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Asıl muharebe, yeni başlıyacak • • 
" 

ltalyan Or~usu Asıl Ha~eş Or~usile Bir Mü~~et Sonra Çarpışaca~tır .. 
-= 

Şar kulüp 

Geçenlerde Bursaya ilk 
defa gelen bir dostum bana; 

-Kuzum allah aıkıne; ıiz 
Burııada akıamlaıı nas l va
kit geçirirsiniz? diye ıordu. 

O zamana kadar böyle 
bir rorgu karııaanda kalaca
i•mı hiç dü16nmemi1t1m bi
le .• mamafl· 

' 
- Eh! şöyle böyle.. de. 

dim. Bir lokantamız nr. Ak· 
ıamları orada üç beı arkcda
f' n yüzünü görürüz., 

Sonra gidip yatıyoruz .. 
Doıtum acındı ve: 
- Vah vah! yazık!.. dedi. 

Bir günde lıtanbul gaze
telerinin çok tanınmıı muhar· 
rirlerinden biri ıehrlmlze gel
lllifti. Birlikte Çektrgenin en 
&iizel manzarah ve bahçeli 
otellerinden birine ıittik. Da· 
ha ıoluk almadan yanımıza 
ıelen ganonla arkadeıım z 

ara11nda ıöyle bir konuıma 
oldu : 

- Ne if erainlz ? 
- Bize birer bira gelir 

oflum ! 

- Burada içki yoktur; 
Cay, Kahve, Gazoz var. 

- Ha !... O halde birer 
çayla bir tavla getir !... 

- Tavla, iskambil gibi 
oyunlarda yasak bayım. 

- Şu halde birer çay 
&ellr bakalım ... 

* • 
Bu k11a konuımadan sonra 
Arkadaıımız bana döne· 

tek: - Seyyah ıehri dediği· 
iliz Buraanın en güzel bir 
Yerinde naaıl olur da böyle 
feyler bıdunmaz ? Dedi. 

*1t* 

Hakikaten Buna gece ya-
l•J•ıt bakımından acınacak bir 
baldedı e-t r. undilzlerl aabah. 
an akıama kadar ciddiğ bir 
falııaıanın verdiii yorğunluk
a yıpranan kafalarımızı din· 
~endırecek nihayet kahvehane. 
er ve karaetbanelerd~n beıka 
~~rler delildir... Mevcut bir 

l ıazino ve bir iki ılnema. 
Yada her akıam gidilmez ya!. 

ı ** B ıte ilbayımız Şefik Soyer 

l 
urnya ayak bastığı ilk gün-

erde b b ıe rln u nokıanıoı ıez• 
lladlı olacak ki : ilglltleri teıvik 
e erek 8 
llaaddi uraa gençllfini gerek 
lclld 1 ıerekıe maneviğ ıe· 
Ilı ke bir ülkü etrafına topla· u:,

1 
•e bu ıe~llğtn varlığını, 

•lnt· •--ı b le ' •U tGr ve muzlk 
; •mlarından birlik ve bera-

Süel faaliyet bir müddet için duracakmış! 
Ankara 8 (A. A) Romadan bildirildiğine göre: Habt~i-stan 

seferinin birinci safhası bitmiıHr. Yeni bir ileri harekete be; f
lanmadan önce iıgal ediimif topraklarda '.) etleı lt:cek ve ı5el 

faaliyet bir müddet için duracak ve İtalyanlar esas Hal>eş or
duıile bundan ıonra karıılıı.ıacaktır. 

İtalyanların eline 
. haİıgi şehirler .geçti? 
Adisababa 8 (A. A) İtalyanların bu güne kadar Habeıiıta

na karşı yapmıı oldukları taarruzları neticesinde kuzey cep
beıinde Aduı, Akıum, Adugrad; güney cephl"sinde Grelogu
bijl ifgal etmlı bulunuyorlar. 

• 
lngilizlere göre hiç de 

muvaff akiyet değil 
Londra 8 (A. A) 1ngiliz gazetelerinin ıüel muharrirleri bal· 

kı italyanlar tarafından elde edilen muvaffaklyetlere fazla 
kıymet vermemeye davet ediyorlar. 

Uluslar sosyetesi topl'anıyor 
Cenevre 8 (A. A) Uluslar sosyetesi aıambl<1l yarın topla· 

nacaktır. 

• 
lngilizlere göre zecri 

tedbirlerin tatbiki 
Londra 8 (A. A) Londrndan bildirildiğine göre: zecri ted

birlerin tatbiki ıçin sosyetenin genel bir hat kabul etmesi bek 
!eniyor. İngiltere hükumeti zecri tedbirler meıelesının teknik 
capheıini ve bilhaaaa tectmcl ve fınansal tedbirlerin nuıl tat· 
bık olunacağını ve Habeşiıtana gönderilecek silnhlar üzerine 
konan ambargonu ;ı kaldmlmasıoı tedkik etmektedir. _..,... ___ &_. __ ,... .. __ . ___ _ 
berlikle r' jim yolunda dirije 
etmek emeliyle bir (kulüp) 

içinde tvplamayı yurt için 
aağıh bulmuıtur. Memleketin 

ileri gelenlerin bir ara}·a top 
lanmaaiyle ııe başlayan müte

teıebbis bir heyet bu kulübü 
kurmrlya baılamıştı~. (Şar 
kulüp) adı verilen bu kulüp, 

mutalea, rnu"?ık dinleme ve 
eğ!ence salonlara ve bir gaztno 

ile Buıu münevverlerini, 
Bursa gençlerini bir çata altına 
toplamak, ide ve üll<ü bera· 

berliii içinde kendilerine te~ 
mfz ve çok nnih bir gece 
yaıa1ıı1 çıjıri açmak nlyetile 

kurulmaktadır. Candan alkıı· 
ladıfımız bu teıebbüse hepi
mizin el vereceiimiz ıüphe· 
ıizdir. Bir misafirimiz geldiği 
zaman onu her ıekilde meı· 
gul edebilecek imkanları ha
zırlıyan bu güzel teıebb6ıe 
hepimizin fçten bir ilgi ve 

Dış işleri 
Bakanımız 

Dıı itle- ,,,,.,. 
ri bakanı- ' 
mız Tevfik 
Rü~tü Araı 

dün gece 
Cenevre' ye 

gitmek üze· 
re Ankara
dan hare
ket etmlıtir. 

----·- .... 

Musa Ataş 
Arkadaıımız Musa Atat 

bu gün lstanbula gitmiıttr. 

ıevgi ile katılmamız ve yar· 
dım etmemiz lazımdır. 

Bu yardım Bursa için 
lazımdarda ... 

MUSA ATAŞ 

Zecri tedbirlere Amerika'da 
iştirak ediyor •.• 

Londra 8 (A. A.-Londra Almanya ile blrleıik Amerikanın 

da zecri tedbirlerin planını tanzim edecek komite ile b•rlikte 
çalıımaya davet edilmıei ihtimalinden bahıedlmektedtr. 

