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Habeş 
On bin 
Bursa kültür 
durumunda 
zorluklar •• 

.. ,er sene göğsümüzü ka· 
bartacak bir artımla ço· 

lalan bilmek ve öğrenmek 

isteklerinin dileklerine cevap 
vermek fçin hatu lı müıküller. 
le karıılaıan devlet teıkilah

mızın Bursa bölgesindeki ü
rünleri de diğer ellerdeki sı
kıntılardan daha az o\mıyan 
üzüntü \'e güçlüklerle çarp § 

maktadır. 

Birinci pilaoda elde tuttu

ğumuz \'C ~imdılik yurdumu' 
için en önl'mli olan ilk öğre

ni~ devresini üstte tutar ve 
bunu Bursa çevresi ihtiyaçla· 
rma göre mütalaa edersek 
en baıta okul binalarının her 
cepheden kif ayetl'izliğine, üs· 
telik yavrularımızın sıhat ve 
hayatlarına karıı kıyıcı ve a· 
tlelerine göre de matemli bu· 
luruz. 

Hele bu çevreyi biraz da
ha kOçültür; kasaba ve ıehir 
okul binalarını göze alırsak 

hakikaten çok acıklı tablolar 
kar1111nda kalırız. 

Bir çok köylerimizde okul 
ihtiyacını her iıte oldufu gl· 
bl ıehtrlllerden ustte gelen 
köyl6lerimiz mümkün olduğu 
kadar baıarm11, ıehrio ihU
yacı aksine öğretmensizlikten 
sızlanırken Bursa tarı elinde
ki öğretmen ve okuru yerleş· 
tlrecek değil ıöylece baıları· 
01 sokacak bir yer bile bula· 
IDfmaktadarlar. 

Elde eıklden kalmıı bir 
iki mektep blnaıma cebri se
bepler yüzünden yerleıtirilen 

iki üç mhli çocuklarla bun· 
lar da mektep halinden çık
mı, birer çocuk yı~ım sığ.na. 
ğı halini ehnı~lnrdır. İki sene 
evci yapılnn bir yeni binayı 

dııuda tutarsak Burs ı şehrin 

de ilk okul f rlını t ıoş.ynn 

tek binamız yoktur. Uydur· 
mn evlH, \'C medreseden çe· 
virme yerleri hesaba kat
mak değil miicad~leyi o b in"· 
lara kıtrşı nçll~ınıtzJ,m \"e 
ya vıularımızı onlardan koru 
rn8k fçin ç ırelf"r aramnk nlf'c 
huriyetınde kaldığunızd"n var 
lıklarını bilP. ttkrarlamayı is 
temiyoruz İ gill katların çok 

candan ve geceli gündüı:lii 

uğraıma ve fstelderini hüs
r nn!l geçiren madrltP, imkan 

sızlık karş•s nd" bu derd~ f'I 
bağlayıp bakmak çok ııcıdlr 
Hakikatı tel<rar H·raf ede· 
lim ki : bu duygu ve gere&i· 
ni yapmakta ve yaratmakta 
köylülerimiz bizleri çok geri
de bırakmıılardır. Vilayetiml· 
zin bir çok köylerinde yap1-
lan ilk okul hinaları; köylüle 
rin devrime inan ve istek a
bidesi olarak köyü ıöılemlı· 
tir. 

Her vesile ve fırsatta gö
zümüze batan eskilikler ve 
dGıüklüklerle savaıtığımız bu 
-De•amı 3 tıncQ yilzde -
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Binlerce ltalyan askerinin irtibatları kesildi 
Eritreye giren Habeş ordusu bir 

ltalyan kolordusunu çevirdi 
Ankara 15 ( A A ) İtalya . Hnbfş harbı 

etrafında bugün gelen en son lrnberlere göre : 

Habeş kıtantı şimali şul~i ceplı.:sinde Fraıısız 

somalfsi şimalfndcn Eri!r1•ye giı ere it Mus ı Ali 

, dağı cenubundal.i İt h n k ... !o&ılu<;!•nun h3llı 

m,:;,;j ricatmı kesm"ş'crdır. Jfov. r. .j•rsı ven'iyi bu 

.~ h bere binlerce ltaly.ın a~herit in iıt:s"1lh<lrt l<e. 

Rt.t!l Sr:ymun lerile irlihallarmın k~ s ldıi! ni iln ve f'tme 1(lt dir. 

Habeşistandaki seferberlik bitti 
Yeni Hab€ş askerleri nıevzileı-e yerleşiyor 
Ankara -15 ( A.A) Bir Adis Ab!bf\ telgrafı: G~nel sefer

berliRln bitmiş olduğunu bildırmekte v.e el nıııe-ldedir ki : Mİ· 
hiro as'<er kuvvetleri kendilerine gö~t~rilen m~vz1le. i lulm § 

!ardır. Bunlar cephelerde bulunan terk~üllerle Ll1leştırilmiş
lerdlr. 

Habeş ordusu taarruza hazırlanıyor 
Adis Ababa 15 ( A.A) İtalyanlara karşı taarruzda bulun 

mak için bütün hazırlıklar yapılm11tır. Habeş kıtaatmm hafta 
baımda harekete geçmelt:ri beklenebilir. 

10,000 ftalyan yaralısı 
Ankara 15 (A. A.)- Porhaitten verileD bir hııb ;!'de yaralı 

ve haıta olarak (on bin) İtalyan askerfn1n Süveyş kanalından 
Akdenize geçUAt bıldirllmektedir. 

İngiliz gazeteleri zecri 
tedbirlerden memnun 

Londra 15 (A. A.) Bütün İngiliz gazeteleri zecri tedbir· 
lerin tntbikma bailanma~ı dolayııile yazdıkları makalelerle 
memnuniyetlerini göstermehte bulunuyorlar. _______ ... _. ______ _.._..,. __ _ 

.. ~ovyet- Türk spor teması 

İstanbuldaki Fut bol 
İlltanbul, 15 (A. A.)- Son·et Rus}'a tnlumı ile ulusal futbol 

takımımız arasın dl\ bugün fı;tanbuldoı yap.l rn futb:>l mıçı tki 

ikiye beraberlıl~'e b:tmıştir . 
• 

T-: 0 k Yp.ıılr nj 
da a emi tecavüz paArt 

Tahnn 15 (A. A) - Trthıan lan verilen bit' h"ber,:c; l"nı 
guetderioin Türle.iye-İran ve Ir~k nraaın<ln hlr al· ai tecn· 
vliz paktın n iınzasını kıı.ıaı.çıA !mr~ lam'lkta ol dul l trı b l lirıl· 

mekted r . 
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Gaıctcmizde h~r sabah j 

vel düny1da oltıp b lcn1crı 

öğrenencbiH(~İiniz . 
ilanlarınız1 her gün çıkan 
8aıetemize vermek kendi Gi 

menfaatmız icabıdır. 

