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Dün a Mitingler 
Hatipler heyecanlı hitabelerde bulundu Hainler telin edildi 

Dünkü 
heyecanlı miting 

__,..,..,._ 
Sunada dünkü kadar he

yecanlı, dünkü kadar birden, 
içten ve candan bir gösteri 
görmemiştik. 

MEL'UN HiYANET ÖNÜNDE. Habeşistanda dünkü 
Köylünün ve gençliğin 1 harp durumu nasıldı ? 

Dün; Atatürk amtnatı öoü· 
nü dolduran binlerce gencin 
ve binlerce köylünün bir dil, 
bir gönül ve bir dilek halin· 
de tek btr kafa gibi işli yen 
yüksek enerjisi,.., 18 milyonluk 
Türk ulusunun en küçüğünden 
en büyüğüne kadar büyük 
ıefimiz Atatürkü ne kadar 
derin bir gönül bağıyla sevdi· 
ğinl bize bir kere daha göı

termif olmak bakımından ib· 
rete değer çok canlı ve hey
betli bir levha idi. 

candan gö te ~i 
Dün şehrimizde iki bü;yük Afiting 
yapıldı. Binlerce köylü ve binlerce 
şehirli Cumhuriyet alanında top-

iki ita~yan kolordusu iaşe kollarile 
irtibatını kaybetti 

Dünkü gösteriden çıkardı· 
iımız ve pek kıvanç duydu· 
ğumuz büyük anlam (mana) : 

Ulusal itlerde; 'hele Atatürk 
gibi Türk ulusunun kurtarıcısı 
ve evrensel bir baıkanm ca· 
nma kasdedilmekJ gibi en 
kötü ve kahbece kara bir 
teıel.bü• deiJil .ı. L-u- JL!~"' 

ce karıısında bile ulusun tek 
bir kalp gibi çupan l ük~ek 
heyecanı, tek bir kafa gibi 
dütünen ve birbirine bnğla· 
nan. inanlı topluluğu, bir ligi 
ve beraberliğidir. 

Bu manzara karşısında 
söylenecek tek bir ıöz vardı. 
Onu parU baıkanımız Dok
tor Sadi Konuk. mitingin 
ıonundtı bir vecize halinde 
fakat büyük bir be'agatla 

ıöyledi _ : 
118u uluı ölmedikce onu 

Atalürkünden ayırmak kabil 

değildir" dedi. 
Mitingde çok mütehassis 

olduğumuz baıka bir manzara 
daha vardı : Mini mini yav
rular, Atatürkün en genç 
nesli •.• 

O dakikaya kadar bilme. 
dikleri veya öğrenemedikleri 
bu melunca t~ıebbüsü bu 
gösteride öğrenmiı bulunduk
ları zaman birbirlerine; deh
tet ve hayret içinde kalanla
rın çehresini takmarak soru

)orlardı : 
- Atatürkü mü öldüre 

teklermit? Kahrolsunlar ! .. 
Diyorlardı. 

Hasılı dün ı-ehrlmizde ya· 
1>ılan bu iki miting; bütün 
'füı k uluaunun, Atatürl<e karşı 
he&lcdigi sevg•nin gönüllerde 
tunçlaıan bir abide olduğunu 
aösterlyordu 

lanarak hainleri lanetle andı 
Bü) ük şefimiz Atatürke 

suikast yapılmak istendiğini 

haber alan binlerce Bursa 
köylüsü dün snbo h şehrimize 

gelerek saat l O da evvela 
parti mey dar mda toplanmıf 

lar ve "Gözümüzün bebegi, 
ulmumuzun kalbi olan büyük 
Atatürke el kaldırmak isle
yenlerin elleri amam verme · 
den kırılmalı, onn dil uzatan 
lann da dilleri koparılmalıdır. 
Biz buraya bunun için geldik 

tsti>·~r-~~::- di~~ .. 1 
.. tez;hü.:atra 

bulunmu9\ardır. Bilhassa Ak
su köyü parti başkam Mustafa 
Akçayla, Susurluk köyünden 
Mazlum Zeybeğin heyecanlı 
b.tabeleri burada toplanan 
köylüleri bir kat daha coş· 
turmuıtur. Köylülerden sonra 
parti başkanı Sadi Konuk 
bu heyecanı teskine çnlıe-o n 
hararetli bir Röylev. " rmiştlr. 
Bundan sonra ayni kalabalık 
hühumet önüne giderek bu· 
rada da höylü arkadaılardan 
bazıları köylünün bu dilek ve 
isteklerine tercüman olmuı 

tardır. 

Bursalıların nıit ingi 
OA\eden sonra Bunahlnr 

ve Bursa genç!igl bir miting 

kadar görülmiyen bu heye· 
canlı milinge binlerce genç, 

kadın, erkek Bursala jvlirak 
et:n'ştir. 

Cumhuriyet n lanını doldu· 
rırn bu mahşeri ka1abalıga 
evvela Lise Fransızca öğret. 
mt"nt R.-şl!lt, tonrn öğretmen 

Ali Ferruh, daha sonrn da 
Vseden bir talebe çok heye
canlı hıtabclcrde bulunmuşlar 

ve suikastcı mel'unları nefret· 
le tel 'in etmf§lerdir. H1dk ~u 

m~s.~lerJ .. l'~! } er r :--'! o 

olsun) srsleri yükselm'ştlr. 

Bnzan da büyük önder At&· 
türkün adı (Yaşa! Var ol!..) 
Diye bir gök gürültüsü halin· 
de dalgalanan yiık@ek geslerle 

e.nılmıthr. ParU bnşlcam ve 
savlavımız Doktor Sadi Ko · 
nuk Bursa gençliğinin bu 
candan kopan gösteristne ce
vap vermi§ ve c\evletin lazım 
gelt!n tedbirleri nlmaktan bir 
an f arlğ kalmıyacağmı töyli. 
yerek sükünetle dağılmalaun 1 
tavsıye etmişlir. Gençlık \'e 
halk uzun müddet bu alanda 
kal rak gösteride devam et
mittir. 

Mltingten t1onra At&.türke, 
İsmet lnönünc, Parti Genel 
Sekreterliğine tel yazılariyle 
Bursalıların bu duyğuları bil-

yapmııtır. Bursacla bugüne dlrilmiıUr. 

!Ek;~ı;;;a~-YaP~idı 
Dün Uray Encümeninin 

yaptığl top~anhda cinnek fi
atlerine Z'llD knlml edilmiştir. 
Bu karara göre bu gür.den iti 
bar~n birinci nevi ekmek 11,5 
kuruın, ikinci nevide 10,5 

kuruta satılacaktır, 
Bu :ı m dol yi i'' ~ l r:

miz<le de cl{m 1,: bu r ·nıc.:n 

beş1ıyac!lğı tıı.hmin cd im k te 
is d ,., z'} tın bir !, ç g1 \ 

kadr.r be'li olactlğı ş lp l ~!2 1 ır. 