Fransızlara gÖrf? ise .•• 
Pdrfı 8 (A. A.)- Fransız gazeteleri de ltP-lya muvaffakıye• 

tinin ııyasal durumda değffikliğe yardım edeceği düıGnceun• 

dedirler. 

Hava hücumları karşısında 
Adiıababa 8 (A. A.)- imparator ftalyan uçaklaranının Adlı 

ababaya yapmııları muhtemel taarruzlarına karıı balkın kendi 
emniye:tleri için civar daflarda ııiinaklısr yapmalarını emret· 
miftf. Bir bava taarruzu kar1111nda ıehrl ıüratle terk etmek 
için tedbirler ahrmııhr. 

1 ürk tarihi kurumunun 
Yozgat civarında mühim keş illeri 

Ankara 8 (A. A.)- Türk tarihi kurumu Yozıat civarında 

Alacahüyükte bugüne kadar Anadolu hafriyatı tarihinde raıt• 

lanmamıı k•tifler yapmııhr. 

Tıp kurultayında 
Sovyet bilginleri 

Ankara 8 (A. A) Altıncı ulusal Türk 
tap kurultayı bu gün öğleden önce ve 
sonra yaptığı toplantılarda gündeltğio-

deki raporlar etrafındaki görüımelerine 
devam elti. Öğleden sonraki toplantıda 

Refik Saydam kurultaya iıtirak etmek 
üure bu sabah ıehrimize gelen sovyet 
Rusyanın tanınmıı bilginlerinden üç 

proföıörü kurultaya takdim etmlf ve 
sürekli alkıı1arla ıelamlanmııtır. 

... ~ .... .... 

.. ... . . ~ !. -~ -
Edeblyat --· 

Atatürk 
- Saim Altaok- a 

Atatürk güneı gibi kucakladı uluıu. 

Bilin ki o yurtlarda uluların ulusu. 

Acunda o eııizdir, ülkede taıan kaynak. 

O bu yiğit ulusun gönlünden çıkmayac:ık. 

Gözleri bizde olıun, onda bizim ıözilmil:r. 

Arkas1ndan koıuyor hiç durmadan özflmüz. 

Yurdumuzda ı~ıktır çok ııcaktır bakııı. 
Büyük devrimimizin ateılı bir çakııı. 
Doğudan batıya dek gün alan ıoyu büyük, 

Sızılara dindiren AtaUlrkUlr AtaUlrk .. 

ZlYA VEHBi 

Gazetemiz HER GÜN ıkar. 
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Kanada'nın karakteristik 
vaaaflarmdan biri de §ehirleri 
biribirinden ayıran mesafele
rin uzunluğudur. Kebek ve 
Montreal geçildikten sonra, 
çoğu, köylülerin bahsettikleri 
en yakın ıehrin iki üç yüz 
kilometre uzakta olduğu gö-

dü~:!~~~ğ~ıkan Star gaze Bisiklet Şar kulübün Kondisyon 
tesinde okuyoruz: İngiliz sine- birincilikleri balosu makine/eri 
ma artisti Edna May, hakiki 

rülür. 
Fakat dahası var : Yeni 

baılayan seçimlerde yeni bir 
rekor kırılmııtır. Alberta'h 
bir adam, kendi narnzedlerine 
reyini verebilmek için, bulun
duğu en kuzaydaki buz\u böl
geden Albertaya kadar olan 
3000 kilometreden fazla me-
safeyi, kızak ve kayaklarla 
aıarak gelmittir. 

Siyasal ihtirasın insana ne 
büyük zahmetleri göze aldı· 

rab;leceğine bundan güzel ör
nek olabilir mi? 

Kömürün yer altında 
gaz haline getirilmesi 

Maden kömürünün yer al· 
tında gaz haline getirilmesi 
tecrübeleri Sovyetler birliğin· 

de beş yıldanberi devam et· 
mektedir. Son alh ay içinde 
bu tecrübelermüsbet ıonunçlar 
vermit ve yüz binlerce ton 
kömürün yer altında ve ma
den damarlarında havagazına 
çevrilmesi imkanları elde edil 
miştir. 

1913 de İngiliz mühendis
lerinden Ramsey yer altında 
kömürü havagazma çevirme 
hususunda bazı laboratuvar 
tecrübeleri yapmlıtı. Ramsey 
tarafından düşünülen bu fikir 
şimdi Sovyet uzmanları ta• 
rafından inkişaf ettirilmiştir. 

Bu yeni usul, işçileri yer al
tındaki çetin çalaemadan kur
taracağı gibi, bu güne kadar 
niıbeten işletilemiyen damar
larm da iılenmeıine imkan 
verecektir. Mesela Okranya
daki Dambas kömür havzası· 
nın bazı bölgelerinde kömür 
ihtiyacının ancak yüzde 60 ı 
çıkarılabilmekte idi. Yer al· 
tında gazlaıtırma usulü ile ise 
bu ihtiyacın yüzde 80· 90 ın
dan istifade edilecektir. 

Yer altında edinilen gazlar 
kuyulardan ıehirlere boru va-

a.dıyJe Bayan Oskar Levisin T. İ. C. İ. bursa bölgesi 
geçenlerde Amerikada, doğ· bisiklet heyetinden: 
duğu şehir olan Siraküze git- Bölgemiz bisiklet hirir.ci-
m!§ti· Londuraya dönerken. likleri 13 -10 _ 935 pazar ga· 
büyük Alman transatlantikle. nü Atatürk stadyomunda ya-
rinden birinde bir kamara pılacaktır İttifaka dahil ku-
kiralamak isiedi. Sosyete iş- lüplerde kayıtla olan bisiklet 
yarlarından biri kendisine ya binerlerinjn 0 gün saat 8 de 
hudi olup olmadığım sordu. Halkevl binasındaki bölge 
Artist kendisinin değil, fakat merkezinde hazır bulunmala-
kocasının yahudi olduğunu rı rica olunur. 
söyledi. Bunun üzerine ken-
disine artist adı olan Edna 
May namı altında seyahat 
etmesini tavsiye ettiler. Buna 
çok hiddetlenen sinema yıldı

zı da başka bir vapura bin
meyi tercih etti. 

Bremen vapuruna binmiş· 

olan zengin bir amerikalı da 
yolcuların listesinde kendi a · 
dını göremeyince hayrete dü§ 
tü. Sebebini araştırınca anla 
dı ki bir l ah udi ismi taşıdığı 

için kendisini listeteye Roben· 
son namı altında kaydetm!ş 
lerdir. 

Sovyetler Birliğinde 
Tolstoi günü 

20 İlk teşrin 1935 de büyük 
Ruı ynzmam Leon Tolıtoı'oin 
ölümünün 25 inci yıldönümü .. 
dür. Bu münasibetle bütün 
Sovyetler birliğinde Tol&toi 
adına büyük bir hatıra ıünü 

yapılması kararlaştmlmııtır. 

