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Rezil hiyanete 
cevap •. 

Varlığımızın, benliğimizin 

ıöomez ııığme, Türkün ebe· 
di giineıine uzanan kara eli 
uzanmadan tutan ve koruma 
zenclrlni kudretle elinde bu
lunduran cumhuriyet hüku
metine bin §Üknn \'e min
net olsun. 

Bütün ulusumuzun bir yü
rek ve bir dilek olarak can. 
lı ve cansız bütün va rlığile 

yoluna bl'lğlandığı eşsiz önde· 
rimize uzatılmak istenen bu 
mel'un tecavuzu vaktinde kol 
!ayarak olduğu yerde gÖın· 
müı o\maklıı Türk ulusuna 
borçlu olduğu en büyük va
zifelerinden birini baıumıı 
olan hükumetimizi telırik e
der ve ulus isteğile birlik yü· 
rüyen Cumhuriyet hükumeti-

nin her zaman aynı muvaf
f akiyet ve kudretle istekleri· 
mlz üzerinde bulunduğuna bir 
kere daha inanırız. 

Türkiye Cumhuriyeti çev· 
resi dahilinde yaşayan her 
fert gibi bütün cihanda da 
takbih ve tel'in edildiğine §ÜP 

he etmediğimiz ıu hadise ve· 
Jevkt düoünce. tarzında dahl 
plıa bütün milletimizin bir 

elden har~kete geçmek ve o 
kftfa kafaları bir an içinde 
yok edebilmek için çok ai1f 
blrsabırveııükünete baAlanıırak 
muztarlp bulunduğuna inan· 
mak l;izımdır .. 

Tatmak, köpürmek ve sel· 
ler gibi kara varlıkları silip 
aüpürmemek zorağında isek 
bunu gene disiplin ve itaata 
candan baihlığı kuran ulu 

önder Atatürküo yeniden can 
landırdığı asil ke.raklerimlzio 

ağır ba§hlığma ve karşı konu 
lamaz kudretinin mutlak ha· 
kimiyeline bir güvenci olarak 
kabul etmek lazımdır. 

Vah§i hayvanlar gibi )Urt 
dıımda kalan bir kaç rezilin 

son can çeki~melerinin i~renç 
ıürünmeleri numunesi ve küs 
tahlığın en sefili olarak gör
dütümüz bu yılanca düşünce 
'Ve hareketlerine, nefretlerin 
en kuzgunile yumruk sıkar-

ken; Türk güneıinin böyle se 
fil mahlukların değil çok da
ha kudretlilerinin bile el uza· 
t~mıyacaijı kadar yüksek ve 
Yakıcı olduğunu, \'e ondan 
tvel on sekiz milyonluk bir 

er kütlesinin bu yolda &§1l
nıa.z bir siper bulunduğunu 
bütün cihana b!r kere daha 
haykırırız. 

Kamal Atatürk; her han· 
Rl bir kudret ve istekle sar
•ılacak gibi fanilikten çoktan 
çıkın11; bütün acunun saygı 
ile andığı kocaman bir küt
lenın güneş halinde parlayan 
tbedi bir remzi olmuıtur. Bu 
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Ankara 19 {A.A) ltalya~Habeş lıa rb :n in dünl<ü du: ... mu 
şöyle idi: Kuzey cephesinde H abe§ kuvvetle ri Maka lle civ.=mn· 
da noplanmakta, Ras Kassa ve Ras S ermon ku vve tleri bir· 
leş -niş bu?unmakta idi. 

İtalyan kuvvetleri de iual ettikleri me vk !er le geri ir li ba t· 
larını tem'n eylemişlerdir. 

Bu günlerde halvnnlıırın bir ileri ha rekt li bt klenmel. tcdir. 
İtalyan uçakları Makalleyi bombar dıman ct miş1 cr ve b az1 za· 
yiata sebebiyet vermi§lerdir. Güney cephesinde yağmurlar ha· 
rekata mani olmaktadır. 

Habeı izcileri yetfftiriliyor 

Ankara- 19 (A. A.) İtalya - Habeş harbi etrafında alman 
haberlere göre: ltalyao kuvvetleri Ueriye doğru yeni bir haı e 
kete geçmek için hazırlıklar ını b lti rm'v1er: Habe§ lrnvvetle rı 
de önemli bir surette ta kviye cdılmişlerdir. ilti taraf kuvvet· 
lerinin Ambolagı mevkiinde k r 1la~acakları tahmin edilmek. 

tedir. 
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Mnuilya 19 (A.A) llabc~htanın ulusla r sosyetesindeki dele· 
gesi memleketine gitmek üzere Ma rsilyadan ayrılırken : g aze
tecilere .. Habeılstanın ancak İtalya ıle eş i t tutulmak ~artı!e 
bir barış kabul edeceğini söylemi§tir. 

o demektir kı: Türk ulusu 
Kamal Atatürk'ün kendisi 

olduğu gibi Kamnl Atatürk 
de Türk ulusunun ta kendisi

dir. 

Medeniyetin bütün yakıcı, 
yıkıcı, yok edici vasıtaları 

bir araya gelse bile; naııılki: 

bir ulusu yok etmek kudreti
ni haiz değilıe, Türk milleti 
ni de yok etmeden Atatürkü 
ondan ayırmak kabil değil
dir. 

Cnmr.ıı:ıa el uzatan hiya~ 

net ne olursa olsun onu aman 

sız kahretme ve yok etme 
kudretimize her zamandan 
çok ve kati olarak emin bu
lunuyoruz. 

ismet lnönünün batında 
bulunduğu Türk Cuınhurf. 
yeti hükumetinin bu ulus 

isteğin en kesin ve çabuk 
olarak gereği gibi cevap ve 
receğine kanliz . 

Dr. SADİ KONUK 
Bursa Saylavı 

Sayım nasıl oldu 
Nufus sayımına bu sabah. 

tan itibaren her tarafta bir

den ba~lanmııtır. 
Sabahın beştnden eonra 

kimıe sokağa çıkmamış ve 8 
de sayım başlamıohr. Köyle
rin sayımı için tayin edilen 
memurlar ve konlrollar dün 
sabah yerlerine hareket et· 
ml§ler ve akşam 17 de mın 
takalarında bulunmuç1nrdır. 

llbaylıktalti sayım büro3u da 
bu gün sabnhtanberi faaliyet 
le çalıvmı ıtır. Tasnifin gece 
yarhma doğru blteceil tah. 
mln edilmektedir. 

İlbayımız Sefik Soycr ıeh 
rln muhtelif mıntakal.nını ge 
zer ek sayım memurlarım tef. 
Ut etmiştir. 

**"" 
Arkada ımız Musa Ataş; 

bu giln şehrin bomboş sokak. 
larındnn nldığı intibaları ge
lecek sayımızda ( sayım gü· 
nünün karakterisitlk noktala· 
rı ) ba~lığı altında canlnndı
racnktır. 

Habet askerleri yeni silahlarla talim yapıyor 

ir F a sız saylavının söyledikleri 
Roma 19 (A.A) Romadn bir konferans vermit olan Franııız 

sayJa,•lerındr.n Henriot İtalyanın ileri gitmesine engel olmak 
ıstel enleri tehdit et mit ve gazetecilere de hiç bir hükumetin 
sfıel z eri tedbirler yolunda lngilterenin p~§i sıra gidemiyece• 
ğlni ve ltalyaya karıı hiç bir Fransızm harp etmiyecejini IÖY• 
lcmişlir. ltalya samanınııç memleket dışına çıkarılmasını ya. 
sc.k etQlfı:ti . 

