz yılın ortaııodanberi Av
rupa devletlerinin nüfuzlarının 
hiiküm sütdülü yerlerde bu
luau)"Oriar. a •• ıtere yüzlerce 
yıl boğaz içindeki baıta ada -
mın yani Türkün etrafında 
oynanan oyunları idnre eden 
kuvvet olmuıtu. O hasta a
dam ki, bundan <'doclrlnaire» 
lerin hayret·nc rağmen çok 
zende ve elverJıli olduğunu 

iabat etti, İngiltere çnrlık ta• 
rafından yutulacağı zaman 
Türk'c: yardım clmif, fakat 
menf aatı lcabettiıdıği zaman 
da;,.onu terk etmigtir. Bundan 
ba.1ka, Fraıısanın Suriyeyi 
elde ettiği gibi İngiltere de 
Milır ve FıliıUnl Türkiye'den 
ayırmıı ve aynı zamonda, 
bütün harici hücumlara kaııı 

j 
Bir yere süründükleri za

mıın cinsine göre çabuk tesir 
edenlerden ist: bir iki dakika; 
geç tesir edenlerinden ise 

kendidni müdaf andan aciz 
ola.n İranda, İngiliz ve Ruı 
hlaaelerinin nyrılııında anlnı· 
mazhk hasıl olması yüzünden, 
bir aavnt patlaması tehlıkeslnc 
kadar varılınııtır. İtalyanın, 
L\bya'yı ve birçok adaları 
aldıktan sonra Lloyd Ceorgt.' 
un teıvikile Anadoluya el 
uzatmak iıtediğindt:nberi de 
daha pek çok zn.man geçme· 

mittir. 
Bugün, arllk ye.km ıarkta 

bu nevi paylaıma projelerinin 1 
muvaffa~ olm .. ına imkan i 
yoktur. Her rekadar bu beş ı 
devletin aeçtrdtkleri inkitaf 
safhalara yer yüzünden farklı 1 
ve her nekadar iç strüktür'· 1 
)eri ve dııarıya akseden siya. 
Hl kuvvetleri baıka baık~ f 
ıse de~ bundan yakın ıark 
devletlerinin aynı menfaat 
peıinde koıtukları ve icabet· 
Uii zamr.n herhangi bir em· 
peryalizme kartı gelecekleri 
&ıtkardır. Bugiln Habeılıtanı 
tebdidedea aktbet, uzun za. 

s... tlerden eonra or~da bir 
kaııntı husule gelir. Cilt kı· 
zarır. Bır müddet ıonra ufak 
kabarcıklar peyda oJıJr. Bir 
kaç gün geçtikten sonra bü· 
yüyen kabarcık patlar ve 
patlaycn yerdeki çüruycn 
cilt gözükür. y ura o hadar 
çok acı ve irki t~hammül 

oluumnz ve sarı renkte pis 
ı;uiar akmağıı oa~lal'. Hariç· 
ten mikrop alırsa teda\'ısi çok 
güçle§ır, Hııftularca hatta 
aylarca tedavı edı!melt mec
buriyeti hasıl olur. (Doktora 
bao vurulmalıdır) 

(Su lıalınde olan yakıcı 

gezlu göze değc:rlersc göıü 

kör ederler.) 

Ardı ikinci yüzde 

man bu memleketler üzerin 
de de dolaımı 11h. Habeı me
selesiniv, bu paktm daha 
çabuk ımzalanmasmda önemli 
bir rol oynadığı muhakkaktır. 
Negus'un gös erdığı mukave· 

met, bilhass yakın şarkta 
büyük bir hayranlık u:yandır
mnktadır. Hu blokun ne gibi 
tesirler icra edeceği, ancak 
bu müstakil iş birliğiııiD ıart 
ları malüm olduktan sonra 
tahmin olunabilir. Avrupada 
ve bilhassa büyük Britanya-
1110, bu memleketlerdeki men
foatlarını ilgilendirecek nok
taların bulunduğundan ıüphe 

yoktur. Eıasen lngiltere soo 
Ha.beş meselesinde ltalyaya 
karı• aldığı durumla yakın 
iarhtn da büyük sempatiler 
kazanmıştır. Bunun için Av· 
rupa ile Hindistan arasındald 
kara yolu üzerinde İngilterenin 
ekonomik egemenliği hakkın· 
da ıtmdiden bir fikir yürüt

mek kabil değildir. 

