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Habeşliler büyük y ıyorlar 
Kadının ailede 

• ltalyanlar 
yerı 

Modern ak1şların kadınlık 
benliğinde yarattığı uyğunluk· 
lar; birçok bakımdan muhtelif 
sonunçlarile ciddiyetle mutalea 
edilmeye değer gösterileri 
meydana koymuştur. Türk ka. 
dınının bu akıştaki mevkii ise 
büsbütün ayrı cephebrden mu

taleaya değ~r yenilikler göster
mektedir. Sosyete hayatına yeni 
atılan ve eski ananevi hayata 
benzemiyen modern katışma 
Türk kadınmdaki telakki çev
resinin genişliğine ve olgunlu
ğuna göre değişik yönlerden 
incelenmiye layıktır 

• • 
ıçın 

lngiliz erle 
teklifle de b 

r anlaşma yapmak 
lunuyorlarmış 

E~ki tarihimizin kıvançlar 
dolu bağrında türk ok ~ğine 
kuvvet ve kudret kaynağı o· 
larak şerefli eşlik yapan türk 
kadıoı bütün bu kudret ve 
kuvvet kaynağım annelikten 
almıştı. Anneliğin erkeğe kar
şı yarattığı tahakküm ve inıi 
bat hakkı; türk erinin itaatla 
bağlandığı tabii bir kanun o
larak irade ve yaratma yolu
nu açmış ve parlatmıştı. Habeş ordusunda ecne~i zabıt'eri 

Türkün her medeni" adı 
mında Ana Türk kadınının şe... 
refler dolu hissesi, acunun 
bütün uluslarına t'pretdv"' n .. -
nek olarak gösteri ıyor u. 

Uzun seneler bu hakkının 
unutulmasından nisyan köşe· 
sinde kalmış hissini doğuran 
arizi hadiseler türk kadını ru
hunda da tereddütler ve üzün · 
tüler yaratmaktan uıak kal

mamıştı. 

Habeşliler b ·· y •· ta si
da t yapıyorlar _ . 

Ankara 17 ( A. A.) Adiı-Ababadan bildmldiğfne gore • ~a· 
beıliler Kuzey cephesinde büyük tahşidat y~pmakta ve şım· 
dilik yalmz ha{yan ordularmın Cenahları üzer~ne uf~~ .hücu~· 

Bu gayri tabii hadisatı lü-
zumu gibi ıslah, tanzim ve 
idare kudretini şahsi tasallut· 
ların merhametsizliği ve sert
liği yüzünden kaybeden batı 
türk eri bu anane ve ırki ka
nuna da riayette ihmal gös 

termişti. 
Bab Türkiyesini her türlü 

liyıkı gibi süsleyen ve onun 
benliğinin yeniden uyanmasına 
fırsat v ren Türk cumhuriyeti; 
önünde tuttuğu amaçlardan 
birisini de kadın benliğini ye
niden kurmağa; onu kanun 
ve hak bakımmdan bir yap· 
mağa ayırdı, ve muvaffak ol· 
du. Medeniyet cihanında yep 
yeni bir güne1 gibi parlayan 
türk inkılabının, efsaneleri ge
ride bırakan bu büyük hare
keti alkışlarla hayretlerle kar
şılandı. Türk cumhuriyeti in· 
kılabının bu muvaffakıyetle 
Öğünmeğe hakkı olduğu ka· 
dar Türk kadınının da bu yük
sek sonunca her türlü kome- · 
diden uzak olarak tam mana
siyle uyması yine bu inkılabın 
en önde istekleriodendir. 

Damarlarında asil ulusunun 
tertemi-z kanını taşıyan türk 
kadını bu isteğe lüzumu gibi 
cevap vermekte gecikmiye
cektir. 

Medeni acunun bütün şart
larını candan kavray1şla ken
dinde toplayabilmek kudretini 

1 1 " ~ lme hareketler1le Genel İtalyan ılerleyışını g~cık· 
ar a ve ıuzu • · d 

d 
}il, l ı İmparatorlu'< muhafız kuvvellerın en 

irmeıse ça ışıyor ar. ' 
( 40,ClOO ) kişi bu gün bu cepheye hareket edcceldtr. 

Harbın dünkü durumıı nasıldı? 
Ankara l 7 ( A A ) DJn Habeşısta~1dn kuzeyJc Tigre cep~ 

besinde bazı karakol hareketleri ve ltalyan ~çak foalıyetı 
B .. d Adiub abada M ık~alleniı1 ltalyanlar ta· 

olmuştur. u gun e 
rafından kuşat1ldığl şayiaları dob.~m'.lktadır. 

10,000 kişilik bir İtalyan ord~su. sıtma 
dan dolayı Eritreye nakledılmış ... 

Roma 17 ( A A . ) lta1yanların güney ordusundan on bin 
kitinin Eritreye nakledildiği v~ bunun bu ayda ı;.tmanın c;ok 

oiddelli olmasından ileri geldiği bildiri lmektedir . 

Güney cephesinde ltalya larrn 
ilerledikleri bildiriliyor 

Ankara l 7 ( A. A. ) Güney cephesinde de İt.ılyanl.:ır iler~ 
hareketlerine devam etmektedirler. Ras Kusanın; vazi~e~ı 

" kül bulun3 n kuzey cephesine bir ordu ile h~reket etlJğ i 
mut w ~ •• " 

Ras troussi kuvvetlerinin de bu cepheye dogtu yotuyuş~ geç· 

U"-1 söylenmektedir. ...... 
5 ............... _.....-...... -oe--· ----------------

gösteren türk kadını; inkıl~p -
türkiyesinin beşiği olan aıle ••lllİl-BIP.l~ii111D'F.JJ:J!!!:m~ 
bucağını ıkinci planda bırak- GAZETEMİZ 
mıyacaktır. Bu ödevinin ağır-
lığ• kadar parlak şersf çelengi 
n\ başında tutmaya alışık olan 
türk kadınının yuvasının ra· 
kipsiz bakimi olduğunu ve 
yurt düzeninde yuvasının en 
büyük bir vaıife sahibi bulun
lunduğunu hiç unutmadığına 

kaniiz . 
Modern ve üstün Türkiye 

şefkat ve saygı kaynağı .olan 
Türk evinden beslenecektır. 

Dr. S. KONUK 
Buna Saylavı 

HER GÜN ÇIKAR. 
Gazetemizde her sabah 

İstanbul gazetelerinden ev 
vel dünyada olup bitenleri 

öğrenebilirsiniz · 
İlanlarımzı her giin çıkan 
~a7.etemize vermek kendi 

menfaatmız icıbıdır. 