Fransız kabinesi yarın toplanıyor 
Paıis l 9 {A.A) Fransız kabinesi pazartestye toplanacak ve 

uluslar sosyetesi nizamnamesini çiğneyerek taarruza maruz. ka 
lan her üyeyi lcorumak husuıundnki taahhüdünü tamamile ye 

rinc getirip getirmiyeceği h'lkkındaki İngiliz sorusuna verlle· 

cek c.!vabı lrnrarln~tırııcaktır. 

İsveç ve İtalya 
Ankara l 9 (A. A) İsveç hü\ıumeti ltalyaya gönderilecek 

silnkhra Ambargo koymuıtur. 

Zecri ed irler ve tazminat 
Ankara 19 (A. A .) Deyli telgrafın Cenevredeki siyasal ay

ları hal va tle olan tecim münasebetlerindeki zarara mukabil 
istenilen tazminat meaelesi dolayisile zecri tedbirlerin tatbika
tındaki mü~kilatın gittikçe deha çok meydana çıktığını bildi-

riyor. 

.,. o~ •• Ttl)T Jı iilı ıl ıııet i 
Centvre 19 (A.A) Uraguvay kükumeti İtalyaya gönderile

cek silahlnra ambargo koymuştur. 

1 SON OAKiKA: Ankara 20 {A.A) 

y 
İtalynnlnr kuzey \!epheainde taarruza geçmiı1erd;r. Habeı 

kuvvetleri MakaUenin 6() kilometre güneyinde mevki almıı 
ve bu şehrin müdafa ası ehemmiyetsiz bazı kıtalara bırakıl· 
mt§tlr. Bnbeş\ilerin çete harbine devam ettikleri ve İtalyan 
ilerle m ~ltrinc mani oldukları ve İtalyan ileri karakollarını püs 
kürttükleri, bir çok esir aldıklan b ildiriliyor. İtalyan uç tkları 
büyük bir faaliyet göstermekte ve bilhassa sivil halka karıı 
bomba ve mitralyoz ateşi kullanmtıktadırlar. 

Ankaradaki maçta da berabereyiz 
Ankara 19 (A.A) Dündenberi Ankaranın misafiri olarak bu 

lunmakta olan dost Sovyet sp1ncuları ile Türk takımı arasın· 
da bu gün yapılan futbol maçı 3-3 beraberlikle bitmitllr, 
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Doğduğu 

Zulüme alkış 
Veren Şair! 
Anımh kerbela ağılım ya

zan Koniçeli Ferik Kazım Pa
şanın bir beyti geçenlerde 
bir kere daha gözüme ilişti. 

Zulüme alkış veren o iki 

mısra budur: 

"Mithatı tardetti mülkünden 
Enıirülmü'minin 

Nitekim şeytanı cennetten çı

kardı girdigar,, 

Ünlü yurd sever Mitat 
Paşa,Abdülhamide 18 kanunu 
sani 1293 tarihli mektubu yaz 
dıktan altı gün sonra Dolma 
bahç~ (Sarayı hümayunu ) na 
çağmlmıtı,sadaret mühürüalın

mıı ve ailesi ile görüştürül
meden İzzettin ( Vapuru hü· 

mayunu ) ile Avrupaya gön
derilmiıti. Bu, Milat paşanın 

keodl dalgınlıklarından birinin 
cezası idi. Gerçekten o zaman 
düzenlenen ( Kanunu esasi ) 
ye, padfıaha, istediği kişiyi 
sürgün etmek hakkını veren 
( 113 ) üncü maddeyi bir di· 
renişle koydurrnamak Milat 
paıanm elinde ve erkinde 
( İktidarında ) iken bunu yap
mamııtı! 

Mitat paşanın 

bütün saltanat 

çok önce 

hnyatmda 

kan içmekten zevk alan Ab

dülhamide yazdığı mektup 
yarlığaomııa ( Yurd se~er ) 
sanını verdiren ve istibdada 
ıahlanan bir ıaheserdi. 

Ruhunu istibdad ifritleri
nin beıılediği hain müstebit, o 
mektubun verdiği taşkınlıkla 

Milat Paşayı sürmekle en bü
yük zulmünü yaparken, dev
rin ayni müstebit ruhunu ta• 
ııyan ıairi Kazım paşa Ab· 
dülbamidl ( Gird;gar ) a ve 
koca Mitat paşayı da ( Şey
tan ) a benzetmekten çekin

miyor ve allahın cennetten 
ıeytam çıkarması ne kadar 
uygun oldu iıe, Emirülmü'mi. 

ninin de Mitatı mülkünden çı . 

karması o kadar yerinde oldu, 

diyor. O büyük zulme verilen 
alkıı ta bu kadar bayağı ola
bilirdi!. 

Bir alçağın alçaklığını al
kııhyan her hangi bir şöhret 

Hakkın Sesi 
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Partide 
şehir ihtiyaç arı 

on şuldu 
Evelki gece p~rti kurağın· 

da ilyön kurumu toplantısın
da şarbay Cemil Öz de bu
lunmuş ve şehrin lstekforile 
halkın ihtiyaçlnrı üzerinde ge 
niı konuşma yapılarak lcarar· 
lar alınmıştır. Bu toplanhda 
şehrin ihtiyaçlarına daha ça. 
buklukla ve genişlikle cevap 
verme çareleri aranmıı ve 
saptanmı§tır. 

Emlak bankası 
yeni binay 
taşınuyorr •• 

Şehrimizdeki emlak ve 
eytam banknsl yakında bite
cek olan Atatürk caddesinde 
ve Nasuhpaıa hamamı yanın· 
daki yeni binaya taıınacak

tır. Binanın inıaatı bir kaç 
güne kadar bitecektir. 

Kaçak ütün 
Tahtalı köyünden İbrahim 

oğlu Mustafa isminde birinde 
2 kilo 150 gram kaçak tütün 
bulunmuş ve yakalanmııtır. 

aradığım zııman ilk defa bu 
Kazım Poşa ve onun bu iki 
mısraı hatırıma gelir. 

* 
Her ferdin özgürlüğüne, 

onuruna, soysal \'e nomal hah: 
larımı ilmin buyurduiu tekil
de sahip olduğu bu aydın ve 
ferah devrin enginliklerinde 
vicdanlarını eritmek istlyenler 
tarihin çok uznk olmıyan bu 
yapraklarını sık sık karıftır 

mala dırlar. 

Cumurluk fert ve rnsyete 
için en büyük bir kazanç ve 
sonsuz bir değerdir. Hiç kuş· 
ku yok, Cumurluk kuruimak
la geçmişin hatta bütün fhti· 
maileri ve şüpheleri de yıkıl. 

mıı oldu. 
Gönül ister ki: Taif şehidi 

ile beraber zulüme alkış ve
ren anımh ağıtçı da bu devri 
görselerdi: Biri güler, biri 
ağlardı!. 

