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Kamgarn fabrika
sı ,,,_, 
lnerinosçuluk ••• 

Sümer bank tarafından (2) 
milyon lira sarfile meydana 
i'etirilecek ve senede (3) mil
Yon kilo yün işleyerek bütün 
Türkiyenin yün iplik ihtiyacı· 
nı temin edecek olan kamgarn 
fabrikasılHn Bursada kurul· 
masana karar verilmesi hepi· 
tniıi çok sevindirdi. Çünkü: 
Mevcut fabrikalara ili ve edi· 
lecek ve içinde 500 kadar a· ' 
nıele çalışacak olan bu fahri· 
kanın halka iş bulmak nokta. 
•ından temin edeceği faydadan 
baıka daha milbim ve iktisadi 
faydaları vardır. 

Evveli: Memlekette meri
nosçuluk inkişaf edecek, me. 
rinos koyunları yetiştirenler 

çoğalacak; yetiştiriciler bu 
yüzden yeni ve kuvvetli bir 
gelir kaynağına kavuşacaklar
dır. Saniyen: Evelce Avrupa· 
dan alınan bu yUn iplikler 
memleketimizde yapılacak ya· 
ni paramız içeride kalacaktır. 

Merinoslar üzer" de ve 
merinos mmtakalarıoda yapı· 
lan tetkikat müspet neticeler 
vermiftir.. Ziraat vekaleti ay· 
rıca merinosçuluğun inkişafı 
için beş senelik bir program 
yaparak (2,5) milyon liralık 
tabıisat koymuştur ki: Hüku
metin ve Silme• bankın bu iş 
için milyonlar sarfetmesi de 
bu memleket ihtiyacının ne 
kadar ehemmiyetli olduğunu 
anlatmaya kafidir. Yünlü men
sucat için şimdiye kad,r ~ v
rupaya pek eok para vermek
te bulunduğumuz malumdur. 
Binaenaleyh hükumetimizin 
aanui P,rogramında daima e
hemmi mühime tercih eden 
bu ~b har.eketi de gösteri· 
yor. ki: Evveli memlekete pek 
lüzumlu olan ve bu lüzum yü
zünden A.vruR&,ya pek çok 
paramız akan işleı ön planda 
düşünülüyor. Bunu böylece 
kaydettikten sonra merinosçu. 
!uiun bu günkü vaziyetini 
tetkik etmek lazımdır. Çünkü: 
Kamgarn fabrikasınm işleye· 
ceği iptidai maddenin esasını 

merinos yünü teşkil ettiğine 

göre kamgarn fabrikası mev· 
2uunun mühim bir istinatgabı · 
da merinosçuluktur. 

Alakadarlardan ve bilhas
sa vilayet baytar müdürü de
ierli arkadaşımız Tahsin Na· 
hit Beyden \ldığımız malümat 
bizi çok ~emnun edecek va
ziye.ttedir: Bu malômata göre: 

8q senedenberi Bursa ve 
havalisiadeki merinosla.r üze. 
rinde ve. yetiJtiriciler elinde 
yapılan y.etiftirme te.crübele
riodm ÇQk iyi neticeler. alın
mıştw. Bu gün viliyetin mer
kez kazasile Y cniştbir, Kara· 
~•bey ve M. Kemalpaşa kaza 

~·5 ~~ T•JUyedo. yctiştirilmi§ 
00 kadar yarım kan meri

nos vardır. 1*ı.~abey hara
.sında ise saf ve yarım kan 

olmrtlc üzue lOOOo den fazla 
merillo.s b~uy~ Ayrıca 
marİ•f.59u!uk mıııtakası olan 
üç viliyatte ( 8ur.1&a Balıkesir, 
Çanakkalecle ) köylünüa elin· 
<de 3000 den fazla merinoa 
•ardır ve bunların sayııı Mr 
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Yeni mebus seçimi 

Bu iÜnkü medi& içtima halinde 

Büyük Millet Meclisinin yakında intihabatı 
tecdit kararı vereceği anlaşılmaktadır. Meclis 
fırka grubu buna karar vermiş ve ayrıca res 
mi bir tebliğ neşretmiştir. Mamafih meclisin bu 
kararı ne zaman vereceği henüz katiyetle bi 
!inmemektedir. 

Belediye meclisimiz perş~mbe günü akdettiği 
son içtimada mebus seçimi için bütçesine 35UO 
lira tahsisat koymuştur. Bir hafta evel Anka· 
raya gitmiş olan C. H. F. Vilayet idare heyeti 
reisi doktor Sadi Rasim bey evelki gün şehri. 
mize gelmiştir. Sadi beyin bu son seyahatinin Aııkaradan gelen 

d b · ·1 l~k d ld - h · C. H. F. Vilayet a me us seçımı e a a a ar o ugu ta mın e- . . d k 
d"l kt d S d' b l' l h b . • reuı o tor ı me e ir. a ı ey ge ırge mez inti a at ışıle Sadi Ruim s~y 
meşgul olmaya başlamıştır. - ... --------·-----.. ··-
Dağ kulübü kongresi 

Vali Fazlı beyin reisliği altında 
toplandı. Yeni heyet seçildi sene· 

de iki dağ bayramı yapılacak ... 
C. H. Fırkası salonunda ........... -~~ 

toplanan Buru dağ sporları .....,....,,,.~ ...... 

kulübünün ilk büyük kongre
sine ayni umanda kulüp a
zuın:ian olan valimiz Fazlı 

bey reislık etmi~ ve kongre. 
de kulübe dahil bulunan ye. 

ni ve eski belediye reisleri 
Cemil ve Muhittin beylerle 
reis muavini Zehra hanım, 

İ§ bankası müdürü Hüseyin 
Haki, sıhhiye mücadele reisi 
Tevfik H&lil, baytar müdürü 
Tahsin Nahit beyler gibi bir· 
çok gül.ide Levat ile Türk ve 

ecnebi kayakçı hanımlar da 
bulunmuşlard1r. Evvela kulüp 
reisi Saim bey kulübün t"'
ıekkülü hakkında kısa t:ıa* 

hat verdik ten sonra kongre 
reisliğin'! valimiz F az!ı bey 

katipliklere de Saim ve Musa 
beyler ıeçilmiolerdir. İdare 
heyetinin sekiz ayltk çalıtma 

raporu okunmuş bu r"porda 

sene mütezayiden artmaktadır. 
Beş altı sene evd sayıları 

pek az olan ve hatta - çok 
yanlış bir kanaatle ~ muhiti
mize intibak cdemfyecekleri 
söylenen merinosların bu gün. 
kü sayısı muhitimize pek ala 
intibak ettiklerini göstermek
tedir. 

