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Sabibive umumi Nqriyat müdürü 
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Merinos koyunu 
TAHSlN UYGUR 
- 2-

koyunu ) hakkında okurları· 
mıza biraz bilıi vermek itli· 

yoruz . { Meriroı koyunu ) 
nun çıkalı ( ·Menıet ) 
Anadoludur • Ba~ı bilginler 
Afrlkadap, bazıları Kafkaıya
dan çıktlflnı ı6ylemiılerse ·de 
bu iddiaların yanlııhlı anla· 
ıılmııta~ • 

AD&mh zootekniıtlerClen 
( Kronaher ) Merinoı koyu. 
nunun ·çtkatını MenClerea Ta· 
dlıtnde, (Mflla ) ıebrl ile çev· 
real olarak bildiriyor . 

Eıki adı (Mile) olan (Mı. 
liı) ıehri (Karya krallılı) nın 
B•ıkencH idi • Karya ·krallılı 
Aydın, . Karaman bölıelerfni 

taııJordu. (Mile) ıarı ite bü· 
yük bir ticaret , ıan'at ıarı 

idi . Orada orta çalın (altın 
yapafılr) ·.cL ."verflen koyunla
" bulunuyordu . 

Yunan ıöçmeraleri bu ko. 
yunlan yunanlıtana aötürdü 
ler. Atlnadao, Milattan ( 4 l ) 
yıl önce Tarant yolu ile ltal
yoya , daha çok Kelahayı, 

Apulyaya, oradan da İıpanya· 
ya taııdılar , 

lıp&DJ&Jı, Araplar kapla· 
dıkları zaman orada ince ve 
lpe~..all fıpaiı - Teren ko· 
1u.. ·ı.pmoayordu • KGçük 
AıJ!ttfk: • Kattacalalar , Ro · 
~ ....,.,, ...... . 
m hala....taraı. .. .,. ;8anlai 
eı .... 'J•P•lıcalılda in almıı. 
lardı 4. ... : A-. aalııaı i• o· ülke· . . . 
de i•R9iıcdıtın daha . ileri 
ıttW~• ,.....,bep otclu • ideal 
M.ff.iiıoa &.1rkı o de•lrde mey--day pldi ... 

:Seville ) ıan iyi, oflaz 
( ~- ) y6olil kumaılar ya· 
pa. ·" .. atan bit ıar __ oldu. DDn· 
yap her yerine oradan ku. 
m'f aönderillrdl ~ 

~raplaran dBımeıile (Se· 
.ufa) tan da kuaıawlak d~
ierlni JiitlrdO . 

* * * B,.zı · bılıinler ( Metlooı) l 

kelimesinin lspanyoJca oldu
iunu söylerler . İspanyolcada 
( Merlno ) kOçük bir eyalet 
vallıl anlamına ıeltyormuı ; 
aynı zamanda koyun ve dı. 

c : 
ıe~ bar••oları yetitUrenlere 
d~'Jı. .# vei'th'formuı. Bazıla . 
rı da '~zey Afrtkada bulu· 
n•n ( B•n Merln) adlı bir A
ral{ .byaaatının adına uydur
~ istediler . 

• tllylk AtaUlrkün bu ke· 
11.i ·tiriltnde de aratbrmalar. 
yaptaldatını; ( Merlnoı) keli· 
meılnln lncP, uzun anlamına 

ıelen Tilrkçe bir kelime oldu. 
lü•n nlapldtfinı ıevıtll 
tuı-.hn•mızclan ~tnledtk. 

Yer 1Bziha6j ana dOle· 
rladen olan Tlrlıçemlze ait 
1.-·~k kellmeafa bJalerce yıl 
W uaq illerde bealmıen. 
111eıl , t.,..._n da- bizim ita ... 
6t ' ~· · . ~lerlmlzl 1abancı 
cl•.-ne almamız tuhaf ot.. 
,.,. : En bii1Qiüm8' Metl• 
... .._. ~ benli._. Ter 

Habeş Ord~su Toplanıyor • 
70 Bin Habeş askeri Makkaleye yürüyecek 

• 

1 

Bu haberi hem Roma veriyor hem de gene Roma teyit ediyor .. 

Cepheye giden Habeş aıkerleri toplu bir /ıalde 

Roma 3 (A. A. l.ıanbul r•dyoıu ile)- Habeılerln Makkıle· 
nln 100 kilometre cenubunda Aııyın ıalo mıntıkaıında tahaı 
~ .. a .. ~te. oı,J .... rJ t.~L ı,. lu mga"kada 
18~ Habetll top!.anmııtsr. 

Habeşistan-İtalya barışı .. 
Ankara 3 (A.A. lıtanbul radyoıu ile)-- Parlemento bu gün 

açılmııtır. Bralin açılıt nutkunda hükflmetln dıı ılyasaaının 
milletler cemiyetinin kat'ı muzaheretl e1&ıına dayanacaiı ve 
h6kumetln milletler cemiyetinin yOklendlil teahhOtlerl yerine 
getlreceil tıaret edllmek,te ve ltalya-Habeıtıtan ve milletler 
cemiyeti tarafından kabul edilecek liir barıı lehinde nüfuzunu 
kullanmaya de•am edecell bildirilmektedir. 