Gazetemiz 

100 
Paradır. 
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PazJr gen ·t 
nuL~s s.::y.ın1 

Sabaha karşı 

Bursa 
Yazan : Musa Ataş 

YARINKİ SAYIMIZDA .•. 

Yeni bir dünya harbi mi 
Ankara 15 (A. A.)- Danimarka dış bakanı dün radyoda 

verdiği söylevde; Habe§istande geçmekte olan kanlı hadiselerin 
1918 de bitmiş olan genel harbın devamına aebep alabilece
ğini 1.öyleyerek böyle bir felaketin önü ahnabileceflni ümit 
ettiğini ilave etm;şur. --------"--·--- .... --

Habeş orduıunda makineli tüfenkler 

İtalyan topçusu mevzie giri)·or 

w---~·-·-·-·-,-~~-----
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lta!yan - Hııh e§ hnrbından bir intiba 
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Panafrika 

23 - 9 - 935 tarihli Neue Zür
cher Zeitung " Münib ,, den. 

Gazetenin 
Eylül tarihli 

özel aytarı 2 
Cibutiden yazı· 

yor : Biz bu ıatırları yazar
ken, Habeş • ltalyan anlaş
Mazhğı hakkındaki kararlar, 
verilmek üzeredir. Bir kaç 
gün içinde eskiyecek olnn bir 
takım hadiselerden bahs6de. 
ceğimize, Cibutide kisa bir 
zaman için bulunuııumuzdan, 
yetkili ve tarafsız kimseler 
yanında her zaman aktüel 
kalacak meseleler hakkında 
malumat toplamak suretiyle 
istifade etmek istedik. Son 
haftalar içinde Panafrika ha· 
reketile Habeıistan ııyasası· 
nın ilgileri hakkında bir ta· 
kım heveskar yazganlar tara· 
f ından haylı yanlıt iddialar 

' ortaya atıldığmdan, bu mese· 
leyi ilk reportaj'nnızın mev· 
zuu olarak ele aldık. 

Birinci Haile Selasiye 1916 
yılında diplomatik becerikliği 
sayesinde meşru kral Lidj 
Yassu'yı tahtından indirerek 
bundan beş yıl evvelde Ne-
güs tacını 
becerikli 

giyen, bilgili ve 
hükümdar olarak 

tanıtılmıştı. Bununla beraber, 
son zamanlara kadar, Habeş 
kabileleri içinde en çok sevi
len ııahsiyet Lidj Yassu idi. 
Kendisi, Haile Selasiyenin ta
mamile aksi olarak batından 

tırnağına kadar savaşçı, hey
betli, atılgan ve ınüttemmel 

bir binicidir. Bu vasıfları, o· 
nu ancak savaşdan hoşlanan 

Habeşlilere sevdirmışti. Bil· 
hassa hıristıyan • kupet dinin-

den çıkarak müslimanlığı ka· 
bul ettikten sonra, umumi
yetle islam olan boyunduruk 
altındaki kabileler tarafından. 
dan iyi bir gözle görül. 
meğe başlamııtı. Fakat bu 
din değiıtiri,, onun akibeti 
üzerinde kat'i bir rol oynadı. 
Gerek İngiliz hükumeti ve 
gerek patriki lskenderiyede 
bulunan kupet kilisesi, Ha. 
beıte islamlığın yayılmasını 

i stemediklerl için, Lidj Yas 
ıunun tahttan düşmesini ayni 

Afrikada Avrupa 
Sömürgeciliği 

Tasavvur edilen İtalya se
ferini mazur göstermek için 
İtalya Basını tarafından orta
ya atılan sebepler arasında, 
İtalya yarımadasına sıkııan 
milyonlarca insana deı hal yer 
bulmak zaruretinden bahso
lunduğunu görüyoruz. 

Fakat İtalyanın.ümitlerinin 
suya dü§mesinden korkulabilir. 
Masahai sathiyesi takriben 
( 9000,000) kilometre murab· 
baı olan Habeııiştan, Afrika 
sömürgelerini Jıgal ettiği ala
nm takriben yüzde 40 mı ter 
kil eder. Afrikanın bir çok 
kısımları gibi Habeıistanın da 
bazı yerleri, .Avrupalıların ya 
şamalarına el veriıli değildir. 
Göz konulan yaylalara gelince 
bunları Afrikamn diğer böl
gelerinden daha müsait olmak 
şöyle dursun, belki be yaban
cıların yaşamasına daha az 
el ver itlidir. 

z:;:u 

şiddetle istiyorlardı. Vaktirıi 

anlayan Haile Seli.siye, lngil. 
terenin ve patrikliğin yardı. 

mile nihai darbeyi indirdi. 
Fakat Haile Selasiye'nin 

tahta çıkmasiyle dinsel ve 
ırksel mücadeleler şiddetlendi 
Habe§latanla İtalyanın arasın· 
daKi durum, ıon aylarda kö • 
tüleıince Haile Selasiye'nin 
ilk ifi, egemenliği altında bu. 
lunan kabileler arasında müm· 
küo olduğu kadar tam bir 
ahenk temin etmek oldu. 
Kendısini Habe§lilere kar§ı 

gelecek savaşın büyük ku
mandam, müslümanlara da, 
boyunduruk altında bulunan 
kabilelerin koruyucusu, beyaz 
mütecavizlere kar~t açılan 

mücadelenin sancakdarı ola· 
rak tamttı. 

Afrikadan bütün beyazları 
kovmak ve siyahların eman· 
sipasyonunu temin etmek ama
cıle uğraşan Panaf rika hare
ketine birdenbire büyük te
berrularda bulunmak suretile 
sempatisini belli elti. Bu su
retle Habe§istan savaşına, si
yahların beyazlara kar~ı açh
ğı bir mücadele şeklini ver-

ç-ı---S ...-K----~-ı. =~ 
1 oman 1 A. Turgut 1 
1 1 i l ı _____ ...... _____ ...... """_ ........... 
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Bir çare bulamadı, dudak 
larından ruhsuz bir ahenkle: 

-Peki yenge, kelimeleri 

döküldü. 

Genç kadın minnettar bir 
tebessümle teşekkür ederken; 
biraz evvel yeis ve kederle 
solan çehresinde sonsuz bir 
neı'e dalgalanıyordu. 