Hükümet; senede iki defa 
vilayetimizde merinoslara mah · 
sus sergiler açıyor ve merinos 
yetiştiricilerine bol mükafat 
veriyor. Bu hayvanların hasta
hklarile miicadele için de da
ima baytarlarımızı yetiştirici
lerin ayağına kadar gönderi
yor. Bunlardan başka hüku
metimiz; merinos yünlerinin 
baytar müdürlüğü vasıtasile 

ve yüksek fiyatlarla satılma· 
ımı temin ediyor. Mesela: Es-

Kongrey~ rı:i!!lik eden valimiz 
Fazlı Bey 

pek -çok verimli ve mnvaffa · 
kiyetli i§ler y1ıpıld ı ğı gö·ül. 

müştür Eu uzun raporlarda 
dağcılara pek çok yardımlar

da bulunan valimiz Fnı.lı C. 
- Devamı ilciııd Ra hifc~e -

kiden 30 ku r uşa olan yünün 
kilosu bu gün 85 kuruşa ka
dar çıkmış bulunuyor. Artık 
halkımız da anlamıştır ki: Hu 
hayvanı beslcmemenin hiç bir 
manası yok bilakis zararı var
dır. Onun yününden, sütün. 
den, etinden diğa koyunlar
dan daha çok istifade edil . 
mektedir. 

Ziraat vekaleti bu üç vila
yette şimdi bir teşkilat yap
mağa hazırlanmaktadır . Yeni 
teşkilatın iki cephesi vardır. 
8 iri: Yetiştirme diğeri de has
talıklarla mücadeledir. 

Yetiştirme işi için Alman. 
yadan mutahassıs iki zootek
nist getirilecek bu mutahas. 
sıslarm yanında Türk zootek
nistleri çalışacaktır. Almanya
d"n celbolunacak olan merİ· 

Belediye meclisi son 
içtimaını yaptı ... 

Sular hakkında yeni ve eski reisler 
beyanatta bulundular su mutahas
sısının izahatı meclisi tatmin etti. 

Belediye meclisi perşem- eabık yazı ·şterl müdürü 
be günü saat üçte son top- Rıfkı beyin istifası okunmy~ 
lantısını yapmııtır. Bu toplan· ve kabul edilmittir. R\za Ru· 
tıaa evvela yeni mebus seçi- oen bey ve arkadaılo.rının 

mi için 3500 liralık tahsisat Temenyerinde bir park ya-
kabul edilmiı badehu Pınar- pılmaaı hakkında verdikleri 
baıt 3ularının da musluklara takrir üzerine bu mesele ko· 
alınarak halktan buna mu- nuıulmuı ancak oranın dai-
ka bil az mıktarda para top· ma heyelana maruz olmaaı 

lanmıuı teklifi mü~akere e· yüzünıden yapılacak matrf\f· 
dilmiştir. Pınarbaşı ıuyu i~i· ların heder olace ğı düşünüle· 
le uğraşmak üzere bir heyet rek sa.dece Temenyerinlo te,1· 
seçilmi~tir. Celsenin en hara- çiri kararlaımııtır, Şahbaz 

retli müzakere mevzuunu ge- zade Mehmet bey ve arka~ 

ne sular teıkil etmiştir. Yeni daılarının odun depolarından 
belediye relsi Cemil beyle orman idaresinin aldığı ücret 
t:ski belediye reisi Muhittin hakkındaki takriri de idare-
beyler §!hre su isalesini ta- ten vilayet ve orman idaresi 
ahhüt eden Pont amu~san nezdinde te~ebbüutta bulu-
firketile olan davanın saf aha- nulması kararile neticelen· 
tı hakkında beyanatta bulun- mittir. Bilahara malJye encÜ· 
muılardır. Bilahara beledtye- meninin raporları ok.unmuı 

nin su mutah"uısı Suphi bey ve münakaleler yapılmııhr. 
suların neden noksan oldu· Seyyahin ıubesi büroauau 
ğunu fenni ıekilde teşrih et- Dağ sporları kulübüne nakli 
mit umumi vaziyeti uzun u- ve bu suretle seyyahin ıube · 
zadıya anlattıktan sonra bu sinin kolaylıkla bulunacak 
i:ı.ahat mecliı1i tatmin etmif bir yerde bulunması hakkın-

ve kendisine te~ekkür edil- da Saim ve Derviı beylerin 

mittir. İkinci celsede beledi. verdikleri takrir üzerine hu 
ye reis muavini seçilen Zeh- meııele için encümene aalahl-
ra hanıma 100 lira maaı tah· yet verllmiıtir. Nihayet b~le-
aisi kabul olunmuş; Zehra diye ga~inoıunun tkmall in· 
hammdan münhal kalan dai· ıası için 18000 liralık tah&i· 
mi encümen azalığına da ut kabul olunmu~ ve meclia 
ekseriyetle eczacı Ahmet Te\ • ıubatte toplanmak üzere iç· 
fik bey ıeçilmiıtır. Badehu fçtiıuaa nihayet verilmi§tir. ____________ ... _ .... 
Gemlikte zeytin Asri kaphca 

mahsulü çok iyi şirketinden 
Bu sene 

Gemlik Mıı- istila 
danya V.! 