Her iki taraf hazılanıyor 
Ankara 3 (A:A lıtanbul radyosu ile) Royter ajansının bll

dtrdliine göre: Habeıiıtanda ıüel hareketlerde niıbi bir ıükO· 
net vardır. her iki taraf hazırlanmaktedır. 

Harar tahliye edildi fakt hastalara 
tahsis olundu 

Ankara 3 (A.A lata§\bul radyoıu ile) . Habeı dıt bakanı Mil
letler cemiyetine hararın boıaltalmıı ve yalnız hastalarla yara· 
lılara tahıit edilmit oldufunu bildlrmlt ve İtalyan uçaklaranın 
bombarduman etmeyecekleri ümidini izhar etmiıtlr · . 
Zecri tedbirler ve mü:stemlekeler 

Ankara 3 (A. A.· lıtanbul radJOIU ile)- Gene CeneYre'den 
bildirildlfine göre: laılltere SCldanın zecri tedbirlere lttirak 
ettlfinl bildlrmfı, Fransada bütün Franıız müıtemlekelerlnln 
bu tedbirlere lttlrak edeceklerini haber vermlıtir. 

Kızllayımız 
Habe,istana 
yardım ediyor 

Aokara 3 (A. A. İıtanbul 
radyoıu ile)- Kızılay ce· 

mlyeti Romanyadan ~elecek 
3000 ıöçmen için Derincede 

btr aıhane hazırlamııtır. Ce

miyet a~nl zamanda h•rpte 

yaralanan ve haıtalanan a.
kerler için · yardım fttlyen 

~abeılıtana da(l00,000) harp 

pak•tl ıandermeye karar 

•ermlfUr. 

Venizelos'ta 
dönüyor ••• 

Atina 3 
(A...A. lıtan
bul radyoıu 
de) Venlze· 
loı; ıazete

ler tarafın
dan neıro. 

lunan bir 
mektubun
da artak yu 
na nls tana M. Venizelos 
döneceiınl fakat bu sefer ıl· 
yasl ha1ata karııma,acalaaı 
7aamaktaclır. 

• 
Bir Habeı muharebesinin temsili resmi 

Habeşler bir İtalyan taburiyle 
fiddetli bir çarpışma yaphlar 

Ankara 3 (A. A. lıtanbul radyosu ile)- Buılla, ltalya
Habeı harbi etrafında alınan haberler, cephelerde ltal1an 
uçaklarının Habet kuvvetlerinin haraketlerlnl tara11ut için 

• uçuılar yapmakta olduklarını bildirmektedir. 
Tembiyen bölıestnde temizleme itleriyle ujraıan bir ltalyan 

yeril taburu Alemale ıeçidl ciyarında bir dal tepeılnden 

açılan mltrelyoı. atetlne tutulmuıtur. ltalyanlar uzun bir çar
pıımadan sonra Habeılerl uzaklaıtırmıılardır. 

lngiltere ve Petrol ambargosu 
Ankara 3 (A. A. lıtanbul rady01u ile}- lnıllia kabineıl 

bu ayın on lklıi~e kadar yapılacak petrol ihracata üzerine 
Ambargo kooulmaıını prensip itibariyle kabul etmiıttr. 

Italya uzlaşmaya 
zerre kadar mü
temayil değil .. 

Pariı 3 ( A. A. İstanbul 
radyosu ile ) Bütün gazetele
rin verdlli malumata gört: : 

Franaanın roma elçisi 
~Kont Dö Şambrön ; İtalyanın 
zerre kadar uzlaıma temayü
lü göllermedlilnl hükume 
tine bildirmekte olduiunu 
kaydetmektedirler . 

llbayımız Ankara· 
ya gidiyor 

Sayın İl
bayımız Şe . 

fık Soyer ; 
ilimize ait 
bazı itleri 
hü kii met 
merkezinde 
takip etmek 
için bu ıün , 
An ka ra1a 
hareket edecektir . 

llbaybk itlerine Y arllba y 
Ecltp bakacaktır • 

Kont De; Şambr6n 

Dağcılara : 
1 

Ceçeo hafta ıerl bıra· 
kılan kıı bayramımız ana. 
müzdeld pazar ıGnG yapı

lacalından bayrama katıl
mak lste1enlerin cuma ıG
nO a~ ıamına kadar Halk 
Partlıtnde kulüp baıkanı 

Saim Ahıok'a , ıetbatında 
Ford acenteal Tayyar Ak· 
keski'ne veya Matbaamısa . 

· iılmlerlnl bildirmeleri rica 
olunur • 

Genel ıeknter 
Muaa Atat 

... 



Sahife 2 

Habeı imparatoru Hal!e Selaae 

J • -

Bir Habeı askeri 

Mu ·tu1m Hahe } ordu ıu n.J • n b ir kı tıı 

- - - --- - - --- - . - - ·- .. - =- .... -- ... . .,.._-..h•.- - - --· -- • - - - - - - - - ... - . -

Ha l<kın Sesi 
' 

4 Ririnci l<inun 
1 . - 1 § __ · -' 

Cephelerde yaralanan Habt.t askerleri haıtanelerde teda•i edlllyorlar • 

halyanlann Habeıtstandakl tanldan 

'f Habeı ukerleri Harrardan cenup cephesine ıldiyorlar 

1 

j 
.. 