Masa başına toplandıkları 
zaman Haydar yanındaki san. 
ılalyayı Nüzhet'e iıaret ede. 
rek: 

-Sen şöyle gel Nüzhet, 
diye yanına çağırdı; burası 

dereye kar§ı.. Daha enfes •• 
Hah şöyle .. Oraya annen, ıey .. 
Pardon.. Yengen otunun ki; 

semavere yakın olsun .• 

Nüzbet'in gözlerinde bir 
alev parladı .. Dimağında bir 
şim§ek çakh. Anne!. Oh, bu 
bir fırsattı.. Genç kadını dar. 
belemek, üzerinde müthiş bir 
tesir bırakan kuvveti kırmak 
ve yıkmak icin bulunmaz bir 
fırsattı.. Anne!. Güldü • Sonra 
sakin ve heyecansız görünme
ye çalııarak: 

-Amuca, dedi, biraz ev
vel ne güzel yengem için anne 
dediniz.. Ne olur müsaade et
senizde ben de Nermin gibi 
yengeme anne desem.. Hiç 
olmazsa bu suretle senelerden 
beri hasret olduğum bir ke· 
itmeye kavuımuı olurum. 

Dağcıların oteli 
ve parti başkanı 

Dağcılar için hükumetle 
partinin yardımlarına dayana
rak Uludağda yaptırılan yeı;i 

otel bitmiştir. Parti ilbaşkanı 

sa~·lavımız Sadi Konuk dağ 

kulübü başkanı Saim • Altıok 
ve idare heyetinden Tayyar 
Akkeekinle Uludağa çıkarak 

otelin yapısını gözden geçir· 
mitlerdir. 

Bir doğum 
M. Kemalpaşanın Çaltılı 

bük kamunbayı Ridvan Kip 
Uralın bir oğlu dünyaya gel 
miı, yavruya Yücel adı ve
rilmiştir. 

Ana ve babaıını kutlarız. 

Odun, kömür 
meselesi •. 

Son günlerde çarşıda odun 
ve kömür bulunmadıği hak
kında bazı şikayetler almaya 
baıladık. Dün orman direk· 
tör vekilinden bu hususta ma 
lumat almak istedik. Fakat 
İnegöle gitmiş olduğundan a. 
lamadık. Ancak tahmin etti
ğimize göre: Odun keıiminfn 

memnu oluıu bu durumu do
furmuı tur. Gene zannettigi
mize göı e kesim için muay· 
yen bir müddet verilmiş ola· 
caktır. 

Mamafi bir çokları şimdi· 
den kok kömürü almaya baı• 
lamıılardır. 

meğe çahıır iken hayret uyan· gerektir. Bu hareketin en ö. 
dıracak bir ~abuklukla, mem nemli esaslarından biri, zenci 
leketin içinde birbirine 'aksi lertn emansipasyonu olduğuna 
ceryanlar arasında köprü kur- göre, günün birinde bu cer-
mağa ve halkın kendisine icar- yanın Habeılerin aleyhine çev-
şı beslediği sevgiyi arttırmağa. rilmesi kabildir; çünkü Habeı· 
muvaffak oldu. Eski bir Ha. ler kendilerininin zenci olma· 
beş nazırı, bize Haile Sel asi- dıklarını iddia ederek mem· 
yenin yıllardan beri istediği l~ketleri içinde bulunan zenci 
bir ıeye ıu son aylar içinde kabileleri, gayet tabiii bir su. 
nail oluverdiğini .,temin etti: rette esaret ve tabiiyet altına 
bu da: halk tarafından haki• alırlar. Bunun için İtalyanla-
katen sevilen bir hükümdar rın sık sik iddia ettikleri ve 
olmaktı l Alman gazale ve kitaplarında 

Bize anlatıldığına göre Ha yazdığı gibi, Haile Selastyeyi 
ile Selasiye esas itibarile Pa~ Panafrlka haraketinin başı le· 
naf rika hareketinin bir mü- laki etmek doğru delildir. 
mesaili oimıktan çok uzaktır. Panafrtka ve Habeıistan' bu 
Bunun ı:ın kafı derecede fa. gün balyan a11ğlarına karıı 
na tik degıldir. Yalnız çok so. açılan sa vaıta müttefiktirler, 
ğuk kanlı bir diplomat olarak, fakat sonra birbirlerinin düı-
muhtemel bir savaı halinde manı olacaklardır. 

halkın rarasında birlik temin 1 Habeşistan ve Kayseri 
etmek için bu hareketten is· 
tifade etmeğe çalıııyor. 

Diğer taraftan İtalyan-Ha
beı anlaımazlığı, Panafrika 
hareketine muhzzam bir kuv
vet vermektedir. Bu hareket 
Negus'a iltihak ederek, onu. 
Afrikanın hürriyetini müdafaa 
eden bir adam olarak tebcil 
ediyor. Fakat bu sırada Pa. 
nafrika hareketinin Haile Se
lasiye'yi hakikiğ önder değil, 

ancak bir propaganda aleti 
telakL i ettiğini unutmamak 

Bu niyazkar ricadaki mak 
sahn ne olduğunu bilmeyen 
Haydar üzüldü ve mütfik bir 
sesle: 

-Hay hay çocuğum, dedi 
o da senin bir annen demek
tir. Hem emin ol ki; Nüzhet 
seni bir evlat gibi sevmiıı ve 
bir anne gibi bağrına basmıı· 
tır. 

Sonra Vediaya dönerek: 

--Öyle değllmi Vedia? 

Diye sordu. Genç kadın 
cevap vermedi.. Bütün kanı 

çehresinde toplanmıı, kıp kır. 
mızı olmuştu.. Bu son darbe 
hepsinden fazla gelmiı, onu 
periıan bir hale ıokarak ade
ta dilsiz yapmııtı. 

Kahvealtı derin bir sessiz. 
lik içinde geçti ve Vedia hiç 
konu§madı, dütündü ve so
murttu. 

Masadan kalktıkları za· 
man, bir f ıraatını bulan genç 

Kayseri Kombinasının açıl 
ma töreni münasebetile Mos
kova ve Türkistan gazetele
rinde çok önemli makaleler 
yazılmaktadır, Hunlarda Sov· 
yeller birliği endüstri Asbaka. 
nı Piyatakof salgıdının Türk 
ulusu tarafından samimane 
kabul edilmesi ve Kayseri 
kombina~mın Türk-Sovyet do
stluğunun bir temel taşı ma
hiyetinde olduğu işaret edil· 
mektedir. 

Kari Radek Habeıistan ve 

kadın, çeşmede ellerini yıka· 
makla meşgul olan Nüzhet'in 
yanına sokuldu. Baıtan basa 
hicran ve sitemle dolu bir 
sesle boğulur gibi: 

-Çok hainsin Nüzhet!. 

Diye inledi. Çehresinin bü 
tün çizgileri derin bir iltirap
la takallüs etmifti. Bütün vu• 
cudu --titreyordu. Gözlerini yaf 
bulutu sardığı zaman taham
mül edemedi, periıan bir hal
de içeriye girdi. 

Nüzhet bir heykel gibi 
hissiz arkasından bakıyor, çeh 
resinde sabit ve cansız bir te 
besııüm dalgalanıyordu. 

* ;j( 

* 
-Bu taraftan Nüzhet! 

Genç kadın eliyle gökdere 
boğazına giden sokağın dik 
yokuşunu ifa.ret ediyordu. 

