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Bugün Bursamızda sinirleri 
geren bir haber her yürekte 
coşkunluk ve tiksinti uyandır
dı. (Tan) gazetesinin Ankara 
aytarının verdiği bu haber 
Atatürke bir yağınç (suikast) 
yapmak istiyenlerin yakalan
dığını ve Türk kanunlarının 

pençesine verildiklerini bildi
riyordu. Bu haber aynen öteki 
sütunlarda görülecektir. 

ugün m htelit e cümen ~op a 

Ali Saip tevkif edildi 

Heman şurasını işaret etmek 
isteriz ki : Atatürkc karşı 
çevrilecek her =»ilah çevirenle· 
rio, çevirmek istiyenlerin be
yinlerini parçalıyacaktır. Çün. 
kü: Atatürk başlı başına bir 
ulus, başlı başıoa Türk ulusu 
demektir. Atatürke çevrilecek 
her kanlı namlu, Türkün bağ
rına, Türkün onuruna ve var· 
lığına çevrilmiş demektir. Ata. 
türk, Türkün başı, Türkün 
yüreği, Türkün yaşamak ide
alidir. Bu başta yanan yükse
liş güneşidir. O yürekte dal
galanan yaşayış hızlarıdır. Ve 

Ankara 18 ( A.A ) Kamutayın bugünkü l<'pl!int 6 r da cu n 

bur haıkam Atatürhe ~uilcast tertibln 1le krnJ s:n 18 ı· t < lı'en 

suç dolayı sile Urfa saylayı Ali s .. ıp Uoınv şın t. ş .• ı 1 um 
yetinin kaldırılmasına karar verılm·~tir 

adisede r a 
saylav H aibi 
de ad geç·yo • 

Me de. Kr m ıta.y 
he· et nin p .... rt sı 'o 
s nda gö·n~rı! cel• u-. 

1 . . 
tı 

Aokora 17 Az,., u'u :\I 
şef.m:z,. lraış• sulhs'J4 lu 
lunmıık mnkoA•lo ,. .. - •. - L 

hil o~an bir çete mc. supları o idealde S?elecek nesillerin 
ulkiılerı parfıyor. 

Hainler! Ne istiyorlar? Ne 
istiyorsunuz yurdsuzlar? 

Türk adını anarken bile 
göz yaşları döken ulusal şefin 
çevresinde her Türkün birer 
çelikten kalkan olduğunu bil
miyor musunuz? 

Güneşe ok atılamıyacağıni 
öğrenmediniz mi? 

Türk sınırlarından sizin gi· 
bi yüreksiz, duygusuz hainleri 
fırlattığı için mi ona yan b~ -
kıyorsunuz? 

Türk yurdunda bilgisizliğin 
geceleri silinsin diye çalıştığı 
için mi kara ve şom sesleri
ntıi yükseltiyorsunuz baykuş· 
lar ! 

Hayır, hayır! şuna çok iyi 
inanınız ki : Ksra ve korkunç 
düşünceleriniz hiç bir zaman 
gerçek oltmyacaktır. 

Atatürk Türkiyesi yer yü· 
zünde bir onur anıtı gibi her 
gün biraz daha yücelecek ve 
yükselecektir. Sizin kastınız 
engin Türk tarihine, ölmez 
Türk varlığına ve göklerde 
katmer katmer açılan Türk 

onurunadır. 

yaka.lr.nmışılr. 

Bunlar, Ankara ya getiril· 
mfşludir. Muhakemelerine Ö· 

nümüzdeki hafta i inde ağır 
ceza mnhkemesind~ başlana
caldır. Çetenin ele ba şısının 
adı Yahyndır. Ve yüz ellillk
lerrlen çerken Etemin ada· 
mıdır. Muhakemenin çok dik· 
kata şayan safhalar arzede
ceği an\aşılmaktadır. 

Ankara 17 - Hükumet 
bu akşam geç vattit Kamu· 

~lln .bulun~rnk suikast için 
hariçten topraklnrımtzn giren 
çete hakkında açılan tııhki· 
katta işe adı karışan Urfıı 
saylavı AH Saibin teşrii ma· . 
suniyetlnio kaldırılmasını is· 
temiştir. Hükümettn tezkeresi 
ve dosya, urıulüne tevf~kan 
teıkilatı esasiye ve adliye E'n· 
cümenlerinden mürekkep muh· 
telit enen.mene havale ed.l · 
m!ş ve Kamutay ruznameıi
nin ( gelen evrak ) kısm~a 
dcrcolunmuştur. Muhtelit en• 
cümenin yarın derhal lopl&
narak bu talebi tetkike baş· 
laması ve buradtı bulunan 
All Salbin de dinlenmesı l 
kuvvetle muhtemeldir-

Çele mensupları önemli 
bazı itiraflarda bulundukları 
gibi,ele geçen evrakta mel
unların maı.s"tlarını bütün 
çıplaklıgtle ortaya koymu§\Ur. 

(TAN) dan 

---------------or.ı-..ecee-·~----
lngilizler nasıl anlaşa ilecekler ? 

Londra 18 ( A .A ) Taymis ga:ıetesi lngilterenln La'itale; 
anlaomazhğın kotarılması fçin her hangi bir tcklıfi ancak 
İtalyan kltaatınm Habeşhtandan çekilmesi şartile müzakereye 

amade olduğunu bildirdiğini yazmaktadır. 
_______ HOeM_•_M ... l~--~.,..eff--

hızını ve inan.nı ondan ahyor. 

Kime saldırmak istiyorsu
nuz nankörler? Türkün ekme
ği hiç bir hiynneti affetme· GAZ 

Türk onuru hiç silinir mi? 
HER GÜN ÇIKAI~. .. 

Gazetemizde her sabch 
İstanbul ga.:c tdcrinden ev 
vel dünyada olup bitenleri 

Mevzubahs:>lnn lngiliz donanması 

fst • nbut 18 (Telefonla saat birde) en son alınan haber• 
lere nazaran: bu giln fran~n; lnglltereye cevabını vermtıur: 
Frıının btıl umeı\ bu cevabında: uluslar sosyetesi paktının 16 
ıncı m~ddusioln dördüncü fıkrasını kabul eatiğlot yani İngiliz-
lere ynrdım edeceğini blldlrmiıtır. 

Mnmafi Akdenizdeki lngl\iz filosunun balyaya hücum et. 

mlffC"ğini do kaydı ihttyntla ilave etmiştir. 

lngilizler ıneydan okuyorlar 
Lonra 18 (AA) Royter ajansı, İtalyan basınının lngilte

re aleyhindeki hücumları ve İtalyan kuvvetlerinin Libyada 
tö h nüdü devam ettiğinden İngiliz takviyesi gemilerinin bu· 
lundukları yerde kalmaya dP-vam edeceklerjni bildirmektedir. 