Orhangazi 
havalisiıı d e 
zeytia m;ıh
sul'J çok i
yidir. İkt i· 
sat veki!i 
Mahmut Ce-

lal beyin ll t\Cle ı i rr.sef cdoı 
ş br im ize fı r.ka re ı:-.ı co~toi 
geldiği gün Zi} a (3( y 

Gemlikten fırka reisi doktor 
Ziya beyin r iyasctinde bir he · 
yet kendi11ini ziyaret etmiştir. 

Celal bey kendilerinden zey· 
tincilik hakkında izahat almış 
ve mahsulün iyi olmasından 
ayni zamanda fiyatlarının yük 
selmesinden memnun olmuş-
lur. 

-----~---r.o~~~,;-~~ 
nos koç ve koyunları doğru-

dan doğruya yetiştiriciler eli. 
ne verilmeyecek; bunlardan 
Karacabey harasında alınacali 
döl ( ki: buna Türk merinosu 
diyece~ iı ) halka dağıtılacak. 
tır. İşte bütün bunlar bize bu 
işin azemetini anlatmağa kafi 
şeylerdir. Merinosçulukı işinde 
daha birçok noktalara ve Leş· 
viklere başlayan bükümetimi
zin bundan maksadı: Hem ba-
rice muhtaç olmamak, hem 
müstahsile fazla para temin 

ı etmek hem de yünlü ihtiyacı
mm dahilde tedarik ederek 
paramızı i~~ride bırakmaktır . 

MUSA 

Sabık valimiz Fatin Bey 
Son defa yap1lan .A'.~r'.i 

kaplıcalar şirketi meclisi iclare · 
içtimaında iki istifa olml1ştur 
Meclisi idare reisi Tra.bıon 
mebusu Fatin beyle ikfoci 
reis ve murahhas aza: f ş ban 
kası müdürü Hüseyin Hal{i 
bey istifa etrrişlerdir. Yerleri· 
ne ticaret odası reisi eevat 
bey birinci reisliğe, avukat 
Hullisi ~ ikinci reisliğe 
çilmişlerdir. 

( Cumhuriyet ) 
refikimize teşek
~ür ederiz 

,... 
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Dağ kulübü 
kongresi 

• Birinci s.-.~ "eden devam -

H. F. reisi Sadi beylerle sa
bık belediyf" reisi Muhittin ve 
ıeyyabin ıubesl memuru Tev· 
fik Halis beylere açıkça te
ıekkür edildiği kaydolun
muıtuır. Kongre reJsi rapor 
hakkında söz lıteyen o~up 

olmadıiını sormuş Sanatlar 
mektebinde muallim Nthat 
bey idare heyetine de kon
grece teşekkür edilmeıini tek
lif etmlf; kongre teklıf ı müt· 
tefikan kabul etmittlr. Bun· 
dan sonra kulübün yeni nl· 
a:amnamesi okunarak be zı 
tadiller ve ilaveler yapılmak 

suretlle kabul edilmiıtir. Arı· 
cak nizamname miizakereıt 

pek hararetli olmuı bilhassa 
vali beyle belediye reisi a vU· 

kat Cemil, eski reiı Muhittf n 
it bankası miidürü Hüseyin 
Haki beylerin fikirlerinden 
çok iatlfade edilmiıtir. Müte· 
alilben ifari reyle yeni idare 
heyeti ıeçtlmtıur. Baytar 
müdOrü Tahsin Nahn beyin 
ıöıterdtği namzetler müttef i
kan kabul edilmtılerdir. Yeni 
heyete eıki heyetten Saim, 
Musa, Tayyar ve İhsan Celal 
beyler girmif yeni aza olarak 
muallim Huriye hanım hey~
te Jltihak ettirilmif tir. Yedek 
azalıklara belediye reis mua
vini Zehra hanım, baytar 
müdürü Tahsin Nahit, it ban
kası müdiirü Hüseyin Haki, 
maarif mimarı Nedim ve be
lediye zabıta müdürü Salim 
beyler intihap olunmuılardır. 

Nihayet kongrece Reisi 
Cumhur Hazretlerile Büyük 
Millet Mecliıl Reisliğine, Baı 
vekil Hazretlel'ine Büyük Er
kanı Harbiye Riyasetine, C. 
H. F. umumi katipliiine, Da· 
hiliye vekaletine ve Türkiye 
idman Cemiyetleri İttif altı 
umumi merkezine dağcıların 

bu ilk kongreleri münaıebe

tile saygı telgrafları çekil
mittir. 

Ayrıca İstanbul ve Anka. 
radaki azadan kongrede bu· 
lunamayacaklarına dair alı

nan telgraflar ve mektuplar 
okunarak bu alakalarına kar· 
ıı teıekkür edilmesine ve ce
vap yazılmasına karar veril· 
miflir. Bunlardan sonra ku

lilp ve dağcılara çok hizmet· 
l.eri dokunan miralay İımail 
Hakkı beyle kulübün eıbak 

reisi Artuvin inhisarlar müs· 
takil müdürü Can beye kon· 
grenln selamları telgrafla bil
dirilmit binbaıı Muhittin be
ye de btr teşekkür mektubu 
yazılmııtır. 

Bu kongrede kabul edilen 
nizamnamede her sene biri 
temmuzun ilk haftasıoda yaz 
bayramı, diğeri de birinci 
kanunun ilk haftasıoda kı~ 
bayramı olmak üzere dağt'.ı · 

ların iki bayram yapmaıı ka. 

rarlaımııtır. 