- Terziye gidecek değil· 

miydik? 
-Eveti 

Yeni tecim 
Odası binası 

Eski İpek hamuda yapıla
cak olan tecim ve edüstri o
dası binasının ihalesi aym 
yirmi beşinde yapılacaktır. 

Köyde f •brika 
Orhangazinin Sölöz kö. 

yünde bir zeytin yağ fabri· 
kası kurulmuıtur. Fabrika 
it\emeğe başlamııtır. 

Pathcan İhracatı 
Bu yıl ıehrimizden Suriye 

ve Filietfne gönderilen Şefta
liden mada muhtelif merkez 
le re patlıcan da sevkedilmif • 
tir. 

Bir otöbüs kazası 
Dün Pirinçbanı civarında 

manevra yapan bir otöbüı 

bir ihtiyara çarpmıı ve yara· 
lamı ıtır. Yaralı hastahaneye 
kaldırılmııtır. 

= 
Kayıeri baıhğı altında yazdı

ğı bir betkede Habeılstanın 

fimdiki durumunu Türkiyenin 
istiklal sa vaııodan evvelki du 
rumu ile karıılaıtırarak diyor 

ki: Afrikada 50 senedenberl 
süren Habeıiıtanı (yani Af
rikanın tek müstakil devletini) 
müıtemlekeleıtirme hareketi 
ile Türkiyenin 300 yıl ıüren 

müıtemlekeleıtirilmeei arasın

da bir mukayese yapmak 
mümkündür. Türkiyenin eıskl 

müstemleke durumundan yeni 
bir istiklal çağma kanlı bir 
savaıla ulaıması onun ayni 
zamanda Arsıulusal bir if bir 

liğine katılmasını da temin 
etmiştir. Vakıa okuyucular 
kültür ve teknikçe gellıme yo. 
lunda büyük adımlarla ilerle
yen Türkiye Cumhuriyeti ile 

yarı vahıi ve belkide yarın 
Avrupanın bir müstemlekesi 
olmaya namzet bir habeıiıtan 
krallığını mukayese etoıemı 

cür'etli bulacaklardır. Fakat 
eğer biraz geriye bakarsak 
daha yirmi bet sene evvel 
Türk ulusununda her taraftan 
Avrupanın lıtirmarcı kurdla· 
rile ıarsılmıı olduğunu ve U· 

lusun bunların istismarından 

-Devamı 3 üncü yüzde-

-Peki ama, bu yol •. 

K11a ve 1revrek bir kah
kaha ıözünü kesti. Vedia it· 
vekar bir eda ile gözlerini 
ıüzerek gülüyor, ateılt nazar
larla Nüzheti adeta Hopnotiıe 
ediyordu. 

- Bu yol çağlıyana gitme
yormu Nüzhet? 

-Evet! 

-- O halde bizde çağbyana 
gidiyoruz! 

- Ya, terzi? 

- Terzi mi? 

Genç kadın ikinci bir kah 
kaha fırlattı ve: 

- Terzi bir bahaneydi ço· 
cuğum! 

Kelimeler dudaklarından 
baygın bir ahenkle dök61üyor, 
nazarları gittikçe derinleıerek 
ıönüyordu. 

- Bitmedi -
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EDEBIY AT SÜTUNU 1 

Madam Luneau vakası 

Sulh hakimi, iri, bir gözü 
kapalı dtğeri güç hal ile açık, 
gayri memnun bir tavırla fi· 
kayetçileri dinliyor. Bazan 
reyini önceden tahmin ettiren 
bir nevi homurdanma göste· 
riyor ve sorgu sormak için bir 
çocuk kadar ince sesile sözü 
kesiyor. 

M. Yoly nin arabacı M. 
Patitpas aleyhinde çift sürer· 
ken yanlııhkla yeri değiıtiril· 
mit olan bir tarla mevzuuna 
ait bir davasını karar altına 
almıı bulunuyor. 

Kilse muhafızı ve hırda. 
vatçı Hippolyte Lacour'ın Ant· 
hime İsidore'den dul kalmıı 
olan Mme Celeste - Cesarine 
Luneau aleyhindeki davasını 
çağırıyor. 

Hippolyte Lacıur kırk beş 
yaıındadu. Uzun boylu zayıf, 
kilise adamı vari hatlı ve 
uzun saçlıdır. Ağır usandı· 

rıcı ve cırlak bir sesle konu· 

ıur. 

Mme Luneau kırk yaıında 
görünüyor. Pelvan yapıh ol
duğundan dar ve yapııık el
bisesinin her tarafını ıtşiriyor. 
Kocaman kalçaları, önde ta
ıan bir göğüs ve arkada me· 
meleri kadar yağlı kürek ke· 
miklerini tutuyor. Genit bo· 
yununa hatları çıkıntılı bir 
baı dayanıyor ve kuvvetli 
aeı•, kalan olmaksızın, cam· 
larla kulak zarlarını~ titreten 
notlar çıkarayor. Gebe oldu
ğundan dağ glbi kocaman bir 
karın gösteriyor. 

Lehindeki ıahitler sıraları· 
ın bekliyorlar. 

Sulh hakimi davayı açı· 

yor. 
- Hippolyte Lacour dava_ 

nızı bildirin. 
Ştkayetçi söz alıyor. 
-· İıte, hakim bay. Dokuz 

ay olacak ki bir akoam Ange 
luı'u çalarken Mme Luneau 
beni bulmaya geldi ve bana 
kııırhğı ile alakadar vaziyeti
ni bildirdi .•. 

Sulh hakimi.- Daha zi
yade açtk olunu:ı, rica ederim. 

Hippolyte. - İzah ediyo• 
ruın, hakim bay, bir çocuk 
1ıttyor ve müdahalemi talep 
ediyordu. Güçlük göstermedim 
O da bana yüz frank vadetti. 
lı kabul ve tanzim edildikten. 
•onra. bugün vadini reddedi
Yor. Bunu sizden talep edi · 
Yorum, hakim bay. 

S. H. - Birıey anlama· 
Yorum. Bir çocuk istediğlnimt 
aöyliyorsunuz? Nasıl? Ne ne· 
•iden çocuk? EvlAtlık ~dinmek 
içtn mi? 

H.- Hayır, hakim bay. 
Bır Yenisini. 

S. H. - Bu "yenisi,,nden 
neyı kaıt ediyoreunuz ? 

H. - Kr.rı koca lmlıiz gibi 
lnahk olacağımız doğurtula· 
cak bir çocuğu kast 
edıyorunı. 

S. H. - Beni pek hayret· 
le bırakıyorsunuz. Size bu dıı 
1loınal teklifi hangi maksi'.tla 
)•PabUir ? 

.. H.- Maksat bana yekna· 
--•rda " - d h be aorunme it akim bay, 
oı: de hareketine biraz mani 

um. Herıeyi heıaplamadan 

Yazan: Guy de Maupassant 
Çeviren: H. R. Akyürek 

hiç biroey yapmadığ,mdan 

sebeplerine nufuzu istedim. 
O da bana bunları saydı. 