,.Hab~t NakJtyt0kollara cephe yo!unda -

Ha beıiııtaudcı çoc\. k' ar askerlik için 

Habeı aıkerlori cepheye gidiyorlar 

..... .,, . . 
"' 

Ha btı u 1l: ıunda yeni ıiliht•r 

·. 



Sahife 3 

Dün İstanbul Ünlvenitesi 
Edeb;yat fakültesi talabeleri 
büyük ıair Nanıık Kemal için 
bir anma töreni yaptılar. 

Kare, kanlı İıtipdat zincirle
rinin ı-,kırdadığı seniz devir
lcnde sesini t hür bir aralanın 

haykırııt gibi yükıelteo o 
büyük adam fçin bu tören, 
minnetin gençlikten dojan 
çağltyam oldu. Y aıayın, bin 

yaıayın gençler .. . 
Büyüklerine, büyük bara

ketlere karıı nank8r olmıyan 
gençlik, bu g8ıterlıleriyle 

geleceğin ıııklı kapularını 
açıyor. Umudlarımız, o kapr 
lardan bir ıtık seli gibi hür 
Türkün sonrasız hayatına a
kacak .•• 

"' * :\< 

Namık Kemal isUpdat için· 
de özgenliğln (Hürriyetin) 
tadını, yalnız tadan olmadı, 

tatlardı da.. Birkaç nesil on· 
d"n aldıkları hızla, onun 
vicdanından fı1kıran öıgenhk 

aıkıyla zulme yumruk kaldır-

dılar. Namık Kemalin ruhu, 
lstJpdadı boğan en üstun bir 
manevi kudret oldu. 

Bu sebepten onu, güoliik 
düıünceleriyle değil. yüksek 
ideyeliyle tanımak gerek. 

Namık Ke111al ulusal bir 
kahramandı. 

O, yokluk içinde~ iatirap
lar içinde genç dehaamın he· 
y~can)arnıı sıııça aaça ö:ığen· 
Jiği haykırdı, O, kendisini ül· 
küsüne vermiıti ; koca bir 
zalimin &Uratına tükürüyordu. 
Onun her mısraında yüreji 
çarpıyordu. 

Ôzgenllk kavramı (mef
humu) Namık Kemalle yük· 
seldi. 

Onu , Mutararrıflık 

lra.lul etti . deye beğen-
miyenler haksızdırlar. O, Pa
ditaha Baıkatıplik , Kariolik 
yApmamıştır. Millet parasıyla, 
sara.ya değil millete hizmet 
elrl"i~tir. Birçoğu gibi kesesi
ni doldurmamış; kendisini ye
ye yeye hürriyeti tert noüm 
dmiş. 11 Vatam göklerden yü

rekleri miz.e indirmiştir . " 

Or,un bo1ayırdaki mezarının 
batıocla her yı) saygı ile kaba· 
ran genç göğüslerde , tlir şek
linde aık yaptığı öıgenlikten 

volkanlar vardır. 
0 Eder tedvirj alem bir 

mekioin kuvvet azmi . ıt 

" Cihan titrer sebah pa· 
yı erbabı metanetten . ,. 

Büyük Şairimiz bu bey• 
tiyle en büyüğümüzü ffaret 
etmiılir, denilebilir . Gerçek
tir ki, Atamızın azmi , meta
neti cihanı titreten hadiseler 
yaratm19hr . 

Onun ruhu, milletten um
duğu feyzi, Atatürkün yara· 
tan, yulıiıyan dehasıyla 

gördü. 

Ba~rına hıı.nçer sıııplanıın 

Anayurdun l· a ğrından o h· n

ç~ı i ç karan "'· bugün bir 
yurdu, bir ulusu tuihin 

üdünden g ~ ll'ce ğln raltırıkl• 

\lfuklarırın yül,ııı~lti~ or. 
ti< * ., 

Flüyiik aqkn-., lrntıud ıı.tı 

nı p la rın boş '1 git ıncdi, bilf ük 

Şa lr . • 

Augiin lnanJa 1 ünl~, terte· 

Eşi gprülmeyen 
lodosun mari· 
fetleri •• 

i Ekmel< ucuzladı J Yılbaşı balosu 
Yılbaıı gecesi B~lediye 

J~velkt gece şiddetini art
tıran lodos fırtınası tehirde 
ve hemen her evde uf ak te
fek tahribat yapmııtır. Lodo1· 
tan zarar görmeyen he men 
hiç bir ev kalmamııtır . Dün 
de öğleye kadar devam eden 
bu ıiddetll lodos ıonraları bir 
az haf ıflemlıtir . Lodoıun 

yaptığı marifetler çoktur . 
Yaıhların anlattığına göre : 

Uzun yıllardanberi bu 
tekilde bir lodosa rastlanma· 
mıftir. 

Belediye encümenimiz ek
i mek fiyatlarında yirmi para· 
ı hk bir tenzilat yapılmaaına 

1 
karar vermiştir. Bu karara 

1 

göre pidenin kilosu 13, biı inci 
nevi ekm~ğin kifosu (t 2) ve 
ikinci nevi ekmeğtn kilosu da 

1 

(11) kurnıa satılacaklar. 

kocasını 
1 zehirli yen kadın 

Dün Başçı İbrahim Ca
misindeka servi lodostan de,· -
rilmiş ve camt kar11S1odaki 1 

ikl evin mulbaklarım yıkmıı· l 
t1r . 