Fra sız işlerine müdahale mi ? 
Ankara 18 ( A A ) Paris Özel oylarımız ıu malumatı ver· 

mektcdir : Son günlerde İng\liz - Fransız münasebatı ciddi bir 
safhaya girmrktcdlr. Finansal taymis gazetesi; Lavalin yerine 
aiyasııl çok'uğa dnyamm birinin f ş başına gttirilmcsi zamanıdır 
dl)·or. Bu neşriyat eena!o mehafılinde hoşnutsuzluk uyandır· 
m1ştır. Fransız fç işlerine yabancı müdahalesi gayılan bu neı· 
riyala ştddc.tle ke.rfıhk verl'ecek\ir. 

urumu 

Atatürk; Türkün onurudur. 
Ona uzanmak istiycn her ka· 
ra el ona değmeden kırıla
caktır. Atatürk; Türkün ünlü 

f 

bayrağıdır. O, gönülden gönüle 
baştan başa konarak sonsuz
luğun ufuklarına dikilecektir. 

miştir. Bir zamanlar si-ze de 
kucağını bir ana şef katile 
açan bu Tütk; bu gün sizin en 

kahbc yumruğunuzu yiyeceknıi 
sanıyorsunuz? Kaç hain ham. 
lenin kırıldığım gtrmediniı mi? 
Hiç tarih\ yapana, hayır biz· 
zat tarihe karşı durulur mu? 

öğrenebilirsiniz . 
İHin\arımzı her gün çıkan . 
~aıetemize vermek kendi 

menfaabmz icabıdır. 

Her Türkün göksünü açınız! 
Onu göreceksiniz; onun bir yü
rek gibi ez Türkün içinde 
çarptığım göreceksiniz. Her 
öz Türkün kafasında düşünen 
odur 2 ve Türklük her adımının 

Türkün afiv ve müsamahaya 
arlık yer vermiyen ulu ruhu hiç 
şüphesiz sizin gibi düşünen hain 
ruhluları da yaraştıkları lanet 

çengeline asacaktır · 
T AHSlN UYGUR 

azetemiz 
100 ara er Habeşistnnda bir göç manzarası 

lstanbul 18 ( Telefoııln caat 1 de) İtalyan-Habeş harbine 
gün yeni ve mühim bir haber gelmemiştir. Cephelerde önemli 

lerin olmadığı haber verilmektedir. 

dnir bu 
hadise• 
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Genç bir bilginimiz : 
"-Üne kimi niyaz eder. 

kimi naz .. " demişli. 