Kendiniz ve benim gibi 
tanıdığınız Anthime İstidore 
tekmil servetini ailesine bıra· 
karak bir hafta önce ölmüş
tü. Parayı götürüp İf zıddına 

gittiğinden bir kanunşınas 
buldurdıı ve on ay zarfında 
bir doğurma vakasını öğrendi. 
Demek istiyorum ki şayet 

merhum antim izidorun ziya· 
ından on ay sonra bir çouk 
doğurursa mahsul meşru ad 
ediliyor ve ona veraset hak
kını veriyordu. 

Derhal alelacele neticeyi 
yapmağa karar verdi ve size 
söylemekle şeref duyduğum 

üzere hepsi de yaşayan ve 
ilkim Calvodos eyaletinde ka
nuni bir evlenme ile Victoiı·e .. 
Eliıabeth Radou ye bağlanmış 
bakkal Caen olan sekiz çocu· 
ğun metru babası olduğum

dan kilise çıkıtında gelüp beni 
buldu. 

S. H. - Bu teferruat lü
zumsuzdur. Sadede gelin. 

H.- Giriyorum, hakim 
bay. Binaenaleyh bana: "Eğer 
başarırsan gebeliğimi hekime 
isbat ettirir ettirmez sana yüz 
frank vereceğim. ,, dedi. 

Binaenaleyh onu hoınut 
etmek keyfiyetine koyuldum, 
hakim bay. Gerçek altı hafta 
veya iki ay sonra muvaffakı
yeti memnuniyetle öğrendim. 

Fakat yüz franğı isteyince 
reddetti. Bir turp gibi kopa· 
ramaksızm birkaç kerre daha 
istedim. Bana dolandmcı ve 
iktidarsız muamelesi bile etti 
ği aksi delili ona bakmaktır. 

S. H. - Bir diyf!ceğiniz 
var mı, Luneau kadın ? 

Mme Luneau- Bu adamın 
bir dolandmcı olduğunu söy· 
liyorum, hakim bay. 

S. H. - Bu iddiayı hangi 
delile istinat ettiriyorsunuz ? 

Mme L. (kızarmış, nefes 
nefese, kekelıyerek)- ~Hangi 

delil mi ? Hangi de Hl ? J çocu · 
ğun onun olmadığından başka 
bir delilim. Gerçek bir deli
lim yok. Hayır, onun değil, 

bakim bay.~ Ölü kocamın başı 
üzerine yemin ederim. Onun 
değil, 

S. H. - O halde kimin? 
Mme L. (Hiddetten keke· 

liyerek)- Bilirmiyim, ben, 
bilirmiyim? Herkesin, v:ıllah. 
Bakın , ift~ şahitlerim hakim 
bay. iıte hepsi. Altı kiti. On
lara ıebadet getirtin, getirtin. 
Cevap verecekler .• 

S H .. - Sakin olsun, Mme 
Luno, sakin olun ve itidalle 
cevap verin. Bu adamın, taşı
dığınız çocuğun babası .olma· 
dığından fiiphelenmenize han
gi sebepler var? • 

Mme L. - Hangi sebep· 
ler mi ? Bire yüz, iki yüz, beı 
yüz, on bin, bir milyon ve 
hatta daha fazla sebep var. 
Madem ki yüz frank vadi ile 
ona bildiğiniz teklifi yaptık
tan sonra, affınıza ~mağruren 
bakim bay, deyus olduğunu 
ve kendi çocuklarının da biri
nin bile ona ait olmadığmı 
öjrendtm. - Bitmedi-

H:lkknı Sesi 

Dünya duyumları : 

Babe~istan ve Kayseri 
-İkinci yüzden devam

korunmak için çarpışmaya ça. 
h§tığını görürüz. Yabanctların 
Türkiye kanunlarına tabi ol
mamaları (yani kapitülasyon. 
lar) sultanlar hükümett tara· 
fından tanılıyordu. Türk top
raklarmda Avrupa istimarcı

ları bankalarla, tröstlerle, de
miryollnrile ülkenin tabii sar
vetlerini emtp duruyorlardı. 

Hatta Alman sermayesi Tür
kiyeyi ekonomik bakımdan 

kendisinin tam bir sömürgesi 
gibi tamyordu Diğer taraftan 
eski Rusya, İngiltere ve Fran 
sa Türk topraklarının parça· 
!anması projelerini asırlardan 
beri hazırlamakta idıler . Çar 
Rusyası Türkiyedeki hıristiyan 
lan kurturmak ve lngiltere 
Mısır ile Hindistan yolunu 
Türk topraklarında bağlamak 

amacında idi. 
Dünya snvaıında i&e ta· 

mamen yaralanmış olan Tür
kiye daha onbeı yıl önce ade 
ta ölüm halinde yatarken 
mucize şeklinde bir erkinlik 
savaşma gidşti. Köle olmak 
istemeyen Anadolu köylüleri
nin çıplak göğüsle yaptıkları 

çarpışmanın sonu Türk ulusu· 
nun zaf eriyi" bitti. 

Bu kanlı savaşta Türk u• 
lusuna yardı~ elini uzatnn 
yeğane devlet Sovyet!er bir· 
liği oldu. Bu s;ı vaşın sonunda 
Türkiye kayıtsız serbest ve 
bütün haklara sahih bir dev
let olarak kalkmdı. 

A vrupanm altı büyük ka
pitalist devle\i son otuz beş 
yıl içinde (1876-1914) kendi 
müslemlekelerini 40 milyon 
mürabba kilometreden 81 mil· 
yon mürebba kilometreye ve 
müstemleke nufusunuda 273 
milyondan 523 milyona çıkar· 
dılar. Daha taksim edilmiyen 
ve müstemleke haline girme. 
yen Çin, Siyam, Afganistan, 
Habeılstan ve İran ülkeleri 
vardır· Fakat savaıtan sonra. 
ki l 7 sene içinde müstemle
lrelerde isyanlar baı gösterme 
si bunların bir gün elden çık· 
ması ihtimalini gösterdiğinden 
timdi Avrupa müstemlekelere 
sermaye göndermemekte ve 
oraları tabii iktisl!t sistenıi 

altında daha ziyade birer ham 
madde kaynağı olarak kullan 
maktadır. Mesela İngiliz pro

fesörleı·inden Sili djyor ki 
"müstemleke halklarının kül
tür seviyesi, İtalyan ulusunun 
geçen on dokuzuncu asrın son 
ruhundaki seviyesine erittik
ten sonra müstemlekeler ana 
vatanlardan ayrılacak ve bu 
ayrılışa hiç bir kuvvet karşı 

duramayacakhr. Bu halkların 
çoğu da kendi istiklallerini 
kendi kuvvetlerile kan ve ateş 
içinde istihsal edeceklerdir. 
Bu mücadele ise artık başla
mııtır." 