TAHSİN UYGUR 

1 Bir icadını 
hem yaralamışlar 
hemdekaçırmışlar 

Evelki gün ameliyattan 
henüz kurtulmuş olan bir ar· 
kadaşmı ziyaret içın evinden 
çıkan Mehmet kızı İsmet a
dında bir kadın, yolda ber
ber Ahmet adında birine ras 
lamıf, Ahmet bu kadını bir 
eğlentiye çeğırmıt fakat İs· 
met gitmiyeceğinl söylemiı

tir. Bunun üzerine baıhyan 
ağız . kavgasından sonra Ah
met, İsmeti güzel Mehmet 
isminde birinin evine sokmuı 
tur. 

Mahalle ortasında eğlene• 

miy.eceklerini düşünen iki ar
kadaı kadını yakın köylerden 
birine götürmeye karar ver. 
mitler ve onu bir otomobile 
bindirmek iatem,ılerdir. İs
met, kendisinin zorla kaçlrıl

mak istendiğini görünce yay
garayı basmış; iki arkadaı bu 
yaygara üzerine yakayı ele 
vereceklerini anlamışlar ve 
sarı Hüseyin bıçakla kadını 

bacağından yaralamrıtır. Bu 
kadarla da kalmıyan bu cü
retkarlar baygm bir halde ya 
tan zavalh kadını sürükleye 
sürükleye otomobile atarak 
Yiğit Ali köyüne götürmüı· 

lerdir. Hadiseyi haber alan 
jandarmamız bu adamları ya
kalamış ve adliyeye vermiş. 
tir. Yaralı İsmet de hıulaha
neye kaldmlmııtır. 

Jandarmada 
bir tayin 

M. Kemfılpa§a jandarma 
komutanı Nuri Ankara· Genel 
komutnnhk muamelat memur 
luğuna yerine de yüzbaıı Ha 
sip tayin olunmuşlardır. 

Sarhoşlar 

Mecidiye mahallesinden 
Hüseyin oğlu demirci Halil, 
Yeni mahalleden .Celil oğlu 
Osman ve arkadaşı Süleyman 
oğlu Murat sarhoş o!dukla
rmdan yakalanm:şlnr ve hak
larında muamele _yapılmıştır. 

Parti kongrele
rinde kadın 
üyeler •• 

C. H. partisinin ocak kon 
greleri bitmek üzeredir. Ge· 
çen gece Hisar ocağı kongre
sine parti ilyön kurumu baş
kanı saylavımız doktor Sadi 
Konuk da kablmıı ve parti 
programı üzerinde programa 
göre çalııma yönünde etraflı 
konuıma yapılarak kararlar 
alınmııtır. 

Bu kongrede bir çok ka-
dın üyeler bulunmuı ve yeni 
ocak idare heyeti üyeliğine 

kız muallim öğretmenlerinden 
Bayan Enise de seçilmiıtlr. 

( Ayın tarihi ] 
Basın genel direktörlüğü 

tarafından her ay çıkarılmak 

ta olan ( Ayın tarihi ) nin 
20 inci sayısı intiıar etmif · 
tir. 

Bu sayıda Türkiye içinde 
ve dışındaki ayın siyasa ve 
ekonomisi bütün tafsil8.Ule 
yazılmı§lır. 

Bekçiye tokat 
atan sarhoşlar 

Dün~gece ıafak tiyatrosu
na sarhoı olarak gelen ve 
tiyatronun sükunetini ihlal e. 
den bir sarhoı kendisini ka
rakola götüren bekçiye tokat 
attığından yakalanmıı ve hak 
kında kanuni takibat yapıl· 

mııtır. 

Leningradda 
Hejbeşistan sergisi 

İzvestiya gazetesinden : 
Sovyetler birliği ilim aka. 

demlsi tarafmdan Leningrad
da ilkteşrin ortalarında bir 
Habeıistan sergisi açılacaktır. 
Burada bilhassa profesör Çe. 
kanobski'ııio başkanlığında ha 
beıistanı gezmi~ olan heyetin 
getirdiği numuneler teıhir o• 
lunacaktır. Bunlar arasında 
Habeılıtanın ziraatına, en· 
düstrisine, dinsel ve kültürel 
yaşayııma ait numuneler çok 
tur, Aynı zamanda Habeıis
tanda tanınmış bazı Habeı 

ressamlarının ve sanatkarla· 
rının resim ve heykelleri de 
göıterilecektir. 

ç-ı---s u--u-1~~---1i y=:ı 1 oman 1 1 A. Turgut 1 
şünmemek .. Oh, c!imde değil .. 

~Farzet ki; yarın gitmi

yorum . 

- Bari Nüzh~t, hiç olmaz. 
ıa bir kaç gün daha kala
mıızmısın? 

Mektep ve askerlik haya
tı ile Nermin ... Aık ve vazife .. 

Hangisini tercih edecek, bi
lemiyordu. Çok periıan bir 
vaziyetteydi. Mefkuresi vazi
feye koşmasını emrederken 

____ _..,. ___ " ________ ..._ 

---2s--'8 
-Hem pek zavallı ve ta· 

lisizdi .. Taliim olsaydı .. 

Sustu, hıçkıraklar bağa. 

zını tıkayordu. 

-Ağlama Nermin; niçin 
ağlıyorsun? 

Nüzhet, yam başında hıç
kıran genç kızın ate§ler gibi 
yanan baııoı avuçları arasına 

almıı okııyor, o hıçkare hıç
k1ra devam ediyordu: 

-Bana aıkı tattıran, yu
dum yudum ıçıren sensin 
Nüzhet.. Ben aşkı sende bul
dum, sende gördüm .. Ne ya. 
zık ki; ona doyamadan kay
bedeceğim .. 

-Niçin böyle söyliyorsuo 
Nermin? Buradan ayrılmak, 

senden uzaklaşmakla heni \•e 

O§kı kaybedeceğini mi zan e
diyorsun? Eğer böyle ise .• 

- Bilmem, bana öyle ge. 
liyor .. Senelerden beri hasret 
olduğum aşkı bu uzun iftirak 
la kaybedeceğimi, onu elim· 
den kapacaklarını zan ediyo· 
rum. Ta içimden gelen bir 
ses "Bedbaht olacalcsm!" diye 
hay karıyor. Korkuyorum ve 
senden ayrılmak istemiyorum 
Nüzhet • Zira; seni çok, çok 
sevdim. 

-Zavallı Nermin.. Çok 
heyecan içinedsin yavrum .• 
B1rak yarını hiç düşünme .. Bu 
güne bakalım .. 

-Kabilml Nüzhet?. Dü-

-Bunun da imkanı yok 
Nermin. Zira; imtihanlarım 

var .. Ben bu bir ayhk mezu
niyeti bile pek meşru bir ma 
zeret olmasına rağmen bilsen 

ne rr.üşkülatla aldım. Mektebi 
bitlrmiı, kıt' aya verilmiı ol
ııaydım belki bir kaç gün te 
hirle gidebilirdim.. Fakat 
timdi ... 

Derin bir göğüs geçirerek 
sustu. Hayalinde harbiye mek 
teb!nln muhteıem binası, de
rshaneleri, sonra zabit ve ar-

ı kaduşları, daha sonra pek 

sevdfgi ynra.maz atı "Sevimn 
birer birer canlanıyor, gözleri 
önünde resmi geçit yapıyor 
ve düıünüyordu. 

kalbi gitmek ve Nermin'den 
ayrılmak istemiyordu. Nermi· 
ni tanıdıktan ve çılgınca sev-

dikten sonra onu nasıl terke. 
decek, ondan nasıl ayrılacak
tı? Henuz aıkın ilk merhale
sinde bu kabilmiydi? 