(Bursa) refikimize 
teşekkür 

Memleket ve millet itleri 
için aksamadan dört sene 
neırtyat yaparak beıinci yıla 

girdiğimizi sütunlarında de. 
ğerll yazılarile kutlulayan 
( Bursa ) refikimize teıek

lz. 
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Halkevinin Gemlikte floş Misal irlerimi-
k · fabrikası mı? zin zivaretleri onserı.. J 

Ayın on beıinci cuma ge. 
ceıi Halkevinin mutat top
lantı gecesi idi. Bu seferki 
toplantı konsere tah;,iı edil
mişti. Kız enstitüsü müsame
re salonunda çok kalabalık 

vardı. Evvela sttma mücade
lesi reisi doktor T e\•fik Halil 
bey sahneye çtkarak Amerl
kaya ait ;nttbalarını anlattı 

ve müteakiben Nevyork şeh
rindeki muazzam binaların 

resimlerini projeksyonla gös · 
terdi. Bundan ıonra birınct 

erkek lisesi talebesinin tevkil 
etUği orkestra bazı güzel par
çalar ç11ldı. Bilhassa son sı

nıftan Muhterem beyin te
ganniıilt: birinci keman ça· 
lan Şamil bey çok takdir e
t\ildl. Orkestrade.ki talebenin 
kıyafetleri pek zarifti. Lise
den ıonra keman muallimi 
gayet güzel birkaç parça 
çaldı. 

Belediyeden 
bir dilek 

Narh mahallesinin Ham• 
zabey yokuşu kııın çamurdan 
geçilmez bir hal alıyormuş. 

10 mah&.lle halkının geçidini 
teı kil eden ve 20 metre ka · 
dar uzunluğu olan bu yolun 
kaldırım yapılması için bele
diyeden temenniyatta bulu· 
nulması ricasile mahalle hal· 
kından birkaç kişi matbaa-
mıza kadar geldi. Az bir 
masrafla yapılabilecek olan 
bu yol parçumın kış gelme 
den evel yaptırılmasını bele
diyemizden biz de rica ede
riz. 

Tuzpazarının 
hali 

Tuzpazarı denilen pazar 
yerinin çirkin manzarası ve 
oradaki köhne salaşlar sene
lerdenberi bir türlü düzelli· 
lemedi. Burası medeni bir 
ıehrin pazarı denilecek hal
de değildir. Zemini muhase
beı h&J.susiyey~ ait olan bu 
salaılaran belediye malt oldu
ğu söyleniyor. Eğer böyle jse 
ya belediyemiz veya muhase
bel husuetyemiz bu dükkanla 
rı yıktırıp az çok yeni ve 

düzgün bir ıekle soksa fena 
olmayacak. Çünkü: Her tür
lü yiyeceklerimizi oradan a

lıyoruz. İnsan bu manzarayı 
gördükten ıonra hiç birıey 

yemek ve almak istemiyor. 
Oradan geçen yabancılar 

muttasıl bu berbat manzaralı 
yerin resimlerini çekip duru
yorlar .• .. 
O/dürülen 
ruamlı atlar •• 

Birinci teırin ayı içinde 
baılanıp bitirilen ruam mü-

cadelesinde öldürülen ruamlı 
atların yekunu 32 dir. Vila-
yet d!lnilinde muayene edi
len tek tırnakh hayvanlar 

adedi de 4114 tür. Mücade
leye diğer mıntakalarda de
vam edilecektir. 

Haber aldığımıza nazaran 
Gemlikte bir floş fabrikasmm 
kurulması düşünülmektedir. 

Tetkikat yapıldıktan sonra bu 
fabrlkamn tesisine b ttlana-
caktır. Ancak; fabrikanın 

Gemlikte mi yoksa başka bir 
yerde mi kurulacağı henüz 
katiyetle tespit olunmamııtır. 

Orman yangını 
Elmaçukuru köyü civarrn

da cuma günü sabahtan ak· 
vama kadar devam edeıı bir 
orman yauguıı olmuş ve e
peyce fundalık yanmııtır. 

Yangın gece şehrimizden kı · 
zıl bir çember halinde görün 
mekte idi. Ateş geç vakıt 

söndürülmüştür. Müddeiumu
mi muavini Fahri bey tahki
kat içtn Elmaçukuruna git· 
miştir. 

Güreş 
birincilikleri 

Türkiye güreş birincilikle. 
rinin de bu sene Borsada ya· 
pılması tekarrur etmiştir. Bu· 
nun için Sanatkarlar kulü-
bünde hazırlıklara başlan-

mıştır. 

Bandırma -
Sebat macı • 

Bandırmadan gelen ( Bir~ 

lik spor ) takımile Buna Se. 
ba.t takımı araınnda cuma gü
nü Gazi stadmda. bir maç 
yapılmış; maçı bire karşı iki 
sayı ile Sebat kazanmıştır. 

Kadastro be.~ mühendisi Veh· 
bi bey halcc•.-.!Lk yapmıştır. 

bıcak 
' 

taşıyanlar 
Tefrihiye mahallesinden 

Osman ile Ahroetpa~a ma

hallesinden Ali oğlu İsmail, 
Hocahasan mahallesinden Sü
leyman oğlu Tahir, ayni ma
halleden Hüseyin oğlu Meh. 
met memnu b .. çak taşıdıkla
rmdan bıçakları musadere e
dilmiş haklarında takibata 
ba~lanmııtır. 

Kacak tütün 
' Kuzgunluk mahallesinden 

Mehmet oğlu çolak Osmanm 
evinde yapılan araştırmada 

beş kilo kaçak tütünle bir 
mıktar kaçak sigara kağıdı 

bulunmuıtur. 

Yaralanmış/ar! 
Yeni mahallede Ali oğlu 

Fethi ile Murtaza oğlu seb
zeci Abdullah bir dıvar me
selesinden kavga etmi§ler ve 
birbirlerini sopa ile yarala

mıılardır. 

Silah atmış 
Süleymanlye kö) ünden 

Veyıel Mehmet oğlu çoban 
Niyazı Çekirge civarında si-
lah atmıı. silahile birlikte 
JClka.lo.nmııtır. 