Bundan dolayı İtalya 1 Al
man ve Jopon gf yasetçileri 
şimdiden bu korkuyu sezmek
te ve müstemleke işlerinin ye 
niden gözden geçirilmelerini 
istemektedirler. Fakat bu müs. 
temlikeleri yeniden taksim 
meselesi yeni bir dünya sava• 
ıına ve yeni buhranlara sebep 
olabilir. 

Makalenin sonunda Kari 
Radek diyor ki: 

"Habeıtstan Avrupa ka. 

~--- - --------- ----- -- ---- - - -

Bursa "ültür duru
m nda zorluklar 
-Birinci yüzden devam

zamRnda en mühim savaş he 
defterimizden biri de devri
min öğrenme ihtiyacına ce
vap vermektir. Bu savaşta 

biz ~ehirlilerin köylerden ge. 
ri kalmnklığımız ve devlet 
eliı \ bunada çabucak çare 
bulmasını dileyerek seyırcı 
kalmaklığımız haldı bir dü
şünce ve istek olamaz. 

Bursalılar : Bu derde u
lusça bir çare bulmağa borç
luyuz. Yavrularımızı sıhhatlı 

ve neşeli olarak öğretme ça
ğını geçirmelerini önde tutup 
her ulusal borçta olduğ gibi 
bunu da bir yurd ödevi ha
linde ele almak ve geregini 
başarmak çok şerefH olduğu 

kadar pek kolay bir iş ola
caktır. 

İlk ba~ıırım olarak Bursa
nm üç önemli yerinde kura
cağımız beş~r yüz çocukluk 
ilk okul binaları Bursanm 
devrim gidiştndeki ilgisini kı. 
vançla anlatacak birer anıt 
olacakludır. Böylelikle yur
dun bu güzelim bucağını la· 
yık olduğu saygılarla andıra

cak birçok okullarla süsleme
ye muvaffak olmuş ve fırsat 
bulmuş olacağız. 

Bize her güzel işte öncü. 
lük eden ve Bursamızın gü
zel ve sevgili çehresine say· 
gılar toplamayı gaye edinen 
İlbayımız.dan ve cumhuriyet 
halk partisinin Bursa kuru
mundan bu işde de önçülük 
etmesini dUer ve bütün hal
kımızın büyük istekle katıla. 
cağına kani olduğumuz bu 
hayırlı iıde de bizi muvaff a· 
kıyete götürmesini isteriz. 

DOGAN 

pitalizminin yeni bir kurban 
namzedi, Kayseri kombinası 

ise kendi güçlerile istiklal ka_ 
zanan uluslar arasmdaki do
stluğun ve it birUğinin bir 
abidesidir. 

17 Yıl kalpte 
duran kurşun 

Bo · ıov şd ıriııdc profcsl)r 
Kcıgan'ın kliniğine bir lıasta 
b1şvıırar:ık, kalbinde bir ağrı 
dnyduğ'tllıu srıylcıniştiı· . Yapı
lan rontgeıı ınu:ıycnesindc 
tıastasmıu kalbinde saplı dn
raıı biı· kur~ıııı hulundu~n Ye 
im kııı sıını111 kalbin tazvik 

~ . 
lıarckclıyle bem!Jor çıkıp iııdi-
ği g-iıı ülınii~ti'ıı·. Bıınun üzcl'i
ne ~oq;ıı ya ı;ekılcn lıasta 1 lmn
thıı 17 yıl lııwe, iç sa' 3şlar 
sıı·a~ınd:ı ljiığ~iiııden vııl'ul
mıı~ olduğıuııı fabl sonra ya
rasının kapanını~ \C şimdiye 
k::ıda ı· lı iç biı· anz·t dıı yına mış 
old11ğ'un11 ~ı ı~rlcıniştir. Ancak 
şimdi kalhiııılc ağTJ h:ı~layın
ca kendini rnııa yüıw etlinnek 
iı;teıni~ıir·. .. 
Bursa tapusundan; 

Nisarı/338 gün ve 3o sa
yılı tapu belgesi mucibince 
18 Pay itibariyle 16 payı 
rnuhacır beşe oğlu osnıan 

kızı fevziyeye ait bulunan 
astabil bayazit mahallesinin 
astabill bayazit sokgında bir 
evin mezkur payın ahara sa
tışı talep edimiştfr. bu bel
geye aft tasarruf kaydının 

** Karilerimlıin Sütunu ** 

Balodan inti
balar ... 

O ne cazip bir davetiye .. 
Tertip heyeti; Bursalıların ra
hatını o kadar dütünmü§ ve 
benimsemiş olmalı ki onları 
smokinlerin ve sert yakala
rın ezici, üzücü sıkıntıların

dan kurtarmıya karar vermit 
ve ilk lütufkarlık olarak el-

biseyi serbes bırakmııtı. Bu 
lütufkarlııa ayni hassasiyetle 
mukabele etmesini bilen Şar 
balo davetlilerinin bir kıımı 
balo adat ve erkanından zi-

yade bu davet ıekline uy
muılar, gündel•k rahat gri 
kostümler, serbest kahve ren• 

gi elbiseler. gelirli iskarpin
ler, yumuşak yakalar, yün 
yelekler geyerek gelmiılerdi. 

Davetliler arasında öyle 
simalar vardı ki : Amerikan 
kavalyelere taı çıkartacak 
varlıklar gösteriyorlar. Danaa 

dam davet ederken, danı e· 
derken mütemadiyen ağızla
rında şiklet çiğnemekle bir 
yandan büfenin tiklet l'ekli
mını yapmıı oluyorlardı. 

Hde varyete diye Topane 
b~çesinden getirflen nim UI'· 

yan bayanın numal'aları ıoı

yal durum noktasından 
pek şayanı dikkattı. 

* a~ * 
itin ciddiğ tarafına döner. 

sek : Her şeyden evvel bir 
şehir cazı ve merasim ııleri
mizde yokluğu görülen şehir 

bandoıu ihtiyacı çok önemle 
göze alınacak mühim bir 
nokta olduğunu Şar kulübün 
Lalosile de bir kere daha ha• 
tırlamıı o!duk. 

Şu, bu bertaraf ama he
yeti umumiyesi itibarile Şar 

balosu pek eğlenceli ve neıell 
geçmiştir. Bilhassa baıta de
ğerli ilbayımızın çok ıamlmi 

ve caodan evzaı bütün bizle
ri içten duygulu neıelerle be
zemlttir. 

Hu arada kusurlar da gö
rülmemeye baılamııtır. İlk 
zamanlarda ağır ba§hyan ha• 
lo havası; sonraları o kadal' 

canlı, o kadar tatlı ve eğlen
celi olmuştur ki : Sosyal du. 

rum noktasından hataları ber. 
taraf Buraada en neıeli bir 
bald olmuıtur. 