1 Bir dıvar yıkıldı altın-

Borsanın Ümit ahın kö
vünden Ahmet oğlu Hasanın 
karısı Fatma taraf n laD ye· 
yeceği Yoğurta ve iç~ceği 

suya uhir katıldığı ve bu 
suretle kadının kocasını öl· 
durmek istediği haber veril· 
mui üzerine müddeiumumi· 
li.kçe incelt'meğe el konulmuş. 

tur. Yapılan tahkika.ttll Fat· 
mırnın kocasın;ı verdiği ye· 
mekten kendisi yemediği ve 

içfcegı rndan içmedigi le 
yemeği yeyeo, auyu da içen 
Hasanm bir müddet sonra 
fenalaştığı ve annnl tarafın· 
dan zehir lendr ği şüphe oluna -

da bir kadın öldü .. 1ı Dünkü lodos fırtınası yü· 
zünden baıbadağ mahallesin· 1 
deki evlerden birinin dıvan 1 

yıkılmıı ; dıvar ; bir kadının I 
üstüne yıktlarak kadm (f · 'lr 

müıtür • 1 rak kendisine ayran içirtldiği 
ve Hasanın bir hayli ıstmsp 

Bir malulün çektikten sonra kurtulduğu 
başına gelenler anlatılmıştır. Zehra çocuğu!in· 

Genel savaş malüllerinden kiu etmekte ise ele köyde bir 
olup Bunanın Araba yatağı ; çok kimselere (bir cahillik 
köyünde oturan Mehmet oğln • yaptım) diye ikrarda bulun· 
Ents Cumhuriyet Müddeiu- bulunduğu haber lerilmekte· 

dir. Müddejumumilik Hannın mumiliğine müracaat ederek 
Tahtakalede iş takibi yazıha · yediği yemekten artık bula· 
neleri olan Ali Rıza ve Ab· mıımış ise de içtiği suyu ve 
dülgaffar ta.raflarından malül suyu f çerken süzdüğü mendili 
iılerini takibetmek ve hakkını Adli Tıp işleri kimya h 1neslne 

hükümetlen almaı!nı temin 
eylemek maksadıyle kendisini 
kandmp alac& ğ4 olan maaıa • 
tın msfım almaları için No
terden lastikli bir taabhütna-
me ve vekaletname alarak 
tahakkuk eden 3272 lira 
alacağının nısfıoa hilafı ka · 
nun bir surette haciz koydur
duklarını ve bu suretle hulus 
ve saffetinden istifade ederek 
kendisini dolandırdıklarını 

iddia etmiıtir. Müddeiumu. 
milik işe el koymuıtur. İııce· 
]emeğe devam olunmaktadır. 

Birkaç kumarcı •• 
İsmet İcıönü caddesinde 

kahveci Bekirin kahvesinde 
maksem mahall~sinden Şev
ket oğlu M·that, Şaban oğlu 
Ali , Abdullah oğlu Mahmut 
kumar oynarken bir dede is· 
kambil kağıdı ile yakalan
mıılard .r . 

miz bir benlik, en yüksek 
bir hüv;yetle geleceğe yöne· 
len her genç alında özgenli
ğin ış.ğı pulı)0or . 

Hürriyet, Atatürk adlı bir 
Güneı kudretinde yurdumuza, 
)'Üreklerimize doğdu. 

Biz fimdi özgenliği, ö~aen
liğln en temj7, en duru he
ytca nlaı mı onda buluyoruz. 

Dik duran ha ~larda o eş· 
siz dehadan onurlar var. 

* * * 
Yıllarca ö lüm se t! .~'.Jiği 

i ç inde istipdrldm acıların ! c1~ 

m ;, olı.n ~ii'trk ulun1 , Namık 

Kemıılm a<.i ı, mamn•i Anıtı 

kaıfıııında dz nle b 'r dildr• 
lıir ~ Ütf'lı.tedir, g~nçler ... 

Hin yaşayın .. 
TAHSİN UYGUR 

mühürleyip göndermiş gelt-n 

rapordaCıva rr. Ü ·ekkebatından 

(Sürur) denilen zehlrin tahlil 
ve muayene sonunda mendil· 
de bulunduğu bild;rilmesi Ü· 

zerine Fatmanın kocasını öl
dürmeğe teıebbüs etmesinden 
dolayı aleyhine Hukuku U• 

mumiye davası açılmıştır. 

Tahkik8Jta sorgu bakimi 

el koyarak geçimsiıhklerini 

ve bunun sebeplerini ve ka
dınm vakadao sonra ikrarı 

ıeklini ve Hasımın ne suretle 
zehirlendiğini incelemeğe ba~

lamt§hr. 

Mezbaha 
Baytarhğı •• 

Belediyemizin meba h \ 
mütehassıs baytarhğına tayin 
olunan Bandırmıt iskele bay. 
tan Mehmet AU şehrimize 

gelmig ve vazifesine baı111-
mııtır. 