Ankaradaki maçta yenild~k 
Ankara 21 (A. A.) Pugün şehrimizde Sovyet tı.~o·cul r le 

yaptığımız futbol maçmda takımım:z iki}•e: karşı ii-;l, }eni\. 

\ mittir. 

Her tarafta mitingler yapılıyor 

A .hara 21 (A A ) - Habeşistanda Kuzey cepheıiode ltal 
yan uçnl·larm n faa!iyeti ve Ha.betlilerin Tigre bölgesindeki 
tahıidııh d•vam etmektedir. 

Güney cephesinde &üküııet vardır. Habeşlilerin Dağ ıah 
ampusu mevkiini tahkim ettıkleri ve İtalyanların da Cerler 
cır Jonuh noktasım aldıkları söyleniyor. Doğu cephesinde ge
çende Mı s lalı bölgesioden ilerlemit olan iki İtalyan kolordu
sunun çöld-e fnşe sen•isini temin eden kolla irtibahnı kaybet. 
llği ve bu kolun yiyeceği ile suyunun uçaklar vasıtasıyle te
min ettikleri Adiubabsdan bildirilmektedir. 

~ uharebede iki tarafın zayiatı 
Anliara ~1 (A.A) İtalyan - Habt!f harbına dair alınan 

ha berbc!"e nsuran güzey cephesinde hal yanların hava istik. 
Ş'\f faali>·ell <le·ıam ttmektedir. 

Güney c~phesinde de süt linet vardır. Yalnız bir ltalJan 
bildiriğine gö e o:ı sekız ilk t~ırin:le İt~lyan uçsk\arı Nadi 
Ş beli irmıığı yakınındnki Ş tveleis bölgesinde bir Habeı gar
n:2onunu 1-ıombftrdıman etmıştir ve yerli askn:erle yapılan 
yor, ) Üı.lerce fule"nk ve blrKaÇ &anaıK Cepnanc ve::: uu auan.u ... 

esir bırakmıtl,ud lr. Tarefeyn zayiatına gelinee: Habtılilerln 
50 ölüsü blrke.ç yaralısı, İtalyanların da 14 ölüıü kırk yaralı11 

~ardır. 

~abeşlzleı~iıı resmi bildiriği 
Adis-ıb~b' 21 (A.. A.)- Hdbe~ kıtaatınm taha11üt hare"atı 

henüz bitmemiılir, Habeş çarpışma planı İtalya kıtaatına karf' 
sadece mukavemet k~bıllyelini artırmayı istihdaf etmektedir. 

Bu r~smi bıldirikte fU da kaydedilmektedir : 
llıı.beı ileri kolları halyan kıtaatının ilerleyif harekitana 

mukavemet etmektedirler. Habeı kuvvetlerinin Sevkulceyt 
va2.lyellerl kuvvetlidir. İtalya uçakları bugün de Transa çölü 
ve Condar üzerinde keıif uçuıları yapmıılardır. 

imparator cepheye gidiyor 
Adisababn 21 (A. A) - İmparatorun genel karargaha se· 

yahatı için hazırlıklar b!tınek üzeredir. 

imparatorun mulıafız kıtaatı ... 
Adis Ababa 21 (A.A) Bugün imparatorun muhafız kıta

etınm yüzde llltmış1 Dessie:'dcki mu 1akkat genel karargaha 
doğru yürümek em,.ini almışlardır. İmparatoriçe de yann 
mevkfe gitmek üıere yolıı ç1kacakt:r. 

Vil o hainlere ki : Bngün 
her Türk, Atatürkü bağrında, 
aönlündt>, canında ve kafasın
da; canından daha çok sev
digt btr ideal obrak y~v1lu· 
ken ona el uzatmaya yelte· 
lllyorlar. MUSA ATAŞ 

Ankara 2 l (A. A.) - Cumhur bn~kanım z Atcıtür~c karşı 
suikast yapmak için tetcbbüse geçıldiği haberi yurdumuzun 
her yerinde derecesi ölçülme~ bir lztlrap ve heyec'n uyandır· 
mııtır. Mitingler yapılmakta ve müteıebblıler lane\le anılmak- Btr Habeılnlo haya\l 
tadır. 
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1 Doğduğu gibi: 1 

Açıklık 
Edebiyatta, vuzuh denilen 

açıklığm değeri vardır. 
Duygu ve düıünceler ka

lıt Ostüne dökülürken duru 
sularm akııını andnmah. 

Bulanık sularda derini 
göstermeyen bir pıhtılak var· 
dır. 

Duygu ve düıüncelerl ta-
ııyan satll'lar düiümıüz ve 
hele baıtan baıa kör düğüm· 
süz olmalıdır. 

Duygular pırıl pml yan-
malı, düıüncelerl ıııl ıııl par

lamalı. 
Bana göre güzellik duru

su, aydını, düğümıüzü daha 
alımlıdır, daha anlamladır. 

Güzel yazı, açık yazıdır. 
Onu her okuyan, yazanın ka· 
f a11nan içini yüreğinin iç yü· 
zünü görebilmelidir. 

* * Hayatta açıklık •• 
Görüımelerde, çalıımalar· 

da, ıevgilerde, saygılarda a• 
çıklık.. Vuzuh.. Bunlar ne 
yürek çeken ıeylerdir!.. 

Her hareketinde, her iıin· 
de, sözünde, yaz11ında, duyu
ıunda, dütünüıünde açık, ııık
b olanlara genel vicdan ( Yi· 
fit ) adını veriyor. Onlardan 
korkulmaz. Onlar bol bol 
eev•i daiıtırlar. Sonsuz saygı 
toplarlar. 

Yillt adam, er adam, ka
rakteri iyiliğe, doğruluğa, gü· 
zelliie çeviren, veren. Bağıı

byan adamdır. 
Cemiyet hayatında doğan 

birlik, açıklığı ön planda tu• 
tanlann utkusudur. 

lnsanbk açıklığa vurgun •• 
~ ... ~-.... ".. --..J ........ \.·"''""• 

insan zekbı bu, buluıu ile 
vuzuha olan aıkını yükselt. 
mit oldu!. 

TAHSİN UYGUR 

·-------:ıı!!':••**~ 

1 Yurttaş: ı 
1 Cumhuriyet bayramı- ~ 
1 mızın eon günü aynı za 1 
: manda areıulusal artırma 1 
İ ıüntldür. O gün 18 mil- ~ 
1 yon Türk birbiri üzerine 1 
1 10 kuruı biriktirseler ve 1 
1 bu parayı Bankaya ya· i 
1 tırsalar o gün bir milyon 1 1 eektz yüz bin Ura toplanır. 1 
lıil Uhual Ekonomik ve Artırma 1 
~ Kurumu lıit 

·-----•-::ıc.:•-=·--~ 
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• iftar topu 
Yaznn: TURGUT PAKDOR 
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Artık her kafadan bır ses: 
-Allah allah daha bekli-

yecekmiyiz 
-Ne o? Düdükmü? .. 
-A sağıra ses geldi. 
-Havada lodos .. Düdük 

ititilmez ki 
-Vallahi gtç kaldım. 
-Sahi kız. Sormaya unut· 

lum. Nereye böyle? 
-Terlikçi Mehmet efen 

dinin ki doğurmuı da göz ay
dına gidiyoruz. 