Siz de bilirmisiniz bil
mem? bir kaplumbni'?~ ve t \V 

şan hıkayesi vardır. 

~~~i\~ii'11i\ii:llii: illiii\i\i\ıfüiiiiil\iifüiiiffiı\füi\~i!i\iıiiiiiiiiiiiifüiiiiii\ifüiiji\lıi\iii\iiiii@i\\\i\\\~iifüi\iii\lıfüiii\\\iilı iii\\\i\iifü\i\i\füij\[ı\\lılı~i\\lılfüiiffi\ifüifilılıIDl!I 
Cumuriyet hayra. şarbayım!z.kon-

Yirmi yıldır tanıdığım bir 
zat var : bildiklerini derin 
bir sllginlik ( mahviyet ) ile 
ve tevazuun altın eşiğinden 
geçirerek serper, serpiıtf rir, 
fakirler dağltır, ilmiğ belgeler 

(vesikalar ) sunar. 

Tavşanın biri alay olsun 
ye kaplumbnğayl yarış'l da· 
vet etmiş. Kaplumbağa hiç 
bozmamış ve daveti kabul et 
m'ş. Düıülmüşler yola.. Tav 
şan yarışı kaznnacaiimdnn e· 
min; yarı yolda bir çalı dibi
ne uznnmıt ve ba§lamış ha
fif tertip ke Urmeğe.. Kap· 
lumbağncağız da Eyüp Sul
tan sabrı ile dişini sıkmış a -
ğır aksak, fıstıki mflkam tav· 
şand n önce hedefe ulaşmış. 

, ğ 1 u1übü 
azasın-

minda söylev graye gıdıyor 
Aym yirmi dördünde An· 

verecekler karada belediyeler kongresi Dağ kuulübü genel sek re 

terliğinden : 
Cumuriyet bayrammda ya 

c. H. partisinde yapılan toplanacağından uray encüme 
bir toplantı da Cumuriyel ni bu kongreye Şarbayımıı: 
bayramında halk kürsülerin- Cemil Ôz'ün iştirakine karar 

Öbürgün, 0 bilgiler, o fi-
kirler, 0 belgeler tama.mile 
benimsenerek bir ün düşkü· 
nüniin ( şöhret düşkünü ) im· 

zası üstünde çıkar. 
O zat kendisi )'azsa bile 

adını yazmaz. Ne için?. Ona 
bunu sorarsanız yalnız gülüro 

ser, geçer, 
Bu zatı tedkik ediniz, an· 

\arsınız ki, üne naz ediyor. 
Hayır yurtlarına, varlığmn 

göre, büyük yardımlar yapan 
bir zat adım vermez, verdi
ğini de söylemez. Bu da ünü 
(töhreU) lekmeliyenlerden ! .. 
Her alanda bu misali bulabi-

liriz. 
Bizce ün zorla doğurulma 

r:ıalı, doğmalıdır. Doğurulan, 
arkaeından koıulan ün, ya
lancı ündür. Doğanı bayrı 
(sadık) dır. Bu kubbede öl
mez olan hoş sadalar doğan 
ünlerdtr. 

Benliğe hükmedebilmek, 
kazanılan erdemin olgun\uğu
nu gösterir ve bunun için ün, 
maneviğ ölmezliği çeken bir 
alım (cazibe) olmalıdır. Bu 
alımı üne niyaz edenler ya-

ratamazlar. 
uu ... ·"ıu, "''"' '<au~ı· uJ UICL. \ 'ı • 

ni) hayat içinde!. 
TAHSİN UYGUR 

Soy adı alan 
Alana ••• 

Nufus sayımı dolayislyle 
halk soy adı alma ve tescil 
ettirme f§ine bir k ç günden 
beri pek ziyade önem vermiş 
tir. 

Bunun için Ur ayın üst ket 
salonunda hummalı bir faali
yet göze çarpmaktadır. 6u iş 
için t.lr çok memur ayrılmı~
tır. Uray salonundaki bu hal 
adeta bir izdeham manzarası 
almıştır. 

pılncak bl!_yük -~çil ~~~!1~ 
ve yeni otelimiz açılma töre .. 

Onun gibi; geçen gün bir 
arkadaşla acele bir iş için Çe 
kirgcye gitmek icap etti. Ar
kadaşım nedense otöbüslerden 
son derece ürküyor. Otomo· 
bil veya otöbüsü görmiyor 
mu kedi gibi tüyleri diken 
diken olup bucak bucak ka
çıyor. Bense arabayı biç sev· 
mem. Araba o\ııuo otöbüs ol· 
sun derken arknda~ım: beni 
çekirgede beklenin. Diyerek 
bir faytona. atladı ve uzaklaş 

tı. 

Ben de Yeşil türbesi önün 
de duran otöbü11\ere atladım. 
Bir haylı bekleyip, bir haylı 
salavat ve ya sabır çekdikten 
soııra otöbüs hareket elti. 

Zevk Sinemaıının önünde 

durduk. Aman, zıım n · 
file .• bekliyoruz, Otöbüa 

luyor. 

ne.· 
do· 

Erkek kadan, çoluk, ço 
cuk. Son müşteri etine budu· 

s 9 • ı t L•!.-.:ı.l. 

sıska iki de taze gelin ve gö 
rümce oldukları hal ve tav
rmdaıı ve yekdiğerJne kedi 
köpek asabiyetile fırlattıldarı 

naxarlardan belli .. apaşikar .• 
Büyük hanım çirkef ten at 

lıyormuş gibi eteklerjni top· 
layıp geğirti ile lrnrışık bir 
okkalı estağfuıullah çektikten 
sonra içeri girdi. 

Onun arkasından son bir 
müşteri .• Soluk soluğa, kan 
ter Jçindc altı yedi yaşların

da bir erkek çocuğu elinden 
tutmuş kahverengi soluk man 
tolu diğer elinde iri çıft ka· 
pakh bir Gepet taşıyan elli 
heılik bir kadın .. Cocuğu sÜ· 
rükleye sürükleye dolmn çif • 

nini g ö r ü ş m e k i ç i n 
22-10-935 salı günü akşa· 
mı saat 20 de bütün üyelerin 
kulüp kurağmda toplanmala· 

rım dileriz. 

Parti genyön 
kurulu 

Ankara 18 (A.A) C. H. 
partisi genyön kurulu dün 
toplanmış ve partinin iç itle
ri üzerinde görüşmüştür. 

@!i'!C:WC 

teye paçavra tıkar gibi oto 
büs Jrnpısından içeri tıkdıktan 
sonra §ôföre döndü: -huu!. şö 
för efendi evladım.. Btz feY
de ineceğiz . Hani Muradiye 

Sultan türbesinin yanında ka· 
sap Raşit nğaların evi yok 
nıu?. işle 0 kapı değil, onun 
nltındaki değil.. daha altında
ki tahini boyalı küçük tek 

kanatlı kapı .. 

_ Valide hanım otöbüsler, 
durnk mah-ıllinden başka yer 

lerde durmaz. 

Kadının gözleri büyüdü. 
Ka~\arı çatıldı. Burun delik. 
lerl aç1lda. nefesi sıklaştı. acı 
sonra açtı ağzmı, yumdu gö· 
zünü: 

-A .. neye durmıyormuş .. 
Allah yapısı değil ya.. pek 
ala da durur. A sen ne " na 
let " ne " celallı ,, şeysin öy· 
le.. ııendcn evelki şopor ne 
helill süt emmif delikanlıydı. 

Alfalı anasma babasına ba
ğıılasın. beni bir ~ün kırma

madı. Cenabı hak iki cihan
da aziz etsin .. 

Şöför dt! kızmıştı. 
-Hanım otöoüs doldu. 

Yer yok .. deyip kestirip attı. 

-Otomof ıl rfoldu da neye 
bektiyorya .. 

-Vakti a:ıati gelmedi da. 
ha.. - Devamı var-

ı-ı---S U-K--Te!M ___ ı· y:~i 
1 Roman 1 i A. Turgut 1 

nerken Nüzh2t taktirkar na-
' zarlarla Nermine yalvarıyor-