Geçen sayımızda ıehrimi. 

ze geleceklerini bildirdiğimiz 

Yunan iktisat nazın M. Pez· 
mazoğlu ile ikti&at vekilimiz 
Mahmut Celal bey; refakat
larında Falih Rıfkt ve Ruıen 
Eşref beylerle Sümer bank 
umum müdürü Nurullah E. 
sat, Hereke fabrikası müdürü 
Reşat beyler olduğu halde 
o gün şehrimize gelmişıer ge. 
ceyi Cumhuriyet köşkünde 

geçird!kten sonra ertesi günü 
vilavetl, belediyeyi, halk fır

kosn ı ziyaret etmiıler bili.
bara bekişi, Asri kaphcııyı, 
Muradi}~ türbelerini, ipekçi

lik enstitüsünü, Sııit Ethem 
bey ipek fabrikasmı, Yeşil 

cami ve türbe ile müzeyi 
gezdikten seora Mudanyaya. 
hareket etmişler oradan da 
7atla İstanbula gitmiılerdir. 

Bahar mı geldi? 
Kaıım girdiği halde hava

ların bir müddettenberi gü. 
neşli ve sıcak gttmesi yü~ün
den erik ağaçları çiçek aç
m&ğa beşlamıı; diğer bazı a
ğaçların yaprakları döküldü
ğü halde bu aldatıcı Sıcak

lardan yeni yeni tomurcuk
lar peyda olmuş hatta l>ir 
kısmında taze yapraklar gö
rülmeğe ha§lanmııtar. Vazi· 

yete nazaran bu sene kışın 

pek hafif g~çeceği tahmin 
olunmaktadır. 

Fıkaraya elbise 
toplanacak 

Şehrimizdeki fıkarayı hi· 
maye cemiyeti yakiaşan kıtı 
dütünerek fakirlere elbise te· 
mini için halkımızm hamiye_ 

tine müracaata karar vermiı· 
tir. Bunun için ayın ;:;3 üncü 
gününü bir ( fıkaraya elbise 
toplama günü ) yapmıştır. O 
gün muhtelif heyetler evler
den giyile bilecek şekilde es· 
ki elbiseleri toplayacaklar, 
toplanan bu elbiseler cemi
yetçe pek muhtaç kimselere 
dağıtılacaktır. 

Y e.ni neşriyat: 

Ayın Tarihi 
Matbuat umum müı:Iürlü

tü tarafmdan ne~redilmekte 

olan ( Ayın Tarihi ) niu se
kizinci sayıs1 da çıkmııtır. 

Memleket iç ve dışında olup 
bitenleri bütün tafsilatile ya
zan ve bütün safc bati le tah
lil eden bu güzel eser hem 
baskı hem de tertip itibarile 
çok zengin ve güzeldir. bil
ha5sa kütüphaneleri olanla
rın bu kıymetli eserden her 
ay birer tane edinmelerini 
tavsiye ederiz. 

DİŞDOKTORu 
Edip Ruştü 
Set başında 

Seyyahşehrinde 
eğlence yeri 
arıyorlar ••. 

Temas ettiğimiz 
lar ve tıtırahların ekserifin· 
den bu ,tkayet -yükıeltyor. 

( Bursa.ya seyyah şehri dl. 
yorsuouz fakat sinemalardan 
başka eğlence yeriniz yok. 
İnsan buraya geldiği zaman 
can sıkmtıu içinde ne yapa
cağını nerede eğleneceğini 

,aşmyor, birkaç gün kalma· 
ğa niyet etoılşs~ bile o gece
yi zor geçirtp erteıi günü. 
kendiaini vapura dar atıyor.) 

diyorlar. 
Filhakika burası böyle a~ 

ma ıtmdiye kadeır birkaç kö· 
tü . misalini görmüş bulunan 
Bursa bir daha bar açmağ~ 
cesaret edememekte haklıdır. 
Çünkü: biz ıeyyahlar için de· 
ğil kendimiz için bar . açıyo. 

raz. Ve bar hakikaten bize 
( bar = yük ) oluyor. Hal
buki Avrupadald ıu ve ıey· 

yab tehirlerinde barlardan o. 
ranın halkı istifade etmez ... 

Halk; bilakis barlarda eğ· 
lenen müoterilerden iıÜfade 
eder. Yani onları günlerce o 
fehirde tutmu~ olm.akla. Bi• 
naenaleyb Bursuda da pek 
ala ve mükemmel bir bar 
açtlabilır ve açılmalıdır da .• 
Lakin bu barın hem muziği 

çok güzel hem de fiyatları 

çok yüksek olmalıdır ki: Q .. 
raye. kesesi çok sağlam ol
mayanlar giremesin .. Temen· 
ni ederiz ki b~nu a1ri kap· 
lıcalar ıirketi yapsın. 

Kazaların 
belediye 
reisleri 

• 

Son intihapta İnegöl he-. 
lediye riyasetine Sabri, Ye· 
nişehirde Gökgöz zade Meh
met, G~mlikte eski belediye 
reisi Efref, Orhangazide eski 
reis Mustafa, Mudanyada A
dil beyler seçilmiılerdir. 

Ziraat mektebi-
• • 

nınyenı 

müdürü 
Ziraat mektebi müdürlü

ğüne tayin olunan Adısna zf. 

raat mektebi müdürü Fadıl 

bey şehrimize gelmio ve ye· 
ni vazifesine haşlamıştır. 

Nakil ve • 
tayın 

Orhaneli merkez mua!-
limlerinden Neriman hanım 

Gemlik Gaz·i mektel:>i mual · 
limliğine nakledilmiştir. Mar· 
aş vilayeti fen memurların· 

dan İsmet bey vi)ayetimi:ı 
nafia fen memurluğuna 
yin oldnmuıtur. 

çarpışması 

Evelki gün İnegölden re
len bir otomobil aksi istika. 
mete giden bir arabaya çarp 
mıı; araba parçalanmıı atlar 
yaralanmıvtır. Yaralı atlar 
kanlar içinde seyrüsefere 
ıettrilmtıttr. 
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Dışarıda 

Türkiye hakkında 

VEN! TÜRKfVE ---
Şcırki Avrı1panr11 Rüyı1/\ Jmu
Vtlf 

Garp efkarı umumiyesi ıçın 

sadece büyük devletlerin saha· 

sı dahilinde cereyan eden bazı 

beynelmilel vakıa ve tezahür 

lerin tetkiki ki.fi degildir, zira 

1914 - 1918 harbinden sonra 

dünya, bilhassa Tuna ötesin· 

deki alemi baştan başa değiş

tirmiş olan tabavvüllere: şahit 

olmuştur. 