Gazetemiz 
100 paradır 

Amerikalılar da İta/yaya yardım 
etm iyeceklermiş 

V 8Ş ngto;ı 17 ( \.. A.) - Amerika iş federasyonu kurultayı 
İtalyayı lclinun h~ricl added,.n ve medeni ulusların İtalyaya 
ne tec m oe f.onn Vf' ned~ başka suretle yardım etmemeleri 
laz m g~ldı/iiı1i bildir :ı bir karat sureti kabul etmiıtir. 

İtalyaya silah verilmiyecek 
Cenevre 17 ( A. A. ) Lehistan, Yunanistan ve Kuba hük\ı. 

metleri İt!\lyay' girec"'k silahlar üzerine konacıık Ambargoyu 
teclltik edeceklerini ulu~lar sosyetesine bildirm\ş1erdir. 

ltalyan gazeteleri lngilterenin 
darbe indireceğini yazıyorlar 

Rom:ı. 17 (A. A} Jurnal Dit<\lya gazetesi yazdığı bir bat 
mık \lede diyor ki : İogitere; İtalya - Hal.ıeı harbım durdur
mak değıl fakst Habeş"stıı.nla olan muhasamıdan istifade ede· 
rek İl'llyayn bir dcırbe indirmek niyetindedir. ,, 

Almanyada Harp Akademisi 
Berlin 17 (AA) 
Versay andlaşmasile kaldmlmış olan Alman H" .. "' ,. •- ' 

dem isi yeniden açı\mıottr. Raen ızae J''!:'''z aonanmasının a 
·. kalacağı Fransaya bildirildi 
Loodra t'l ( A. A. ) İngiltere; logcliz donanmasmm,Akdenfz. 

de kalmuı gibi ihtiyatlı tedbirlerin devam edeceğini Fransaya 

bil~irm:şur. 

Habeş gi)nüllüleri Adis Ababa sokaklarında 

· talyanlar müzakereye 
·ni yanaşıyorlar 

I 

Lô.val uzlaşma 
için çalışıyor • 



Hakkın Sesi 
Sahife 2 

Doğduğu gi 

Temizlik ve 
Kadın 

i Harp vrupaya 
yayılmasın 

9 ilkteşrin 1935 tarihli 
Deyli Meyl gazetesi. " Har· 
hın yayılmasmm önüne geçi
niz!,, ba§lığı altında yazdığı 
bir başyazıda divor ki : 

r~~:\!!~\!~\ll\!~\\!!!~i!l!\!!!!!!ll;J!!!l~!!ll!l~!!ml~!!!!!!ll\~!!!\!!!1!~\\\!!!!l~!~1~!!!:!!!!~!~1~1!!~!~!1m\!\!~~!J\!!!\@!\!\!!!ll!!!!!\!\!!ll!~\~!!~l!\!!!i~ımııı:ıımil! 
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o un kömür ualhmını vuran 
Kadın ruhu varlığını te· 

mlzlikte gösterir. 
Nerede göz alan bir te

mizlik vardır; orada kadın 
var demektir. 

Kadının bulunmadığı yer 
pis olmayabilir. Fakat orada· 
ki temizliği de kadına çevire
biliriz. Kadınla . temizliğin bu 
temiz kaynatması nereden 
gelir ? Bu yaradılıştan bir 

değer olsa gerek ... 
Kadın eli temizlik yap-

maktaki becerik1iliğini hiçbir 
iıde gösteremez ve onun bu 
meharetile hiçbir erkek yarı

ıamaz. 

Denebilir kl : Kadın temiz· 
lik için yaratılmııtır . 

Pis bir varlık nekadnr iğ· 

rençtir. 
Kadm temizliği yaratan 

dır. 
Çocuğu doğuran kadının 

ilk iti onu temizliğin kucağı
na atmaktır. Kadının çocuğa 

tlk dersi temizllktir. 
Temiz ve temizliği seven 

bir kadın, yüksek anlamiyle 

kadındır. 
Erkeğe onu sevdiren, ha-

yatını sevdiren temiz ve te· 
mizliği bilen kadındır. 

Soysalhk (Medeniyet) te· 
mizllk demektir ve kadın te
mizlik için yaratılmışhr. 

Ona verilecek saygı da te
miz ve lekeııiz olmalıdır. 

TAHSİN UYGUR 

A · - - •ı _ .1 _ T 
Bundan otuz yıl önce A-

merika birleılk devletlerinde 
160 tıp fakültesi ve 26147 tıp 
talebesi vardı. 

Amerikan tıp kurumu yap 

tığı incelemelerde bu okulla
rın vasıtalarında ekııiklik ol-
duğunu öğretmenlerin iktidar
sız bulunduğunu anlamı§ ve 
işi düzeltmeğe glrjşmiılir. Bu 
gün, bu çalııma sonucunda O· 

kulların sayısı 96 ya indiril
miş, bunlara devam eden ta
lebe de 14891 i bulmuıtur. 

Gerek fakülte, gerek talebe 
saym indirilmiş olmakla be
raber, tedrisat daha mükem
mel olmakta, talebe çok daha 
eyl mezun olmaktadır' 

Bugün uluslar sosyetesi 
asamblesi Cenevrede ltalyaya 
karşı tatbik edilecek olan 
zecri tedbirlerin ne mahiyette 
eseler olacağını görüşmcğe • 
başlıyor. 

Eeğer oy birliğile veril-
mlyecek olursa o zaman her 
hangi bir karar, olmlya<aktır. 

Çünkü bütün dünyadan 
yardım görmiyen zecri tedbir, 
sade tehlikeli olmakla kalmaz 
aynı zamada gülünç olur. 

Zaten Cenevrede temsil 
edilen ispanya, İsviçre, Yo
gos\avya, Avusturya, Lehi&tan 
ve Romanya pek bu itlerden 
yana olmadıklarını gösterdi-

ler. 
Bunlar alınacak olan ted· 

birlerden İtalyadan daha faz· 
la müteessir olacaklarmı söy· 

lediler. 
İngiltereye gelince bu hü-

küm sıyasasl açıktır: Bu ted· 
birleri kolletif olarak almak 
tek ba~ına hiç bir harekete 

kalkıvmamak. 

Dış bakam Str Samuel 
Hor, 1 l temmuzda avam ka· 
marasmda öylediğl bir söy
levde ,unları söylemiştir. 