Dün Ankaralı ve İstan
bullu dııicılardan iki kafile 
ıehrimize dönmüıtür . Anka
ralılar dün akşam saat 16 bu. 
çukta dağcılık kulübü önün· 
den karaköye hareket etmfş· 
lerdir • Ankara dağcılarmı 

Bura ı dağcılık kulübü genel 
sekreteri Musa Ataı arkada
ıımız teıyi etmJıtir . 

Ankarala dağcılar hare· 
ketten evvel Dursa d_ğcıları 

adına üç defa (Kayak aydın) 
diye bağırmışlardır. 

İstanbul da cılarmdan ve 
Alman mektebi kız ve erkek 
kayakç lnrmdan ;ıbir kısmı da 
dün akıam şefirimfze dön
müolerdır . İstanbullular bu 
gün Yalova yolundan İıtan
bu!a döneceklerdir . 

Bursa dağcılık kulübü 
başkanı Saim altıokla Ankara 
d ğcıhk federnsyonu genel 
sekreteri ilyas ta ıehrimize 
dönmü~le dir . UJudağa yeni
den bir kafile çıkmışhr . Bu 
kafile arasında atletizm nnt~ 
renörü Her Prak da vardır . 

Bu gün İstanbul dağcılık 
kulübünden Ekrem , Hikmet 
ve Vedat Ubut ıhrimize ge
lerek uludağa çıkacaklardır . 
Uludağda Alma.nyaya gide· 
ccklertn eksersizleri devam 
elmektedf r . 

Bu gün Saim altıcıkla ar. 
kadaıımız Musa At.ı ta İt· 
tanbul daicıhutle birlikte tek· 
rcir ulud ğa çıkttcaklardır. 

ecim ve Endüstri 
o aalal o saç·m .• 

Tecim ve endüstri o 'n· 
sı eeçimi yapılmıflır . 12 As 1 
üyeden mürekkt:p olun meclis 
ayın altıemJa. toplanacak ve 

divanı rilaset seçimi yapacak 
aralarından bir bnşknn seçe· 
ceklerdir . Yeni üyeler şu ze. 
vnttır • lı bankası direktörü 
llakf , Fabrikatôr eski Bursa 
saylavı Rüşdü, Sigortacı Saf~ 
fet Yıima'Z , Fabrikatör Sait 
Etem, Urgancı Mehmet , Ko
zacı Hayri , Şapkacı Mustafa 
Nuri , Tüccar Lofçnh Halil , 
Ma: lfaturncı Hes:ın Tahsın 

Keı estect Mehmet Nuri, Un 
fobri törü Kô.:zım , Fnbriha-
tör Muammerdir . 

Tarım Müsteşarı 

ve genel enspek· 
törü 

Şehrimize gelen tarım 
Müsteşuı Atıf Uludağa çık
mıştır , Tarım Müıteş•ırt ile 
blrlıkte Oımon nıüdüı ü vekili 
Hakkı dn Uludağa gidip gel. 
mittir . Tarım bakanlığı ge-
nel Enspektörlerindc:n Haydar 
ıehrimize gelmiılir . 

Açık teşekkür 
Eplyi zamandan beri de

vam eden hastalığımı kııa bir 
müddet Jçinde tedavi eden ve 
hastalığım esnasında müıfik 
h rckct eden sayın doktor 
Binbaıı bay lımail Hakkıya 

1 açık teşekkürlerimfn Gazete
nizle bildiemeslni rica ederim 

Bunada sakin bayramlç 
Jandarma tabur kumandanı 
Hüınfl haremi Güzin 

!Habeşler bombardıma
ilerliyorlar na "" ragmen 

--~--~------------Ti g re ve Sire bölgesi Habeşler 
eline geçmiş bulunuyor. .. 