Acaba gitmese, Nermin'le 
beraber kalsa .. Ne olurdu? Oh 
hayır .• Bu da imkanııı~dı .. Bu
ne sade kalbi değil, vicdanı 

kam bütün her şeyi isyan e· 
diyor ve razı olmıyordu.. Zi· 
ra; kaçak.. Asker kaçağı .. 
Vatanın selameti namına atıl· 

dığı asker ocağından kaçan 

bir vatan haini olacaktı.. O 
zaman, vicdanı onu meı'ul 

etmese bile bükümet arayacak 

• 
iftar topu 

Yazan: TURGUT PAKDOR 
-2-

-A ila bi bir yaııma da-
ha girdim. Dostlar Laıından 
ırak .. Ecel gibi bunun da vak 
ti saati mi var?. 

-Var ya .• 

- Üstüme eyilik sağlık .. 
Bu bafurmu çinendifer mi a
yol.. İstanbulun " tramboy " 
ları bilem adım haıında zırt 
zırt geçer .. 

-Aklım ermez 
-Ermez zahir .• iıtnlz, gü-

cünüz alemyanacalık .• 
Bu sırada otöbüsün için. 

den yırtık fakat körpe bir 
ses yükseldi : 

-Haseoe hanım 
teyze ıöyle gel.. Ü 

çümüz bir sırada otururuz .. 
Ferruhu da kucağımıza alırız. 

-Hay allah gönlüne göre 
versin Şahıenecf ğtm ekılk ol· 
ma kızım. 

Kadın içeri yöneldi. Şöför 
çocuğu iıaret ederek : 

- Hanım çocuğa btlet aL 
mak lazım. 

-A.. ne bileti.. parmak 
kadar çacuğa bilet olur mu. 
onun ne canı var. 

- Y edl yaımdan fazla. 

- A yediği naneye bak. 
sen mi doğurdun onu.. Han· 

gi yedi. daha dünkü çocuk. 
tri olduğuna bakma.. Yapısı 
öyle .. rahmetli Hacı babasına 
çekmiş .. üç aylarda dofmuı· 
tu. Bu " Töbe ,, geline dör
dünü bitirip beıe baaacak da· 
ha dördünün içinde. Aktar 
Aptülselam efendilerin küçük 
kızının çocuğu ile yaııt. ara· 
larında iki gün var yok. 

- Ben anlamam .. Bilet ke 
serim .. 

-On para bile vermem. 
Bu muhavere hayli uzadı. 

ve nihayet kadının bilet al· 
ması ile kesildi. biz hala bek 
liyoruz. 

iftar to,PUDa beı dakika 
kala oruçlularm topu cam gö 
nülden beklediği gibi memu· 
run öttüreceği hareket düdü. 
ğünü bekliyÔruz. 

Müıteri tamam .. dolu olÖ· 
büs içinde beklemek de ne 
tuhaf ve ne acı oluyor biL 
seniz.. - Devamı var-

bir kadın gibi saklandığı yer· 
den çıkaracak, ellerine kelep
çe vurulacak; zabit ve arka
daılarınıo hakir nazarları al
tında divanı harbe sevkedile
cekti. Daha sonra alnma vu· 
rulan Vatan haini damgası 

ölünceye kadar ıilinmiyecek 
ve herkes ondan nefret ede
cekti. 

Nüzhet birden bire titredi. 
DüıündOğü bütün bu ıeyler 
hayalinde canlanıyor, dimafı· 
nı kavuruyordu. Kıp kırmızı 

olmuıtu. Damarlarında dola
ıan kanın tutu9tuğunu, kalbi· 
nio kopacakmıf gibi ç1rpındı· 
ğını his ediyordu. 

Ağır ağır başını kaldırdı. 

Periıan bir nazar ve ölgün 
bir sesle: 

-Gitmek, imtihana yellt· 
mek ve kazanmak lazım Ner 
min, dedi. 

- Bitmedi -
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EDEBiYAT 
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Ulkümüz ... 
-SAYIN SADİ KONUK-a 

Uluılar araıında Ülkümüz üstünlüktür. 
Acunun her yönOnde ıiyasal bfitünlüktür. 
Cumurlyetten gördü Türk kadını yükıeltı: 
Ônderln buyrufuyle kendine içten gellı . 
Evrenıel bir hızdır bu ıosyal uluıumuzda. 
Yüz yılların önOnde kalacak uıumuzda .. 
Bu güzel ıtdiıtmlz yerinde bir devrimdir. 
Uluılar ara11nda çok önemli verimdir. 
GönOllerde geziyor yaıatacak kıvanç, 
Gönüllerde yer buldu önderden gelen inanç .. 
Kurultayın bizlere sundurduiu öz türe, 
inanlar nakıılandı bu türe gönüllere .. 
ATATÜRK dirim verdi bir daha koca TürLe; 
lıte aevlnmetedir kadm erkek ıu ülke ... 

ZIYA VEHBİ ---------------
Robenson ve Ben 

Bay Nail, Abolyond ad~sına insanlıktan soğu· 
duğu için değil medeniyetten kaçmak 

için gitmiştir . 

Abolyond ıölilnün orta-
11ndakl adada iki ıenedenberi 
yalnız baıına yaıayan Türk 
Robenıonlle ıörGıilp orada 
geçlrdlfl hayatı gazetelere 
yazdıktan aonra Tarklyenln 
bir çok yerlerinden öyle ga
rip ve tuhaf ıualler ve tek
ltfler karıııında kaldım ki: 

Abolyond ada11na ve Türk 
Robeaaonuna sltllfime hemen 
hemen plımaD oldum deıem 
yalan delil... Gerçe bir et· 
betten onu tanıdıiama mem• 
nunum; fakat bana itimi ıü
cOml b1raktıracak kadar bu 
menuun dal budak aalmıı 
olma11ndan dofruıu müteea· 
ılrlm. ÇtlnkO : Evlenemeyen 
kadınlardan, macera ve ser· 
ıcızeıt peıtnde koıan genç 
kızlardan aldıiım bir çok 
mektuplara ayrı ayrı alika 
ile cevap yazmak Habeı -
ltalyan muharebeıine dair 
haberleri 16l1ede bırakmak 
kadar ıGç bir ıey .. Bu mek
tuplardan bir çoia Robenao
nun hayatına dair benden 
bol bol mahimat ve tafıtlat 

Yazan: MUSA ATAŞ 

iıteyor. Bazıları da Roben· 
ıonla nasıl evlenebileceiini 
soruyorlar. Bu vazlvet karıı· 
ıında Türk Robenıonuna dair 
tntibalaramı daha geoit bir 
köıeden bu sütunlarda anlat · 
maktan baıka çare kalmadı• 

daima kani olmuı bulunu
yorum. 