Bizim Fransaya, halyayi 

abluka altına almak üzere 
beş vurduğumuz hakkındaki 
yayıntıları yalanlarız ,, 

Avnı bakan Cenvrede 11 
..... t~c..t ... ..:ı.. taL- hıHıınA h~re• 

leri söylemiştir: "Eğer barış 

yolunda tehlikeyi göze almak 
lazım ise bu herkes tarafın
dan alınmalıdır ., 

Tek başımı hareket etme· 
mek eözü geçen hafta Bay 
Makdonald tarafından da tek-

rarlanmı~tır. 

Sosyalist partisi . dünkü 
toplantısında Bay Baldvinden 
parlamentonun hemen toplan
tıya çağrılmasını istemğe ka • 
rar verdi. 

Bu önergeyi hükümetin 
yerine getirip getirm\yeceği 

bügünkü kabine toplantısında 
karar altına girecektir . 

Böle bir zamanda dıı sı-

ekteple 
mhu iye Yo luğu talebe ya.kahındı 

Geçenlerde lstanbulda bır 

ba r 
azıri 

ına 

ıyor 

Cumhuriyet bay!'amının 
büyük gösterilerle kutlanması 
için her kurumda hazıthklar 
yapılmaktadır. 

Mekteplerimiz bayram 
gunu yapdacak ge~t resmi 
için birer temsili tablo yap. 
m1ş\ardır. 6u geçit resmine 
ilk mekteplerin yalnız dör
düncü beşinci sınıfları i~ttrak 
edeceklerdir. Orta mekteple
rin her sınf ı birden geçecek-

• lerdir. Ayrıca Cumhuriyet bay
ramı münasebetile her mek
tepte birer temsil verilecektir. 
Ôğrtmenlcrden mürekkep 
Halkevi temsil heyeti de bir 
müsamere verecektir. 

Birluıç gündenberi halkın 
çarş1da odun kömür bulama· 
dıklarından tikayete baıladık• 
larını görüyoruz. Sık sık bi-

zede tekrar edilen bu şildi· 
yeller lrnrş,smda orman idare 
sinin sıkı tedbirler aldığı an· 
ıılmaktadır. Mamafih tahki· 
katımıza nazaran orman ida
resi yakında kesim için mü

saade verecektir. 

Sinemanın Kapıları 
Dün sayın okurlarımızdan 

ve devlet kurulumuzda önem. 
ll bir ödev sahibi olan zat 
bize söyledi: Tayyare Sine
ması~m iki tarafındaki kapı
lardan bir kısmı kapalı ve 
kilitli imiş, bir yangın teblh 
kesi veya başka bir tehlike 
karşıımda bu kapalı kapıları 

Amerikan Sefiri açmanın bir mesele teıkll ede-

Şehrimizde ceğlnl ve açık kapının ihtiya-
Dün Amerikan sefiri şeh- ca yetmiyeceğini bildirdi. İl· 

rimfze gelmiş ve Bursanın gö· gili katların dikkat gözlerini 

rülecek yerlerini gezmiştir. çekeriz. 

. ---------_ .... ------_.,. 
yasa ht kkında Ul.Un boylu 
toplantılar ve l!onuşmalar 
yapmakta fayda yoktur. Eğer 
hükümet Bay Lavalin dün 
Edene söylediği yolu tutacak 

0 \ursa o zaman harbm yayıl· 
masının önüne geçilebilir. 

Uluslar sosyetesini bozdu
ğu ;çin ltalyayi cezalandıra
Lro,... • .dorkP.n~ Av..ruoada harb 
büyük bir trajedi olamaz. 

İtalyanın antlaımayi boz
duğu yalanlanamaz . Fakat 
İngiltere de bütün dünyanın 
poHs kuvveti değildir . 

Bundan başka hiz, italyan 
uçaklarının Habeşistanda ka
dınları ve çocukları bomba· 
ladıklnrı hakkında çıkan ha
berleri Romanın yalanlamış 

olmasından çok memnunuz .. 

Böyle haberler, kabahat· 
sız insanların bombalanması
na karıı büyük bir nefretle 
baknn bu memleket halkı 
üzerinde çok fena tesirler 
yapar. 

Dün ak~am gelen haber-

Bir hasab: 
Monde dergisi 6 llkteşrln 

1935 tarihli Le Temps gazete· 
sinden şu satırları alıyor: 

" Bir İtalyan fırkası bin 
kadar habesliye rıutladı; ve 
bunların bulundukları sahayı 
temizlemek için her biri iki 
kiloluk bir kaç yüz bomba 
kafi geldi ,, ·-
§Ünceyi ilfıve ediyor: 

" Le Temps ayları B. Gen
Ujonun hesaplarına, müsaade
leriyle, devam edelim : Birkaç 
yüz, en aşağı 300 demektir. 
ki herbiri 2 kilodan, bin kiti 
için 600 kilo bomba demektiir. 

Şu halde biitün Habeıls
tani temizlemek için 8.400.000 

kilogram bomba )azım ge. 
lecektir. Batı medeniyetinin 
korunmusı için ayaklanmıı o
lan entellektüeller buna ne 
buyururlar ? 

lere göre İtalya hükümeti bu 
türlü ~ombalamalarm yapıl• 

maması hakkında verdiği e· 
mirler 1 peklttirmitlir. 

talebenin Almanca muallimini 
vurarak savuftuğu malümdur. 
Cu talebe zabıtamız tarl'fın • 
dan ıehrimizde yakalanmııtır. 
Burhanettin ismindeki bu ta
lebe ayrıca Ankarac!a İzmir 
aaylavı Hasan Alinin çanta 
ve eşyalarından bazılarını da 
alarak Bursaya gflirken oto· 
mobilde yakalanmıştır. Burha 
nettin suçunu itiraf etmiıtir. 

uıudağda su 
Tetkikatı 

Sümerbankın şehrimizde yap 
tıracağı Kamgarn ( Yünipltk) 
fabrikasına lazım olan suyu 
tamamen temin etmek için 
Uludağda tetkikat yapılmağa 
ba1\anm1otır. Sümerbankm mü 
hendiıi Necip bu it etrafındaki 
incelemelerini yapmaktadır. 

ilk Türkmen hah· 
ları albümü 

Türkmenistan halıcılık 
sendikasının artistik ıubesi e1 • 

ki türkmen halıları desenleri -
nin yeniden ihaya edilmesine 
çalıımaktadır. Bir takım de• 
senler, çok yıpranmıı eski ha
lalardan kopya edllmiıtir. Di
gerlerl de ihtiyarlarm hafıza. 
larına istinaden anlattıkları ıe· 
killerin r1:ımolunmaslle mey· 
dana gelmiştir. Gelecek sene, 
40 orjinal türkmen halı dese
nini bir arada toplayan çok 
kıymetli bir albüm neıredile-

r.•k'f a yyare Sineması 
Kiralanıdı 

Bir müddettenberi Uç~k 

Kurulu tarafınd4n idare edil
mekte olan Tayyare Sineması 
dün kiralanmııtır. Sinemay1 

Türk Jabon fabrikası direktö• 
rü Şefık tutmuıtur. dün gece
den itibaren yeni kiracı sinema 
da bazı değişiklikler ve kapı
da tenvirat yapmııtar. 