Funun için Maksim Gorkinin 
baıkanhğı altmda bir komi&· 
yon kurulmuftur. Bu arada 
Tolstoi müLesinde bu büyük 
yazmanın hayatıtHn son sene
lerini gösteren yeni bJr tube 
açılmaktad:r Yazmanın vata
ni olan Yasnaya Polonyaya. 
özel bir gni tertıb edilm;~lir. 
E ütün şehirlerde Tolstoi ıç.m 

konferanslar verilecek ve tö
renler tertib olunacaktıf. 

sıtasiyle verilecek oldu~undan 
taııt işi kolaylaşacak ve ıe
hirler de kül ve duı:oandan 

kurtulacaktır. Böyle bir ltuyu 

Halkevinde 
koro 

Öğrendiğimize göre hal
kevimiz; ulusal musil<imizin 
geliştirilmesi bakımından mu· 
siki şubesine daha fazla önem 
verecektir. Kız muallim oku-
lumuzun musiki öğret'llcni 

Fatmt.nm dıı Halkevi için bir 
koro heyeti hazırlamasa ka· 
rarle.şmıştır. 

evvela Dambas'da Garlofka'da 
eçılmııtır. Eu kuyu günde §im 
diden 33()00 metre mikabı 

vermekte ve bunun l 1000 
metresinden idrojen ve sun'i 
benzin hu5usunda faydalanıl· 
mnktadır. 

Moskova havzasında da bu 
usulün tatbikatına 
tir. 

girişilmii· 

Romanyada bas:ın 
Sansörü 

Romanya iç bakam Bay 

İakuletz, istisnai durumu ve 
basın sansürünün daha altı 

ay müddetle uzatılması me
ııelesi hakkında gazetelere 
verdiği diyenle demiştir ki: 
"Bu tedbirleri t~tb:k ettiğimiz 
20 aydaııbcrl Romanya'da tam 
bir süki'ın hüküm sürüyor ve 
herku rahatça ve emniyet 
içinde işiyle uğraşabiliyor. 
Hem bq isl•snai tedbirler, 
ancak iç düzeni bozmak iste. 
yenlerin kötü niyetlerioi kar
ş hyacak mahiyettC?dır. Kanun 
lara itaat edenler bu rejimden 
hiç sıkıntı çekmemektedirler. 

i?akc:n tözüne devamla şun 

r-,--~~-S U_K_U_T __ rı =:ıı 
ı Roman ı 

1 
A. Turgut 

1 

tesir beni teıvik ediyor, aııla
ıılmaz bir kuvvetle ona do~ru 
sürükleyorrlu. Her fırsatta ona 

biraz daha sokuluyor, akla 
gelmez vesileler icat ederek 
baş baıa kalma çaresini bulu 
yordum. Lnk!n o, hala muan. 

----------------...... ---ıs----
Bu geceden sonra haya

tımda her ıey değiıti, büyük 
bir tahavvül husule geldi .• 
Artak her ıeyi daha parlak, 
daha neı'eli, daha güzel bu
luyordum •. 

Beni esir eden bu tesir 
eğer bir aık sa aşk, hakikaten 
çok nefis, çok leziz bir ıarap 
Nihal.. içenlere tatlı tatlı göz 
yaıı döktüren, mest eden, ser 
hoı yapan, bayıltan nefis bir 
ıarap.. Sonra haıta kalpleri 
bir an içinde fylleıtirent coş· 

turan; solan ve kararan ruh
ları bir lahzada dirilten ay
dınlatan kuvvetli bir ekslr .•• 

Artık aıkı bulmuıtum. Gün 
lerce aradıjım, peıtnden koı· 

tuğum aık -ki buna ben aşk 
diyorum. nihayet kendi keıı

dine gelmiş, kalbime değilse 
bile; kanıma, sioiı lerime ya
yılmıştı. 

Tam on bet gün Nihal.. O 
aıkı; yavrusuna kavuşan an· 
neler gibi derin bir iıtiyakla 
bağrıma bastım, onun bttnli· 
ğimi eride ateıiyle yaşadım. 
Kimseye bir ft!Y söyleyeme
dim. Nasıl söyleye bilirdim 
Nihal? Evvela kadındım .• Ka. 
dıolık gururum buna maniydJ .• 
Saniyen Nüzhet bütün bu his· 
lerime kerşı daima kalayt ve 
yabancı kah yordu .. 

Her gün beraberdik .• Nüz· 
het'e karı1 duymuı olduğum 

. 

nit ciddiyetine devam ediyor, 
hala bütün temayüllerime 
reemiyetlc mukabele ediyor. 
du .. Oh yarabbi, bu hislerimi 

ona nasıl anlatacak, bu lakayt 
kalpte çehremin hayalini ne 
zaman görecektim.. Ben, ben 
ki; her kalbe yıldmm gibi, 

şimıek gibi bir andıı girmiş

ken, niç'n bu kalbe nufuz 
edemiyordum?. Beni bir çift 
ela gözle t!sir eden bu ciddi 

uker; demir kadar sert, çelik 
kadar kavi olan kalbini daha 
ne zamana kadar müdafaa 

edecek, ne zamana kadar bu 
hislerime lakayt kal&.cakh ?. 
Hal ve etvarımı görmeyor 

Şehrimizde ilbayımız Şe

fik Soyerin te~vikile kuruL 
makta olan Şar kulüp onu
müzdek1cumartesigünG akşamı 
gene ilba}ımızın himayeııınde 
olarak hir balo verecektir. 

Bu balonun çok güzel ol
ması için çalıtılmaktadır. Ba· 
lo Liletleri tayyare cemiye· 
tinde ve matbaamızda satıl

maktadır. 

Orman direktörü· 
nün muhakemesi 

Dün orman direktörü Sup 
hinin muhakemesine asliye 
ikinci tez•1 mahkemesinde ba 
kılacaktı. 

Fakat ikinci ceza haldmi 
Adnan terfian Manisaya ta
yin edilmif olduğundan mu· 
hakem~sl başka bir güne bı

rakılmıştır. 

!arıda söylemi~tir: "Hülnime
tiu, sıyasal rakiblerinden ken 
dini korumak için bu tedbir
leri bir silah gibi kultanmış 

olması yaymtıları hiç doğru 

değildir. Toplantı hürriyeti 
bütün siyasal çevenlere veril· 
o"iiştir. Basın sao!örü için de 
hal böyledır. Sansör hüküme
ti tenkit eden ve balla bu 
sahada çok cür'etli bir dil 
kullanan yazıların bile çıkına 
sma karşı göz yummuştur. 

Doktrin 
alınırsa belki 

bakımmdan ele 
hu tedbirlerin 

saf demokrasi fıkrine uyml\ 
dığl görülür. Fakat istisnai 
zamanlarda istisnai tedbirlerin 
almmasıda pek doğru bir ha· 
rekettlr. Hem, harptan beri, 
bütün hiikümeller ve iktidar 
da olan bütün paıtiler devle
tin müdafaası için sansör ve 
istisnai tedbirlerden faydalan
mışlardır." 