du. 

Genç kız piyanonun ka
pağını yavaşça kapayarak a· 
yağa knlktı, onu üzmekten -------------- ' ---21,---

Üç gün evvel bütün Bursa 
halkını sinesinde toplıyan gök 
d"re, bu gün kendi elemleriy
le baş başa bırakılmıı gibi 
kimsesizdi. Derenin hazin 
çağaltılarında bile bu gün 
kederli bir ahenk, sonsuz bir 
hüzün vardı. 

Yürüdüler, onlara arkala· 
rioı dönmüş olan bu mes'ut 
çifte yakla§tıkları vnkit Vedia 
durdu. Mahzun ve dalgın ya
vaşça içini çekti. Sonra Nüz· 
het'e dönerek: 

-Bak ~üzhet, ne bahti
yar, ne mes'ut bir çift değil 
mi? 

Diye sordu. 
Nüzhet'in göz kapaklar 

kalktı, nazarları bu mes'ut çi
ft üzerinde dolaştı ve sayık
lar gibi bir sesle: 

-Evet! 
Diye mırıldandı. 

Odun yüklü merkebiyle 
yanlarından geçen ihtiyar bir 
oduncu, onlara dik dik baka
rak batını sallarken, Vedia 
hala dalgm, gözleri orada, o 
me&'ut çift de olduğu halde 
mahzun mnhzun içini çekiyor 
göğüs geçiriyordu. 

"' 
-Ne olur Nermin, bu şar-

kıyı bir daha tekrarla!. 

PJyanonun hazin uğultu

larla inliyen sesi, salonun ka· 
ılın duvarlarına çarparak ıö-

lezzet alıyormuş gibi başıyle 
hayır işareti yaparak güldü 
sonra mahzun bir tavurla: 

- Bu kadar kafi Nüzhet .. 
Biraz da konuşalım. Zira ... 

Durdu, derin bir göğüs ge 
çirerek ilave etti: 

-Zira; bu gün son günü
müz. Yarın ayrılıyoruz. 

Çehresine hazin bir yeis 
çöküyor, nazarlnrı yavaş ya 
va§ ıslanıyordu. 

Dirseğiyle piyanonun ke· 
narına yaslanmış olan Nüzhet 
çalınan ıarkının tesiriyle derin 
bir vccdlçinde kcndinrlen geç· 
mit düşünürken; Nermin'in bu 
son sözleri üzerine büyük bir 
acı duymuı gibi ürperdi ı,. 

de söz söyliyecekler ve söylev vermittir. 
verecekler saptanmıştır ( tes· Cemil Öz bir iki gün ıon 
pit edilmigtir.) ra Aokaraya gidecektir. 

Otellerin temizliği 
Uray encümeni evvelki 

günkü toplantısında Etem ça· 
vu§un icarında bulunan iki 
otelin temizliği için kendisine 
15 gün mühlet verilmesine ve 
bu müddet içinde istenilen 
şeyler yapllmadığl taktir de 
otelinin kapatılmasına söz kes 

miştir. 

Çeşmeciler 
Arasında 

Urayın su çeımecilerinden 
İsmailin ödevine son verilmiı 
ve yerine Mümin tayin olun· 

muıtur. 

T anm bakanhğı 
Enspektörier 
başkanı .. 

Tarım bakanlağı enspek
lörler kurumu başkanı bay 
Nak~ ıehrimize gelmif; ba
kanlığa alt daireleri gözden 
geçirdiiden sonra Karacabey 
harasına gitmittir. 

• • • • 
_. __ ___ ,_._ 

Şehrimizde setbaıında Şa
fak oteli kar§ısıoda 2 numa
rala evde kadanlar için bir 
biçki yurdu açılmııtır. Adı 

( T~zel ) konan bu biçki yur
dunu kü'tür bakanltğının res
miyetini haiz olan Ankara 
inkılap biçki yurdunban me. 
zun Mevhibe Tarman açmıı· 
tır. Her gün kayıtlara devam 
etmektedir. 

Bir doğum 
Mudanya ceza hakimi 

Mehmet Ali Derin Özün bir 
erkek çocuğu dünyaya gelmit 
lir. (Akın) adı verilen yavru
ya uzun ömür diler ana ba. 
basını kutlularız. 

kencenln yakla~tığını his eden 
kimseler gibi hafifçe sarardı, 

çehresinin bütün çizgileri le· 
kallüs etmişti .. Doğruldu, de . 
mindenberl piyanonun beyaz 

tuıları üzürinde koıarak ona 
alaturkanın bütün güzelliğini 
yudum yudum içiren Nerminio 
mini mini eHerioi avuçları a
rasına aldı, kendine doğru 

çekti; kısık bir sesle: 

- Of, Nermin .. Niye bunu 
hatırlattın? Diye inledi; gitmek 
değil; bunu düıünmek bile 
istemiyorum. Doğru, son gü· 
nümüz .. Ayrılacağız .. Hem bir 
daha yedi ay bir birimizi gör 
memek üzere ... 

Sesi perde perde alçalıyor, 
kısılıyor, adeta bir nefese ben 
zeyordu. 

-Ben bu yedi ayı nasıl 

geçireceğim Nermin? 

-Ya ben, ya ben. 

Dolaıık adımlarla kanepe· 

Parti toplantısı 
Düo gece C. H. partisi 

İlyön kurumu Sadi Konuğun 
başkanlığında bir toplanta yap 

mıtbr. 

Feci bir otöbüs 
kazası 

Dün gece saat 20 de Çe· 
kirgeden gelen 21 numaralı 
töför Osmanın idaresindeki 
otöbüs Hisardan Ahmet ismin 
de birinin 8 yaıındakl çocuğu 
nu çiğnemiş; çocuk derhal 

ölmüttür. 

Karacabeyde at 
koşulan 

Karacabeyde 28 tetrinie · 
vel günü büyük al koıuları 
ve pehlivan güreıleri yapıla-

caktır. 

Teşekkür 
Üç sene evel ölen akra· 

bamdan birinin kaydını muh
tarlarm çok aramalarma rağ
men bulamamııtım. 

Nihayet Karacabey bele
.lf•"" rlpktnrn hav Hllklct Bil· 
g ne oaşvurarak bu kaydı 

çıkarttım, kendisine gösterdf
ği bu kolaylıktan ötürü can• 
dan teıekkürü borç bilirim. 

İbrahim 

GENEL NUFUS SAYIMI 

iLK 
TEŞRiN 

PAZAR Günü 

Sayımın bittiği haber 
verilinceye kadar evden 
çıkmak yasaktır. Çıkan· 

lar için para ve hapis 
cezası vardır. 

-
ye sürüklenir gibi vürürlerken 
genç kız hıçkırıyordu: 

- Ya ben ya ben Nüzhet .• 
Senden nasıl ayrılacağım? Ye· 
di ay sensiz kalmak, senden 
uzak yaşamak .. Of Nüzhet ... 
Sana öyle ahıtım, öyle bağ· 
landım ki; gittiğini hiç.. Hfç 
istemiyorum. 

Genç kızın bir 
gibi dudaklarından 

kelimeler Nüzhet'in 

hıçkırık 

fırlıyao 

kalbini 
parçalıyor, tahammül edilmez 
sızılar yapıyordu. 

- Ben de Nermin.. Faknt; 
mecburiyet .. 

- Gitmesen olmaz mı? 
-Çocuk gibi söyliyorsun 

Nermin •. Bunun imkanı varmı? 
Bu öyle bir mecburiyet ki .. 

-Biliyorum.. Fakat; he
yf!can.. Kendimi zaptederni· 
yorum .. 

-Zavallı Nermin .. 

- Bitmedi -
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Ateş ve Balta 
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Bu yaz ormanlarımızda 