Orman direıktörü
nün mahkumiyeti 
tas tik edildi .• 

Geçenlerde rütyet almak 
tan suçlu olarak muhakemesi 
yapılan ve baş möddei umu
mi muavini bay Fahra'nin id. 
dianamesi üzerine bir sene 
hapse mahkum edilA::n Orman 
direktörü Suphiye ıı.lt bu ke~ 
rar tem1•iz mahkemeııince tas 
lik t-dılen k e\ rak §ehrimize 
gönderılmiştir. 

Su saatları 
Belediye encümenimiz su 

saah koumuş olan müuseıse· 

]erdeki su M atlar.n:n ayar 
memuru tarafından mut.yene 
ve &.ya.r edilmes 'ne k:ırar 

vcrmltl ·r. 

uloounda malul gaziler men· 

faatıoa bir balo verilecektir. 
Bu balo için dün bir komite 

İl bayımız Şefik Soyerin bat· 
kanhğında btr toplanh yap. 
mııtır. 

Mezbehanın 
el~ktriği 

Belediyece mezbehada 
elektrik tesisatı vücuda gell· 

rilmtıtir. Bu tesisat bitmitUr. 
Şimdi mezbehada geceleri de 
faaliyet baıhyacaktır. 

Altıparmak 
yolunda 

Altıparmak yolunun genl~· 
letilmesJ için Jsttmf ak mua
meleıine devam edilmektedir. 

Belediye encümenimiz son 
toplantısmda bu yol üzerinde. 
ki iki evin daha iıtimlaktne 
karar vertni§ttr. 

Bakkaldan çalmış 
Menzilhane önünde Hacı 

Mahmudun hanında oturan 
Üıküplü Hüseyin oğlu Mu.tafa 
adında biri, 1 eni pazarda 
bakkal Sülrymanın dükamn
dan bir teneke gazyağı çaldığı 
görülerek yakalanmı~ ve ev· 
rakıyle Adliyeye verilmiıtir. 

Palto hırsızı 
Mudanyanm Mahmudiye 

köyünden Mehmet isminde 
biri, Ahmet paşa mahallesin· 
den köylü hamnda yatan 
berber Cemilin be§ tane ustu 
rasıyle bir paltosunu çalıp 

satmakta iken yakalanmııtır. 

Bir Hırsız 
yakalandı 

Setbaıındıa Fırıncı 
nın tvinden bir 
bir battaniye ve 
tabanca çalıp kaçan 
oğlu Musa adında biri 

Şaha· 

palto, 

bir 
Tahir 
Buna 

Emniyet müdürlü8ünün yazısı 
üzeri1Je Kütahyada yakalan
mıştır. 

/ ~ KOLAY ve YENi ~ f yemeklet }' apınızl ----
Peynir çorbası 

Ölçüleri: 80 Gram Terayağ 
100 « Makarna 
100 « Un 
150 (\ Kaıar peyniri 

biraz maydanoz 
Yapılıtı: 
Bir tencereye yağ koyup 

eritilir ve içinden uo penbe
leştirilir. Sonra ince kıyılmrı 
maydanoz atılır. Btraz kavru· 
lur ve lüzuaıu kadar su ilave 
edilerek kayna maya bırakılır. 

Ba~ka bir kapta mal,arna 
haşlanır, rüzülür. Küçük küçük 
doğranır. Kaiar peyniri ren
delenir ve her ikisi kayna· 
makta çorbanın içine katılır. 

biraz da tuz ekilir 
Sonra I< as ~ıere bo~altıp suf
ra ya verilir. 

HAYRİYE 

SUKUT 
(Tefrikamız) 

- . 4 ilncii yuzdedtr -· 

(Fırtına!) 
Üç günden beri onunla ku. 

cak kucağayız ... 
Hayır! Yalnız kucak kuca· 

ğa değil hatta iö~üs göğüıe 
yiz .•. Pençeletiyoruz .• Yaka mı• 

\ 

zı ıapkamızı sım ııkı luluyu• 
ruz. Buna ra~men yenimtz, 
eteğimiz açılıyor; enıemizden 

elren bir tutam toz 'oluiu 
sırtımızdan belimizde ahyor, 
kaımıyoruz, muztarip oluyo
ruz; evimizde sallan&rak bizi 
rahat111~ eden, uykumuzu kaçı· 
ran camı, dörde bükO.lmuı 

kağıt parçalariyle sıkııhrdıiı· 
mız halde o ; bu camı iıterıe 
top gibi yerinden koparıp a• 
Jıyor ve bin bir parça ederek 
uuklara götürüyor. 

Bunun adına ( Lodoı! ) dt. 
yorlar. Bene~ bu bir lodoı 
degil, tabiatın insanlara ver· 
diği bir hayat ve ibret dersi
dir. Evet; filhııkika bu öyle 
bir derstir ki: Ne y6zünden O• 

kunarak ezberlenen bir kitaba 
nede talebe iken insanın bir 
kulağmdao girip öbür kulağın· 
dan çıkan bir sınıf denlne 
benzeyor, yaptığı tesirleri böy· 
lece gözümüzün önüne seren 
bu korkunç hayat deni; raıt· 
ladığı çürük nesneleri karıı· 
sında birer iskambil kalıdı 

gibi deviriyor. Devirmedik ıer• 
vl, telgraf direği, ram, çerçe..ı 
ve ve tabla havale blrakma· 
yur. Kulaklarımızda bir olul
tu ve bir gümbürtü ile •ürOp 
giden bu fırtına; bizim için 

baıtan baıa ibret alınacak bir 
hayat dersidir. 