~ıral ~arol 
Evleniyormu ? 

Kıral Karn?un bir Alman 

mıydı?. Anlamıyor mıydı ki; 
OüU SCVİ}Ordum •• o iri ela 
gözlerin esiri olmuştum. 

Onbeı gün hep pervaneler 
gibi onun yaktln, kavuran, si· 
nirlıırimi tutuşturan gözlerinin 
çazibesiyle yandım, ona koş· 

lum.. Ona sokuldum . Ben 
sokuldukça o, muannit ciddi. 
yetiyle daima u:ıakla şta, daJma 
kaçtı. 

Nihayet dün.. Bütün ev 
halkıyla birhkte Gökdere bo
ğazına gitmiştik.. Öğle yeme· 
ğinden sonra herkes bir kena 
ra çeltildi.. Ben mütemadiyen 
grama fon ç.'llı} or; içimde f lr· 
hnalar koparan hisleri bu 
z ıbit vekiline çaldığım 

plaklarla an]<ltmıya çalışıyor

dum. 

O, yorgun .. 
oturduğu ağe.cın 

ıine ya&lanmıf, 

nazarları periıan 

Gölgesinde 
geniş gövde. 
düşünüyor; 

bir ıaıkın· 

İpeklerin alastikiyetini, 
denyesini ve evsaf mı tayin e 
decek kondisyon makineleri 
6 bin liraya mal olmuştur. 

Bu makineler eski ipek ha
nında yapılacak olan yeni 
bir binaya konmak üzere te. 
cim odasında bulunmaktadır. 

Kondisyon makineleri kuru
lunca bu müessese ipekçilik 
enstitüsünün nezueti altanda 
ve koza borsası tarafından 

idare edilecektir. 

Yeni tecim odası 
Tecim ve endüstri odamiz 

için yeni bir bina yapılacak· 

tar. Bu bina eski ipek hanın· 
da ve 16000 liraya çıkacak. 

tır. 

Tecpm odası 
baş katibi 

izinli olarak İstanbul ela 
bulunan Tecim ve endüstri 
odası başkatibi şehrimize gel· 
miş ve İfine başlamıştır. 

: ---~ ~:(,;... .. ;;· .. -·t; .-... -... ·- . ""' .. 
prensesi ile evleneceği haberi 
kuvvetli bir yayıntı halinde 
8\;kre§te do!oşmaktadır. Prens 
Fredrik Hohenlohe·nin bugün 
lerde Bükreıe gelmesi bunun
la ilgili ~österi li yor. 

Bu prens Romanya ordu
sunun fahri albaylarından ve 
karalın sevdiği adamlardandir. 

Romanya kültür bakanının 
Viyanaya bir göret yapmesı
nın dn bu evlenme haberiyle 
ilgili olduğu söyleni} or. 

Yerli Romanya gazetc:leri 
işin tafsilatına girişmemekle, 

yalnız yakında önemli bir ha
dise vuku bularak iolerin }Ü

rüyüşü üzerinde büyük bir 
değişme yapacagım kaydedi
yorlar. 

Saray ve hükümet çeven· 
leri, bu haberleri politika ma 

nevraları diye tefsir etmek
tedirler. 

( Deyll Herald ) 

lıkla müphem noktalara dalı
yordu .• Hayret .. Bu gün J'Tüz

het de bir baokahk; anlaııl

maz bir başkalık vardı Nihal.. 
Durgun çehresinde perişan 
bir hüzün, mağrur ve hakim 
nazarl11rında şaıkın bir tebes· 

süm dalgalamyordu .• Ve ilk 
defa Nihal; insana kendisine 
ram eden bir çift ela gözün, 
nazarlarım karştsında eridiğini 

süzüldüğünü, sonra mağlup 

ve p:?rişnn bir halde ric'a!a 
mecbur olduğunu görüyor. 
dum .. Evet; ric'at ediyordu .. 

Oh .• demek ki; bir demir gibi 
sert, bir çelik kadar kavi zan 
ettiğim bu kalbinde kapıları 

açılıyordu., Artık mürterlh· 
tim . Zira; bu periıao nazar· 

larla onun bütün ruhunu oku 
yor, ric'ata mecbur olan bu 
naz-ırlarda mağlubiyetin derin 
izlerini görüyordum .• 

- Bitmedi -
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Monblina çıkantürk gencin·n ağzından 

Monblinııı tepesinde 
arkadaşlar bağırıyordu 

Hip .. Hip .. Hurra ... 
Anlatnn : NiHA T SAYDAM 
Nakleden : MUSA AT AŞ 

- 7-

Mocblinın 

Dağ lutmaıı deniz tutma· 
11 gibi insanın baıını sersem 
ediyor ve hiç bir •ey yemek 
canı istemiyordu .. Buna mu
kabil yürüyüı ve hrmanıı a· 
Zami kuvvet ve enerji harca· 
ınaaını icap ettiriyordu. Bu 
Yüzden çıkıt çok afu oluyor
du. Oıtelık hava kesafetinln 
azalmasından dolayl nefeıde 
darlıtıyordu. TalUmfzden ha. 
Va açık ve güzeldi, Günev 
lan yerinden yOkıeHrken biz 
de Monblan eteğine varmıı 
bulunuyorduk. Burada eğreti 
b4rınacak bir kuliibe ve ya
nıbaıında bir de rasathane 
Vardı. Artık 4000 metre yük 
•ekte idik, kendimi kulübe· 
nln içine attım. Ayaklaram, 
•Jalckaplaramın içinde ıoğuk· 
lan o kadar u~utmuıtu ki: do 
luıoduium zaman hiç bir fey 
hiııetmiyordum. Üç çift kalın 
YGn Çorap geymeğe raimen 
•da111 akıllı üıümüt, hatta 
donına vaziyetine gelmiıtl. 

Hemen ayakkaplanmı çı. 
kararak ayaklarımı arkada
lllDa oiuıdurttum. 