Talebe pansiyonu 
Şehrimizde kurulan talebe 

p.msiyonu ücretlilere aç1lmıı· 

tır . Pansiyona alınacak mec
cani talebenin müracaatları 

İlbaylık daimi encümenince 
tetkik olunmaktadır. 

r-ı----s u·-"·------r::~ 
ı Roman ı ; A. Turgut ı 

---------------·, 

ya .. Bırak bunu .. Sen yalnız 
bana vadet; gittiğin zaman 
bana mektup yazacaksın de
ğil mi? 

-Elbette .. 

merhametle sızladığını his e
diyor ve ona acıyordu. 

Bu kadan hastaydı. Haki
katen acınacak kadar musta
rip, merhamet edilecek kadar 
teselliye muhtaçtı. Onu bu 
hasta ananda kırdığı ve ren
cide ettiği için kendi kendin
den utandı ve nefret etti . Ha 
kikaten çok gaddar ve hür-

Genç kadının nazarları dirildi 
ve tutuştu. Gözleri heyecan 

ve sevinçle parladı. Sonra, 
ince sesine tath bir ahenk ve 
rerek inledi: 

--•26--m 

Vedia derin bir göğüs ge. 
çirdi. Hazin, fakat lnsık,ade· 
ta bir nefesi andıran sönük 
bir sesle cevap verdi. 

- Peki Nüzhet, buna da 
peki • Senin için, senin arzun 
için buna da katlanacağım .. 

Zira ..• 

Sustu, ince sesi hazin bir 
ahenkle titreyor, iri siyah göz 
!erinde yaı bulutları dolaşı· 
yordu. 

Ah bu kadının, bu göz 
yaıları... Eritilmiş kurşun gibi 
kalbine damla damla akarak 
dağlıyor, kavuruyor, yakıyor 

du sanki .. 

- Niçin ağlayonun anne? 
-Hiç! 

-Nasıl hiç? Ağlayorsun 

i te! 
-Hayır! 

- Peki bu gözyaşları ne? 
-Hiç! 
- Söyle allah aşkına niçin 

ağlıyorsun? 

- Niçin cevap vermiyor• 
sun? Şimdi durup dururken 
ağlamana sebep ne? 

Bırak Nüzhet, sebebini 
sorma. . Yalnız bu göz yaşları 

benim taliim. Barak aksın. 
zira; onlar her dakika akmı
yn ve bu gözler her an için 
ağlamıya mahkum, 

- Niçin, sebep? 
- Sebebini sorma dedim· 

- Hem sık sık .. 

-Tabii. 

~Vadediyor mısın? 

-Bütün kalbimle. 

- Mektuplarını büyük b=r 
sabıraızhkla bekliyeceğim. Ve 
işte Nüzhet, gördüğün bu göz 
yaşlarmı ancak göndereceğin 
mektuplar dindirecek ve beni 
teselli edecek .• Bunu unutma .• 
Ağlarlığımı, üzüldüğümü iste
miyorsan mektuplarını f'!uik 
etme .. 

Baştan başa hicran ve göz 

yn~ı olan bu kelimeler, Nüz. 
het'ın üzerinde bir soğuk su 
tesiri yapmııtı. Tüyleri diken 
diken oluyor· ve ürperiyordu. 
O ana kadar anlayamadığı 
bir hisle çarpan kalbinin şimdi 

mehlzdi. Ôyleya; sevmese bile 
onun aıkına, onun hfılerine 

hürmet etmek lazımdı . İçti
mai terbiye bunu amirdi. Bu 
hasta kadını hicran ve göz 
yaşı içinde inletmekle ne lez· 
zet alıyordu?. Hiç .. Hainlik. 

Vicdanı nedametle aızlar
ken: 

-Müsterih ol yenge, diye 
haykırdı; müsterih ol •. Bu göz 
yaıları artık akmıyacak .. Ztra; 
seni mektupsuz bırakmıyaca

ğım. 

Bu sözler sankl bir eksirdi. 

- Oh, Nüzhet sen ne eyi, 
ne sevimli çocuksun .. 

Diye çırpındı. Dolgun gök 
sü heyecanla inip kalkıyordu .. 

. . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . 
Geldikleri yolu takiben 

avdet ederlerken gene kadın 
ıen kahkahalarla gülüyor. ber 
rak ve körpe sesiyle müte

madiyen anlatıyordu. Nüzhet 
dalgın, dü~ünüyor, ara aıra 

kısa kelimelerle cevap veri
yordu. 

Vakit ~rkendi, etrafta on• 
!ardan; birde ıol taraftaki 
kayaların gölgesinde oturan 
mes'ut bir çiftten baıka kim· 
seler yoktu .. 

- Bitmedi -
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Dağcılık Her zevkten Üstündür ... 
Y aıan : MUSA. AT AŞ 

- ) -

Hakikaten bu, böyledir. 
Onu tatmıyan bilmez, görmi
yen sevmez, bllmiyen yapa· 
maz... Ôlrenince de zevkine 
doyum olmaz .... 

""""* 
Maaletef daicılık bize çok 

geç ıtrmiı bir spordur. Fakat 
zannederim kl: Bu tıde de bü
tün dlnya uluslarını geride 
ve gölgede bırakıp geçeceğiz . 
Çünkü: Türkün yükıek kabl· 
ltyetl, ıoiuk kanlıhiı, cesareti; 
bu ıAzel ıporu bir çırpıda 
baıarmıya elveriılldir. Nitekim 
bunun bir çok mlıallerl var· 
dır. Bir taneıl de baıımızdan 
geçti.. Geçen yıl dağ kulübü· 
nün çok sempatik baıkan ı 
Saim Altıok'la birlikte birgün 
çam ormanlarının arasından 
son siir'atle kayıp indlilmlz 
zaman otelde bulunan Alman 
lar bize : 

- Siz Almanmısınız? Diye 
ıurmuılardı. 