Yüz binlerce yıllık tabiat 
hayata içlnde insanın bir tu· 
tamhk hayatıda fıte böyledtr. 

Günlük güneıltk ve· bulut• 
ııuz geçer gibi görünen hayata 
günün birinde müthlt bir fır· 

tına ile karıılaıhiı zaman in· 
ıan iki hal ile baı baıa kalır: 
Birincisi eğer bu fırtınaya k•r· 
ıı göğüı gerebilirse m6cadeleyl 
ka~aodi gitti demektir. 

lkfnc'ı': onun ortalığa kasıp 
kavuran ıağnaklerına dayana· 
madığı gün; Trpkı Setbaıı 
köprüıünden yuvarlmp giden 
ıapkalar gibi hu hayat müca
delesinde göz göre göre par .. 
tiyi kaybetmlı olur. 
tabiatın verdiği her ders; kü ... 
çülderden tutunuz da büyükle. 
re kadar herkes için CD kuV• 

vetli bir ibret levhıısıdr • 
MUSA ATAŞ 

Yeni 
Paralarımiz •• 

Yeni basılan paralarımız• 
dan bir, bet ve on kuruıluk .. 
lar , 



Sahife 4ı 

Bursa 1 apu Müdürlü· 
ğünden: . 

Borsanın canbazlar kö 
yünden bület başı rnevkıin
<le şarkan dosyalı ibrahim 
kızı feride şimaten mehmet 
oğlu bekir garben h:ılil a
muca cenuben m~hmet oğ· 
Ju nuri tarlalarile çevrifi 
tarla (hacı) mehmet oğlu 
halilin ceddinden kalmak 
suretile uhdesinde iken 311 
yılında ölmesile veresesine 
intikal""'ederek yapılan tak . 
simde işbu tarlanın musta. 
faya kaldığından bahsile 
tescil ve kısmen aharara 
ferağı talep edilmiş ve tapu 
kaydıda bulunamamış oldu
ğundan tasarrufunun tahki
ki için 14-12-935 gününe 
müsadif cumartesi gu nu 
mahalline memur gönderi
leceğinden bu tarl.3da ala· 
kası olanlar var ise tarihi 
illndan itibaren on gün za· 
rfanda e!lerindeki belgeler 
ile beraber tapu idaresine 
müracat eylemeleri ilan 
olunur. 
.............. .,..Yi&llm'.3iiiıBili 

Bursa Sulh Hukuk 
Mahkemesinden 
935-60 

225 

Karacabey /-/a
rası !J'üd"rliigü· 
nden: 

Hara ihtiyacı için 
alınacak (Seksen) 'fon 
yerli n1a lı (Sönıikol< ) 
kon1ürü açık eksil t nıc 
ye konnıuştur istekli 
lerin 123 - ld\nunu evvel 
H35 tarihine müsadif 
pazartesi gunu saat 
on beşte teınioatlari f e 
birlikte Hara l\1üdü r
lügüne nıüracaatlan 
ilan olunur. 

a GE! SU: easz: 

/ 
\ 

ş 
--

z zeı_ ... 

a 

Kumbara ikramiyelerini 10 bin 
liradan 20,000 liraya çıkararak 

bir misli daha arttırdı &•• 

'" - 6 - s-1 o B ~ b l ... d ------- · ursa --tar ay ıgın an : 
~ Bu•~d~!~!.~~ş•~!;,; mJ kiraya verile5ekle~; yıllık m~~ammeni _ 

hallesinde koh\•e çıkmazında 4 Teferrüçte tarla 2oO kuruş 
numaralı ev acele satılıktır. Al· Tatarlarda bahça 2000 >) 
mak ve görme isteyenler : Altı Acemlerde tarla J 300 n 
parmak caddesinde 106 numa- Mer'a yeri » 1009 >> 

rada Bav Ali' )·e baş vursunlar. Uraya ait yukarda y~zılı bahçe ve tarlalar; 2 - 12 - 935 1 

nde pey akçalarile beraber 
Bursa sulh hukuk mahke
mesine gelmeleri ve bırak· 

ma 6- 1 - 930 tarihine ras. 
Jayan pazartesi günü saat 
14 de bursa sulh hukuk 

l 

t !n itibaren bir ay içinde puarhkla ve iiçer yıl müddet e 
ist~klisine verHeceği ve şartları anlamak için uray Muha 
sebesine muracaat edilmesi Han olunur. 1 ~ t 

4 l321 kilo arpa alınacaktır; 
ı Uray hayvanlarına yukarda yazılı mikdardQ arpa açık 

' eksiltme müddeti on giin ıızatılaralc ı 2 - 12-935 perşer.be 

Evkaf Direktör ... 
lüğünden: 

Ka vaJı ve kepezJcr 
nıahaUesinde ''a1<fa 
ait iki ev kiraya veril
n1ek üzre ( tc)) gün i~~i
n , ı çı '< artırnıaya kon-
rnuştur. 13- J 2-fl35 
cuh ıarteşi günü saat 
onda ihale edile..:ektir. 
tutmak ve görn1ek is
tiyenleri n evkaf idare
sine gelnıeleri. 12-7-ı,. 