Buralarda ıu bulmak im· 
lıln haricinde idi. Ancak ka
rı Portatif faplrto ocaklarımız 
da ~rltmek ıurelile bunu su 
Japıyor ve biraz so~uduktan 
IOnfa kullanıyorduk. 
le ıte bu ıudan çayımızı 
&Jnattık . 24 saatlik açlığın 

leıırını hı ç değilıe biraz el· 

•un Rldernıeie çalııtık. Yor· 
:unluktın kulübenin kuru tah 
•dan ibaret olan sedirlerine 

uz
1
""1111t ve dalmııhm. Bir a· 

ra ık k d 
dırd 1aı 8 aıımın beni uyan

ı ını ve 

t -Haydı herkn yola çak
ı. Bizden baıka kimse kal

lllladı! dedlilni dudunca 
r lftden f l ' ye-

•r adım ve yola ko. 
)Ulduk. 

t Bu ufak iıtirahat bana 
~;e bir kuvvet verMittl· Bu 
ka:' öne ben geçmittlm ar
t.! a~,111 :aı kadın gell,·ordu 
onullnın i ' 

btr d z rvesı önümüzde 
)Ord ev ııbt Yükaelmıı duru· 

n, 800 t 
çılcaca1c me re irtifa daha 
la11ı tık. Fakat Bu çıkaca· 

ız n.u~t k 
tt!bltlc 

1 
a a en dık ve en 

ıv e l bır yerdi. 
""••kini b ı emeaıne olarak bir· r l D 

• •klenmtt 

zirveıiDde 

kar aatıhlarının teıkll ettiği 

daracık bfr faslı müıterekten 

ç'kmak mecburiyetinde idik .. 
Bu defa elimizdeki kaz

malarm saplarını kolumuzun 
erittifi yere kadar uzatarak 
kara saplayor ve ondan ıon
ra kendimizi yukarıya çeki· 
yorduk, bu çıkıt cidden çok 
zahmetli oluyordu, hele açlak 
ve hava azlığının verdiği hal 
slılik bu zahmete bir kat da
ha güçlük v"rtyordu. 

Bu mücadele epey devam 
elti. T«-minki htlrahattan do-
layı kendimde biraz fazla e
nerji duyuyordum. Buna mu· 
kabil arkadaıım. halıiz düı· 
mü~ ikide birde ipi çekerek 
beni ikaz ediyor ve dinlenme· 
miıi iste) ordu. Arkadaıları. 

mızın üçte ikisi bu savaıa 
Galdırmlı diğerleri etekteki 
kulübede kalmayı tercih et. 
miılerdi. DoArusuya; hayatı

mın dönüm noktası sayılabi

lecek bu günde buraya lccdar 
aelmftken bu IOn Ve çetın 

merhaleye varmadan dönmek 
benim fçln pek hazin bir ıey 
olacaktı. . Bunu düıündükç~ 
içime yep yeni bir kuvvet 
geliyor. Ve bu kuvvetin ver· 
diği ezmile ilerlemeye devam 
ediyordum. GeçtfAimiz dim 
dik hattı balanın her iki ta
rafı uçurumdu. Aıbğı baktık. 
ça tüylerimiz ürperiyordu. 
r. ıağıda bize pek yüksek gibi 
gelen diğer zirveler buradan 
küçük tepecikler halinde gö 
rünüyordu. Tırmandığımız bu 
hattı bala Fransa ve ltalya
nın huc!udunu teıktl ediyordu. 
Sağımız halya, solumuz Fr&n 
sa, önüm üz İn içre idi. Naha. 
yet Monblan'm zirvesine yani 
tam 4810 metre irtifaa çık

mııtık Buradan dört tarftfa 
bakıt harıkuliide enf cali. Man· 
zaranın güzelliği ve lıaımeti 
karııaında va ıy olmuıtuk. Ar 
kadaılar h~p bi .. den bağırdı· 
lar : 

- Htp hip hurra! ıesleri 
Monblan'ın tepesinden aıağı 
uçurumları ta'kiben bir ç8ğh· 
yan velvelesile yayılıp gidi
yordu.. B:z bu manzaraya 
hayran hayran bakarken an
ıızın çok tiddetli ve dondu. 
rucu bir ruıglr çıktı. 

-Ardı var-

Halcknı Sr~i 

Günün meselelerinden: 
Akdenizde İngiltere 

İngilizlerin Akdeniz sıyasası 1 
geç~n asırda, yalnız apnçık 

olarak gayelerine doğıu yü· 

rümckle kalmamı,, aynı za
manda bu yuruyuı dikkate 
değer ba§arılarla bitmitlir. 
Daha birinci Napolyon zama· 
nmda Fransa ile İngiltere bu 
sularda karıılaşmışlardı . İngi· 
lizlerln düha o zamanlar gös· 

terdflderi inad ve ısrarın ıe 

bebini, Mısırın Ekonomik ve 
s:?yrfsefer sıyaslıı bakımından 
(Hindfstana giden kara ,.e 

su yoUnrı) > üksek değt'rini 

kavramıı ve gür:ün birinde 
Slive~ş kanalının ,.çılınnk im· 
1 anlarını göz önünde tutmuş 
oimala ımd'l aramah liiz md.r. 

İng ı lizl<'r, 1800 de M dtayı 
ellerine b!dılıı r, üzE>r h:c~ n çok 
geçmeden, Ş~p deoizlnin gü

ney g~çidfnde bir kıllt olııcn

ğ•nı önceden lu~slirmit olma· 
ları doloyıılyle 1839 da da 
Adenfn (}zerine oturdular. 
1'eknıil bu noktalar tahkim 
edildi. İnglJtere bu iıleti ya· 
parken Mıaırdakt durumuna 
da sağlam le ıtırıyordü. Süveyt 
kannlı henüz bitmemiıtt ki, 
Cebelüttarık • Malta - Süveyı

Adcn, daha geçen asrın orta· 
larında, lngiltere ile Hlndis· 
tan, doğu Asyası ve Avuıtu
ralya arasında en önemli bi· 
rer merhale olmuılardı. 

Süven kanalı bittiği gün, 
logilter~, stral«"jık güven ağı
nı kurmuı, hazır bekliyordu. 
Buna b!r de Kıbrı11 kattı. 

Kurmuı olduğu bu ağı daha 
o ııralarda kullanabilirdi. Fa
kat bunun için ortada bir 
ıebep yQktu. Yalnız Rusların 

o sıralarda ılık denizlere çık
mak arzuları lngillzlerln Ak · 
denizin doğusundaki aıığ hat 
!arını boğaıların önlerinde 
yarabilirdi Fakat lngiltere her 
ne olursa olıun önüne geçme· 
ğc aımetmiıtı. Rusların boğaz· 

lara ıokulmalarını imkansız 

bırakan ne 1853- 1856 krım 

harbi ve ne dr, logilizlerin 
Tüıkiye ve Yunanistanda güt · 
tüklrri sıyasa ve bunun so
nuncudakl durumdur. Fransa 
o devirlerde kuzay Af ti kasın· 

da yayılı)·or ve lngfltereyl 
tehdide bııılıyordu. O zaman· 
lar henOz yeni kurulınuı olan 
ltalya lnglltereye bir tehlike 
olamazdı: ve zaten 1887 de 

Lord Salisbmj ile ltalya ara. 
11nda yapılm11 olan andlaıma 
lnglltereye, bu toprnktarda 
dürüat bir doıtluk plrensibine 
dayanın bir güven kazandır
mııtı. 

Bir yandan Akdenizin do· 
ğusnndaki toprak ve adaları, 
öbür yandan Arabistan ve 
Afrikanın doğusunu kendine 
hedef yııpan Mui!olfnfnin son 
on yıl lçindelci ltalyaaıdır ki, 
İr.glltereyl, yeni durumu göz
den geçirmek zorunda bıraktı. 