Bu günlük; Tiirk Roben· 
ıonunu; bu 1111z adaya sürük
leyen fikri tahlil edeceitm. 
Bay Nail; bu adaya, insan· 
lıkten ıoiuduiu için ve ya 
lnıanhia darıldılı içfn çekti· 
mit delildir; o ıırf medeni· 
yetin tnaanı Qzüp kıvrandaran 
bin bir aahte külfetinden ve 
ıöıteriılnden kaçıp kurtulmak 
ve tabii bir hayat geçirmek 
için gitmlıtir. O; biztm aklı
mızın almama11na rafmen 
bu hayatından pek çok mem· 
nundur. Kendisini adadan a
yıracak her hangi bir kuv
vetlnmevc ut olmadığına kail
dir. Hakikaten de öyle .• 

- Devamı var-----------------Sovyetlerde ser· 
best ticaret 

llkteırtnln ilk günG 17 y•l
danberl ilk defa olarak Sov· 
Jet llk•ıinde erzakın ıerbest 

tatııına baıtanmııtır. Veaika 
oıulllnla kalkııı daha ilk aQn
de ıatııı canlandırdı ve arttır 
dı. Ekmel v-= unlu madde 
flatlannın lameıl, J•i ve d•ier 
•rakın narh llıUlnden aerbeıt 
1&tılm•11 halkta Ulmad ve ın
vea uyandırdı. Çarıılara yu
anırta, 1ebze yal ve Aire tal· 
maya ıelen k61liilerin Ayıla· 
hDın artmaaı bircok yerlerde 
flatları devlet narbından da 
•tala dltBrmlfllr. Bir çok eı 
J~ flatları narhtan yOzde 20·30 
•t•la tllımlıtlı. 

Serbut ticaret ıOnünden 
ince blttba tr&lerin de ma· 
l•aları tamir edilmıı ve yeni 
llaellarla •eaatnleıUrllmlıU. Bü 
t&a dlkklalada flat cetvelleıl 
••ıcL. et aatan d6kklnlarda 
Çef&tlı et yemekleri için ayrı
Cll lauarlJnmıı parçalar Atr 
t'erdu ve bayvanan mubtebf 

Jlaalaruua baaıl yemeklere 
t!;:nılt oldutwau aiaterea tab 

r .., ... Gelir .W• birkaç 

Yoğuslıivya ve 
Yunanistan 

Belgrad'ta çıkan politika 
gazetesinin 12 İlkteırin tariblt 
ıay111 Yunanistan'daki rrjlm 

deiiımeıl hakkında ıuoları 
yazıyor. 

Kondtliıin kumanda11 altın 
da bulunan ordu ulusun oe 
lıtediiini ortaya koymaaandan 
önce kendi kararını vermek 
iıtl1ordu. Ordu iki gün önce 
l 91 l kanunu eıaaiılol yeniden 
iade etmek ıuretile Yunaniı· 

tanda kırallık r~jiminl tekrar 
kurmuı oldu. Ordunun teairi 
altındu Yunan uluıal kurulu 
tarafından verilen karar gere
ilnce plebiıit gene yapılacak
tır. Ancak Çaldariı bu plebi
ıit tıinde ne dütGndüliinü iı
tif a etmek ıuretlle tamamen 
açığa vurmuıtur. Bu fark yal· 
nız demokrasi partileri ara11n 
da deıtf iurallık rejimi ne inan 
ile bağlı olanlar ara11nda da 
gör6lmektedlr. Kııladan gelen 
ıon hareket y6zünden plebl · 
ıltln önemi azalmııtır. Bu ıon 
hareket olmaıa1dı bile Yu
Dl•tan' da kırallık rejiminin 

........ td• ....... " ............. 

llalckın St>8İ 
& A t 

EDESİY AT KÖŞESi 

Arrias 
Yazan : La Bruycrc 
Çeviren : H R. Aky\;re't 

Arrias her ıeyi görmüş, 

her şeyi okumuıtur. Buna 
httr kesi inandırmak ister. O, 
ar11ulusal bir adamdır. Ve 
kendini öyle gösterir. Susmak 
veya bir ıcy bilmiyor görün
mektense yalan söylemeAi 
tercih eder. 

Bir büylik adamın masa· 
sanda kuzey devletlerfndan 
birinden bahı olunuyor : Sö. 
zü alır ve onun hakkında 

bildikleri ıey leri söyleyenleri 
durdurur. An asıl o• ah imit 
g.bi hu uzak havalinin hu
susiyetlerinden babı eder. Bu 
devletin örfü, memleket ka
dmlarr, kanunlara • e ad rı tı 

hakkında \af4ilata glri tir. O-

rada b301na gelmft olan hl· 
kiyeler anlatır. Onları hoı 

bulur ve her IH•sten ö:ıce 

kendiıi k'ltalmcaya kadar 1ıü· 

ler. 
Birisi tcsıdüfen aksini id

duı eder. Ve açık bir şekilde 
söyledıAi ıeylerln doğru olma· 
dığmı lıbat eder. 

Arrias hfç tınmaz. Bilakis 
ıöı.ünü keıene karıı alev alır. 

Ona; 
" llerlemiyorum. Ben, as 

lından btlmedJğim feyi anlat
mam. Bunu bir kaç günden
berl Parlse dönmüı olan 
f ranaanın bu devletteki elçiıi 
~ethon'dan öğrendim. Kendi
ı!nl samimi bir ı ek ilde tanı
rım . Pek çok sorgular sor
dum. Benden hfç bir ıey 

-gizlemez. " der. 
Hilcayenin aeyrine daha 

E! 2 & LE = 
Dağcılık Her zevkten Üstündür .•. 

-3-
Yazan: MUSA ATAŞ 

Nihayet Karabelene gel
dik. Ne ayaklarımda derman 
kftlmııh ne de kollarımda .. 

Baıtonlhra kara dayamak
tan, kayaklarımı kara sihte
rek ileri itmekten idmanıız 
mafsallarım adeta cıvataları 
gevıemlş dingilllere benze
mlşlt .. 

Kendimizi darı darına im 
dd evine a\hk. imdat evi 
meğer sahiden imdadımı:ıa 

yetıımiıtl. Ocakla yanan bol 
bir at~ıin karıısma geçip bit 
kin bir halde bulunan ayak
larımı uzattım. Sırt üıtü ya. 
tarak baıımı çaota)·a daya· 
dım. Y orgunluiumu. bet sa· 
at dinlensem bile gf'çmiyecek 
sanıyordum Hall:uki üç bet 
dakika sonra kendime geli. 
vermlıtlm. Artık dip diri, tap 
taze bir Musıa idim. 

Arkadoılara : 
- Haydi kalkalım canım; 

kaymasını öğrenelim! 
Diyor ve yokuı aı,ğı kay

manın zevkini almak için 
herkesten çok ben acele edi
yordum. 

Fakat arkadaılar çanta• 
larmı açmıılar, bal, tereyağı, 

reçel, tahan, pekmez, pasta 
tavuk, börek, gibi çeılt ve 
kuvvetli nevaleleri yimeye 
devam ediyorlardı, kimsenin 
rahatını bozmak iıtemezdim 

ama, içimi kemiren ıu mera
kın bir an evel ortadan kalk 

matını gözllyordum. 
Nihayet çantalar kapandı. 

Dııarı çıkıldı. Kayaklar ayak 
lara takıldı. Her biri bfrer 
kilo aAırhğında olan dağ po• 
tinlerinin üstüne baila.._an bu 
alamet gibi tahta parçaları• 

na binerek yürümefe baıla
dık. 

Karabelenin karı111nda ha 
fif meyilli bir arazl vardı, 

Arkadaıl~r buraaını kayakçı

hğı öjrenmek için çok be
ğenmlılerdi .. 