O kadar kuru karı da ana 
oldu. Gülerim ki kedinin sirke 
içlılne .. Karı sokaklarda vınk 
atmaktan ba§ kaldıramaz. Ço 
cuğa nasıl bakacak. 

-Hanım ıusalım. Düdük 
ötüyor galıba .• 

-A ıittin sene durıak bu 
düdük çalmıyacak .. Biri mağ
rib de biri meırak ta oradan 
düdük Jtltilirml .. 

- Dur dur .. Düdükmü ne? . 
-A değil kardeı . Çocuk-

lar .. 
-A vallahi düdük .. 
Otobüs hareket eder gibi 

oldu ... Fakat hareketiyle dur
ması bir oldu .. 

Düdüiün çocuklar tarafın· 
dan öttürüldüiü anla11ldı .. Ço 
cuklar da antika. Şöförlerl 
kandırmcık için vakitli vakıt· 
siz. bila maaş biln harclrah 
hareket memurluğu yapı) or. 
Zemane .. 

Nihayet. Hakiki iftar topu 
hakiki düdük lodos ve rüzgar 
ara11nda cansız ve ıönük bir 
ıu,ldA...kulaklarn carptı .... - - • 
de dahil. Etraf arandı. Tah. 
kik edıldi. Hakiki düdük ol· 
duğu meydana çıktı. Ve ha 
reket ettik. 

Hareket memurunun önün 
den gecerken yüzüne baktım 
Kıpkırmızı olmuıtu, Zavallı 
memur ta Zevk sinemasından 
düdüğü iıithreceğim dıye am. 
ma aıkmıı kendini ha.. Allah 
bilir belki dört beı defa öt
türdü ama bize yalnız birisi 
o da pek haf ıf olarak geldi. 

Ulucaml kapusı önünde 
kısa bir bekleme müsveddesi 
yaptıktan sonra duraklarda 
dura dura Çekirge'ye geldim .. 
Bir de bakhm ki bizim arka-

Jlı. ! 1,ı,ı .. ı , ,, '· ' 111\L. l:1111,,, ~ 1 \!ıl.~~!\!I~~~" . ~.ı~~!!,..L ti 
~ ;;~ Şehir ve memleket duyumları ~ 
lmiıijiım i'iı ı ııl mijiıııi ~iıijiı1'iiiıfüımııiıııı1ıiıilın~ıııııııı~iiiiiıiiilıııı~iııiiii1lliiıiiii~ııiiiıiiilıifüiiiiiiiiifüiiiıiinıı~iıi~lıiijiW~ınımiiiilımiiıii~iiıiiıiiiiı& 
arbayımız gitti 
Şarbayımız Cemil Öz; Be

lediyeler kongresinde bulun
mak üzere dün Ankara'ya 
gitmıştir. 

Bursa Bandırma 
Muhtel itlerinin 

maçı 

Bursa Halk Evi Muhtelit 
takımiyle Bftndırma muhtelili 
arasında 29 teırinevvel Cum 
huriyet bayramı gunü öğleden 
ıonra Ata Türk stadyomunda 
bir futbol maçı yapılacaktır. 

Bandırma muhtelit takımı o 
gün bayram merasimine Bur· 
sa idmancılarıle blrhkte ivti
rak edeceklerdır. 

Tayyare kupası 
Maçları 

Mıntakam zın Tayyare ku
pa11 maçlarına 27 ilkteırin 

pazar günü baılanacaktır. 

iTALYADA 
ipekçilik 
Azahyor mu? 

İpekçtl k Enshhi•Ü direk· 
törümüz Tahir Ertuğrul bize 
İtalya ipekçıUğinin ıon duru· 
muna d r ıu izahatı verdi. 

"Yapılan inceleme netice
sinde 15 eylu\ 935 giınü bü· 
tün halya da (151) tane lşli
yen ipek filatür fabrikası olup 
bunlarda {9675) mancınık ıle 
( t 709'1) amtle çalıımaktadır. 
Halbuki bir sene evvel y~pı

ya da (3İ 1) tıliycn filatür fab
rJkaıı olup bunlar da (20562) 
mancınık, (35142) amele ça
lıımakta ıdi. Demek ki: Bu 
ıene geçen seneden (16!) fab 
rika ( 10887) mancınık ve 
(18045) amele noksan çalıı· 
maktadır ,, 

daı köprü ba§l kah vesinde 
bacak bacak üstüne atm11 .. 
Elindeki fincandan ha bire 
kahve çekiılirmekte •• 

Bu hal karşııındn ıaıırdım. 
Bir otobüse, b rde zaif çift 
atı. faytonlara baktım ve gül· 
düm. Bılmem artık, siz güler
mlıinız, ağlarmısmız. 

TURGUT PAKDOR 

***~********1 Hastahane altında 
; llbayımızın ~ bulunan eski 
~ Sayım işyarla- : Eserler ••• 
!. rına Tec:.ekkürü i. haıt·. 1!t T Ahmet Vefik paıa .. 
; Hakkın sesi gazetesi yaı.ı 1 baneslntn bulunduğu yerin bir 
~ itleri direktörlügne 1 kaç metre altında Bitinyahla· 
ıııı:: • d ~ ra ait olduğu tahmin edilen 
l!t Son sayım lılerın e lit 
~ ~ eeti bir eser bulunmu§tur. 
~ ödev al n snyım ınar ve lit. 
r.ı l!t Yapılan araıtırma.dan sonrA 
~ kontrolörler bu ödev. ~ baz1 odalar meydana çıkmıı· 
: ~e:~~~k;:~a::ı~~:~d:;. ;~ ; tır. Kazı devam etmektedir. 

l arada hayatta aldıkları 1 zo guldakta 
~ ilk ödevı yaparken ıüel İ Hainleri tel'in 
: ve si ril \iıe tale.belerinin * 
M gösterdikleri eksıkslz ba- ~ 
1 ııırık göğüılerimizi ıevğt • 
• ve güvençle doldurmuıtur. ~ 
1 diğer yönden Bursa ıarın· ı 
~ da ve ilin diğer bölge ve İ 
~ köylerinde Türk ulusunun İ 1 sayımı ulusal bir it de~~- * 
l rinde çok içten el ve go· ~ 
İ nül birliğtle tutması türke ~ 
~ layık değerlerden görül- 1 
1 milıtür. ı l Gerek halkın ve gerek· ~ 
İ se sayımda it alan arka· l 
• daılanmın gösterdikleri 1 
~ bu yüksek ilgi ve baııuı- 1 
~ dan dolayi açık teıekkür- 1 
~ terimin gazetenizle neıri· 1 
~ nl dilerim. 1 
: Bursa lıbayı 1 
• Ş. R. SOYER ~ 

************::.-: 
Karacabey e 

pelvan güreşleri 
28 . 10 • 1935 pazarteal 

- ... vı -1-- -· .. --1 V-----
beyde Cumhuriyet Halk Par· 
tisi adına pelvan güreıleri 
yapılacaktır. 