Ancak bu meseleler1 İtal
yanların Habeıtştan etrafın. 

daki düıünceleri apaçık arta 
ya çıkınca, yani, doğu Afri
kasında bile bile bir istila 
harbı ye pılacağı anla ıılınca, 
geçen altı ay içinde günün 
meaeleai oldu. 

Şu da bellldtr kf, İtalya, 
dolu Afrlkaıındald plialarını 

ancak yalnız Süveyş k1tnalını 

ve Aden boğazını güven al. 
tına alabildiği zaman batara• 
bi!ecektir. Fakat halyanlar, 
Sena üyt:si Pitaço'unn Giyor• 
nale d'halia'd" yaptığı gibi 
Süven kanalını açıktan açığa 
islemtğe kalkacak olurlarsa, 
bu hareketleri her halde İn
giltereyi velveleye verecektir. 
Hele bu anlardan itibuen 
ingilterenin, ltalyayı Akde 
nizde kendisile uğraımağa 

kalkan bir kuvvet diye gör· 
meğP. başladığına şüphe ol
madığı gibt lngiltarenin bu 
hu"sustft aldığı tedbirler de 
her halde süel bakımdan in· 
celenm ğe değeri olan ıeyler
dir. 

Böyle bir fncelcmeğe ge
girlımezden önce fU da kay· 
dedilrrıelidir ki, İtalyanın bu 
gün takındığı tavur genel o
larak lngiltereyl hiç de hay· 
rete dü~ürmemftUr. Bunun 
tersine olarak, bir kaç yıldan 
beri, İngiltere, ltalyanın bu 
bu alanlardaki faaliyetini bü. 
yük bir dikkatle göz önfinde 
tutmuotur. Bu böyle olmakla 
beraber, bu bakımdan alına· 

cak kartı tedbirler h kkın=la 
bir bir fikir birliii de kuru
lamamııtır. Netekim lngHlz 
saylavı kumandan Kenvorti
nin geçenlerde yapmıt oldufu 
bir tedbir tertibi, İngilizlerfn 
bugünkil hareketlerine hiç de 
uygun delildir. Kenvorti in
celemeııinde Akdenlzde birbi. 
rlne mü vazi yürüyecek bir 
İspanza · İtalya ıiy.aıulle bir 
lalin devletleri blokunu eaas 
diye kabul ediyordu. ( Bu 
blokta Fransa göaterllmemiı· 
tir!) lngiliz saylavı esas iti . 

barit", ltalyanlarla lıkanyol· 
lar Akdenizde blrge bir ıiya_ 
ıa aüdarek harekete geçecek 
olurlaru, lngillzlerın Hfndis
ta na ve Arabiataiıdaki petrol 
alanlarına giden yolları üze• 
rindekl iki büyük merhale 
olan Cebelüttarık ve malta· 
nın htç bir kıymeti kalmıya· 
cağını ıöyliyordu. Kenvorti, 
Cebelüttaaık istihkamlarının 

mukavemet kapasitesine hiç 
değer vermiyor ve kartııın· 
daki Bfrika kıyılarından otuz 
kilometreden ağır toplarla 
kolayca bu istihkamların al 
tüıt edıle bllectt§fne ftaret edi
yordu. Buna bir de kara ve 
denizaltı gemisi ablokeııı ka· 
tılacak olursa, fstihki.mın 
cephanıı ve yiyecek fçecek 
m< selesi de suya düımüı olu.!. 

Malta hakkındaki dü,ün
celeri 1-ıcmen heme:ı } ukarcla · 
kinin aynıdır. Kenvorlf, ada 
üzerine yapılacak olan kesif 
bir hava hücumuna karıı, Is. 
tihkamların karıı l<ayamıya 

ca klorını Jıôyllyor, Onun için 
bunları göz önünde tutarak 
Cebelüttarık ile Malta adası
n n · donanma ü11ülharekeal 
olmaktan çıkarılmalarını Hin· 
diıtan ile Arabistandaki pet. 
rol alanlarına Kap'ı dolaıan 
yoldan gidilmesini ileri ıürQ -
yordu. Buna karıı lngiltere
nin, Hayfa ve Süven kana. 
hnı korumak için Akdenlzln 
doiu•undaki ıtrateıjtk deni~ 
noktalarını bvıünkllnden da
ha çok ıenl9letmt1lnl f aydal 1 

EDEBİYAT KÖŞESi : 

Hatıra 
Yazan : La martine 
Çeviren : H. R. Akyürok 

Hatıra hayat akıamının 
lambasıdır. İlkbahar ve yız 
mevsimleriniz o güzel güneı• 
leri ihtiyarlık bulutlarlle dolu 
bir ufkun gerisinde battrlı 
zaman insanın hatıranın bu 
gece kandilini tekrar yakar. 
Onu titrek bir el ile bugün 
mevcudiyeti karanlık olan 
senelerin etrafında dolaıtırır. 

O kandilin ıııjını her biri 
ıaadeti kalbiyesinln birer ta
rihi olan tekmil etya, tekmil 
günler ve tekmil mevkiler 
üzerinde dindarane bir hlı ile 
gezdirir. 

Denilebilir ki bu at~nelerle 
maddelerin hatıra lamaaanın 
111iı ile tekrar hayat buluıları 
halin acılıiı kadar tatlıdır. 

Gerçek eier ağlamaktan 
baıka bir ı eye hizmeti olma
mamıı olıaydı hatu·anın ne 
f aideıl vardı ! O ilahi bir 
mevhibe olarak acıyı ebedi· 
leıtirdiii kadar bizi memnun 
da eder. 

"Nouvellea Confiotenceın den 

görüyordu. lngtlterenln böyle 
bir ıey ya pmafa kalkma11 
demek, Akdenlzio bat111nı bı
rakarak var yükünü bu deni· 
zin dofuıuna Yermeıi demek· 
Ur. Böyle bir ... plan insana 
birdenbire bir hayal gibi re· 
lfyona da, bunun birçok el
veritll ve akla yatan taraflara 
vardır. 

Bu mueleyi uzun uzadıya 
incelemekten· vaz ıeçerek in
saca ıunu ıöylemek lazımdır 

ki, loılltere daha tlmdtden 
Akdenlzin dofuıunda kuvvetli 
Süel noktaları hazırlamak 
nzeredir. Şu var ki, bunu 
yaparken Cebelüttarık ve 
Maltadan da vaz ıeçmemek· 
tedir. BugünkO ihtiyaçlara 
hiç bir ıuretle uygun gelme· 
dili için, lngiltere, Akdeniz· 
deki ÜHülhareke ıiılemi de
iittirmek zorundadır. lngtltere 
bugünkü ıistemi 1 kurarken 
yalnız harp gemilerini ve filo. 
luını göz önünde tulmut ve 
etrafını çeviren devletlerlll 
hiç birinden çekinmemlıtr .. 
Bugün artık az çok bir iç 
deniz olan Akdeniz, mesafe
leri hiçe lndf ren ve dolayı
sıyle SOel bakımdan bam 
baıka hükümler yürüttüren 
hava kuvvetlerinin rgemenliit 
altına glrmltUr. İtalyanın üs• 
nomal bir surette kuvvetlen· 
dlrilmft olan kara ve deniz 
havacalıiı dolayıatyle, ltalyan· 
ların lngilizlere kartı Akde
nizdeki durumları öncelere 
göre bugün kat l&at üıtün Ye 
kuvvetlidir. lıte aııl bu kuv
vetlidir. lıte aatl bu kuvvetli 
hava ıillh1dır ki, yeni devirde 
ilk defa olarak Musollntye, 
Akdenfzde Bıitanya lmpara• 
torluiunu tehdit etmek kud. 
retlni verdi ! 