DOKTOR 
A. Adil 

Göz hastalıkla 
rı mütehassısı 
istiklal caddesi No ( 86 ) 

lier gün hasta kabul 
ve tedavi edilir. 

AA* n 

~•wowwwwww 
Bursanın iğdir köyün: 

den ali osman oğru hüseyin 
ve kAmH karısı fatı.na ve 
kAmil kızları seher ve bal! 
de ve fatma ve kamil oğlu 
küçük mehmet emin beyin· 
lerinde müşterek olup ke· 
bili taksim olmadığından 

şuyunun izalesi için satıla
rak bedelinin hissadarların 
hisseleri nisbetinde . paylaş. 
tarılmasına Bursa suıh hu· 
kuk mahkemesinden sadır 

odasında yapılacağından a1 -
mak ist iyenlerin o gün me
zkur mahkemede hazır bu-

günü saat ı) te üstermesi yapılacaktır. istekliler, şartları 1 , DOKTOR 
Junmaları ve ş ı:ı rtname tari

hi ilandan itibaren herkese 
açık buJunc uju ve o gün 
artırn~a bedeli ~ayn ~n· 

kulun mu hak men kiymetf · 
nin yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde son ar· 

;rnlan1ak için her iş saatınd ı Muhasebeye ve üsterrne sa ' 
atından önce 163 liralık muvakkat teminat makbuzu ''eyu ' 1 Ahmet Selimi 
banka mektubu ile Uray komsiyonuııa g "' lsinler. ı - ı [ KARABONCUKJ 

tırmanın taahiidü baki kal· 
olan ve mahkemei temyizen mak üzre artırmanm on beş 
musaddık 19-7-935 gun gün daha temdit ile 23 t-
ve 935-1761 numaralı ila- 936 tarihine rastlayan per· 
mla karar verilen adı ge- şenbe günü" aynı saatta ga-
çen iğdir köyünde sağı ha- yri menkulün en çok artı-
fız emin solu celal ve ha· ranın ihalesi yapılacağı ve 
san evleri ve kismen dağı- bu bapte bir gün itirazı ol· 
lık arkası kısmen ali beşe- anların yirmi gün içinde 
ler ve abdi oğlu ahmet ve evrakı müsbite ile bildirme· 
kısmen dombaycı oğlu ibra- leri aksi surette hakları 
him vereseleri önü yol ile 
mahdut beşyüz lira kiymeti hpu kütüğü ile sab't olma· 
muhakineli ve (27> kapu dıkça satış bedeli paylaş· 
numaralı bir ev tarihi ilan- masından hariç bırakılaca: 

, __ .._. __________ ....., ___________________ ..._ .......... İİİİnl:._.--. ..... 

j Bursa Nafia su 
işleri Müdürlü
ğünden: 

ri dal resinden \'eri İ t· ce
kt i r. L\tuvakknt ten1i · 
nat 1 194 lira 86 kuru
ştur. istekJilerin tuklif 

14 Birinci kanun nıektuplar ı ve en aşa· 
9;15 cunıa ı tesi günü S· 

aat 11 de l3ursada Na-

fia hakanlığı birirci 
daire su işleri binasın 
da eksi ltn1e kon1si yonu 
taraf tndan ( l 5931. !t()) 
lira keşif bedelli (nilü
fer çayı feyaza·n ına 

karşı nıuva kka t h tbir

ler İr şaatının ) kapalı 
zarf usulil c eksiltn1csi 

ğı yirmibin liralık işi 
n1uaffakiyetfe yaptığı· 
na ve ehliyeti fenniye-
si olduğuı e dair vesi· 
kalarını 14 birirci ka
nun 03G cun1artesi gü· 
nü saat 1 O a kndcır bi
r inci daire su işleri 

nı üdürlüğüne vermele-
ri lazımdır. 4-6 

dan itibaren otuz gün müd ğı ve belediyeye ait delta· 
detıe laçık artırmaya çıka- liye rusumu ve ihale karar yapılaca'<tır şartoan1e Diş Tabibi 
rlldığmdan talip ohmlarm pulu ve teskere ve ferah . ] . I 

[11 0.1... hu fı sa ı H şfi ye 
kiymeti muhamminesinin harcı alıcıya ait olacağı il· - Ed • R •• d .. 

Nasuhpaşa Hamamı 
sokağı No. ıs 

Her türlü hastalıklar muayene 
ve tedavi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 

Sayın ahe limi:ze bir l\tzmet 
olmak üzere pazartesi ve 
peıembe günleri muaye. 