----·&• 
B~tün-İsveç matem içinde 

Ankara 1 (A.A) Adisababadan bildirildiğine göre Habeı 
kttatı eritre cephesinde İtalyan bombardımanı altında yavaı 
yavaf ilerlemektedir . Sfre bölgesfnfn tamamı ve Ttgrenln de 
yarısı ' habeıler elinde bulunmaktadır . 

Jıveç kızıl haç seyyar heyeti İtalyan uçaklarının bombar
dımanıu_dan çok zarara uğramıı ve heyetten dokuzu laveçll 
olmak uzere 32 kiti ölmüıtür • 

İstoklomdan bildirildiğine göre laveç tailak heyetinin upa• 
dığı bu f acladan ötürü bütün İsveç derin matem lçlndeclar 
bayraklar yarıya indirilmJttlr . Dıı bakanlağı Romadaa malii~ 
mat iltemi§ıe de cevap alamamııtır. 

Habeı ıuvarilerl ilerl harekette 

Muntazam bir Habeı kıtaaı tefttıte 

HabPthlanda İtalyan askerleri kumandanlarını .ellmbyor 

Mısırda son hadiseler 
Ankara 1 (AA) Kahtrede 2000 talebe lnatttaler aleyhine 

nümayiş yapmıılardır . Milli birliltn muhtıraı111a verilecek: ln· 
glllz cevabında İngilterenln Mııırın mtlH dava11nı ıempatl ile 
karıılad ğı ve hadiseler müaade eder etmez Mıı:r Hükumeti 
ile müzakerelere girlşecegi söyleniyor • 

Konyada şehitler anıtı 
Ankara 1 (A A) Konyada Al&lttin tepeıinde kurulan ıe

hitler anıtı dün törenle açalmııtır . Merasimde HClkamet er• 
klnı da hazır bulunurordu • 
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Sahife 2 

Yakıcı gazlar 
- Birinci yüzden devam -

Mayi halindekilerin tesir· 
leri : 

Gazların olduğu yere gi· 

rildlil zaman birkaç dakika 
btrıey anlatılmaz. Biraz sonra 

ılık ıu dolu bir tlıenin göze 
konduğu zaman . hiı edilen 

bir ııcakhk duyulur. Seı kı
ıılır. Çatal, çatal çıkmağa 

baılar. (Seı kıaılmaıı gazın 

orada oldutunu gösterir .) • 
Göz kanlanır. Göz kapakla

rında tltkinlikler gözükür, 
Fakat ıeçlcldir. Boyunda ve 

enaede çıbanlar yapar. Mayi 
halinde bulunan yakıcı gazlar 

tavıanlar üzerinde tecrübe 
edilmit ve hayvanın gözüne 
bu gazdan bir mikdar dam· 
la.daldığı zaman önce hayaana 

bir . durgunluk, sonra korkak

hk gelmiı ve ellle gözünü 
kaıımaia ve biraz ıonra da 

ıözden cerahat akmağa baı
lamıt birkaç gün ıoara hay. 

vanan kaf aıı ve vücudu bü
yümOı. Göz zorla açıldı~ı 

zaman lçerılnln tamamile 

bozulmuf olduiu görillmOıtür. 
Filhakika yakıcı gazlar öldü
rücü olmamakla beraber te
davi edtlmezae sonucunun 
ölilm olacağı tabiidir. 

Yakıcı ıazların adları ve 
kokuları: 

lperit (hardal gazı da de· 
nir) hardal gibi kokar. 

Levzlt sardunya gibi ko· 
kar. 

Bunlar mayi halinde iken 
elbtnden, deriden, ayakka.· 
hından yani pençelerden ge-

.. çer. Mayi haltnde olanlardan 
korunma için yegane çare 
(lpertt) elblıeıl geymektlr. 

Buhar (Gaz) halinde iıeler 
ldlçOk ıGzgeçli maakeler ki· 
fldtr. 