F61ktıer Beobahter'den 

Genel nQfuı ıayım ıGnOdür. 
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Bursa 1 ci r.ulh hnkuk 
I\1ahken1esinden. 

935-311 
Mi.h·ekkcli idarenin 11 ·11lı;.;Cız 

kc. ilan odıın Rehchile hnkııkıı 
-.:·ılısiyrsi ol.an ( 475) kıırıışıın 
talı ili ıalcbile davacı Bııı a 
orman idaresi vekili A nıkat 
Saclık Tahsin Efe o~lu tara
fından Dursa 40 cı da iı ede 
sebzeci Ahmet oğlıı ~hı L~ıfa 
ve iiıçü Ihrahim aleyhine ·ı
çılan darnımı hakılrnakta olan 
muhakemesinde davalılardan 
:Mustafa ya rr()ndeı i 1 en da \T a ı·
zu l ıa linin mııın~ileylı mahke
mesini tel'k ederek İilanbııla 
gitliği ve istanbıılda ikameı
gllhınııı meçhul hulıınduğıı 
ıımntıkası mfıbaşiı i taı afınchıu 
vedlen şcl'lıden nıılJşılmış ol
makla davacı vekilinin ıalebile 
keııdisine hır ay m ii lı let veri· 
lerek ilfmcn tebligat ifasına 
ve muhakeme inin 15-11-935 
ı·ııına giirıü saat 14 de hıra
kılma~ına mu ha kemece k< ı ar 
veı·ilmiş ulduğıındaıı muayyen 
gün ve saatta mumaileyl;_;nalı 
kemeye bizzat gelme ·i YCya 
tarafından mu addak bir vekil 
~öndel'l)1e i ak i takdir de malı 
kemesinin gıyabında bakılaca ğı 
davetiy'3 makamına kıiırı ol
mak lızem ilaıı olıınul'. 

§ 9:i5-353 
.M iivekk ili idareıı in ıısıı 1 ıiz 

kesilen odun sehebile hııkuk 
şahsiye i olan 502 kuı ıı~ııu ınalı 
keme ınasm rı vektllet ıicreti le 
birlikte tahsili lalebile d·l\'.ı ı 
Bıır a oı man idaresi vekili 
Avukat Sadık Tahsin bfc oğ lıı 
tarafından Orhanelinin o~rm1-
niye kuyünden Sait oğlu O~
man çanı~ aleyhine açıla11 
davanın icı ·a kılınaıı mıılJake· 
me inda davalı namına goııde

ı·ilen cJa,·etiYenin ınunYııleYlı . . 
köyünde olmadı~ı bcya ııile mii 
ba ~ iri lal'afından st}l'iı \'C ku\· .. . 
ınııhtarı tarnfındarı ta~dik edil 
mis •)lmı:ı ına binaen davacı 
vekilin taleplel'İ bir aY ınnJılct 
verilerek füıncn tebligat jfa~rna 
ve muhakemenin 11 - 11-935 
pazartesi gOnü saa l 14 de hı
ıakılma ına karar veıi lnıi~ ol
ıhığmıdaıı muayyen güıı ve 
s:ıatıa mumaileylı biaal gd· 
me i veya tal'afından bir \'ekil 
göndermesi ak ·i takclirdo malı 
kemesinin· gıyabınd~ lrn nl,ıl t· 
cağı ve davetiye maJ,amına 
kaim olmak fııeı e il.in olunur 

§ 935-3~3 

MüYekkili orman idare i· 
nin usul üz ke ilen cı lıııı ;:)ebe 
hı le hukuk şalı ire i olan I 3724 
kurul?un mahkeme rnası ah ve
kalet üı.:retile birlikte ılılısili 
talebi le Bursa orman idaı esi 
vekili avukat badık Tah irı 
Ere oğlu ıarafırıdan Bursanııı 
.Molla fenal'İ malrılle inde Ih· 
şit oğlu lbralıinı ve Eınin ıı<rlu 
Hamdi aleyhine açılan eh va~ın 
icra kılman mulıakemesinde 
davalılann ikametgtıhlaı 1 meç· 
bul olduğu anlaşılmasına ve 
ilônen telıligat ifa edildiği ha 1 
de gelınemiı;ı olmalarma bma
en bıı defa davacı vekilinin 
talebile keııdileı ine bir ay mülı 
let verilerek il~nen gıyap krı
rarı tebliğine kaıaı · verilmiş 
olduğundan usuleıı itiı az t•l· 
memedikleri ' 'e ınuhnkemcrıiıı 
bırakıldığını 15 - 11 - 935 eu
rna güııü saat 14 de malıke
ıucde bizzat bulıınmadıkları 
veya bir vekil gömleı ıneleı·i 
takdirde bİı' daha mahkemeye 

Karacadey '-/ı rast f~eri. s Ye işth·me Cıftl.ğin' en: 1 e~JID-:;;;;~Q· 
~lerinol.\ Yet ~tinn'"' çift'' ~i \'t Elit ~iı ii h:ıyvaı 'lrı iç· ( ~) ~!h. ) l<ifo 

nıısır, (68;:Hi) kilo tu7. (.~ i ~}.}(j~i) l !o vulc f, ( ~);1 i(J<ı) l·ilo :1 ı a, (~;H) 17) 
kilo s11san1 l<ü5p~si, (G7:11) kilo bal· la r 11 ıntıı;;1, (t>j7J~;) kilo llt pek ka
palı zarf ile eksiltıneye konmuştur. 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütelıassısı --

Muayenehane : 
Bizim Matban karşısı No. 30 -· --

lstekl ilerin ( 1630) Ji ra ınuva I· kat teıı1i nat f ari le hirl i kte eksi ltnıe gü
nü olan 14- Ttşrini evvel - 9~13 pazartesi günü saat onbtşte ~ierinos 
Çiftliği müdürlüğüne ınüracaatlan ılan ohn ur. :3 -5 -8 9 

Hastalarını hergün kabul 
c<ler . Telefon 64 

Evkaf müdürlüğünden : 

Akarın 

Bedeli 
mu ham-

meni Miktara 
nev'i No Mevki ve sokağı Lira Züra --- -

Ev arsası 34/5 Doğan B. M. ve çıkmnzı 100 242 
n " 3/1 Daya hatun fırın ~okağ ı 40 45 
,. n 37/3 " " 100 cami çıkmazı 
,, ,, 75/20 İshakşah Namazgah Cad. 170 109,5 