dörtyüz kadar yanğın çıktı. 

Belki hiç bir sene Türkiyede 
bu kadar çok ağaç yanma· 
mııt1r. 

Yangınların bir kısmı köy 
lüler tarafından hazırlanmıştır. 
Büyük bir kıımı köylüler ta
rafından söndürülmek isten· 
memlıtir. Kavlarla ince ka
nallar açıp, bir ucuna\ akıam
dan bir cam parça11 koyarak 
ormandan uzaklaımak, yan
gıncıların yeni bir keıifleridir. 
Giineı mltığında orman tutu. 
tur; ıuçlu ise çoktan evinde 
uyumaktadır. 

Çala balta orman kesmek 
iıtiyen eski tip müteahhitler· 
den biri bir kaç yıl önce bana 
demtıti ki: " - Ya eskisi gibi 
ormanları halka dağıtınız; ke
ıim 11kıhğını kaldırınız. Ya
hut köylü ormanlarınızı ya· 
kacak, yananları da •öndür
miyecektlr.,, Yıllardanberi köy 
lüye ders veren onlerdır. 

Yangından ıonra, orman 
yanıklarını ve yarı yanmıı a
iaçlarını istemek için köylü
lerin hemen hükümele baı 

vurduklarını gorüraünüz. Kı

zılcahamam'da böyle olmuı· 

tur. 
Herkeı tarlasını eeniı le

tecek, Karadeniz kıyılarından 
yeni göcenler-Anadolu top
rakları tıka basa dolu olduğu 
için - orman içinde y~rleıe· 

cekler, miiteabhtt: 
" - Bakınız, dedigfm nasıl 

çıkıyor, Siz ormanlardan dev 
leti çıkarmağa bakımz, Köy· 
lülerle biz onlara daha iyi ko-
runmaaını btltrfz!,, diyecektir. 

Kanun bilkümleri iyi de
ğildir. Bi? yurddatın evinden 
bir odun parçası çalan suçlu 
ile dajlar boyunca orman ya· 
kan suçlunun hakim karıısın
da farkı yoktur. Hakim orman 
ldareılnln vekil veya mzhaf ı
zına ıorar: " - Seo bu adamı 
ıiaç yakarken gördün mü?,, 

Eğer ıörmedl ise uzun u
zadıya muameleye lüzum yok 
tur. Köylü tekrar ormanın 
batka bir tarafında kav kana
hnı oyar, baıına da cam par 
çaaını yerlettirerek evine dö· 
ner. 

Bolu Saylavı olduğum se. 
neden geçen yıla kadar Bolu. 
da koskoca dağlar-bir dağın 
•iaçlanma11 ne demek oldu. 
tunu anlamak için çiftlik te
pelerine bakınız! - yakılarak, 

•oyularak tarla yapılmııhr. İlk 
ıordilğiim vakit bu dağların 
birinde bir tek adam vardı. 
Hatta hükümet mahkemeden 
bu adamı ormandan çıkarmak 
için büküm almııtı. Şimdi köy 
alabildlilne büyümüttür; etsiz 
ormanların yerinde ise, çöl 
Jeli eılyor. 

Amenajman itlerini tamm
hyarak, balkın bakla ihtiyaç 
larını kolayca karıılamak im· 
klnı elde edilmek lazımdır. 
Bura11 doiru: fakat ıakın rne· 
•elenin bundan ibaret olduğu 
•aıu11na dütmeyiniz! Orman 
•arıunculerının bu giin ileri 
•GrdOlderl bahane budur. 

Kıyılarda ve demiryolu uğ· 
raıı tehirlerde odun' yaktır
llaaınak - heaap edil mittir ki 
buralarda kömilr ııınımı odun 
-lllaaawıdan daha ucu::dur. biç 

olmazsa ilk adımda devlet ku 
rumları ile hamamlara buna 
mecbur kılmak, ahşab yayla 
evleri yaptırmnmnk ağaç çit 
kullandırmamak gibi hiç kim
ıeye zararı olmıran çünkü or
man mıntakulr:rında bile ker
piç ağaçtan ucuzdur. tedbir· 
lerl almak muhafaza orman· 
)arını adeta süel yasak bôlgc· 
ler haline koymak, İlk akla 
gelen tedbirlerdendir. 

- 2 -
Size daha ba§ka bir orman 

hikayesi anlatmak istiyorum. 
Parça parça aldığım hikaye
yi Alman gazeteleri yo~mış· 
lardır. İyi dinleyiniz: "Yurd 
toprakların verim kabiliyetle
rını ayni derecede tutmak 
için geniı bir orman varlığı
nı güven alhna almak lazım· 
dır. 

" Tanh ıayıfaiarı orman 
larınıı hor bakan, onları öle· 
siye ba.lt lıyon ulusların zira· 
at topraklara da bir daha be· 
lini doğrultamıyacak derece 
f akirle§tiğini gösterir. Son mi· 
saller olarak, İtalya 'nın dağ 
ziraatine, Dolmaçyanın ıssızlı
ğına ve Yunanistaua bakınız 

" .... Ormanlar tükendiği 

zaman toparlak ve nomal dağ 
ıekiller1, çayırlar, otlaklar ve 
bolca bir hümys tabakası ye· 
rine, çıplak, sivri, kayaları 

fırlak, toprakları her yağmur
da yıkıla yıkıla ıfıpürülüp gi
den ıekil ve kısırlık geçiyor. 
Hastalak dağlardan ovalara, 
vadilere uzanıyor. Deli dere
lerin yatakları doluyor. Bü
yük nehirler hu düzensiz su 
hücumlarından dolayı taııyor· 

lar; kıyılarını yiyorlar. Denize 
döküldukleri yerlerde liman 
taıını için çok zararlı olan 
deltalar vücuda geliyor. Or· 
man bütün bu kütukleri önle 
dikten baıka, yağmur sularmı 
toprağa sindire sindire verir; 
nehirler 1Jnunla düzen bulur. 

"Ormansızhk yüzünden yer 
altı su seviyesi, yavaı yavaı 

alçalır ve düıer. Ziraat kurak 
lığa mahkum kalır. Ürün aza
lar; nüfus seyrelerek göçler 
baılar. Endüstrileımek için 
esas olan fçpazar büzülür: da
ralır ve kuvvetini kaybeder. 
(Alman yazarı sanki Anado· 
lumu.ıu anlatıyor. ) 

" ... Orman, ıklimi vikude 
getire11, akar suları düzene 
koyan, ziraat loprakluının 

verimini ayarlıyan, halkın zen 
gin bir endüstri ve medeniye
te kavuıarak, bunun devam 
etme1lne imkan bırakan bü 
yük unıur ... 

Önceleri Almanyadıı bütün 
bunları göz önünde tutuyorduk 
ıon 50 yıl içinde gittikçe ar
tan kereste thtiyacına rağmen 
Hitlerin it baıına geçtiği ta· 
rihe kadar, Almanya sahası-
nın dörtte biri ormanla örtülü 
idi. Y alnık büyük harpten 
Hitler'e kadar, Alrnanyanın 

liberal ekonomi ve sıyaıa sis· 
temi, yarının aleyhine bu gün 
için fazla kazanç prensi pi güt 
mek, ormanlar için de bir 
tehlike oluJDuıtur. 

.. Çiftçinin sıkanl111nı ıü

mürerek, ucuz u~uz orman 
parçaları ıatın ahp ( Alman 
yazarı aankl Anadoluyu anla· 

Pelikan /Dağcılık Her zevkten Üstündür .•. 
Yazan: Alfred de Musset 
Çeviren: H. R. Al:yürek Yaıan: MUSA. ATAŞ 