Doktor Cevat Tahıla, İn· 
hlHrlar Zıraat ıubeıi müdil· 
rü Can, Saim Altıok, lbaaa 
Celil, Atıf, Nüıret, Bayan 
HurJyt-, ve daha bazı arka· 
daılarla birlikte ekzenlze 
baıladik. Bu arkadaıların dOı 
meden hızla kayıp indikleri 
yere dofru çıktım, içimde tu 
haf bir korku vardı: 

-Acaba bunu becerebile· 
cekmiylm? 

Diye dOıünüyordum. 
Y okuıun batına geldiflm 

zaman doktor Cevat Tabıinı 
-Haydi Musa! dedi. 
Bu hitaptan aidatım ceaa• 

retle kendimi kapıp koy1tver 
dim. Sanki gözlerimi yum• 
muı ve baııma gelecek her 
ıeye riza göıtermiı gibi yo
kuıtan aıaAı kayaklaran beni 
götürdüğü yere dofru hızla 
inmeye baıladım. 

~sa:swıwmııııeae.a lıZWf'!!lllJI-----------•• ziyade bir emniyetle yeııiden 

-Devamı var -

baılıyordu ki davetlilerden 
biriai kendlnt takdim eder : 

" K~ndlıinden babı buyu 

rulan ve elçillllnden aanmıı 
bulunan Sethon biızat ben· 
denizim efendim. " 

"LES CARACTERES,, den 

936 
(CUMHURİYET) 

Almanağına reklam verecekler 
Matbaamızda: Cumhuriyet Aytarı Musa Ata,a 

Her gün sabahtan akşama kadar ba,vurabilirler. 
936 Senesi Cumhuriyet Almanağının pek mükemmel olması için aylardanberi 

çalışılmaktadır. Cumhuriyet almananı memlekette ilk almanaktır. ve her evde 
bulnnması Uizım gelen bir eserdir. Dünyada olup biten her şeyden bıths eden 
bu eser müessesenizin ilan ve reklfim'nrı için emsalsiz bir fırsattır. Daima elde 
kalacak olan Cumhuriyet Alman~ğının reklam fiatları aşağıdadır. Bfr sahife 15 
Jlra. Yarım sahife 10 lira. Dörtte bir sahife 5 liradır. Renkli bir sahife ilan 25 
liradır. 

umudu yok d•i'ldi. Halbuki 
b11 hareket ordunun ulusu 
11kı1tırmak iıted;ği teılrini U· 

yandıyor. Diğer her hangi bir 
memleket gibi,Yunaniıtan da
hi kendine istediği rejim ver· 

mek hakkım haizdir. Yuiuı· 
lavya komıu memleketin bu 
iç itlerine Yunaniıtanda ister 
Cumurluk iller lnralhk rejimi 
bulunıuo, kati yen karıımı z. 

Ancak Yoiuılavya balkan pak 
tı ile araıuluaal faaliyetine 
Yunanistan hadiıelerine bağ. 

mıı bulunmaktadır, balkan 

parti ile yapılan tı birltğlnin 

her alanda verimli olduiu gö
rGlmOtUlr. Bugün bütün Av· 
rupa gibi balkanlar dahi, Af
rika hadlıelerl yliznnden he
yecan içinde bulunmaktadır. 

Yunanl11aa Akclenlzde ki 
durmau ..._. lılkı• 

tını lmz 1 ctmtı olan öl:>ür dev
letlerden Ziyade do~rudan doğ 
ruy~ tr htıkelere maruz. bu · 
hmmaktadır Dit memleket
lerde Yunanistaı:.n zayıfladığı 
hissinin hasıl olunmaıma mey• 
dan vermemP.k hen Yunanis 
tanın hE-mdc Br.lloın pakti ile 
b!rbirfne baAlı bulunan kom 
t•Jlaımın menfaatları gereğidir 
Hususile Yunan ordusunun, iç 

it1ere k.Jrışmr.k sureUle ken· 
diıine lazım olan mukavemet 
kuvvetini kaybettiği inanının 
yer tutmasına meydan veril· 
meme?idir. Yunanlılart,-:la kı

ralhk rejiminin mi tealı olu
nacağı yoksa buıOn kü sarıl 
mıı cumurluk rejiminin mi 
bakılacelı meıefesl o kadar 
6lemli bir ıey delildir. Ônem 
il olan Yunan uluıunun kıı· "" .............. ..... 

Diş Tabibi 
Edip Rüttü 

Bursa - Setbaşı 
...... ., ..... 41t' ..... 

DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehueuıı 

-·· 
Muayeaebane: 

Bia.im Matbaa kartııı No. 30 -·-
Hastalarını hergün kabul 

eder . Telefon 64 
'WWW'W'W'WW'W'W''WW'CW 

kendi akıbetine kendinin ha· 
kim olma11dır. aten Çalcla
riı'ln org fi nı olan gazetede 
bu fikirdedir. Bu ıazete Yu
nanfıtan1n dıt memleketlerde 
ki 16hret ve öaeml bakımua 
dan plebiıt 7apılma11 mutlab ......... ,, ,.. -
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Bursa Kültür Direktörlüğünden : 
llk okull:ua liizıımıı ııLrn 200.000 - 250,000 kilu "111'11 gi'ı!

geıı ndnırnmın lıclıcl' kilo~11 625 rayi~ .kıınış lıı:ı.c-;üıilc :tı}k ek
siltnw\'c kuıııılnıusıııı·. Taliıılcrin 8-11 -935 ı'tııııa giıııii s.iat . ~ 

15 te Vihi.yet enrı'iıncniue gelınelcı ·i ilfııı ultınur. 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
Ticaret sicil memurluğundan : 

Tinl ret sıı.;il numarası : 1646 
Ticaret üııvanı : Dobnıcada Ifan ( )..,ınmı yerleri " Deri onaı·ma 
kollekıif şirketi ,, liııv,rnilc I3ıırsada ı\ yııalı çrşıncdo l\o. 13 de 
Tabakliğa ve deı·icili~c aiL işler iizcrine ticaret yapaıı yukal'ııla 
1 iGaret sici 1 nı ı m:u·a.sı yazılı keıllckti f :;.iı·keti ııin a~·ı ğ· 1tla sııret i 
vazılı mukavcleııamesi, ticaret Cınvam ve sahi.lıiyetlar iıııza laı ı 
İicaret ~icilline kayt Vt1 tesı·il edıldiği iltin olıınuı'. 19 - 10 - 935 