Kazananlardan baı pelva• 
na (70) baı altına (35), bü
yük ortaya (15), küçük orta· 
ya (8) lira ve diğer ufak 
pelvanlara da münasip hedi
yeler verilecektir. 

Sinemada kavga 
Saray oğlu mahallesinden 

Hılmi, Yeni mahalleden Ki· 
mil, Kız Yakuptan Remzı, 

aynı mah Heden Faik; sine• 
mada birbirlerini döverek SÜ· 

künetı ihlal ettiklerinden ya
kalanmıı lar ve haklarında 

muamele yapılmııtır. 

Zonguldak 21 (A. A.) 
Atatürke kartı kıyanca yeL 
tenenleri iğrençlikle karııla · 
yan Zonguldaklılar adına Ata· 
türke b~ın rduyğusu ve bal· 
hhğı andı ıonulmuıtur. 

Dağclların 
toplantısı 

Dağ kulübünde bu akıam 
umumi bir toplantı yapılacak 
ve Uludagtia 1nıaatı biten 
yeni otelin açılma töreninin 
şeklinı teıblt edttceklerdir. 
Ayni zamanda bu toplantıda 
Cumhuriyet bayrammda ya· 
pılacak tezahilrat ıekll de 
konuıulacaktar. 

Sayım gecesi 
mutlu bir doğum 

Matbaamız,o sahibi Bay 
lımailin Sayı~ ıecesi bir er· 
kek ,SllC.llQU ,.liinpapa aaJ..-19• 
lir. :Sayım gQnüne rastlayan 
bu mutlu doğumdan ölür(i 
ana ve babasını kutlular yav
ruya uzun ömilr dileriz. 

Cumhuriyet 
Bayramına 

Hazırhk 

Cumhuriyet bayramının 
fevkalade bir surette kutlu· 
lanmaaı için hazarlıklar de
vam etmektedir. Kurullar 
halk ve mektepler büyGk bir 
geçit reımi yapacaklardır • 
Resmi daireler ve hususi mü
esseseler bayram gecesi için 
elektrik tenviratı yaptırmaya 

lıaılamlılardır. 

--,---S U __ K_U_T--11 ::9l 
Roman 1 1 A. Turgut 1 __ _ı __________ :.ı 

mektubu babam açmaz ki .. 
-Hoı bu meseleyi amu

camdan 1aktamakta hiç bir 
mana yok ama.. Olsun değil 
mi? 

Genç kız cümlesini tamam 
lıyamadı. Nüzhetin kolları O· 

nu kendine doğru çek mi f, 

meserretle titreyen dudakları 

genç kızın mini mini ve ateıli 
dudaklarını fazla söz söylemek 
ten men etmlıti .•...•••. 

çok fena, biliyorum ama., Ne 
yapa:Yım elimde değil .• Göz 
yaılarıma hakim olamıyorum. 
Onlar da ruhum gibi, kalbim 
gibi Nüzbet'le beraber akıp 
gitmek istiyor. ---2s---

istikbalde rahat etmek, 
mes'ut ve mGreffeh bir yuva 
kurmak için timdi her lstira
ba katlanmalı ve aynlmahyız. 
Evet takdir ediyorum. Bu ay. 
rılık bizim için pek acı ola· 
cak. Fakat; ne yapalım? 

Mecburiyet.. Çekilen hasret, 
duyulan istlrapların mükafatı 
saadet olduktan sonra ne za
ran var delil mi Nermin?. O. 
alllme ve düıGnme.. Birbiri· 
mlzl unutmıyacaiız ve unu
tam&JIZ •• Delil mi ki; kalple· 
rlmla, hialerlmtz, emellerimiz 

bir.. Bu klfl.. Varsın bu ifti
rak biraz acı olsun. istikbal 
ıaadet vadettlkten sonra buna 
katlanmala1ız. Yalnız 1eılne 

teıellimiz, yekdJğerimize ya• 
zacağımız uzun uzun mektup. 
lar olsun .• 

Nermin sessizce dinliyor 
~e düıünüyordu. Gözlerinde 
toplanan son damlalar öylece 
kalmıı adeta parlak bir inci 
gibi donmuıtu. Nüzhet sustu
iu zaman yavaıça baıını kal
dırdı, s6niik ve ölgün nazar· 
)arla: 

Bana sık 11k mektup 
yazacaksan değil mi? Diye 
sordu. 

-Şüphesiz Nermin, hem 
de uzun uzun.. Yalnız bu 
mektuplarm amucamın eline 
ıeçmek ihtimali yok mı? 

-Hayır. Bana ait bir 

- Bilmem .. 
Nermin hafifçe kızardı, u· 

tandı. Sonra muhavereyi de
ğııtirmek için: 

- Bana her gün mektup 
yazacaksın değil mi Nüzhet? 

Sualini tekrarhdı. 

- Her gün, her gün Ner. 
min .. 

Ben de ht'r gün yazacağım .. 
Sana ilk mektubumla baıka 
bir adres veririm, o adrese 
uzun uzun yazarsın .• Ah Nüz. 
het yegane tesellim mektup. 
ların olacak ve ben kalbimin 
hicranlarını ancak o kaat par 
çalariyle avutacak, senden 

' alacağım uzun mektuplarla 
avunac ğım Zire; seni çok 
seviyorum Nüzhet.. Sen be
nim ruhum kalbim .... 

• • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • 

•• NERM1NOEN NiHALE -· 
Oh Nihal; ıu dakika öyle 

fena, öyle dertliyim ki; sorma .• 
Her ünıidi kesilmiı bir haıta 
gibı pek zavallı.. Nüzhet bu 
gün gitti Nihal.. lieni hicran, 
yeis ve göz yaıı içine atarak •• 

Ben timdi öksüz çocuklar gi· 
bl mahzun ve boynu bükük, 
bütün kederlerimle baı bat•· 
yım. Sabahtan beri ağlıyor, 

göz yaş1 döküyorum. Bir yol
cu nrkasıodan; bahusus vata· 
nın selameti için borç olan 
bir vazifeyi ifaya ıiden bir 
asker arkaıından allamak 

Meğer Nihal ben Nüzhe'U 
ne kadar seviyormııım.. Hay• 
ret!. Onu bu kadar eevdiliml 
zan etmiyordum. 