- Hayır! Türk' üz! .• 
Der demez Almanlar hay. 

retten dona kalmıılar ve : 
- Bra vvo! Demekten ken: 

dllerlnl alamamıılardı. Üstelik 
bize kendi afızlarile ıunları 

ıöylemiılerdı: 
- On ıenedenberi kayak

çılık yaptıiımız halde siz bizi 
geçtiniz! Dolruıu inanmıyoruz. 
Bir ıene içinde bu kadar iyi 
kayak y~pma11nı naııl öğren· 
diniz? Demltlerdt. 

*** 
lıtanbul llbayı MuhttUn 

ÜsUlndaa'la birlikte Ulu dala 
933 yılında ilk kafile çıkmııtı. 
Bu aeyyahatl tertip eden ls
tapbul llbayının yejenf, dos
tum Bülent o zaman beni de 
iararla Ulu dai'a çıkarmak 

Lakin bu mahrumiyet içimde 
bir ukde kalmıftı. 

*** 
Ertesi yıl, Bursa dağcıları 

israr ediyorlardı. 
Bir gün ağzımdan; 
-Haftaya çıkacağım! Sözü 

fırlamıf bulundu. Bursa dağ
cılarından bazıları vücudumun 
zatf nahif yapısına bakarak: 

-Yazık! Dağda ütür ve 
ölürsün! Demek ister gibi idi
ler. Hatta birkaç arkadaı bu
nu açıkça dahi söylediler: 

- Senin dağcılık neyine! 
otur, oturduğun yerde! Dedi
ler. 

Çekinmedim d~ değil. .. Fa 
kat buna rağmen söz.ümü tut
tum. İlk kanun içinde bir cu
ma sabahı dağa çıkan kafile· 
ye katıldım. 

l 4 üncü kilometreden ev. 
vel kar mıntıkasına girmiıtik. 
Otobilslerlmiz artık kar üstün 
den yörüyordu. Dolu babaya 
kadar böylece çıktıktan sonra: 

-Artık gidemeyiz; kayak 
takalım! .. Denildi. 

Herkes otobüslerden indi. 
Kayaklar ayaklara geçirildi. 
Ben yardım bekliyordum. 
Konserve fabrikası müdürü 
Ihsan Celal yanıma geldi ve 
ayaklarıma bu koıkoca ala
metleri geçirdi .• 
Ayakta duramıyacaiım zan 
ediyordum. 

Hakikaten de öyle oldu. 
Kayaklara ayağıma takmamla 
onlarm ayaklarımın altından 

öne dojru kayıp gitmesi ve 
benim ıırt üıtü kara düımem 
bir oldu. 

Kimsenin bana kahkaha 
atmaya vakti yoktu. Çünkü: 
Herkes kendisiyle meoguldü. 

istiyordu. Bunun için kendi kendime 
Böyle bir istek içimden 

kahkahayı bastım. 
ıeçmedi delil... Fakat henüz 
bu it için tedarlkıizdim. Mec- ( Ardı var ) 
buriyet altında ıtdemedlm. MU SA AT AŞ ---------------T ecimde Deha 

Amerikan gazetelerinde O· 

kuduiumuza göre Japon te
cim dahası Çinde tuhaf bir 
ıektlde kendiılnl göıte:rmlıttr. 
Çinlilerin Japonlara kartı düı 
•anlık duyıuları beıledlklerl 
1Dal6m. Japon kibrit fabrika
cılan bu duygulardan tecim 
alanında faydalanmayı düıün-
IDGıler ve yaptıkları kibrit ku 
tulartnın üzerine büyük harf· 
l~r!e ıu cümleyi yazdırmıılar: 
•kahrolsun Japonya." 

Üzerinde bu ciimle bulu
nan kibrit kutuları çin plya-
ıaıına ı6r0lilnce kapııılmaia 

baılanmıt. 
Fakat bir mOddet geçince 

Çin hGkOmeU, 16rdiiiü slya
aal Hbum Ozerine, Japonya 
ale1btnde her tOrlii gösteriyi 

Elektrikle fo~ oğraf 
Nakli için ... 

Sovyet elektrik endüstri 
merkez laboratuvarı uzak 
mesafelere tel vasıtaıiyle fo
toiraf nakli için yeni bir ci· 
haz keıfetmlıtir. Bu cihaz aL 
man cihazlarından daha iyi tı· 
lemekte ve 30 · 45 santimetre 
boyunda yani daha büyük 
resimleri nakletmektedir. Bu 
cihazlarla ilkteırin ortalarında 
pek uzak mesafeler için ıınaç 
lar yapılacaktır. 

yasak edince, tabii, bu kutu
lar da satılmaz olmuı. 

O zaman Japon teci19er
lerlnln ne yaptıfını sanırsınız: 
Hemen elde bulunan ıatılmı
yan ıtoku yarı fiatma geri 
almıılar. 

BORSA HABERLERİ 
Borsa Komlıerliiinden dün aldılımız flatlar ve satıılar: 

Aııari Azami Vasati . Sıııtıı kilo 

Buiday • 5 6,5 5,74 51945 
Çavdar 4,25 4,25 4,25 382 
M11ır 3.5 3,37 3,32 384 
Arpa 3 3,80 3,61 7102 
Yulaf 2,50 2,50 2,50 255 
Ana.on 15,25 20,25 16,61 1307 
Faıul1e 7,79 17,7 11,19 1155 
koza perakende aatıı : 

170 2&4 334 286 

Haldnn Sesi 
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EDEBİYAT KÖŞESİ 

Tevazu 
Yazan: Montesquieu 

Çeviren: H R. Akyürek 

Her kötede durmadan ken· 
dilerinden bahseden insanlara 

Kamalizmin yeni 
bir eser i 

Bund Abendblatt gazetesinden 

Ankaradan birkaç kilomet 
re uzakta Çubuk vadisinde 
yapılmakta olan Baraj ı n in
ıası bitmak üzeredir. Yeni 
Türkiyenin Hükumet merkezi 
olup bir kaç yıl içtnde en mo-

rastlıyorum. Konuımaları da• 
ima küstah suratlarını göste
ren bir aynadı r : Size başla

rından gelen en ufak ıeyler
den babı edeceklerdir. İsti-
yorlar ki oradan aldıkları ali· 
mele onları sizin göı.lerinizde 
büyütaüa. Herşeyi yapmıı, 

herıeyl görmüı, herıeyl ıöy · 
lemfı, herıeyf düşünmüılerdir. 