Bunlardan Levzit gazı 

erken teılr ettiğinden ve har-

dal ıtbl koktufundan mevcu· 
diyeti derhal anlaıılabillr. 

Onun için bugQn kullanıl
ma11ndak.I önemi kayb.,tmit· 

tir. Bu ıazlardan en tehlikelisi 
lperlttlr. Bu gazı ilk evvel 
lnıiliz klm1aıerlerl bulmur 
lar ve fakat 6ld0rücü teılri 
olmadıiından büyük harpte 
İqlliz aıkeri makamatı bunu 

kullanmamıılardır. Halbuki 
buna kartı Almanlar bu gazı 
btlhA11a lngtltzler üzerinde 

kullanmıılar ve tadını da 
bunlara tattırmıılardır. 

Sayın halkımızın ıunu çok 
önemle bilmeleri ve unutma-

maları ıerektlr ki harpte düc
man kendi uçaklarlle lperlt 

gazına bulanmıt veya bulaı· 
tırılmıt kumat elbiıe, gömlek, 

çorap veaair ihtiyacı karıılar. 
Levazımı haımı olan toprak 
ali.tına attmr ve bunları bu
lup kullanan halkı İperit ga• 
zile gazhyebthlr. Onun için 
aeyecek ve yiyeceklerin bu 

ıazdan korunma11 çok dik
katle yapılmalıdır. Düıman 

uçakları geldfii zaman der· 
hal kapalı yerlere girilmeli 
ve her tehlrde mevcut olmaaı 

lazım ıelen (Yakıcı gazlara 
temizleme) teıkili.tı her yeri 
t•mlaledikten ıonra dııarıya 

çıkılmalıdır. 

Bursa: Nafıa Su işleri 
Müdürlüğünden : 

14 ı.ci kanun 935 tari
hinde eksiltmeye konan Bu
rsa yakınında( Nilüfer çayı 
feyazanma karşı muveltkat 
tedbirler inşaatının muvak· 
kat ihalesi fesholunduğun· 
dan kapaJı zarf usulile ye-
niden eksiltmeye konmuştur 
keşif bed~li (15f.131) lira 
(56) kuruştur. 
Muvakkat teminat (1194) 
lira (86) kuruştur. 18 2.ci 
kanun 936 cumartesi saat 
onblrd'! Bursa da Nafıa Ba 
kanlığı birinci Daire Su iş · 

leri müdürlüğü binasında 
eksiltme komsiyonu tarafın· 
dan eksiltmesi yapılacaktır. 
şartname, proje ve diğer 

evrak p'.lrasız olarak SÜ İş
leri Dairesinden verilecek
tir. İsteklilerin eksiltme me· 
vzuu olan işe benzer yap
tıkları işlere dair vesika-

lara 17 2.ci kAnun 936 cuma 
günü saat onbire k3dar Bi
rinci Daire Su isteri Mü
dürJ üğüne göstererek Mü
dürlükten alacakları fenni 
ehliyet vcsikalarrnı dış za· 
rfın içine koymaları meş· 

ruttur. 2-6 - 10-15 

Bursa Tapusından : 
Bursanın ada köyünün 

koca kara su mevkiiude 
Doğdusu kestelli kasap me
hmet bahsı hüseyin kızı tıi 

kmet kuzeyi yol güneyi ~a 
ra böct k vcreselerinden 
zebra ve kara veli verese
lerlnden habip ile çevrili 
tarla nizam oğlu osmamn 
ebaencet intikalen senetsiz 
malı iken 40 yıl önce ölme· 
sile veresesine intikal ve 
kısmen ahara ferağı talep 
edilmiş ve tapu kaydıda bu-
Junamannş olduğundan ta
sarrufunun tahkiki için 
12-1-936 gününe müsadif 
pazar günü mahalline me-
mur gönderileceğinden bu 
tarlada alakası olanlar var 
ise tarihi ihlnından itibaren 
ıo gün zarfmda ellerindeki 
belgeler ile beraber tapu 
idaresine ve yahut mahal
linde butunacak memura 
müracaat eylemeleri ilan 
olunur . 