Üç gündür ailaııyorduk. 
O da ayni vaziyette, ayni pe 
rlıan haldeydi.. Hatta bu te
essürle zavallı çocuk b6tün 
mes'ulıyetl göze alarak hare· 
ketint beı ıün tehtr etti ve 
izinini beı gün geçirdi. Baka
lım ne olacak? Hemen allah· 
tan bir mes'uliyet gelmese •• 

Yarın imtihanları baılıyor. 
ihtiyat zabit mektebini ikmal 
edince kıl'aya vereceklermlt·· 
Kıt'ada altt ay zabit vektllill 
yaptı'·tan eonra terhis edilecek. 

- Bitmedi -
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Mitinkten sonra çel~i e 
TELGRAFLA 

ATA TÜRK CUMUR BAŞKANI ANKARA: 
Canlarına kast yapm k istenildiğini duyan ve dün gc· 

cedenberi yollara dökülerek BursnyE\ giren binlerce l·öylü 
bu gün snat 10 da C. H. partisi önünde toplandılar. U lus 
varlığının sana yıkılmaz bir siper olduğunu öne koydula r. 
isteklerini ve bağlılıklarını onların adına tekrnrlar sağlığını 
dileriz. C. H. P. iL YÖN KURUMU BAŞKANI 

SADİ KONUK 

General İsmet İnönü Başkanı : Ankara 
Atatürk'e yapılmak istenen kasti duya n ve dün gece· 

denberi Bursayı dolduran binlerce köylü bu gün stıat onda 
C. H. Partisi önünde toplnndılar. Devletin bu kast üzerin· 
deki dikkatini şükran ile anarak hainlerin merhametsizce 
cezalandırılmalarını istediler. Hükumet önünede g iderek ayni 
dileği tekrarladılar. Cumhuriyet Devletinin en yüksek lm· 
tandan Ulusça titrediğimiz ATA 1 ÜRKÜN hayatı üzerinde 
gösterdiğiniz derin lgiye onların adına diledikleri gibi 
teıekkür eder sayg,larım1 sunarım. C. H. P. başkanı 

SADİ KONUK 

Recep Peker 
C. H. P. genel Sekrtleri : Ankara 

ATA TÜRKE ynpılmak istenen katsı duyan ve dün ge . 

cedenberi yollara dökülerek Burnyı dolduran binlerce 
köylü bu gün saat onda Parti önünde toplandılar. Uiusal 
şefin haya.ta için carıl rım yıkılm~z bir siper olark öne 
koydular. ve kastı lanetlediler. Hainlerin merhametsizce 
cezalandırılmarını istediler. Ayni dilekleri hükumet onun. 
de de toplanarak devlet adına tekrarladılar. Onların 11dına 
bildirir saygılarımla ellerinizden öperim. 

Ata Türk Cumhur Başkanı : Ankara 
Sonsuz heyecan ve bıığlılılı:h bir yiitelr, bir dılek ha

linde kaynaıarak toplanan, alanlan dolduran Bursalılar 
sönmez ıııklarına ulu önderlerine uzatılmak istenen mel'un 
kasde nefret ve gayz dolu feryndla.rla lanet ederken bü· 
tün varlıklarımn yahmda siper olduğunu tekrarladılar. 

Yurdda her şeyimiz sensin. Senin yolundnn ayrılmayan, 
sana gelecek her şeye b3ş koymağa and içtiler. Saygı ile 
bildirir sağlığını dileriz. 

General İsmet İn önü Başbakan: Ankara 
Bir kitle bir heyecan seli halinde alanları dolduran 

Bursalılar ulu önderlerine bütün benlıkltriı 1 bağladıkları 
yüce varlığa kar§ı gösterilen kaygı ve korumaya kudretle 
hakim bulunan sevgili lıükümetin yüce başkanını saygt ve 
ıükranla andılar. Saygılarımla tağlığmı dileriz. 

C. H. P. İlyön Kurumu başkanı 
SADİ KOi'\UK 

Recep .. peker 
Parti Genel Sekreteri : Ankara 

.Şımdi bir kitle ve bir heyecan seli halinde ala ıı'arı dol
duran Bursalılar ulu önderlerine, söndürülmez ıvıklarınn 

uzatılmak istenen mel'un kastı nefretle lanctlerlerken ulu 
öndere ve ülküsüne caııdnn bağlılıklarını ve yolunda ba ş 
koyduklarım tekrarladılar. Hüldimelin ilgi ve dikkatınl 
ıükranla andılar. Hsinlere karıı kesin ve çabuk sonunç 
beklediklerini bildirdiler. Saygılarımla tekrarlarım. 

-EDEBiYAT KÖŞESİ 

Surate 

SADİ KONUK 

ah vesi 
Yazan: Bernardin de Saint Pierre 

Çevir~o : H R. Akyürek 

-1 -

Surate'da ikindiyin bir 
çok yabancıların toplandıkla
rı bir kahve vardı. Bir gün 

oraya bütün hayatınca teolo. 
jl üzerine yazı yazmıı bulu· 
nan ve allaha inaumıyan bir 
acem sadri, yani hukuk dok -
loru, geldi, allah nedir? di
Yordu. Nereden geliyor? Onu 
kim yarattı? Nerededir? Eğer 
bir cisim olsaydı görülürdü. 
Bir fikir ile zeki ve adıl O· 

lacakta. Yer yüzünde bahıt
•ızların bulunmasına müsade 
etınlyecekti. Bizzat ben onun 
hlzınetinde o kadar çalııtak
tan ıonro 1ıfıhana ruhani re· 

is olacak ve insanları aydın. 
latmıya çalıştıktan sonra İran. 
dan kaçmıya mecbur bulun· 
mayacalttım. O halde allnh 
yoktur. Böylece doktor, ihti. 
rası yüzünden yolunu sapıta
rak, her §eyin esas sebebini 
düşüne düşüne al~lmı kayıp 
ve artık mevcut olmayanın 
kendi öz zekası değil, kaina-
tı idare edeninki olduğuna 
inandı, kahvenin kapısının 
önünde bıraktığı hemen he
hemen çıplak Afrikalı bir e
siri vardı. Onun için bir ke· 
revete uzandı ve bir fincan 

köknar yani afyon fçtı. Bu 

Umumi Nüfus sayımı, U
lus ve de vlet için çok değerli 
ve lüzunılu bir iş olduğu ka

dar memleket içinde muhtelif 
bakımlardan faydalı bir hnre· 
ket oldu. 

Evvela: Sokaklnrdn yatıp 
kalkan kaç yersiz yurdıuz 

varsa bunlnr nnlaşı ld1. Sonra, 
sayım günü memleketin her 
tarnfındn ve her evde umu· 
mi bir tcmiziik yapıldı. Dahn 
sonra, içtimni baln mdan da 
bu iş çok faydalı ıonunçlar 

verdi. 