Çok temenni ederim ki : 
Sosyal kaideleri de her halde 
başaracak kudretli varlığımızı 
gösterelim kusurlarımızı da 

yapmamış olalım. Şar kulü
bün icraatından 
muhakkak bekledıfimiz, o e
nerjiden umduğumuz bu so• 
nuçlarm baı uıkla ikmalinden 
çok ümidliyiz-

Okuyucularınızdaa 

S. N • 

evrakımüsbitesi mevcut ise. 
de kyadı yanık olduğundan 
bu gari menkule bir tasarr
uf iddia edeuler varsa tari
hi ilandan itibaren on gün 
zarfında ellerindeki belge
leriyle beraber tapu idare
sine müracaat eylemeleri 
ilan olunur . 
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l. As. Sa. • 
omsı on dan: 
Saınan 

Bursa garnizonu için ( 325,000 ) udan ·a 
için ( 44,000 ) ve Bandırnıa içinde 4.+,000 ) 
kilo saman saman salun alınacaktır. Tahn1in 
ediJen bedeJi Bursanın 6500 L udanyanın 8t>O 
Bandırn1anın G60 liradır. Şarlnan1eler Satın Al
ına kon1s•yonundadır. Eksiltnıe 17- 10-933 per 
şenbe günü saat 1 G da rophanede Satın Alma 
Komsiyonu binasında olacaktır. ~:ksiltme kapa .. 
Jı zarf usuliledir. ı.1uval .. kat teminat Bursanın 
~Si lira 50 kuruş Niudanyanın G6 andırmanın 
4-9 lira ?>O kuruştur. T~klif mektupları 17 - 1 O 
93a perşenbe günü saat 1 !") şe kadar satın alma 
kon1siyon reisliğine verilıniş olacaktır. 4- 8·12.16 

• 

' ({uru Ot 
Bursa garnizonu için ( '• 32,000 )~ludanya için 

( 2~ 000 ) ve BandırQ1a için ( 2'ı.000 ) l~ilo kuru 
ot satın alınacaktır. Tahnıin edilen hcdeli Bur
sanın 16200 Muclanyanın 900 Bandın 1an1n 720 
liradır. Şartnan1clcri Bursa s-;ıtın alına konıis l 
yon undadır. l~ksiltıne 21- i O·- 935 pazartesi gü- 1 
nü saat 16 da bursada topl aııede satın aln1a 
koınsiyonu binasında olacaktır. Ek iltlne k::ıpa· 
lı zarf usuliledir. ınu rakkat teminat bursanın 
i 21 :) lira n1udanyanın G 7 1ira :>O kuruş be ndn -
manın T)~ liradır. Teklif mektupları ~ l • I O 9ö~) 
pazartesi ğünü sac-ıt 15 şe kadar satın alnıa ko
misyon reisliğine veriln1iş olacaktır. 4- 8· t ':.'.- 16 

§ 
Un 

Bursa garnizonu için 242 000 , h <la l\'a ıçrn 
139,000 ve Bandınna için ~ t ::?,000 kilo u;1 satın 
alınacaktır. Tahınin edilen bedeli Bursanın 
27225 lira Mudanyanın 1563i lira :jO kuruş 
Bandırmanın 233~0 liradır. Şat tnanıeleri Bursa 
Askeri satın alına Komsiyonunda<lır. E.ksiltn1e 
22-10-935 saJı günü saat i 6 da bursada top
hanede satın alma komsiyonu binasında oJac k 
tır. Eksiltme kapalı z,trf usulıledir. l\I U\ akkat 
teıninat Bursanın 204 l lira 8S kuruş llludanya
nın 1172 lira 83 kuruş Bandırınanın ı 7 49 lira 
dır. TekJif mcktuplaı ı 2~ 1O-9i35 sah günü sa 
at 15 şe kadar satın alma kon1'j1yon r ıi liğ ı e 
verilmiş olacaktır. 4·- 8-12-1 ü 

Bursa Kült· r irektörlüğünden : 
Tahmini bedel Cinsi Muvakl{a Te. 

Lira Kr. Lira Kr. 
240 8 metre mıl-tfibı Çanı ltere tc 18 
290 Muhtelif cins ve mikd rda dom r çe. 2 l 
544 >) >> Av d ı ilk 40 

1045 55 ton uzun al vli aden ömiırü 78 
. ve 10 ton kok komurü ( Sö t tel{ ) 

1'5 
80 
3l 

Bursa San'at okuluna g n.~ n rnk rda cins \'e fahmini 
bedelleri yalıh ,malzeme ı ı 10-933 güntemecinden baş. 
lamak üzere açık eksiltmeye 1 onulmu~tur. 1 - 1 ı -935 cu 
ma günü yukardaki sıra takip edflerek saat 15 de ihal~le 
rine başlanacağından isteklilerin o hün ve saa Kültür 
direktörlüğüne ve bu hu usta izahat almak isteyenlerin 
hergün sanat okuluna gtlmeleri i•an oiunur. 12· 16 20 ·24 

Bursa evkaf müdürlüğ ·· ı deıı: 
Bedeli muhomn1eni 

Beher ır.etre M2: Ura 
Köseler mahallesinde ismet paşa cadde 
sinde ıazlar hanı sokagmda ev arsası 47 22 
)) )) )) )) )) }) 

)) )) )) )) )) 22 ı 1 5 
yukarda rnikdariyle bedeli muhanmenleri gösterirl<en 
vakfa ait ev arsasının ayrı ayn mikiyeti satılmak üzre 
4-10-935 den 5-11 ~935 tarihine kadar 30 gün müd· 
detle açık artırmaya konmuşdur. ihaleleri 5-11-935 
pazartesi günü saat on beş de Bursa evkaf idaresinde 
yapılacakdır artırma şartnamesini;.görmel< ve almak 
iseyenlerin Evkaf Müdüriyetine müracaatırı. 

5-9 -13-16 

Hrıklon Sesi 

IYET) 
ğına reklam verecekler 

a b amız a: Cumhuriyet Aytarı Musa Ataşa 
Her g ... n sabahtan akşama kadar başvurabilirler. 
93ö Senesi Cumhuriyet Almanağının pek miikemmel olması için aylardanberi 

çalışılmaktadır. Cumhuriyet almanag1 memlekette ilk almanaktır. ve her evde 
bulnnması Jaztm gelen bir eserdir. Dünyada olup biten her şeyden bsths eden 
bu eser müessesenizin ılan ve reklamları için emsalsiz bir fırsattır. Daima elde 
kalacak olan Cumhuriyet Almanağının rektam fiatları aşağıdadır. Bir sahife 15 
lira. Yarım sahife 10 Jira. Dörtte bir sahife 5 Jiradır. Renkli bir sahife ilan 25 
liradır. 