Meseli işte ispanyanın bile 

Türkiyeye ticaret sahasında 

yaklatmasının milletler arası 

bakımından ehemmiyetli olaca 
ğından kim şüphe~ edebilir} 

Bu yaklatma her iki devlet 

iÇİn de muh'akkak surette fay
dalı olur, zira Türkiye, men

faatları itibariyle ispanyaya 

muariz bir mevkide bulunma· 

dığ'ı gibi ne Türk istihsali ls

panyol istihsalini, ne de lspaft4 
yol istihsali Türkiyeninkini 
her hangi bir piyasadan dışa. 
rı sürmek vaziyetinde değil. 
dir. 

işte blltün peşin hükümle
ri ve batıl fikirleri zihinleri
mizden çıkarmak zamanı ar· 
tık gelmiştir. Bu günkü Tür· 
kiye, hiç bir veçhile, sultan
lar ve saraylar devrinin şata
fatlı ve ıevşek Türkiyesine 
benzemiyor. Bu hakikat bu 
günün en bariz hakikati iken 
birçok insanların el' an vazi
yetten bihaber bulunduklarmı 
ve Reisicumhur Kemal paşa 

Bursa Evkaf 

ile Türk münevver kütlesinin 

kimi terakkiye bizzat meml ı; 

ket içinde amil olmak, kimi 

de yeni Türkiyeyi hariçte tem

sil etmek sure tile, elele çalış· 

tıklarım bilmediklerine ne ka. 

dar tees!lüf edilse azdır. l ~u 

günkü Türkiye, geriliğin boş 

bir ( Pitoresk ] yıldızının en 

500 tezahürlerini de tamamen 

sıyırıp almış, büyük bir dev· 

lettir. Bu günkü Türkiyede 
bütün münakale vasıtaları baş 

döndürücü bir süratla artmıs, 

ıeııiı orman ıahaları feyiz· 

lendlrilmiş ve bir müddet 

ıonra. ıarp aanayii ile adeta 

rekabet edecek mahiyette O· 

lan bir sanayi hareketi bütOn 

memlekette yol almııtır. Dl· 

ler taraftan maarif te çok 

ilerilemif, mektepler çoğal· 

mııtar. Bu günkü İstanbul, 

henü:ı rüya dolu köıelerden 

büsbüUln mahrum kalmıı bu. 

lunmamakla beraber büyük 

ve dinamik bir ıehire mün

kalip olmuıtur. Merkeze nis

petle ikinci derecede kalma· 
ama raimen timdlkl Türkiye· 
nin asri ahengine uymakta
dır. 

Yeni Türkiye daha çok 
uzun, zamanlarca tükenmek 
bilmeyecek olan zenginlikler· 
le dolu birçok yerlere malik 
olan bir memlekettir. Bunun 
içindir ki Türkiye Avrupalı

ların olduğu kadar ve hatta 
daha ziyade İspanyol entel· 
lektüellerinin ve it adamları· 

nın derin ve samimi dikkati
ni üzerine çekm~ğe liyıkhr. 

Müdürlüğünden: 
Bursanın Karakadi ınahallesinde vakfa ait 2 

numaralı aükkan arsası temliken satılacaktır. 
9-12-934 pazar günü saat on beşte ihalesi ic
ra edileceğinden taliplerin evkaf müdüriyetine 
tnüracaatları. 2() 

Güzellik 

sağlamlık 

Timsalidir 

Hakkın Sesi 

KADINLAR 
Daima neşeli! 

( Yemek vücudun neşe 

ruhun gıdasıdır ) darbı 

meseli çok eski olmakla 
beraber hiç bir zaman kıy. 
met ve ehemmiyetini ve 
btlhıusa doğruluğunu kay
hetmeml§tir. Filvaki yemek, 
vücudun hareketini t emine 
yarayan k"lori için lazım

dır. Bunu sırf vücudun 
maddi ihtiyaçları için al

mak mecburiyetindeyiz. Ba· 
zı hanımlarımızın zayıfla· 

mak için yaptıklara iibi az 
yemek yimek asla doğru 

değildir . Çünkü: Vücut za
yıflayınca kuvvetten düşer 

ve her türlü h.utaltğa kar· 
11 kabiliyet kazanır 

Şurasını unutmamalı-

yız ki: Günlük duygu ve 
düşüncelerimizin mesai ve 

\ 

aıhhatımız üzerine mühim tesirleri vardır. 

Neteaız1 bedbin, her ıeyden ıtnlrlenip öf. 
kelenen kadınla neı~li ve gento kalpli bir 
kadının aıhhah ve güzelltil arasında dal· 
lar kadar fark vardır. Önceliler ıüratla 
ihtiyarlarlar, hırçın olurlar, hayattan dat 
duymazlar, ıilıelliklerlni çok çabık kaybe· 
derler, yüzleri daima somurtkandır, karıı· 
larındaki insanlara hile yeis verirler. 

Neıeliler jse daima taze kalır, daima 

kadın 
ŞAPKALAR 

Bir kadında en çok 
ve en çabık şapka göze 

çarpar, kadının şapkası 

ne kadar ıık, pahalı ve 
güzel olursa olsun biçim-

li ve iyi giyilmemişse ba
ıa. eğreti oturlulmuı bir 

güı~lhklerinf muhafaza eder ve datma 
hatlı bulunurlar. İkinci tip kadınların bu· 
lundukları mecliılerde kasvet lHUUhn ıür. 
mez. Onlar dorho.l havayı deliıtlrlr ve 
meclise bol neıe ıaçarlar. Şen olmak lyi 

feydtr, Çüoküt Gam vO.cudun en ha11a1 
telleri olan ılnlrlcrl ve blnne:Uce onlarHı 
batlı bulundukları dımağı harap eder. Ne• 
§e ise bilakis ıtnirleri kuvvetlendirir, lnaa

na yemek için bile bol lıtiha verir. 