Bu gazın Panzehiri kireç 

kaymağıdır. (Klör ve kireç 

·mabıulü). Mayi halindeki ga

zın değdiği yer evvela hafif 

• baıtırmak suretile ve temiz 

pamukla kurudulur ve gazın 

baıka l>ir yere (Reze halinde 

dahi) ı:çramamasına dikkat 

edilir. Sonra oraya kireç 

kaymağı konulur. 

Bu ıazlar güneıli yerde 
daha çabuk tebhir ederler. 
Kapalı yerlerde lıe çok uzun 
zaman dururlar. lıte bu pek 

tehlikeli gaz hakkında neka· 

dar uyamk davranmak gerek· 

lifini pek kısa olan ıu yazı. 
mızla biraz aniatabildık. Has· 

laların derhal doktora müra-

caatları 

rektlr. 

mutlak o!arak ge

-Arkaaı var

N l ZAM 

Haldun Sesi 2-1-1936 
r :w:•A-.......-• w •' AR! 

Tür~iye 

• 
iŞ 

Ban tası 
~//, 

•IR 
Bıı 0~ii11 kııı 'ıı~ay«ı 11aı1aa <tt€11ı J-- iiçiik el, 
Yarın çek def terine imza atan büyük el olacaktır •. 

.. ı&1:r.-· :.t~ı.it-Jii'~·~-:ı:_·'.\lcfi ; · · ~ .\.i!faiıi_~~"I:";· ·.u·.-~,.,.:.ı;.;··~ • :-~~ ....... ~. •·' · . . .• ,.,, ı. .... , -
r!.<"ı~~.,~_-~:~~""'~,.. .l '"~-~~-· •• ~~·~~:•·.-~ ,.,, ,,,J.-· ~. ... ... .. '·İ" .. · .. 

En şif ah kapl ca 
Çekiı~g·e,ıe 

ha ır 
lçtnde ıon derece temiz ve şifalı çelik suyu bulunan 

eçe a ı 

Yeni bir kiracı tarafından bQtün noksanları ta

mamlanarak bahçesi düzeltilerek saym hallnmıza aç1l

mıthr . Hamam ve banyo müvterllcrinden bahçe için 

duhuliye alınmaz . Fintlarda hiç değlgiklik yoktur . 

Biz·m • 
asın1evı 

Müşterilerinin istediği üzerine 

güzel ve şık işler yapar • 
• 

Bursa : Defterdarlık arkası No 22 
1 

Telefon -130 1 

1 
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D 
li 

Kış ve Yaz açıktır. 
Y eıııekl«~ı·i ' ı·sı ıılıısalclıı·. 

Kış servisleri başl dı. 

' . 
, ......... y y v ... y ... . ..,. .......... ~ 

İş Bürosu 1 

Fahri Batıca 
Kozahanı No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komisyonculuk ve 
taahhüt itleri her nevi 

maden kömürü satııı 

Ün yon 
Sigorta Acenteliği 

9-150 
......................................................... ~ 

·" ~ . : ... • ·~ - '.. • . • ... .J -

ı···aöKTöR··· 
Ahmet Selimi 

[KARAUONCUK] 

Nasuhpaşa Hamamı ı 

sokağı No. 15 1 

Her türlü hastalıklar muayene 
1 ve tedavi olunur . 

1 

1 

GECE VE GÜNDÜZ 

1Saym ahalimize bir hizmet 
. olmak üzere pazartesi ve 

pef em be günler! muaye-
ne ücreti : 

50 Kuruş ....... .., .. , ...... 

DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı --

Muayenehane : 
Bizim Matbaa karşıııı No. 30 -·-

Ha~talarını hergün kabul 
eder . Telefon 64 

SUKUT 
(Tefrikamız) 

Yazı çokluğundan konma
mamııtır. özür dileriz . 

·r· ""'• , " . , ...__' ,,.. ,, 
·~ . 

Diş Tabibi 
Edip Rüşdü 

Setbaıında 