Arsıulusal bir nümune, bitip 
tükenmez bir kıyas mevzuu, 
hiç sonu kuilmiyen bir misal 
menbaıdırlar. Oh ! Metb, çık· 
tığı yere doğru aluettiği z.a • 

man nekadar tatsız tuzsuz bir 
f ~Y oluyor ! 

1 dern, ıehirlerinden birisi ola· 
cak olan Ankaranın hali bir 
derdi vardır: Susuzluk. Eğer 
kafi mikdarda ve muntazam 
tevzi edilen su mevcut olsay
dı bu takdirde ıehrin etrafın
daki vası çöl hemen mezru 
hlr arazi halini alır ve Anka
ra sokaklarımn toz ve çamur 
ları hemen kaybolurdu. Bunun 
içindir ki 10 yıldanberi au me· 
selesi ı ehir için en büyük ro
lü oynamııtır. 

Birkaç gün önce bu ka 
rakterde bir adam kendi, de· 
jeri ve kabiliyetleri ile ikt 
saat canımı zı s ı lctı. Fakat 
dünyada daimi bir hareket 
bulunmadığından da söz ıöy
lemeği kesti. O zaman mü · 
kaleme bize dütlü, bizde 
baıladık. 

Oldukça neıesiz görünen 
bir adam konuımalara yapı· 
lan can sı kıntısından dem 
vurdu. Neden ! Daima kendi 
lerinden bahseden herıeyi 

kimseler kendilerine çeken 
var? 

Bizim laf azan birdenbire 
tekrar baıladı : 

Benim gibi yapmaktan 
baıka çare yoktur. Kendimi 
hiçbir zaman meth etmem. 
İyiyim. Asilim. Çok para sarf 
ederim. Dostlarım biraz zekam 
oldu~unu ıöyliyorlar. Fakat 
hiç bundan bahsetmem. Eter 
birçok hallerde kullandıiım 

iyi bir vasfım varsa o da 
tevazuumdur. 

"lettres Peuanes, 50. ,, den 

r··a•2:·•·*o···""**l 1 1 
~ ~ 
~ . 
İ iltteşrin pazar i 
~ . 1 Genel Nüfus Sayımı* 
1 Sayım günü bulundu- 1 1 ğunuz yere sayım memu- İ 
1 ru gelmeyecek olursa ve -
~ ya sehven yazılmayacak ~ 
1 olursanız hemen hükume- ~ 
1 haber yollayınız . 1 
1 ,,_ ,,... • 
---------=--:ılC::.-:• az _szm 

Çayda vitamin 
Vladivos ıok' ta bul11nn11 pro

fesör Koliyanitzki ç:ıyda lıCıyük 
mikdardn "r ,, vita nıiıı i lıu lun
dıığıımı te·bit etmişıiı · . 

Uıı ırnşfe göre, bir gı·a rn 
kum si yalı çah 4 le 6 miligram 
arası " ı· ,. viltaınini ta şımakta
d ır . 

C vi llamıni çok çahuk kay· 
holduğıı ve yaş meyvalanla 
muvcııtke ıı kıırııla rıııda hiç bu
iun madığ'ı içiu ku rlııl mıı~ çay
Ja hundan hıılıınma~ı i lmiğ 
biiylık bi r önemi olan bir keşif 
sayıl ınaktatlır. 

l ,rnfo ör Goli ya ntzki "c,, 
vitaminüı kıım ça yda mulıafa
za edilmiş kalmasıııın, çay 
yakraklarmın hususiyetinden 

Çubuk Baraj ında ise 1929 
son baharında baılanmııtır. 

Ankaranm Hükumet Merkezi 
olmasını müteakip deı hal mü
tehassıslar marifetile içme su· 
yu tahkikatına baılandmldı, 

çüukü ıüralle büyüyen bir ıe· 
hır için ıuyu daima fuçular ve 
damacanalrr içinde lıtanbul
dan getirmek akla sığmazdı. 
Bir İtalyan müteha1111ının ra 
poruna göre Ankaranın birkaç 
kilometre ıtmalinde bulunan 
Çubuk vadiıtnde bir Baraı 

kurulmuın.:ı karaı verildi. Bu
nun içinde iptidada 2 .324.299 
Türk lirası masraf taamfe e
dtlml ıti. Fakat sonradan bir 
Holandalı milteha1111 ki el
yevm buradaki inıaatı bu a
dam idare etmektedir. Bara· 
j ın nehir yatağından 1 O met· 
re değil, 22 metre yüksekli
ğinde o!maıı lazımgeldiğl iı· 

pat edınce lnıahat r.1asrafı 

4.775,00(t Türk lirasına çıkm? f 
tır. Barııj ba-vuzunun ru istiap 
kudreti 13,500,000 metro mi
kabı olacak ve ayni zaman. 
da 18 milyon metre mikabı 

hükumet merkezir.in içme ıu
yu olacak ve geriye kalan 12 
milyon metre mikabı da sula
fıleri iç\n kuılanılacaktır. içme 
ıuyu, bugün ancak 60 bin nu· 
fusu olan Ankara 200 bin nu· 
fuslu bir tehir olunca nüfusu 
baıma 200 litı e su düıecek 
derecede hesap edilmittlr. Ba• 
rajın ıu biriken ıahaaı 6 ki
lometre uzunlujunda ve 300 
metre derlnliftnde olacak ve 
bu suretle 18 kllometre mu· 
rabbaı btr satha malik bulu-
nacakhr. Bar&j ın öılü bir top· 
rafı olan yefil bir vadide bu
lunmaaı sayesinde burası An
kara ahalisi için yeıll bir te
nenüh yeri olacaktır. 

ileı i g-0 ldi~i ııi ~urın iişt ii r. 
Tccı iibder aynı zamanda 

gü. termi~ ki bu v i t :ıın iııi ıı çay 
içinde k•ırnınayH r:ığ"nıeıı rrıa 

f;ızrt ul il işinde ~\mil o l a ıı ş:ut
lar, sııııi ohrak d.ı yaraı ılalıi 
le~eklil'. Bö\'leliklt>, r; Yİ l:ıınini 
kıı l'll sc lı7.~ ·ve ıneyva Janta da 
lıcızulınadaıı ııı ı ılı afaza etmek 
i mkii nı oı taya çı km ış ıılına k

t adır. 
Bı ı ı-eh 1 bıleıı .{ll'0İt"!.-iıı·iin 

ke~i'ı pr.ıtik bakım ından eh bü
yiik biı· önem a l maktad ır . Yaş 
ıneyva ve sebze yenilemiyen 
bazı lıasta lık la r nz:ıdı kla r ı ;~a
man lı ipsv i t a minoz hastalığ- ıda 
b:ış göstermektedir. Yeıı i ke
şi f edilen ı :s ııl , lı ast ala_r için 
bol c vitaminine s:ı hib yıyecek 
maddeleri yapılmasını temin 
ed~ektir. · 

JDIX&L . 