ı ne ücreti : 
ı 

ı •• .?2.~~.~!!! •• 
------------DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen _Mütehassısı -. -

Muayenehane : 
Bi:ılm Matban k:ırtısı No. 30 ... ~ 

Hastalarını hergün kabul 

eder . Telefon 64 

W'WWW'WWWWWWWO 
yüzde yedi buçuğu nisb~ti· An olunur. par~ısız o)arak su işle- ' lp UŞ U 
·-....------------~--llml"!"---....--------._,,~"'!"!""'----~--.-.~,__-.~!""!""------=-.!'"...-~--~----------_...<?.'J:ll:~no:!"~~~--~·~·.;.;.;;.~51U3$===----'!!!'!'!"!!!'"'!!"'._. ____ ~~""!!!!!!!"'!!'!!!!~-

·ı--,-~-S U_K ... ~U--T---ı· =-:ı 
r • Ro.ı.nan ı 

1 
A. Turgut ı 

L------------~ ---ss---
Olmalı zonklayur, yere yJkıl · 
mamak fçün kendini zor zapt 
idtyordu. 

Ôlgüa adımlarla lkincl ka
. ~ ta çıktalar. kapu aralıktı. İki 

Wfll gibi içeri aktılar. Boı 
Ye ICaranhk koridorda duralda· 
dıkları zaman madam solda· 
ki odaya seslendi: 

- Sürpik , ka dışarda 

ıelki mlsaff gelmJıtir. 

Sonra ilerideki odanın ka· 
pusunu açarak miaaffri içeri
ye aldı ve kendisi ~örpiğin 

oda11na girdi. Biraz soora 
Sörpikle beraber misafirin ya· 
nına geldikleri zaman madam 
çatlak bir seıle Surplği tak
dim etti: 

- Patron Sörpik ... 
Sonra madama döndü: 
- Siz o mf'sele hakkında 

laf edersiniz ben gideyim hay· 
konuı aıağıda dır. Bekleor ... 

Dııarı çıktı. 

Surplk kırkbeo elli yaıla
rında tahmin ediln fakat genç 
görünmek içün çok boyanmıı 
makyajla bir ermeni madamı· 
idi. Cinsine has bir fekilde 
dudaklarının ve çenesinin ke. 
narlarını süsleyen bir kaç si
yah kıl, ona bir kadından zt. 
yade köse blrerkek manzarası 
veriyordu. İri ve ş oman vücu
dü, tırabzan parmaklıklarını 

hatırlatan gayrı mütenasip ka · 
im ve dolgun bacakları Ozerin· 

1 

de güçlükle duruyor, genlş ve 
ya)•gın çehresi peri masalla· 
rındaki dev analarını hatırla· 
tıyordu. 

Ağır adımlarlarla misafire 
yaklavtı. Elinden biç eksik 
etmediği tek gözlüğünü gözü. 
ne tutarak onu iyice süzdü. 
Sonra tuhaf ve biçlma;z bir 
reveransla selamladı: 

- Sefalar getirdiniz ıeker 
zadem. 

Adam dalğm ve düıürıceli 
bir tavurla 

- Sefa bulduk madam. 
Dedi. 
- Ne Emredonunuz? 
- Estağfirullah .. biraz evel 

, ki madama arzularımı söyle· 
mfştim. ihtimal si'ze bundan 
bahretınitlir . 

- He ctmi§lir. Fakat bil· 
mem ki ne edeceğiz. O gızı 

§U Takke angaja etmf§1erdfr. 
bir Eeat eadar bu İf gabil de
ğildir. 

Ynşlı ndsm titredi. Bacak· ı 
lan tutmayordu, Koltuğa yı. 

ğıldı. Sonra ölgün bir sesle: 
- Ang3ja ha? .. dedi .. an· 

gaja .. peki ben bekleye bi
lirim. 

- Beklemekde birıey de
ğil,. Lakin . 

Durdu . Oüıünü)•ormüş 

gibi onunc baktı . Sonra 
adama dönerek: 

- Bıı gızdan vazkeçseniz 
olmazını? dedcf, bende ondan 
dı ha güzel daha gıyak mal· 
lar var, Hele dur. 

Kalktı. masa üzerinde du • 
ran küçük bir albumı aldı aç · 
t misafire untarak devam 
etti : 

Pa<lı. Sonra ölgün sesine can· 
lı b!r ahenk verme~e çalııa-
rak cevap verdi: . 

- Bunlar da güzel madam 
Fakat ben o kızı istiyorum. 

Madam bu muannit müı · 
teriye ıöz dinlete miyeceğlnt 

anlayınca ayağa kalktı, TuhaJ 
bir ta vur la hnkikatı soyled.t· 

- Ah ıekerzadem bu gız 
her ke§le gonuımaz. Buraya 
arftda anada gelir. Bazen is
terse erkek ilan galır.. kendi 
ıızmuz deilldir zorlayalım. 

Hem o gençler ve körpe kör
pe deliganlılar ilanl hoı beı 
edor ... Bakalım ıeni isteye· 
cek? He? 

Birer ateş palazı gibi di
magmı kavuran bu kelimeler 
yn~lı adamı bir ölü haltne 
getirmf§ti Reogi sap sarı ol· 

- Bir kcret şuna bak ilik 
bibi Hele şu ~smer güzeli. Cı
yak garıdır. Ya hele bu da ha 
on altı ya yeni baımııtır . 
Bıngıl bıngıldır .. 

Yaıh adam. Sert ve asbi 
bir hıılde albümü alarak ka · 

, muı. Gözleri ~üyümüı nazar· 
lan tutufmuıtu. Son gayretini 

- Bitmedi -