BAŞ TOV ALETİ-
Reıstmde 

gördQğü-

nüz baş. 
' sade fakat 

çok itinalı 

ve sanat. 
kara.ne ya· 
pılmıştır • 

Bu tip baş 
bilhassa 
kumral ve 

sarışın saç. 
şeye benzer. Mamafih lara çok i-

iyl giyinmesini bilen bir yi gider· 

kadın f"'pka giymesini de Saçı pek 
bilir. Mesela ıu resimde fazla ondü-
gördüğünüz kadın şap· lasyon yap· 

kasını elbisesine gayet uygun bfr şekilde mok doğru , v , 

intihap etroiı olduktan baıka çok güze! değildir. Onülasyon yapılacak kısımlar, ba. 

giymesini de bilmiştir. Binaenaleyh bu ka· • l}t hususi bir ıekle ııokmak için en çok in . 

dının zevki seliminin çok miikemmel ol- hina verdirilmes1 icabeden yerlerdir. Saçın 
duğu muhakkaktır. sağ veya sol kulak arkasından alınmaıı da 

ayrı bir güzellik verir. 
~~~--,~~~·~~~--.......,.........,..---'-~~~~ ----~.:...,..~~~...._.__..._...._. ......... 

Ses Meselesi 
Sinema artistlerinin seslerini filimler. 

de dinliyoruz. Faka artist seslerini ıine· 

ma makineleri hiç §Üphesiz ki çok bo
zuyor. Makineler en pürüzsüz su!cri 
bile bize cızırllh ohrak naklediyorlar. 
Halbuki sinema artistlerinin sesleri bad-
dızatında çok güzel ve çok nettir. Zaten 

' sesli sinema Çlktığı gündenberi film yıl· 

dızlarının mütemadiyen deği§mekte ol. 
malan d!l rolden ziyade sese kıymet 

verildiğini göstermektedir. Şu halde iyi 
bir ses sahibi olmayan artistin film çe-
virme.;i imkanıız demektir. Artlıtler 

seslerini uzunmüddet terbiye ederler. 
, Ayrıc3. seslerinin bozulmama11nı temin 

için de kendilerine çok itina ile liakar
lar. Alafranga ses bizde olduğu elbt 
yalnız hançereden ( gırtlaktan ) çıkmaz, 

7 
onlar hançere ile sadece sesin tonunu 

·· tanzim ederler. Asıl ses ve nefes ciğer· 
dedir. Binaenaleyh iyi sesli olmak için 
evvela clğorin kuvvetli ve geniı bulun
ması 13.rttır. Dikkat edersenjz gür bir 

1 
seli daima s.hhatı yerinde ve clferleri 
sağlam insanlarda. duyabilirsiniz .. 
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mahkc mesinder: 
934-81 Bursamn San 

Abdullah mahallesin<Jen ha
cı Mustafa bey kızı hacı 
Zehra hamm ve Halide ve 
Zehra ve Sakibe hanımlar 
beyinlerinde müşterek olup 
14-7-934 tarih ve 934-
a•!5S numaralı ilamla karar 
verilen Bursada Demirkapı 
çarşısında yorgancılar için· 
de sagı Nuri bey veresesi 
soln Fevziye Müveddet ha
nım arkası Ertuğrul camii 
avlusu önü yol ile n ahdut 
i8 pafta ve 444 ada ve ı 2 
parsel ve 50 kapı r.urm.r.1-
lı ve 300 lira kıymeti mu
hammineli bir bap kargir 
dükkanın zemin ve gediği
nin tamamı ve mezkür dük 
kAn karşısındaki sağı Fuat 
bey dükkanı solu Nuri bey 
vereseleri dükkanı arkası 
sipahi çarşısı mazalarile 
mahdut 111 pafta .ve 1046 
ada ve 37 prrsel ve 57 ka
pı numaraJ ı ve 300 J ir:a 
kıymeti mhhamıuineJ i defa 
bir bap kAfgir dükkanın 
zemin ve gedjğinin tamamı 
17-11-934 tarihinden jti
baren 30 gün müddeti e ar
ti rmaya çıkarıldığmdan ta
liplerin kıymeti mukadd~~ 
relerinin yüzde yedi liuçu
ğu nispetinde pey akçalari 
le bercsber Bursa sulh hu
kuk nıahiemesine müraca
at eylem teri ve fhale 19-
12-934 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 15 te 
Bursa sulh hukuk mahke
mesinde yapılacağından al
mak isteyenlerin o gün 
mezkür mahkemede hazır 
bulunmaları ve şartnamele· 
rihi ilAndan itibaren herke 
se açık bulunduğu ve işbu 
günde artırma bedeli gay
ri menkulün muhammen 
kıymetinin yüzde yetmiş 
beşini bulmadığı takdirde 
artıranın son taahhüdü ba
ki kalmak üzere artırmanın 
15 gün daha temdit ile 5-
1- 935 tarihine müsadif 
cumartesi ~ünü ayni saat
te nıeııkür arnahkemede gay. 
ri menkullerin en çpk ar
tırana iha esi icra kılına
cağı ve bu bapta bir guna 
itırazı olanların ve alaka
daranınm 20 gün içinde ev· 
rakı roüspite ile bildirmele 
ri aksi takdirıde hakları 

tapu kuyudatile sabit oJ
madıkça satış bedeli pay
laşmasından hariç kalacak
ları ve belediyeye ait teı

IAliye rusümu ile ihale ka
rar pulu ve tezkere ve fe· 