İYURDU 
Mevlıibe Ta1~111a,·ıı 

,. ı 

• ( ·ı ~< a ı SctJıc1sıı ,ı,, ••t~ılıl'«•ı·. 
~ ~ ~ 

Kayıtlara 15 İlk teşrinde başlanacaktır. 

ursa Şarbaylığığından: 
r·ıwı ,.- l,aııalıııın 917,5 lir,ılık kc:,il' }J~dclli taıniı·aıı plan ke· 

~if ,.e ~1rlrı~ıne. i rhıiır:.iııdl' ve müd luti on gün uzatıl.ırk SUl'L'

tiyl' .ı~ k c'.; Htın 1 yf• konıı iaı ;ık ilınlesi 21-10-935 p zaı'lcsi 
~l'ıılll ~a .. \l 15 de y.ıpılacaktıı·. htaklilcı· hiitün ~·ıl'tlaı ı aıılam,ık 
için J.ı•r ı ~ııılli vo saatmda Cıay nıufıa.sebesine ve ilıılo :saa
tımhn oncede 69 lfralık teminat makbuzu veya lıanka mektubu 
ile llıay knmisyonıına gelsinleı·, 

lnegöt icra 
memurluğundan: 

934-480 baeı emina borcu
ndan dol o} ı birinci derece 
ifotek osmanye mahellesin
e nalbnr ahmet hilminin 
tahtl tasarrufunda bulunan 
osnniye mahallesinde kain· 
sag tarafı hacı ali ve kun · 
duuıcı halli evi solu ve şe 
ref oğlu İbraliim vereseleri 
hanesi arkası koşucu emin 
veresesi hanesı önu yol ile 
mahdut alt lrntta iki oda ve 
hır mtkdar havlu ve üst ka
tta iki oda bır sofa ve bir 
he a ı Oo n1etro nıurabbasın· 
da bir mikd r bahce derur· 
runda bır nı tf ... I \ ll bir he· 
la v ~ bır ç mi::lsır mus~ug ı 

ile bir ahşap hane tukrir ed· 
ilen iki bın lira kiymeti üz
erinde iş bu borçtan ötiirii 
18-11 935 pazartesi günü 
saat 14 den J6 ya lmdar ine 
göl icra dairesinde peşan 
para ile sutıidcaktır m'!zkur 
günde yapılan arıırrua taltdir 
edilen l<iymetit in yüzde ye· 
tmiş btşi ıi u'unnıadığı .tfl· 
takdirde b:ri .ci artırmaya 
t kip ed n 4 -12-931 ç2r. 
şm ba günü saat 14 den 16 
ya kadar inegöl icra daire· 
sinde aynı şerait altında 

arttırmasını icra edilmekte· 
dir . 
artırma şart11anıesı 25-10-
935 tarihinden ihtibaren h' r 
gün acıktır . 

taliplerin takdir ~dilen l<iy· 
met uzcrinden yüzde yedi 
buçuk pey akçası nakden ve· 
ya aynı kıymet haiz banka 
mektubu ibraz eylemeleri 
mecbnridlr alakadar varsa 

Bursa Suih Hukuk 
Mahkemesinden: 

935-3010 Bursanın veli 
şemsettin mahallesinden öl
en mustafanın küçük oğlu 
1336 doğumlu Ahmedin veli. 
si olmadığından küçiiğün 
tesviyeyi umuruna kız kar
deşi hoca ityaz mahaJlesin· 
de 7 No evde oturan pakize 
vasi teyin olunduğu ilan 
olunurr. 
E M ='9 

Mevkide acele 
Satlık bir ev 

Eyi bir mevkide olmak 
ve irad yapmak isteyenlere 
belediye karşısında koza
lıamna bitişik 196 metro 
Murabbamdd 29 numaralı 

ev acdc satılıktır. Görmek 
ve almak istiyenıer icinde 
otutanlara müracaat etsinler 

Bursa Tapusundan : 
Bursanın Derckızık köy

ünde darı alan rne\'kiinde 
Şnrkail Emin oğlu kdmi 1 
garben mustara ogtu hüseyin 
Şlmaten selim oğıu mustafa 
veresesi ccnub~n hacı şeri· 

rfm Şerif Ali ve yine M!.'za 

iş bu iluuın neşri tarihinde. 
itibaren 20 gün içinde haiz 
oldukları vcsikalnrJa 934 --
48Q dosya nuoıarasiyle icra 
dairesine müracaat etmeli
dir alrni taktirde hakları ta
pu skilc sabit olmayan al
acakhJarın satış tutarından 
hariç kalacakları Qildirilir 
fazla izahat almak isteyen
ler yokarda adı Q(Çen nu
maralıdairemize müracaat 
etmeleri itan olunur: 

DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı .._.,._ 

Muayenehane ı 
Bizim Matba:ı kıırşı11 No. 30 ...... 

Hastalarını hergün kabul 

eder . Telefon 64 

lık mevkiindc şarkan şerif 
Ali veresesi garben mustaf a 
oğlu hüseyin şimalen hen· 
dek cenuben kAmll oğlu Me
hmet yine akdaş mevkiinde 
Şarkan yahya veresesi gar· 
ben mustafa oğlu Hüseyin 
Şiraalen taşlık cenuben zey· 
nettın veresesi ve gine se
kecek mevkiinde Şarkan Ali 
oğlu Hiiseyin garben Mus· 
tafa oğlu Hüseyin şimalen 
Mustafa oğlu Ahmet cenu
b.!n Ati oğlu Ali gine Se
kecek mevkiinde şarkan K4 
mil oğlu Mehmet garben 
gürcü Osman şirnalen Meh
met oğlu İsmail cenubert 
gürcü osman ve gine köy
de sağı ve önü yol solu İs
mail oğlu Halil arkası Ali 
ile mahdut bir evki ceman 
yedi parça gayri menkul 
senetsiz olarak Ahmet ogıu 
R~şfdin iken 30 sene evvel 
ölmesile mirası oğulları Mus 
tafa ve Şadi ve karısı Ayşe 
ve kızı Huriyeye kaldığın· 
dan ve murisleri:ıin vefatını 
Müteakip aralarmda yaphk 
ları taksimde bu ğayri n1erı 
kullerin müstekilan şsdi 
hissesine terk edildiğinden 
bahsin tescili istenilmiştir· 
bu gayri menkuller hakk1r1-
da 20-10-935 tarihine te· 
sadüf eden cuma günü ına· 
halline bir memur yollan•· 
cağından itirazı olanıarıfl 
ellerindeki resmi belgeler~ .. 
le berab.er tapu müdürl~' 
ğüne ve yahut tahkikata gıı; 
nünde mahallinde bulunacB 
memura nıüracaat eyıeoıe .. 
ri ilin olunur. 