E ü'ün bun! rı ve huna ben· 
zer noktala rı Lu sü t uıılerda 

can landırabilmek iç ' n sa rım 

günü; S :ı Jın l : bayımız Şefık 
Soy E rd e n nl dı ğ m müs Ll ade 
üzerine şr:hirdc cevt.lan yap
tım. Görüşlerimi olduğu gibi 

sayın oku) uculaıımızt.. nakle· 
diyorum. 

YOLLARIN 
M.\ f~ZARASI 

Gece dörtte yatmıştım. 

Uyandığım zaman şehrin en 
kalabalık olması lazım gtlen 
bir saat bulunmasına rağmen 

ortulıktn çıt yoklu. Ne seyyar 
ıatıçıların her sabah kör ka
ranlıkta başlıyan ynygaraları, 

nede insanın kulaklarını s~ i{ır 

edercesine dört nnl a gidt n 
demir tekerlekli yük arabala-
rının takııllları vardı. - eh! 
bu gün, ömrümüzde bir gün 
Allo.h içın rahat etmiştik .. 

Tam 12 de sokağa çıktım. 
Yo:lar, SU) u kurun Uf derele
rin yateğını andıran hazin bir 

boşluğa ve sessizlığe bürün· 
müştü. 

Uluc:ımi köşesinden bir 
aşağı bir yuknn; birde sağa 

sola doğru uzanan yollara ba · 
kıyorum. kımıldayan tek bir 
cisim yok. Bu boşluk karıı· 
ıunda ınsanın içine doğrusu 

çok acı bir gnriplık çöküyor. 
koca Bursa; Tıpkı harplerde 
boşaltılan şehirlere benzi:>or. 
Atatürk caddesinde; altığım 
adımların ıki yandan verdiği 
cevaptan ba~kn ses rok... l5u 

gün meydan kedı!erlc tavul<· 
larn ko.lm ı ıtı. Ara sıra rastla
dığim bu mahluklar, kendile· 
rini rahatsız eden kimse ol -
madığı için ortalıkla aheste 
aheste ve serbest serbest do. 

loııyorlardı .. 

YERSİZLER \'E 
SA YL\1 

Anasız babasız ve yersiz 
yurdsuz. zavallı bir çocuk Ad. 
llyenin önündeki tsı yığın!n. 

rına oturmuştu. Onu bir polis 
memuru alıp götürdü Bursa
nın meşhur ipek gibi Ahmet 
ağabeysi bermutat Ç 'HŞ~da. s:z. 
mış kaim § • yanına varan me. 
murlar kendisini bu derin uy· 
kud<ln uyandırmışlar. So!'Uyor 
lar: 

- Adın? Yaı n?... l ı a ... 
Diyorlar. Nihayet; 

- Ne dili konuşursun ? 
Dediklerf zaman Ahmet ağa-

içki beynini ısıtmıyn başladı

ğl zaman güneşte bir htfın 
üzerine oturmuş kendiııini yi· 

yen sinekleri rıvlamakla meı· 
gul balunsn esirine : ( Sefil 
arap, dedi, bir allahın bulun· 
duğuna inanıyor muıun ? ) 

- Ardı var -

L 

Bilinde Bursa 
beğisi cevap veriyor. 

· K'.uş dili konu§urum 
be ağabeylsı!.. Diyor. 

Evlerde sayım 
Evlerde sayım manzarala· 

rı hepsinden daha enteresan .• 
Bir bayan memurlara ilk söz 
olarak : 

" - Hay allah razı olsun 
hü)(ümetten ... " diyor. Ve ila· 
ve ı:diyor : 

" Kocamın pazar gün-

leri değil bı'1şka günler bile 
yüzünü gören cennetlikti. Çok 
şükür bugün sabehıanberi be
raberiz. Onu bugün - öm

rümde ilk defa olarak - sa
bahtan . akıama kadar doya 
doya göreceğim. ,, 

Böyle diyenler old ğu gi
bi baz1ları da va2iyeHen hiç 
memnun değiller ... Sabahtan 
al• şarna kadar dırıltı eksilme· 
yen ve karı koca kavgasına 

~ahne olan evler de var ... 
Bir baıka kapıda şöyle 

bir konuşma oluyor. 
E,·deki nüfusunuz ne 

kadar ? 
- Bu evde nüfuzum yok 

ki azizim. Onu siz bizim ba
yana sorun? .. 

Bir baoka evde sayımı 
b•t ı ren memur ev sahibine : 

- Baıka kimse kalmadı 
mı? Diye soruyor. 

Neden sonra bayanın ak
lına gcli)•or. 

-- Ufak lef ek birisi var 
nma l 5 günlük! diyor. Me. 
mur hemen onu da yazıyor. 

Yalu.z ( evli mi bekar mı ) 
soruıuna cevap isterken yine 
ev sah~bi söyliyor. 

- 15 günlük yavru da 
edt olacak değil ya! diror. 

Y eşi 1 yolunda 
Y eştle doğru gidiyorum. 

Pençere srnlıklarmdan s ızan 

gramofon, rad)·o, keman, pi
yano ve şarkı sesleıı sokağın 

sets 1 z!iğini yırtıyor. Galiba 
gerıç kızlar can sıkıntısından 

kendilerini birer opera artisti 
yerine koymuşlar; akordlu a
kordsuz incecik seslerile kom
şularına konser veriyorlar. 

Pıjamalarile pençere ke
narlarındaki s~dirlerfne otu
ran yaflı haıh erkeklerden 
bazıları elluinc ge çirdı klerl 
eıki gazetelerin iciğini çıkar
mışlar, evire çevire o oları hl· 
rer paç& vra)•a çevirmtılerdi. 

- Guete okumuyorum! 

yahut ; 
- Okumaya vakıt bula· 

mıyorum! diyenler bugün ga· 
zetelerin, ilfın s3hifelerini bile 

ezlıerle)·orlardı. 
Sokaklarda serbeEt serbest 

dolaştığ ı mızı görenler bize 
hnsre\lc bakıyorlar. Ô.>·le ya ! 
hürriyetin n~ tatlı bir ş~y 
olduğuı.u iosnn ondan rnah. 
rum kaldığı z'msnda anlar .. . 
Hele mini mini ynvrular .. . 
Her gön ko~u p oynamaktan 
yüıl~rl alı alına moru moru
na kızaran sokak:ar n bu şen 
bülbülleri bugün evlerinin 
dört dıvarı arasında adeta 
hspsolmuşlar; sabahtan akta· 
ma kadar evleı inde oynama· 
dıkları oyun, yapmadıkları 
muziplik kalmnmıı; nihayet 
akıama noğru çok sıkılmıf 
olacaklar ki : Analarına ba. 
balarına buiuz etmeye bar 

lamıılardı ... 