rag harcı müşteriye ait 
lacağı Han olunur. 
n -

/(iralık ev 
Setbaşında Sakaldöken 

caddesinde 18 numaralı ev 
kiralıktır Dört odasından 
iki odası .evin bahçesi, iki 
odası cadde taraf ındadJr. 
Suyu elektriği 

oğlu 

s 

S( fe ı· kil l. il ( D l (t l IBl(l 

i <lı ı is ~-oıı ııııfl<i ıı:· ... 
ı\~ . list~ ic·iıı ~:ılm alırı~H·ak. ol~rn 3000 liralıJ\ İJı!'itlill 

• 
nıalzt>nıcı~iııin :ıt·ık ıuiiııakasa~ı 27-1 t-934 tarilıiııe .. 
rııii~adif ~alı :.!tinli ~anr ıo ua Fıl'ka ~iıf rn alnıa komi~ 

'-

~ oııııııda ieı·a k.ılııı::-ıcaktır. Talipleı·iu ~!ll'lnnmeyi gür-
mr.k i(·iıı lwr ~iirı \ t1 ıııürıaka~~lva i~tiı·a~ i(·in de vak 

.. ' "' " . 
ıirıdı·ıı C\ 'el l('lllİııaıilc koıııisvoııa ıııür~waaatları. .. 

3-4 

J ıı lı is<ıı·l•ır lıııı·s<l 
lı•t şıııii'I iiı·I iiğ·ii tt()(ı.11 

Baııd ı rmada rı ~I. l\Pmal pa~c 'P l\nnH'ahc.y iuhi~al'

Ja r a 11 harl:ır·ırıa \ 'C nwzk ii l' a ıı harla n.Jarı Ba nd 11·nw > a 
bİl' sene zal'f'mda giiıı<lcrilccek ga~' l'İ ~afi 1918~2 kilo 
sik!etiııtle mamul tütün, ~igtH'a, i(;ki ispiı·ıo ,c lw~ 
meu~ualıu Hakliyc ücreti 20 lf!~riııi~aııi 9:H lnl'ihrıe 

müsadif salı günü saal ou bt~Şle Bursa iıılıhoi:u·lar hJa-
resiude i lıale eli ılmek iizeı·e 21 lcşriıı ic' t•l 934 taı·i. 
lıiutlmı i Lihaı·<~n aleni ıuiiııa kasa va koıı u l ın ustu ı·. ~art 

41 .. ., 

nameler, Bursa iııhisar·lar lıuşmiitHil'iiiğii ile ~J. Ne-
nwJpaşa ve Kllr·acahey inhi:-;al'lar itltll't·lerinden lıe

debiz oliwak veriliı·. Talip olanların 63 liı·a tcıuinnıı 

muvakkale akçalarını rntisrn:slıihen ihale glirıli vn~-

tiııdo Bur'ia inhisarlar ha~ıniidürliigiine 111liı·~u·:.u\t 

evlPme!er·i iİi\n oluilul'. . 

Bııı·sa tiı·k<t satııı alııııı 
koıııis~roıııııı<laıı: 

~J uuan ya garn i üoııları için kn palı zal'fla 
46000 kilo \C Bandırma garnizoııu icin de aeık oıiiıın ·- " " 
kasa ile ıoooo kilo piriııç alıııac::ıktır. 1 hale ·i 21- 1 ı -
934 larihine miisadiı' salı giinii saat 14 de fırkn satm 
alma koruisyonuııda icra kılınacaktır Taliplerin ııli
ınune ve ~arlnnmesiııi !!Örmek icin her giin ve mii-

"' f <I (. 

Hakasaya iştirak ü~·in de Yaktinden evvel teminat ,·e 
ıeklifnaınelerile komis~·oııa nıiiı·ncaatlnrı. 3-4 

Bursa Mıntaka Sanat nıektebi müdürlüğunaen : 
LVlektelJi miz le vJ i rneccan i talebesine yapı lacftk 

160 takım elbise .nünakasaya konı,d.nuştur.Ta 
lip olanların birinci kanunun ikiAci pazar gü
nü saat on Beşte viltıyet encümeni ne n1üracaat 
Jarı lüzumu ilag olunur. 

ElbiseyJ görmek ve şeraiti öğr.enn ek için h~r 
gün nıel tf'p idaresine 1..nüracaat <!di ~ ehilir. 1 

lllİİtl İİıcJ İiğiiııtlf'til: 
C ~nıile, in ihtİ)'acı için ~:Hl kdo zeytin ycığile 

1:1: 17 ilo gaz yağı nıünakasaya çıkanlınıştJr. 
ihalesi ':!-12-9:14 pazar günü y~ıpılacaktır. \'er 
mek isteyenlerin o gun evkaf müdüriyetine 
mürnc~ atları. ? - '2 

Bizim Matbaa 
Defterdarlık arkasında dalrel mahsusa 

[ifüiM MATBAA) 
Oolterdaılıl< Arkar.ndo 24 

En ...mes'ut . çocuk 
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Bir, iş kumbarası olan çocuktur. 

Türkiye iş bankası 
En Mesut Çocuk 
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Yenişehirde hali bey-camiinin tamıratı keşit
nanıesi mucibince nıfınakasaya çıkarılmıştır.. 

ihalesi 1-- 1 ~--9-3-t cumartesi gür,ü Yenişehir 
evRaf iöaresinde yapılacakt1r taliplerin 
caatlan ilAn olunur. 

numaralı ilamla ka.rar: ve
rilen mez~ür köyde sağı 
ve arkası Veli ve İsmail ha
ne ve bahçeleri !i\olu ve Ö· 

nü yol ile mahdut yüz lir.a 
kıymeti mukad~eJi bir 
bap hanenin tamamı otuz 
gün müddetle ~.çı adar a
ya çıKarıJara~ ~ lira 1 O 
kuruş bedelle hissedar ah 
sene hanıcıl üzer-ine tekıtr. 
rür edeNt.k ihate~i icra e
dilmiş niezbure borcunu 
tamamen ödemed:ğinden u
sulen ihbarname tebliğ e
dilcnişsede gene borcunu 
ödemediğinden evt:lki mÜŞ· 
terfsi dahi evi almağa talip nur. 
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