Sağlık Sütunu 

Aksırmamak için 
ne yapmalı? 

Bazen insan öyle dayanıl
maz bir ıekilde tatlı bir lıtek 
gibi gelen aksırık. insan yal
nız baıına olduğu vakit ve 
ütt üste olmamak ıarule. iyi 
bir ıedir. Nefeı boruları dol
muısa onları boıaltmiya 7ar
dım eder, insana ferahlık ve
rir, burundaki, boğazdaki toz .. 
ları çıkarır. Eıki zamanda 
aksıran kimselere, kendilerini 
tebrik eder gibi, arapca bir 
söz ıöylenirmlıde bundan ileri 
gel mi ı olıa gerektir. 

Fakat insan baıkalarının 
yanında akıırmaya mecbur 
olursa az çok ayıp ıayılır. 
Hele üst nste gelirse, kartı
mızda bulunanların haklı ola· 
rak canlarını sıkar. Zaten on
lar lçlo tehlikeli de olabllır. 
Nezleler çok defa böyle akıı· 
rıkla baıkalar1na bulatlıfı ıibl 
grip ve verem mikrolara da 
ak11rıkla bulaıabllirler. 

Üıt üste aksırmak, akııra· 
nın kediıi içade ııkıntılı olur. 
insana nefes darfıiı, içine 11-
kıntı verir. Ak11rık pek zorlu 
olursa altına kaçıranlar bile 
vardır gene zorlu •kıırık Gze. 
rine burundan " aögüı boru• 
larından kan boıandıiı da 
aörillmütlür. Yazın uzun ıCl · 
ren nezlelerde 'ak11rıklar pek 
çok geldiğinden pek zahmetli 
bir nefeı clarblı olur. 

Ak11rık tOrlO tClrlG ıebep• 
lerden ileri ı•llr. Fena bir 
koku insana ak11rık verdlft 
ılbi burnunun lçerlılnde toz 
veya herbanıi bir clıim kaç
tıiı vakit gene akıırık gelir. 
Kulala bir ıe1 kaçıa, ı6z her 
hangi bir teyden tabrlı edll1e1 

dudaklar bir ıe1den acıaa a• 
yaklar Oıilıe insan akıırır. 

Fakat akıırık 1ebeplerl •· 
ruında en önemli ıOpbetl• 
nezledir. Yaznezleılni lnıana 

daha çok ak11rtıraada bereket 
versin yaznexleai daha azdır. 
Onun için akıırıiul enbOylk 
•ebebi sonbahar ve latanbulda 
llkbatcar ıibi ıık 11k deiltlldl 
mevsimler nezleıldlr. 

Akımla karıı ilaçta yok 
gibidir. insan yalnız baıına 
bulunduiu vak.it akaırıktan 
biraz do zevk duyarH, bol bol 
akıırabllir . Nezlenin batında 
en eylıl evinde yatafınna ka
larak rahat rahat akıırmaktır. 

Ancak evde yatakta kal. 
mafı. vakit olmaz da lnHn 
yabancılar1n karııaında akıır
mala mecbur oluna kaçareyi 
aaihk verirler: 

Daha burun kaıınmafa 
baılayıp de, ak11rma ihtiyacı 
bat gösterince tahadet parma· 
Aının ucunu burunu11 kaıınan 

tarafını~ Qzerlne kuvvetle ve 
11kıca bastırarak burun kemi· 
finl sı kııtırmalı; kaıınma ıe

çinceye kadar parm•I• öylece 
bırakmalı... Utanacak kimıe• 
lerln karıı11nda parmaftnı 
burcıun Gzerlnde tutmak da 
pek terbiyeli bir hareket aa
yılmazsa da gürGltüyle akur
maktan lıe çok ehven olar. 

Enfiye çekerek ak11ranlara 
tabii ıöz6müz yoktur. Onlar 
zaten akıırmak keyfi için, en• 
flye çekerler. 
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Bursa Evkaf müdü:rl .. ğ""nden · 
Cin~j No. Mahalle ve sokağı Aedeii muhammeni 

Lira 

Ev arsası 172 -172 Altıparmak M. Altıparmak C. 70 
" 173 174 " " " 70 
" 174-176 " " " 70 

Zıraı 

,. 176-Q Bayzıt paşa M. Cami sokağı 25 ) 
170 

" 177 -11 " r. " 25 ) 
,, 34-22 Baba Zakir M. Türbe sokağı 60 126 
., 35 - il n " n 80 190 
,, 56 Çukur M. Baruthane 100 299,25 
,, 62-3 Daya hatun M. DayR hatun 250 336 
,, 69- 13 Eşrafiler .1\1. Eşrefiler cami: 50 84 
,, 70 Eşrefiler M. Temennayı k~bir 130 259 
,, 75-18 Feyzullah paşa dere sokağı 80 206 

Yukarda mevki ,No , zira ve bedeli muhan101inleri yazılı 12 arsanın 
mi iki yeti satıJmak üzre 13-10-935 den 13- ı 1 -935 tarihine kadar bir 
ay müddetle açık artırnıaya konmuştur .ihaleleri 1a-1 l - 9~~5 carşanba 
günü saat 15 de Bursa evkaf idare";nde yapılacaktır . artırnıa şartna

n1esini görnıck ve anlatnak iste)'enlerin Evkaf müdiriyetin~ müracaatları. 
13 - 18 '2 2 - 26 

.. 

İş an 

Kumbara ikra iyelerı • bin 
Liradan 20,000 liraya çıkararalc bir ınis i artırdı. 