Bu qün hin dokuzyüt: otıdJe~ senesi teşrinievvel ayının on 
vedinri peı·şembe ~lirıfıdüı·. 
· Bul'sada Kozalıanınıla i~ yapan ve Ti'ırkiye Ci'ımhııriyel~ ya
salarının ven]iğ'İ s::ı l:'ıyetlcl'i haiz b11lmıan Ilul'sa ikinci Noteri 
Cemal Üzgüve;1, i~iıni;ı lın~ında ikcıı yamma gdcn Ye Bursada 
Cumlım iyet eaddesinde Absak sokağında 'J numaralı enle otu
ran .Mehmet oğ'ln Da bağ Ahmet Necati , Eülıteı i ~ernf' mahal
lGsinde Fışkmk c.tddosimle 8 nnnıal'alı evde oturan Abdullah 
uğlıı Dabağ Hamza . Ebi ~alıme ııınlıallesinde Iııebcy lıamamı 
kar~ısında eturan Kfunil o~lu Dabağ Cemil, Yc1,iri mahallesin
t!c Yczil'i yoknşurıda ()tııl'aıı l hşit o~lıı Dabağ Hıfzı DClbı ze
min mahallesinde o!ııraıı Hüseyin oğlu Ömer, ~arnazuah nıa
lıalle:-;imlc SCılcyman o~lu Dabağ Sadettin ve Şelıre kiistii ma
lıallesindcn Ali o~lıı Eşkellt Dabağ Ahmet. haııa miil'al'aatb 
aralarında yapal'akları bir ~irkei si·ızleşıne holÇ!esiııin suyleye
ceklcl'i sal'tl:ırla tarafımrbn vazılmasını ve oııaylanın a 5ıııı iı:;te
diler, k~ııdilerini kannneıı ıa;.ım <•laıı yeterliği .nlclıı~·tııw ada
dım. Tanık olarak Jıazır bulıınaıı ve tanıkl-k y~ıpanlanna en
gelleri olmadığı anlaşılan adı YC :s:rnlan aş·ağıda yazılı kirn~cleı· 
vaııında isteklerini sol'dıım. dediler· ki : 
· ( Bm·sada Dobı·wa kiiy smm i~inde lıacı Osman yeri mc\'
kiinde ve aşağıdaki sarılarla ( Deı i snarma kollekıir ~iı keli) 
te~kil ettik. 

1:- Bu ~iı ketin, nrtakları lıi1.lcr lı:ırı :\Iclımeı rı:Ilıı .\lııııc1 
Necati, Abdullah oğlu Daba~ IJami':ı, Kftnıil <ıÇdıı 1.) . ılxığ Ce
mil, Haşit oğlıı Dafrnğ Hı!zı, IJ Cı:seyiu 0~!11 Dalı:ı~ ( )ıııcl', Sli
leyman oğlu Dabağ' ~arlcıtin ve Ali oğlıı Eşkclli JldJ3~ Alı-
mettcn ibareltİı' . · 

~- ~irketiıı ticaret mcı·kezi : Bııısath Aynalı ç('şnıedc 13 
numaralı yazılıanedir. 

3- Şfrketin nev'i : KoJlekıifıiı·. 
4- ~irketin ünvam ile merkezi : ( Dohrıwa'da lıarı Osmnıı 

yerleri mevkiinrlc ( Deri nnarma kol lcktil' şil'kcı i ) diı·. 
5- Şirketin namına imz~ vaz'ına ~irik l enlon Alımet ~ecati 

'\'e Hamza mütcmian mezuıı YC sal:tlıiycltan..lır. 
6 - Şirketin mevzuu : D<1bağlığa ve dericiliğe ait bilciiınle 

cmleayı almak, ~atmak, iınaletmek ve hııııa mfüe:ıllik ::-ıııai v0 

ticarı muameleleri yapmakııı·. 
7- Şirketin mevzıı Sbl'Ola yesi : ı 39411 ı ın iiı,,; lıiıı dnkıız yüz 

kırk lıra olup hunun 5100 lirası Alımeı i\ccati vo 2890 lirası 
Harm:a ve 2893 li rası Cemil ve 850 Jirası Sadettin Ye 850 li
rası E .... kclli Alımet ve 850 lirası fhner ve 51 ıJ limsı da Hıfzı .. 
tarafından konulınu:--lıır. Yalnız isim mevzu sermaye ııakiı! ol-... .. 
mayıp varidat idaresinr.c 14440 lira kıymet ıakdir o!ıınaıı 25 -
9-935 tarjhli ve 65-116 numaralı senedlo şcriklel'İıı sekiz 
hisse üzerine mutasaıTıf oldukları yer ile bunun üzeı·ine kııl'u
lan fabrika v~ içerisine konulan makine, alnı, ve edeYa!l~rn ibn
ret fabrikanın hey'eti mecmııası mıılıanırnen bedi1i olal'::\k şerik
lerce kahuledileıı 13940 lira ~irkeıiıı ıneYzıı sermayesidir. ~irke
tin lıu gayri menkul sermayesi yeriııiıı tapıı kayıdl:ın yukar
daki mevzu sermaye nisbetine gı'Jrc diizclıilmesirıi Yü hu fabri
kanın im smetlı:ı ~irket sermayesi nlarak lapnya tes~il nlunına. 
sını ~erikler şimdiden kahııl eıler lt!r. 

8- ~erikler lm ~ir ketin sarma ycsiııi 30000 otı11. hiıı lira ya 
kadar il.ılağ edebilecek ve lıer şc31'ik ilave edeceği scrıııayc nis
bctinde de tematlü ve zaı·a j~iirak eyluyccekıir. Ve hiııabi ser
maye olan fabrika binasında da o nisLette hissesi artaı.:aklll'. 

9- Iüır ve zarar sermaye nisbetindc tevzi olıınncaklır. Ve 
~irkct en az altı ayda bir ıil:lnçosuııu tanzim edip ~eriklere bi
rer nü hasmı Yerecek ve !\fır olduğu takrlil'de lıcr scııe ııilınye
tinde tevziat yapılar.aktır. Isteven kaı mı sermeYosine zammede-
coktir. 

. . 

10- Şerikler n~~ğıda ya7.ıldığı şekilde şiı·kot işlc!'ini giir·
mekle mükelleftir. 

~eriklerden N'cGati ve Ilam7a mO~terokcn ~İl'ket lıesabrna 
mal almak, satmak ve para ka bzetınek, gerek hıısıısl ve gerek 
resmi mües:-eselcrlc ve gerek ~ahıslaı la şirket İ:;?leı i ıçin şirket 
nam ve hesabına münasebet ve trıalıhüdalta hulıınnc:ıklar ve 
dokııF.unGu maddedeki i~leri "Örcrekleniir. Şerik lerden Cemil .. o 

~irketin san'ata müteallik idari ye dalıill i~lerini gul'el'ek ve O. 
mer, Ahmet, Sadettin ve Hıfzı da ~irkülİn JJ;ıbağhğa ait san'at 
i~lerinde bilfiil ç'llışaca~lal'dır. ~crikleı·in hepsi gnrccokleri i~ 
için ç.alıştıkları takdirde haftada beşer lira iicret a lacrıklanlır. 
Hunun haricinde avans olarak lıiı; bir ~~rik ~irketten p·1ra ala
mayacaktır. 

ı 1- Şürekanın ekseriyeti istediği takdirde üç ay sonra bu 

H:.1 ldun Sesi 

• 
iş Bankası 

Kumbara ikramiyelerini 10 bin 
Liradan 20,000 liraya çıkararak bir misli artırdı. 

1 Nisan ve 1 birinci teşrinde verilen beşer bin liralık ikramiye
lerden maada f Şubat, Haziran, Tem muz, Eylül ve Birinci Kanun ) 
aylarının ilk gü~ılerinde kumbara sahipleri arasında çekilecek ku· 

, ralarla (Her biri ikişer bin liralık) fevkalade ikramiyeler verilecektir. 
Bu ikramiyeli kuralara iştirak için de kumbara sahiplerinin as

gari 25 lira biriktirmiş olmalan lazımdır. 

. . . . . ... . - .... : ~ . 
_,.. ...- • - ' '.., ·: ,. 1- ·,,.· .. - ' • • t 

E ŞiFALI 
Kaplıca Çekirgede 

-CE i Hamaın,~ır i 
İçinde son derece temkiz ve şlf ala çelisuyu bulunan 

Keçeli Hamamı 
Yeni bir kiracı tarafından bütün noksanları tamamlaya· 

rak bahçasıdüzeltilerek sayın halkımıza açılmı,tır . 