Sayıma borçlu temizlik 
Sayım günü ayni zaman .. 

da her evde umumi bir te. 
mizlik 3ünü oldu demittlm. 
Vaziyet hakikaten böyle idi. 
Hemen her evde temizlik ala. 
metleri görüyorduk. Taılıklar 
gıcır gıcır yıkanmııtı. Kirli 
çamaıularını haftalarca bi
riktirmeye alııkın tenbel ve 
partal bayanlar bugün evde 
yapılacak baıka bir İf kal
mayınca; daha doğrusu kom· 
fuya gidip çene yarııtırema

yınca, bu ite ve çamaııra ıa· 
rılmııler; balkonlarını temiz· 
lenmiı çamaıırlerla doldur• 
muılardı. Tabii; böyle evlerin 
ne kadar ütülük çamaıırı, el· 
bisesi varsa onlar da yapıl .. 
mıı demekti ... 

Hasılı sayım günü evlerde 
tam manasile bir temizlik ya .. 
plıdığına hiç şüph ~ etmeyi· 
niz. Hatta yıllardanberi kü. 
tüphanelerindeki kitapları ör• 
ten to:.der ve örümcek agları 
bile o gün alındı. Evlerinde 
kalan okur yazarlar bu kitap· 
ları; ve eski defterleri birer 
birer yoklayarak temizlediler. 

TOP BEKLEYENLER 
bl<tam olmuı. yavaı yaYat 

ortalıia karanlık çôkmüıtü. 
Şı:hirde sayımın henüz bitme· 
diği anlaşılıyordu. Bu sırada 

artık bütün pençereler kadan 
erkek, çocuk; genç ihtiyar bar 
larile dolmuıtu. Sokaia çık
mak adetleri olmıyanların bile 
bu mecburi oturuıtan tonra 
dııarı fırlamak istedikleri yQz
lerind~n okunuyordu. 

Hükumet konağında lıba .. 
yımız Şefik Soy-Er; nyamı 
muhtelif vesaitle takip edl
yor ve ettiriyor. itini bitiren 
memurlar hükumet meydanını 
dolduruyorlardı. saat altıyı ge
çiyordu, bir kontrol memuru 

ile birkaç memurun beklen· 
mekte olduğu söylendi. Niha
yet son sür'atle gelen Urayın 
molorsikleti bu son sayım ha
berini de getirince toplar atıl
dı. Vaktin geç olmasına rağ · 
men halk; sınıftan teneffüse 
çıkan talebe gibi birdendire 
sokağa döküldü. Bir kaç da
kika evvel cinlerin cirit oy· 
nadığı aokaklM bir an içinde 
kalabalıklaııverdt. 

Hele cocuklar, hele çocuk
lar; öyle bir kurtuluı kurtul .. 
duiarkl: evlerinden dııarı fır. 

!ayanlar kendilerini bir ham
lede büyük caddelerde buldu .. 

· lar. bir kaç mini mini yoldan 
geçen bir polis komserine: 
- amca! arlık serbestiz de· 
ğilmi ? diye soruyorlardı. 

MUSA ATAŞ 

GAZETEMİZ 
HER GÜN ÇIKAR. 

Gazetemizde her sabah 
İstanbul gazetelerinden ev 
vel dünyada olup bitenleri 
öğrenebilirsiniz . 
ilanlarınızı her gün çıkan 
ısa?etemize vermek kendi 

menfaatınız icabıdır. 

Gazetemiz 
100 paradır 
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Karacabey Harasında müteşekkil 
merinos yetiştirme çilt ·ğinden: 

Merinos Yetiştirn1e çiftliği ile ~ht sürü hay 
vanatı için ( U690) kilo mısır, ( 6839 ) kilo tuz 
( 3196()9 ) kilo yulaf, ( 93G09 ) kilo aı pa, 83~} l i 1 

kilo susam köspesi, ( ü7iı l ) kiJo balda kırıntı~ı 
( 3tl7 43 ) kilo kepek kapah zarf usulıle eksiJtnie
ye konmuştur. Bu yoidaki şartnanıesi Çiştlik 
müdüriyetinden bedelsiz olarak verilir. İstekli
lerin 1630 lira muvakkat teminatlarile birlikte 
eksiltme günü olan 4 teşrini sani 9::,5 tarıhine 
müsadif pazartesi günü saat ( 15 ) de ftlerinos 
yetiştirme çifti iği müdürlüğüne müracaat et-
meleri iJan olunur. 17-19-22-25 

Bursa Evkaf Müdürlüğünden~ 
Bedeli • 

Akarın 

nev'i No. Mevki ve sokağı 

mu ham-
meni 
Lira 

Miktar 
Züra 

--------
Ev arsası 34/5 Doğan 8. M. ve çıkmazı 100 

,, ,, 3/1 Daya hatun fırın sokağı 40 
,, ,, 37 /3 ,, ,, cami çıkmazı 100 
,, ,, 75/20 İshakşah Namazgah Cad. 170 
.. ,, 82/51 Kocanaip Bayır sokağı 5o 
,, ,, 97/12 Mantıcı cami sokağı 18J 
" ,, 107/2 Mes'udu makramavi kus· 50 

kuscu sokağı 
,, ,, 135/7 Şeyh Şible cami sokağı 150 
,, ,, 170/22 Yıldırım Ylldırım sokağı 60 
,, ,, 171/170 Altıparma Altıparmak cae. 70 

242 
45 

109,5 

314,5 
196 

26 
248,5 

Yukarda No., züra ve bedeli muhammenleri hizalarmda 
gösterilen on adet vakıf arsaların miilkiyeti satılmak 
üzere 9/10/935 ten 9/ IJ/935 tarihine kadar bir ay miiddet
Je açık attırmaya konmuştur. İhaleleri 9/ l J /935 cumartesi 
günü saat onda Bursa Evkaf idaresinde yapılacaktır. 
arttırma şartnamesini görmek ve aımak isteyenlerin Ev· 
kaf müdüriyetine müracaatları. 

1-1 

Bursa Evkaf müdürlüğünden: 
Nev'i bedeli muhammeni Lira 

1 

Darbhane mahallesinde mtsdud daı bhaııe ıı escidi 1500 
Yukarda bedelı muhammeni gösterilen vakfa ait darb-

hane mescidi mülkiyeti satı 1 mak üzere ı 3-1O-935 den 
13-11 935 tarihine kadar 30 gün müddetle açık arttır-! 
maya konmuştur. ihalede 13 11 - 935 çarşamba günit 
saat ıs de bursa evkaf idaresinde yapılacaktır. Arttırma 

şartnamesini görmek ve almak isteyenlerin evkaf rnüdü·ı 
riyeti ne müracaatları. J 3-17 -21 - 26 

EN ŞIFAL 
Kaplıca Çekirgede 

KEÇE i Ha ~ır 
İçinde son derece temkiz ve tifalı çelisuyu bulunan 

Keçeli Hamanıı 
Yeni bir kiracı tarafından bütün noksanları tamamlaya· 

rak bahçasıdüzeltilerek sayın halkımıza açılmıştır. 
Hamam ve banyo müşterilerinden bahçe için duhuliye alınmaz 

Fiatlarda hiç değiıiklik yoktur. 