Gençliğinin bütün ıstırap 

ne olursa olsun, matem elbi
seli meleldere benziycn kara 
k,,.derlerin kalbinin derinlikle
rinde açtığı o mukaddes yara· 
) ı bırak geni~lesin. Hiç bir 
şey bizi büyiik bir elem ka
dar büyütmez. Fakat ona uif· 
ramnk için ey şair, sanma kı: 
Sesinin bü c ürıyada dilsiz 
kalması lazımdır. En ümitsiz 
§arkılar en güzel olan! rıdır. 

Ben öyle ölmezlerini biliyo· 
rum ki sırf hıçkırıklardan iba 
rettir. 

Uzun bir g zf .l n yorgun 
düşmüş olan Pelıkan akşamın 
s!sleri ıç nde snlığınu döndü· 
ğü zaman r;ç yavruları o:-un 
uıa~.to sul rın üzerine indıği
ni görerek sahile koıarlur. Av 
larmı §imdiden yakalayıp pay 
levtıklarmı s.ınarnk çlrldn §İf 
boyunlarrnın üzerindeki gaga
larım sallıynrak sert feryat
lariylc bnb lıı.rma hoşarlar. 

O, ağır adımlarla yüksek 
bir kayaya çıkarak yavrula
rını sarkık kanadının altına 

barındırır. Bu melankolik ba
lık avcısı göklere bakar. Açık 
göksünden sel gibi akıyor. 

Denizin derinliklerini boşu bo 
ıuna ara~tırdı. Umman boı ve 
sahil ıssızdı. T ~kmil gıda ola
rak sade kalbini getiriyor. 

Gamlı ve sessiz, teşın üze 
ılne uzanır. Baba §efkatini 
çoculdarına paylaştırır. 1lmi, 
uhi sevgisinin içinde uyutur. 
Memesinden kanın akıtını sey 
rcderek ihtirası, muhabbet ve 
korkudan sarhoı oluak salla
nır. bu ölilm zlyafı-Unln Qze• 
rine yıkılır. Fakat hazan bu 
ilahi fedakarlığın ortasında bu 
kndar uzun bir itkence ile 
ölmekten yorularak çocukla
tıflın o.1u canlı bırakmaların

dan korkar. O va.kit kalkar. 
Kanadını rüzgara açar. Ve 
vah~i bir haykarııla kalbini 
dökerek gecenin ıç!ne öyle 
hazin bir veda çığhAı atar ki 
deniz kuılnrı sahilden kaçııır. 
Kumsalda geçikmiı olan yol
cu ölümün geçtiğini duyarak 
allaba dua eder. 

Ey o air, büyük fairlerinde 
yaptığı böyledir. Bir zaman 
yaıayanları bırakırlar ıenlen
sinler fak at sevinçlerine yara
yan insani ziyafetlerinin çoğu 
Pelikanınkilerine benzer. Böy
lece aldanan ümitlerden, e· 
lemden, unutulmadan, aDktan 
felaketten bahsettikleri zaman 
bu gönül açıcı bir konser de
lildir. Şikayetleri kılıçlar gibi 
dir. Havada gözleri kamaşh

ran bfı daire çizerler. Fakat 
uçlarında daima bir knç da -o 
la kan asılı kalır. 

-Mayıs gect?si
"Nouvelles poes:er11 den 

:::x s 

tıyor! ) bunları her türlü kai
deleri Zlt o1arak sözde itlete
len müteahhidler, Alman or
manlıklarmı dümdüz tarlaya 
çeviriyorlardı. 

" Hitler yeni bir kanunla 
orman felaketini önlemiıUr. 

Bu kanunda muhafaza tedbir 
lerl ile yeni orman koruma 
tedbirleri vardır. 2,2 milyon 
hektar tokrak yeniden ağaç
(4nacaktır. (Not-Bu ıon eatırı 

-2-

Düştükten sonra bir türlü 
kalkamiyordum. Cüokü: Kalk
maya uğratırken kayaklarım 

ıahlanmıı küheylanlar gibi Ö· 

ne doğru farlayıp kayıyor ve 
beni de gayri ihtiyari sürük
leyip götürüyorlardı. Gene ih. 
san Celalin bir yardımiyle a
yağa kalka bildim. Onun ta· 
rjfine göre kayakların kıvrık 

burunlarını yokuıa çevirince 
mesele ve tehlike kalmamışta. 
Meğer kayakla yukarı doğru 
Clkmak çok kolay bir ıeymiı ... 
ftem bu yürüyüı tempo ile 
oluyordu. Sağ b:utonumu ka
rtı do}·ayarak sol kayağımı 

kar üstünden kaldırmaksızan 

-Bacağın hafJf bir hareke
tiyle -- öne doğru sürtüyor ve 
bu hareketi lcarıtlıklı olarak 
kolayca yap p gidiyordum. Bir 
kaç dakika içinde buna alııı· 
vermiıUm. Artık keyfli keyfli 
saAa sola bakıyordum. Güne· 
fln altm gibi parlak ıııkları 

çamların üstüne yağmıı olan 
kalın kar y•ğınlarının üstün
den 11yrıhp gözlerimizi ka
maıtırıyordu. 

Manzaranın 

dalmıı gitmifim .. 
müo, yol aldıiımın 
bile değildim. 

güzelliğine 

Yürüdüiü· 
farkında 

ilk dc:f a, kıt ortasında 
bö}le yüksek bir dağa çıktı

Aım içlnmidir nedir bllmeyo· 
ıum, içimi tuhaf bir sevinç 
gıcıklayordu. Görmediilm , 
bilmediğim bu enfes manzara 

önünde sanki kendimden geç. 
mit gibiydim. Nereye bakıam 
kar gözümü alıyordu... Her 
taraf yeni yağmıı, bem beyaz 
ve tertemiz karla örtülCiydü .• 
Üstünden yürüdilkçe bu te
miz nesnenin çıkardıiı aeı 

çok hoıuma gidiyordu. Ben 
tabiatın bu titrine dalıp gi

derken arkadaılar bır bayii 
uzaklaımıılar, yap yalnız kal
mıtım ... Galiba onlar da far· 
kına varmıt olacaklar ki : iç· 
terinden birini beni bekleme· 
ye memur etmlıler... lıte: 
Dağcılıtan çok beiendiif m bir 
tarafı da budur. Burada prl· 
de kalanı klmıe yalnız bırak. 
mayordu ... 

* * * Dağa çıkarken; ne olur 
ne olmaz! Diye evde giyile
cek ne bulduyıam bepelnl 
üstüme geçlrmlıttm. Bmalar 
artık burada alır gelmeie Ye 

beni sıkmaya baılı.dı. Kan 
ter içinde kalmıttım. Ynnı. 

dükçe birer tkiter ıırtamdan 
ç1karmaya batlamııtam. Çı
kardıklarımı çantama baih· 
yordum. Karabelene 1aklaı· 

taiımız zaman üıtümde bir 
atlet f anilaaından batka bir 
tey kalmamııtı. Arkadaılar 
bile bu halime t•thlar. aıa· 
ğıda iken; - Ayol nıüraln! 
diyenler timdi g6:ı.lerine ina
namıyorlardı. Zaten ben de 
kendime ve buraya çıkabil· 

dlilme inanmıyordum ya! •.• 
- Devamı var ------------·· ............................. .. 

Hükumetten bir ricamız : 

İlin paralarımız müte
ahhitler elinde 

oyuncak mı olacak? .. 
Bazı münakasa ilanları· 

nın bedelleri müteahhitlerden 
alınarak gazetelere verilmek· 
t:?dir. 

Fakat öyle daireleriml:ı 

vardırki : 
İlfınlar neşredildikten son· 

ra aradan haftalar, aylar bat 
ra bazan da seneler geçtiii 