Hamam ve banyo müşterilerinden bahçe için duhuliye ahnmaz 
Fiatlarda hiç defitiklik yokhn. 

. 
:-İı kel Liınitcd 'e lalıYİl edilelıih'n kıir. 
.. 1 ~ - Şiıkeıiıı ıııiirlılcti hu si'ı1.lc~ıııe ı,clge:-;i l_:ırilıiıırlcn itiba-
ı cıı o ı ı senedir. 

13- Şil'kel i;;>leı·i lıakkımla şcl'ik lel' arasında ilıLilM çıkarsa 
C\'\'Cl enıirılı~ lınkcın va~ıtasile ilııilüf lnllcdilecektiı·. Hakem

1 

eksel'iycıiıı kararilc lıç ki~i olarak şcwikler taıafuıdan iıılilıap edi 
lecekıir. ve ~el'iklcr intihap etmezlerse aid ııldnğıı malıkeme tara 
fıııda11 lıakr.ın lıı~yeli intihap edilecektir. Hakoın lıeyctiııin vere~ 
ceğ·i kamı bı· ~erikleı'r'e muta olacaktır. 

14 _ ~t!rikler gertık bu ~il'ket mcvzıın olan sana ı Ia wgr:ıreksc 
diğeı· 1iı'al'i YO sıııai hir j~Jc fılo ıı iştigal eucmiyecckıir. 

15 Bu ımıkaYele alık:lmma riayet etmeyen ~erik Yeya ~e · 
ı iklcr olııı sa di~cr ~eı iklel' ckseı·iyctinin lrnraı iyle ilk kuııulduğ11 
seı ınayr1 Yeri l crı"'k nıııbvcle ahk:lmrna riayet etmeyen ~ rrketten 
çık ıı ılunktır. 

i>dıııeleri üzı'rüıc larafımd:ın yaır.ılan bu Sö7.le~ıne belgesini 
tanıklaı· ,·anıııda kendilerine a~ıkc;<t ıık11dıım ve aııla11ım doğl'n
luğ·unıı o·naylamaları iizeıinc alıı~ı b .. wabcrre imzaladık ve mü
hürledik. 

Gemlik icra 
n1en1urluğundan : 

35 - 725 Gencal i köyün. 
den Aliye maa masarifat 
2302 lira 86 kuruşa b'>rçlu 
karyei mezkureden Mehmet 
oğfu Süleymanın ipotek et. 
tirdiği yedi parça emvali 
gayri menkulenin sat.iması 
mukarrerdir. Akçe mevki
inde şarkan sefer şimdi 

Melek şimaJen Melek gar
ben boncu oğlu Seydi ye. 
timleri şimdi Ahmet oğlu 
Mehmet cenuben Hüseyin 
müfrez mahalli ile çeyril
miş yedi dönüm tarla 70 
Jfra kıymetinde ve yine 
harman yeri mevkiinde şar
kan kürd Oüseyin şimalen 
yol garben keleş oğlu İbiş 
ve İsmaiJin Hüseyin cenu
ben hacf oğlu Hasan bin 
İ smail ile çevrilnıiş beş dö. 
nüm zeytinlik 6Q lira kıy. 
metinde ve yine ince tarla 
mevkiinde şarkan Apti kah· 
ya oğlu Mehmet şimalen 
tarik garben Seydi oğlu 
Mehmet ve çerkes Mustafa 

cenuben kaymak Mehmet 
tarlalarile çevrilmiş sekiz 
dönüm tarla 100 lira kıy
metinde ve yine harmanlar 
mevkiinde şarkan yol şi
malen kürd Hasan garben 
molla Arif veresesi cenu
ben yoJ ile çevrilmiş üç 
dönüm bahçe 60 lira kıy
metinde ve yine aktaş baş
ka adı hacı çeşmesi m~v· 

kiinde şarkan badat oğlu 
İsmail şimalen gamsız Mus. 
tafa garben Abdi oğlu Mus
tafa cenuben Mustafa oğlu 
Ahmet ile çevrilmiş iki dö
nüm zeytinlik 100 lira kıy
metinde ve yine Arek dere 
mevkiinde şarkan sefa Ha. 
lil veresesi ve Hüseyin ka· 
rısı tarlası şimalen yol gar. 
ben Kamil oğlu karısı tar
lası cenuben Abdi oğlu ve
resesi ile çevrilmiş üç dö
nüm üç evlek bahçenin se
kiz hisseden yedi hıssesi 

tamamı seksen lira kıyme
tinde ve yine köyde sağı 
kara Mehmet solu Şerife 
arkası Şerife arsast önü 

yol ifa çevrilmiş 400 zürra 
yağhane ve böcekhansnin 
sekiz hissede üç hissesi ve 
tamamı 400 lira kıymetinde 
bulunpuğu y~minli üç ehli 
vukufun takdirinden anla
şılmış ve mezkQr yedi par ... 
ça emvali gayri menkule 
açık artlrma ve beşin para 
He satılacaktır. 

1 - İp')tek sahibi ve a. 
Jacaklılar ve diğer altika
derların irtifak hakkı sa
hiplerinin isbu gayri men
kul üzerindeki haklarmm 
hususile faiz ve masarlfe 
dair olan iddialan işbu 
tarihinden itibaren yirrnı 
gün içinde evrakı müsbite-
1 erile icra dairesine bildir
meleri aksi halde haklan 
tapu skillerile sabif olma
dıkça sailş bedelinden ve 
paylaşmadan hariç kalacak· 
lardır. 

2- Artırma şartnamesi 
Gemlik icra memurluğu o
dasmda işbu lhln tarihin· 
den on gün müddeti e her 
kesin görebilmesi için a. 
çıktır. 

3- İhale 20 - il - 935 
tarihine müsadif çarşamba 
günü saat on dörtte Gem
lik icra memurluğu odasın
da icra kılınacakhr. Şu ka
darki taain olunan işbtt za
manda artırma bedeli gayri 
menkulün muhammen kıy· 
metinin yüzde yetmiş beşi 

bul madıgı takdirde son er. 
tıranın taahhüdü baki kal
mak üzere artırmanın 15 
gün daha temdit edilerek 
5 - 12 - 935 tarihine müsa
dif perşembe günü saat 14 
te icra memurluğu odasın
da 2280 No. Ju kanuna tev. 
fikan teklif olunan bedel 
yeminli üç ehli vukuf tara
fından takdir olunan kıy
metin yüzde yetmiş beşi 
bulmadığı takdirde ihalesi 
icra kılınacaktır. Bulmadığı 
takdirde beş sene müddet
le tecil edilecektir. 

4- Artırmaya iştirak 
için gayri menkulün yüzde 
yedi buçuk nisbetl nde pey 
akçası veya milli banka 
teminat mektubu tevdi et. 
meleri lazımdır. Alıca art. 
tırma bedeli haricinde ola
rak ihale karar pnlJarı ve 
yüzde Jki buçuk dellAIJye 
rusumu ve tapu ferağ har. 
çını vermeğe mecburdur. 
Daha fazla maJUmat almak 
isteyenler 935- 725 No. lu 
dosyaya müracaat eyleme
leri UAn olunur. 