As. Sa. Al. Komsiyonunnaıı 
Koyun Eti 

Bursa garnizonu icin ( ;)o,ooa) kilo ko)·un 
eti satın alınacaktır. Tahıni n edilen bedeli 17 üOO 
liradır. Şartnanıesi Sa. Al. Koınisyonundadır· 
Eksilln1e25-10-935 cunıa günü saat lG da Bur· 
sacla tophanede satıu ahna l<oınisyonu binasın
da olacktır. eksiJtme ka pah zarf usuliledir. Mu
vakkat te1minat 1312 Jira 50 kuruştur. eksilt.n
eye iştirak edecekler ticaret odasında kayıtlı ol
duldarına dair vesika göstermeleri lazımdır. 
Teklif ınektupJarı 25 -10-H35 Cumn saat 15 şe 
kadar SA.AL. komsiyon reislğine verilrniş ola. 
caktar.. 8-t ~-18-2~~ 

Bursa Evkaf Müdrlrlüğünden 
• 

Akarın 
nev'i 

Bedeli 
mu ham· 

meni Miktarı 

No Mevki ve solcağı Lira Züra 
--- -

Ev arsası 34/5 Doğan B. M. ve çıkmazı IOO 242 
45 " 

,, 3/l Daya hatun fırın ~okağı 40 
37)3 n " cami çıkmazı 100 
75/20 İshakşah Namazgah Cad. 170 

,. 
" 

n " 
" " 82/51 Kocanaip Bayır sokağı 5o 

" " 
91/l2 Mantıcı cami sokağı 18) 

" " 107/2 Mes'udu makramavi kus- 50 
kuscu sokağı 

,, ,, 135/7 Şeyh Şible cami sokağı 150 

109,5 

314,5 
196 

26 
248.5 ,, ,, 170/22 Yıldırım Yıldırım sokağı 60 

1 Nisan ve 1 birinci teşrinde verilen beşer bin liralık ikramiye ,, ,, 171/170 Altıparmak Altıparmak Cad. 70 

lerden maada [ Şubat, Haziran, Tem muz, Eylül ve Birinci Kanun ] Yukarda No., züra ve bedeli muhammenleri hizaların-

d k da gösterilen on adet vakıf arsaların mülkiyeti satılnıak 
aylarının ilk günlerinde kumbara sahipleri arasın a çe ilecek ku üzere 9/ I0/935 ten 9ı ı ı 1935 tarihine kadar bir ay nıüddet-
ralar1a (Her biri ikişer bin 1iralık) fevkalade ikramiyeler verilecektir. ıe açık attırmaya konmuştur. İhaleleri 9/ 11/935 cumartesi 

Bu ikramiyeli kuralara iştirak için de kumbara sahiplerinin as- günü saat onda Bursa Evkaf idaresinde yapılacaktır. 
gari 25 lira biriktirmiş olmaları f azımdır ı · Arttırma şartnamesini görmek Vt: aloıak isteyenıe·rın Ev· 

....... . . . ... 
1 .. , • ,, 

... ... .. 

1 
kaf müdiiriyetine müracaatları. 

' 9 -13 - 18-22 . , ~ 
- . _- . - .,. " . 

BİZiM 
BASIMEVI 

(CUMHUR T) 
Almanağına rekl A verecekler 

Matbaamızda : Cumhuriyet A ytarı ~1usa Ataşa 

Her gün sabahtan akşama kadar başvurabilirler. 
936 Senesi Cumhuriyet Afmanağtnın pek rı ükemnıel olması için nylardanberi 

çalışılmaktadır. Cumhuriyet almnnagı memlekette ilk almanaktır. ve her evde 
bulnnması tazım gelen bir eserdir. Dünyada olup biten her şe)'den b~hs eden 
bu eser müessesenizin ilan ve reklamları için emsalsiz bir fırsattır. Daima elde 
kalacak olan Cumhuriyet Almanağmm reklam f:aUarı aşagıdadır. Bir sahife 15 
lira. Yarım sahife 10 lira. Dörtte bir sahife 5 liradır. Renkli bir sahife itan 25 
liradır. 

BİCKİ YU DU ., 
Mevlıilıe 'Iaı1ıu~ıı 

1 
Kayıtlara yakında başlon::ıcaktır. 

-·-' 
Bursa Şarbaylığından : 

Bazı mahallerde kapı numaralarının ve sokaklavhalarınmtahrip 
edıldlil ıörülmektedir. Bu gibi tahribat yapnn kimseleri gören
ler en yakın zabıta memuruna haber vermesi milli bir borç "' 
olduğu ve bu gibi tahripçllerden numarataj talimatnamesinin 
38 inci maddesi gereğince ceza alınacağı ve Müddei umumiliğe 
de verilecekleri, Sayın halkın bllmeıi için ilan olunur. 

Diş Tabibi 

(~ip Rüştü 
Bursa - Set başı 

TEMİZLİK 
UCUr ZLU'K 

CABUKLUK 
Her nev'i baskı ve renkli işler basıldığı gibi 

Ucuzluğunda timsalidir. 
Bursa defterdarlık arkasınd Bizim basımevi 

No 24 telefon 130 

! Bursa ikinci Hukuk 
rJlahkemesinden 

935 - 1328 Bursanın kö-
seleci1er mahallesinden me· 
ahmet ııU kızı raziye tarafın 
dan şible mahallesinden Ali 
03man oğlu hüseyin aleyhi. 
ne açılan Boşanma davası 

üzerine mümaileyh Ali 
osman oğlu Hüseyin namı
na gönderilen davatiye ika· 
metgahı meçhul olduğundan 
bila tebliğ iade kılınmış ol-
duğundtın iJAnen ve ilsakan 
da\'etlye tebliğine ve muha
kemenin 4- l l - 935 saat 1 o 
na bırakılmasına karar ve
rilmiş olduğundan karar mu· 
cibince mümaileyh HüseyJ
nin yukarda yazılı gün ve 
saalta bizzat mahkemeye 
gelmez veya tarafından ba. 
roya kayıtlı bir vekil gön· 
dermezse hakkında lazım 

g~len muameleyi kanuniye · 
nin gıyaben yapılacağını teb 
Jiğ makamına kaim olmak 
üzere ilAn olunur: 

Bursa Tapusundan 
Bursanın koca naip ma

hallesinin kemal paşe cad· 
desinde 20 kapu numaralı ve 
sağı yol ve Solu basan ar
kası kileli mehmet hanesi 
önü yol ile çevrili evin ya
rısı ahmet oğlu dudah ab
dullahin irade oJunan 8 -
haziran 292 tarih ve 27 sa· 
yılı muvakkat ilmühaberle 
ühdesinde olduğu beyaniyle 
vefatı hasebile vereseslne 
intikal ve ahara satışı talep 
edilmiş isede mezkftr mu· 
vakkat ilmühaberin tapu 
keydı olmadığından tasar· 
rufunun mahallen tahkiki 
için 1- 11-.935 gününe mü
sadif cuma mahalline me• 
mur gönderileği cihetle bu 
evde alakası olanlar varsa 
tarihi ilAndan itibaren on 
gün zarfında ellerindeki bel 
geler ile beraber tapu ida
resine ve yahut mahallinde 
bulunacak memura müraca· 
at eylemeleri ilin olunur. 