h3lde g .. ne bu paraları tah• 
sil edip vermezler.. Sebt:bini 

sorduğumuz zaman da müte· 
ahhidinia İstanbulda veya bir 

ba2ka yerde bulunduğu söy
lenir; yahutta kendisinden pa 
ra tahsil edi!cmediği cevabı 
verılir. 

Şu h:llde blr devlet dai. 
resi bu iıtihkakımızı tahsil 
edemezse biz nasıl edebiliriz? 
ve bl z rtt1mi bir d.ııirenlo ili. 

nını reımi bir ııf ata itfmat 
ederek netrettlkten ıonra btr 
milteahbtt, bir tGccar veya 
bir ılmıarla na11l olurda kar 
ıı kartıya getiriliriz? buna 
bayr~t ediyoruz. 

Çünkü: dairelerimizden ba 
zıları, bazan öyle mllteabbit· 
leri batımıza muıallat eder• 
ler ki: maktu Ye divanı mu
haaebatça dahi malum ve 
muteber olan ilin fiyattan 
iizerlnde yahudi pazarlıtına 
girltmeden duramazlar .• 

Halbu ki: rumi datrele
rlmizin m6aakaıa tllnlannı 
biz; ancak bedellerini o da· 
lrelerden almak tartile netre
diyoruz. Aracılar veya mite. 
ah bitlerle ltlmlz yoktur. Hü· 
kumelten bu ite bir clilaen 
vermesini çok rica edertz. ____ ...... _ ... __________ _ 

ckuiuğum vakit, daha g<"çen. u Amerlkada eakl orman· 
lerde havadan Almanyayı ıey lıklar ve çayırlıklar yerinde 
redfılm hatırıma. geldi. ıki ta bug6n kuraklak hükiim ıürQ. 
rafı ağaçuz bir ıose bile ol- yor. Bunun önlae geçmek için 
mıyan, göı lıiz bir zaman ge Ruıvelt yeni bir orman aıya. 
nit ve boı bir düzlüie dür ıaaına baılamııtır. Meaell Ka. 
meyen Almanya, ormanlan- nada dan Takıas'a kadar 1600 
mak ihtiyacı duymaktadır. ldlome~relik bir ıabaya 1eıil 

" ..• Faılst İtalya, bir çok bir orman ıerldi çekiyor. 
zorlukları önliyerek, orman MuıollnJ, Hitler ve Ruz
feliketlnln tam zamanında v.?lt'in tedbirlerini teclkık e. 
önlne beçtt. En ıtddetlt ted. delim. F. R. ATAY 
birler, ltalyada almmııtır. ( ULUS) ta~ 



I 

Sahife 4-
L ZC!!I! LE Zil @! fil LE±ES a &Zil 

Gcınlik sul? h~~~uk Karacabey Harasında müteşekkil 
Hakımlıgınden: 1 . . . .1 1 . ., • J 

Gemlik orman idaresinin merınos yefıştırme ÇI f tglnaen: 
Valvanın raşadiyeköyünclen t. erinos Yetiştirme çif iği ile E it süıü hay· 
Gazi Mehmet oğlu Hasan a. t · · ( oı:·qo) 1 ·ı ( (j )•>9) ı ·ı 
1 Yhfne a t .., t h i vana 1 1çın vo._ {I o ınısır, JS'-'· "' o tuz, e ç ıgı orman a r • , . . , . \ _ 
batından 431 lira 21 kuruş ( 31 ü6b9 ) kilo yulaf, ( ~l.~GO~ ) kıl o arpa, 8391' 
tazminat eavasının yapılmak kilo sus~11n kö ~r~si, ( ü 7 .q ) kilo bakla kırıntısı 
ta olan duruş~ada bu ka· ( 3a743) kilo kep:!k kapa ı zarf usulıle eksiltnıe· 
zanın yazllı koyde bu.un· l · · · · madığı ve ikametgahı belli )e <onmuştur. Bu yoldakı şartnamesı Çıştlık 
olmadığından UAnen yapı müdüriyetinden berlel.::;i3 olaı ak veriHr. istekli
lan tebligata rağmen duruş Jerin 1630 lira muvakkat lt:'ıninatlarile birlikte 
ma günü mahkemeye gel. k ·ı .. - J 4 · · 935 l · 
memlş olduğundan gıyabın- e sı tme gunu o an h ş ını sanı ~ tarı ııne 
da duruşmanın icrasına ka· müsadif paaartesi gürıiı saat ( 15 ) de l\'1erinos 
rar verilmiş ve duruşma· yetiştirme çifti iği nıüdürlüğüne müracaat et-
n~nd!l ll-ıı-935 pazartesi meleri ilan olunur. 17-19-22-25 
gunu saat 11 re bırakılma-

sına karar verilmiş oldu. 8 Ş b l ., d . 
ğundan davalının o gün ken ur sa ar ay ıgın an • 
diıi veya tarafından bir ve Nasuhpaşa haman11 karşısında ve yeni cadde üzerindeki 
kil göndermesi aksi takdir- ve metre murabbaı 40 lira tahmin edilen Uray arsasının 
de hukuk mahkemeleri ka- mülkiyeti açık arttırmaya konularak 24- 10-935 perşenbe 
nununun 402 ve 408 inci günü saat 15 te arttırma ve ihalesi yapllacaktır. Ahcıtar 
maddelerine göre bir daha şartları anlamak için her iş günü ve saatında uray muha· 
mahkemeye kabul olunmı· sebebesine ve ihale günü belli saatından önce 90 lira mu· 
yacağı ve davacınuı iddia· vakkat teminat makbuz teminat veya banka mektubu ile 
ıını kabul etmiş sayılacagı Uray komisyonuna gelsinler.-13-19 
tebliğ makamına ilinolunur. § 

Satı lak Arsaların yerleri : mlkdarı muhammenl 

Umum hane meydanında IOI M2. 303 lira 
n ,. 93 , S M2. 280, 5 n 

Bunanın atpazarında JUkarıdakt iki arsanın mülkiyetleri, 
18 • 10 . 935 tarihinden itibaren bir ay fçlnbe pazarhkf a 
ıatalaktır. lstektiler pazarieıl vey~ pe ·ıembe günleri ıaat IS 
te yQzde yedi buçuk nispet'erinde muvaklut temloatlarile 
Uray komlıyonuaa gelmeler . 

Bursa ili kültür direktörlüğünden. 
1 k okullar i hf y ·cı i ;in b~hPrİ yedişer )irada ı 

&.~O lira keşif l c<lch o:an 60 sıranın 1-11- 935 
cuma günü ~~at 15,5 ta vilayet encütnenine iha
lesi yapılacağından taliplerin encüınene gelmeleri 

§ 
Bursa J.ıtikJaT mckfeoin ;JJ~J lira i 4 kuruş ke . 

Bursa Tapusundan 

1 
1 

!!!!! !!I! _,. •!!!!• • !!I!! !!!!!!1!11!!!!11!1!!'!!!!!1 il!!! 1 • , .. 
-- .. . - - -- . - - - .. - - ızsz' EN ŞiFALI 
Kaplıca Çekirgede 

KEÇELi Hamam1~1r 
içinde ıon derece temkiz ve ıtf alı çellıufu bulunan 

Keçeli Hamamı 
Yeni bir kiracı tar.,fından b6Uin nokıanlan tamamlaya· 

rak bahçaııdüzeltllerek Myın halkımıza açılmııtır. 
Hamam ve banyo müıterllerlnden bahçe için duhuliye alınmaz 

Fiatlarda biç dellıiklık yoktur. 

1 

Bursa birinc"ı suJh •••••••••••• 
~ DOKTOR ~ 

hukuk mahkemesinden : CEVAT TAHSiN PEKSUN : 
Müekkilinın bir kıı.'a senet ~ Röntgen Mütehauısı ~ 

mucıbince alacağı olan 1 1 l ~ - • • ' 