Bursa Cer, Tenvir ve Kuvvei Muharrike 
Türk Anonim sosyetesinden : 

Cumuriyetin on ikinci yıl dönümü 
• • • 
ıcın tenvırat 
' Il111 sa Elektrik Sı)SyrJlcsi, Hı::ısm ı ve 1 m ı 1::-;i sayın a hnıwleı m 

Cıımııri\·et ba vraını munasebGtıle yaplıı eıcaklaı ı fevkal·'ııle le~İ-
atı. vaktinde ~crvan itası mıimkı .. ın ol ıbilmesi 1çin 24- 10-935 

tarihine kadar so~ycterııize bilJiı n:ek r i 1Lızunııııı11 ye bıııırfaıı 
başka' e~lıas ve e~y<:\ya telılike Ye kaz t .u ız olınatıJası için. lm 
fevkal fıue tes1salın feımi ~eraile ııyguıı olaı·.ık yalnız salalıiycıli 
müteahhitler tarafından yapılmas1 icap ettijlni il ııı eder. 

Vaktinde itılxır ediımeveıı te:--isaılaıın r<1ptındaıı "e lıun\<11111 
ya pi 1 masmdaki kusu" \'C ·noksan lal'm dağahi iecek ııeticc hm leıı 
ötürü sosyetemiz hiı; bir mosuJiycl k.ılıııl etmez. .. . 

DİHl!:KTOHLUK 
22-23-2~ 

" g klam vreecekler 
baamız a : Cumhuriy t A ytarı Musa Ataşa 

He gün sabah ana şama kadar başvurabilirler. 
936 Senesi Cumhuriyet Almannğımn pek mükemmel olması için ayfardanberi 

çalışılmaktadır. Cumhuriyet aimanagı memlekette ilk almanaktır. ve her evde 
bulnnması lazım gelen bir eserdir. Dünyada olup biten her şeyden bahs eden 
bu eser miiessesenizin ılan ve reklftmları için emsalsiz bir fırsathr. Daima elde 
kalacP.k olan Cumhuriyet Almanağrnm reklam fiatları aşağrdadır. Bir sahife 15 
lira. Yarım sahife 10 lira. Dörtte bir sahife 5 liradır. Renkli bir sahife ilan 25 
liradır. 

• 
ş Bankası 

ha a i ra iyelrini 1 O bin 
Liradan 20,000 liraya çıkararak bir misli artırdı. 

1 Nisan ve 1 birinci teşrinde verilen beşer bin liralık ikramiye
lerden maada [ Şubat, Haziran, Tem muz, Eylül ve Birinci Kanun ) 
aylarının ilk günlerinde kumbara sahipleri arasında çekilecek ku
ralar1a (Her biri ikişer bin liralık) fevkalade ikramiyeler verilecektir. 

Bu ikramiyeli kuratara iştirak için de kumbara sahiplerinin as
gari 2 5 lira biriktirmiş olmaları lazımdır. 

1 
vı 

TEMİZLiK 
UCUZ.LU'K 

CABU'KLUK 
Her nev'i baskı ve renkli işler basıldığı gibi 

Ucuzluğunda timsalidir. 
Bursa defterdarlık arkasınd Bizim basımevi 

No 24 telefon 130 

Tapu Müdüriüğünde n 
Bursanın Fitye ltızlk l<ö· 

yünün soJucak mevkiinde 
şarkan ibrahim oğlu HalH 
ğarben ibrahim veresesi nıu-
stafa şimalden peri ahmet 
veresesi f iıtfiye cenuben 
zebra kestanaliği ve tarlası 
ile çevrili 3676 metro tarla 
ve mehmet bey mevkiinde 
şarkan tık tık veresesinden 
Hasene garben Ali şimalen 
Jütfiye cenuben nmstafa ke· 
stanelik ve tarJalnrlyle ce. 
yrili J838 metro kestanelik 
mustafa oğlu salibin ,ve me· 
şelik şarkau Hüseyin vere
sesi ğarben mehmet verese
si şımalcn köy vakfi cenu
ben vahat tarıa ve kestane
likleriyle çevrili 2757 metro 
kestanelik ve şarkan Ali 
ğarben ahmet ~imalen kadı 
oğlu mustafa ve cenuben 
Ali oğlu Mustafa ve orman 
ile çevrilen bir hektar 8380 
metru tarla şark an ve şi. 
malen Mustafa veresesi ce
nuben Ahmet koruları ile 
çevrilen üç miktar 3760 
metru korununda Hüseyin 

kızı Reşidenin atalarından 
kalmak suretile senet siz 
malları iken SaHhin 3s se
ne evvel ölmesile karısı 
Reşide ve oğlu Salih ve 
kızı Zübeydeye ve Reşide' 
ninde 12 sene evvel ölmesi· 
le oğlu Salih ve kızı Zü
beyde'ye intikal ettiğinden 
Salih oğlu Salih'in borcun
dan dolayi hissesinin sene
de bağlanması ıkinci icra 
memurluğundan verilen se.' 
lalıiyete binaen alacaklı tB.
rafmdan talep edilmiş ve 
bu yerlerin tapu kayıttarıda 1 

bulunamamış olduğundan 1 

ve tıısarrufının tahlriki içün ! 
4/ ı 1 /fJ3s g an üne rnüsadif. 
pazrtesi günü mahalline 
memur gönderileceğinden 
bu yerlerde başkalarınin a· 
takaları var ise tarihi Han
dan itibaren on gün zarfın
da ellerindeki belkeler ile 
beraber Tapu idaresine ve 
ya!.ut mahallinde bulunacak 
memura müracaat eylemele
rJ iltln otunr. 

DOKTOR 

CEVAT TAHSrN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı 

Muayenehane : 
Biıdm Mntb:-ıa karş1st No. 30 -.... 

Hastalarını hergün kabul 

eder . Telefon 64 

Qil'VWWWWWWWWWW 

-
Kayıp Senet 
Adapazarı Türk Ticaret 

bankası Gemlik şubesinden 
237 numara ve 29-3-935 
tarihli ve bir hisseyi havi 
muvakkat hisse ~makbuznmu 
kaybettim yenisini alaca
ğımdan ~ eskisinin hükmii 
yoktur. 

GemJfk Hal il paşa ma· 
hallesinden Vodinalı 

Hüseyin Avni 

Diş Tabibi 
Edip Rüştü 

Bursa - Setbaşı 

Bursamızda 
Yapılan 

PEKKAL 
fVJürekkebini 

Diğerlerine 
Terci ediniz . .. . 
Satış yeri postahane yanın 