liranın mahkeme masrafı ve 4 Muayeaebaae ı • 4 • vek:ilel ücreti le birlikte tah:;i \- 4 Blslm Matbaa kartaaı No. 30 • 

taleuile <lavacı Bandırmada 4 • • • • 
mukim Abdullah vekili Bursa 4 Hastalarım bergün kabul ~ 
Avuk·1tiarından Mazlı:1r ba~·ı· 4 eder. Telefon 6t • 
ran tarMından Bursanın Hoca 4 • 'WW'W''W'W'W'WwP'W'W'W'W 
Hasan mahallesinden < lup ye- Sayın okuJUcularımıza ; 
nişelıirde pazar yerinde sey- Yarınki pazar .. sini top 
yar Darenteli 1 Iayrullah oğlu atılmadan evden çıkmayınız! 
uerviş aleyhine açılan dava- :mu 2 - az 1 a 

tarihine müsadif cuma günü 
dının icra kılınmakla olan mn- saat 10 na birakılmasına malı 
lıakomesirıJe d:ıvalıya gönderi. kemece karar verilmiş olduğun 
len dava arznhalinin ikı senei dan muayyen gün ve saaıta 
darıbeı i Yenişelıira gilme<liği mıımaileyhin mahkemede biz-
vc ikamelg<ilıı halen meçim- zat veya tarafından mnsadd:-ık 
bııfondnğıı anl<lşılmi~ oldıı~ıın· bir vekil (.röndermediği takdir-
dan mıımaileyhe bir ay müd- de muhakemenin gıyabmd:ı 
dctle ilanen tebligat ifasına ve bakılacağı davetiye maka.mına 
Muhakemenin 22- 11- 935 kaım olmak üzere il~n olunur, 

şif bede.li olan bahçe duvarJarınuı demir parma
klıkları 2:; -t0-935 cuma günü saat 16 de vilA· 
yet encümeninde ihalesi yapılacağından taliple-
encümene gelmeleri 

• 
iş Bankası 

§ Gemlikte bahkpazarında 
köprülü kırtasiyeci Hakkı 
baba kızı Nig4rın kocası da 
vah Gemliğin demir subaşı 
mahallesinde Riza oğle ter· 
zl Mehmet aleyhine açtığı 
iç senedenberi hanei zevci· 
yeti terk ile evlenmenin 
kendisine tahmil ettiği va
zifeleri ihmAI ettiğinden aç· 
tığı başanma davasında da· 
vahnın üç seneden ziyade 
bir zamandan beri Gemliği 
terk ettigl ve nereye giUiğl 
bilinmediği mübaşir ve mü· 
meull tarafından geri veri· 
len davetiyedeki serhteu 
anlaşıldığından istek üzeri 
ne usulün 141 ir.ci madde· 
sine göre ilanen tebligat ic 
r•111• karar verilmiş ve 
duruşmanın 2-11-935 cu· 
marteıi iünü saat 11 re 
talik edilmiş olduğundan 
o gün davalının mahkemede 
hazır bulanması bulunmadı 
takdirde gıyap kararı teb
liğ makamına ilin olunur. 

Bursa çıra pazarı mev
kıinde sağı bahkh basan ve 
hissedarları bakkal dükklm 
solu zeynep ve halime ve 
münüre dükkanı arkası ka
yapah osman ham önü yol 

Kumbara· ikramiyelerini.10 bin 
ile çevrili dükkAnın gedigl 
a~ıstos-939 gün ve 39 sa
yılı slcil mucibince raşit kı · 
zı hürriyenin ve zemini id-

Liradan 20,000 liraya çıkararak bir misli artırdı. 
1 Nisan ve 1 birinci teşrinde verilen beşer bin liralık ikramiye· 

lerden maada (Şubat, Haziran, Temmuz, Eylül ve Birinci Kanun) 
aylarının ilk günlerinde kumbara sahipleri arasında çekilecek ku
ralarJa (Her biri ikişer bin liralık) fevkalade ikramiyeler verilecektir. 

Bu ikramiyeli kuralara iştirak için de kumbara sahiplerinin as• 
gari 25 lira biriktirmiş olmaları lazımdır. 
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tf Gemlik orman idaresinin 
Gemliğin Haydariye kötün
den kara hisarlı Hasan oğ
lu Haşim aleyhine açtığı 
deylet ormanlarından ruh· 
satsız 300 adet kain ağacı 
kestiğinden doloyi hazıne- ı 
nin hukuku şahsiyeti olan 
16 lira 76 kuruşun tahstll 
davasından doaayı davalı· 
nıa evine uzun müddetten· 
beri terk etttğinden nerede 
olduğu bilinmediği daveti· 
Je&I ıerhlnden anlaşıldıiın· 
dan lıtek üzerine JIAnen 
tebligat yapılmasına karar 
verilmiş ve duruşmanın ıı 
11-935 pazartesi günu saat 
ı 1 re bırakdmış olduğundan 
o gün davalının mahkeme. 
de hazır bulunmadığı tak. 
dirde gıyap kararı verilece· 
ğl tebliğ yerJne UAn olunur. 

Bursa ikinci Hukuk 

rls oğlu mustafanın senetsiz 
mali iken ölmesiyle tesel· 
sillen ttdı geçen hürriyeye 
kaldığından bahsfle senede 
bğlanması istenilmiş ve me
skur zeminin tapu kayıdıda 
bulunmamış olduğundan ta· 
sarrufunun tahkiki için 2-
ı ı 935 gunune müsadif 
cuma ertesi günü mahalline 
memur gönderileceğinden bu 
zeminde başkalarının alAka· 
sı varsa ellerlndeki belge· 
leriyle beraber on gün zar· 
tında tapu idaresine müra- 1 
caat eylemeleri ilan olunur 

clblnce davacı hayriyenin 
davalı abmetten boş olma· 
sına ve kabahatli olan da
valı ahmedln bir sene evle· 
nmeden memuriyetine 1 o _ 

( CUMHURiYET) 
Almanağına reklim verecekler 

Mahkemesinden 
Bursanın hoca tabip ma

flalleılnden ahmet kızı ha· 
Jrlye tarafından kocası ay 
nı matualleden 4 numaralı 
hanfde m11tlş oğlu berber 
ahmet aleyblne açtığı boşa· 
n• davasının icra kıhn
•kta olan muhakemesi so· 
nuada kanuni medeninin 
181 ve 134 c:l ıuaddıltri mu-

ıo-935 tarihinde karar ve 
rilmiş olduğundan davalının 
gıyabmda muhakeme görül· 
düğünden iş bu ilanın teb 
liği tarihinden itibaren itiraz 
ve temyiz edilmediği takdl· 
rde hüküm katlleıeceğl te
blğ •kamıaa kaim olmak 
lzıre llıa olaaar. 

Matbaamızda: Cumhuriyet Aytarı Musa Al•t• 
Her gün sabahtan aktama kadar b•tvurablllrler. 
936 Senesi Cumhuriyet Almanağının pek mükemmel olması için aylardanberl 

çahşılmaktadır. Cumhuriyet almanagı memlekette ilk almanaktlr. ve her evde 
bulnnması IAzım gelen bir eserdir. Dünyada olup biten her ıeyden . bllhs eden 
bu eser müessesenfzin ilin ve reklAmları için emsalsiz bir fırsattır. Dalma elde 
kalacak olan Cumhuriyet Almanağının rekllm flatları aşağıd&dır. Bir sahife 15 
Ura. Yarım sahife 10 Hra. Dörtte bir sahife 5 liradır. Reakll bir sahife illa 25 
il radar. 