" n 82/51 Kocana ip Bayır sokağı 5o 

" " 97 /12 Mantıcı cami sokağı 18J 314,5 

" " 107/2 Mes'udu makramavi kus- 50 196 
kuscu sok~ğı 

" " 135/7 Şeyh Şible cami sotcağı 150 26 
n n 170/22 Yıldırım Yıldırım sokağı 60 248,5 

" 
,, 171/170 Altıparmak Altıparmak Cad. 70 

Yukarda No., züra ve bedeli muhammenleri hizaların-

kabııJ edilmivecetrj rril i vahı ı-. ... ~ 

l ,ıı ıda kalJ11i \ e ıkarar rııni~ 
sayılac,ıklan lınhuk ınalıkeını} 

leri uc;ulü karıııııun 141 -142 
t 43 - 405-408 inci ın.ıdd t•lc
ı iııc tcvfik-ın telJli~ makamııı'l 
kaim olın ık ıızeıe i 1 :11ı olıııııır 

§ 935-513 
Mıı\'l kkıli i 1 1 H1 ı1in ıı·ml ıı 

kc.::ilen l>ılıın clıebile llukııku 
~alısiyesi ı 275 kuru~ 111 ınalı
keınc ı nasıafı vekalet li ~r l'lİlc 
hiı lıl\1tı ıahasili ta 'et>il} d ıv:lı'ı 
Hııı a Uı nı.ı ıı ıd u·esi vel, ı I ı 
avukat SaıJık T:ılısiu Ele oğlıı 
tar:ıf!nd:ın hal.m IJur anın Aksıı 
küyündcu Mustafa oğlu Ihi
. oy in ve ark ıua~laı ı Mıı:-.t:-ıla 
uğlıı Alıınt•L ve l Lkrııat 0ğlıı 

Ahmet \'C I hsarı 0;{!11 kııı a 
Mehmet 'e Halı! o~lıı Hıkııwt 
Ve Oflll'I' orrlıı //ü ·evin aleylıı-

~ J • 

un açıiaıı da' .ıı ııı 1ı ıl,ılm~ ın-
d ı olan malık •ın •sinılı.: u ı\a
lıtırdaıı jJustaf:ı u;lıı Ahme
d~ gondeı ilen d.ıva ar:wlıaliniıı 
ikametglılıi ın eçlıu ! njdıığu IP
yanılc bıl'ı ı •hlı~r imi 1 eılıldıji 

aııla .. ılma. ına binaen d n ıı·ı 
vekilmin t:ılclJılc .-ve ktn lisirı • 
bir ay ıniilıl l wrilt)rrk ıl 'ıı en 
tebligat ıfasına vı; muin kenw 
şİnin 6 - 11-935 çııs·rnmhı 
güııii slwt 14 de lıır ıkılrıı·1~ıııa 
ırntlıkeınecc k ıaı· voı ilm iş ı l
dıı~ııııJ.ııı ıırnay) en glin Ye 
saalla ınurnaileylıirı biaat JCl
ıne i veyrı mıısadchk biı vekıl 
goııderırıc i ak 'İ ak. i lnkdirJı:ı 
mahkeme inin ~ıyahmch bakı
lac::ı ğ ı daYcliyc ırnıkaınına ka
im olmak fızeı e ıl<ın olunur. 

Bursa Sulh hukul( 
J\1a h keınesi nden : 

935-2870 Bıır anııı l ahq• 
koyunde olı•n Ali kızı Ceınih·
nin küçük oj lu 1336 doJumlıı 
Melıınedin veli i olnndığırıdan 
tesviyesi ı11nuruna b,ıba im· 
ana ayrı kal'da~ı Bııı~rnın ~da 
knyüııdt•ıı Melıın t oflu Emin 
vasi t,\yİn oluıııluğıı il~ın olunur 

Bursa Vilayeti 
Tapu • üdürlüğünden: 

Bııı s·rnııı ko ·a :'\nip mn· 
halle..iııiıı kenı:il p l)'l c:ıJd~· 
sinde 20 kapıı numaralı \'e SJ· 

;ı yol w ::.. lıı H.ı.,aıı aı k:ı~ı 
l\ıt •I •i ~lı•lııııct h·rne1.;İ 11ııiı yol 
ilo ~evııli aYiıı y.ııN ;.ılımet 
cıjlıı th l 1 h Ah Jııll ılıııı ıı ae 
olıııı·ııı 8 H.ıziraıı 2V- t:lrılı ve 
27 s:ıyılı ınm·lık' al i!m ılnbeı 
le ıılıdl11•ırıd' oldn~ıı heyanıle 
'efülı hasebi le YL•rcı:ıe ine iııti
lnl \e nlnıa satışı t:ılrp rdıl
ırıı~ i~e I ı 11101.kı'ır ıııuv.ıkk'ıt 
ilınulıahcıiu t.ıpıı k.ıydı olma 
dı,Jrnd .n trl:-ırı ııfıınıın mah:ı!
leıı ı,ılıl,ıhi ıçın 18 -10-~35 
guııüııe nııı:-; ı lıi cııına güııü 

ınalı,dlım"' nı ·nıur gLtııdcrjlı•cc

ği tılı •ti' bıı eni• alaka~ı ohn 
J il \c.11 l t ıı ilıi ıl1ıııhrı itiJı l 
1 il llll ı.ı l il tıı eh llcr iııdcki 
b '1 ı- )lrı ıl b •ı ,dJCr ılı pı ı ıJ·t
rv-111t~ YC yalıııt ınalrdliııd · 
h ılun.ıt ık ııı 'ınıır,t ıniııacaat 
e~·lrrnelrri il.iıı olııııııı·. 

~ 
~ 

3:.ırsnnın müradiye ca· 
mii karşısmda hüdavandıgar 
caJdesinde ve sagı zehra 
şolu saat ar kası esat önli 
hüdavandigu crıddcs:ıe cev· 
riJi 78 met o murabbaı me 
zarhk yeriyle yol fnzlasrnrn 
tcıpuca kaydı olmadığından 
tasarrufunun tahkıki için 
18 10-935 giiı in• musa
di f cuma gunü mahall ıne 
memur gönderileceğinden 
bu yerde alakası olanlar 
varsa tarihi ilandan itiba
ren on gün zarfında tapu 
idaresine ve yahut mahallin· 
de bulunacak memura mu· 
racaat t.1ylememeıerl ilan 
olunur . 

§ 
Bursamn Küçük ballkh 

Köyüniin köy kenarı mev
kihıde Şarkan esma garben 
isa oğlu m2hmut şimalden 
kendi evi cenuben penbe ile 
cevrili 205 metro fllurabbaı 
bahce ismail hakin vakfm · 
dan oıarak evkaf idaresince 
bilmüzayide manastırı. ya
şar oğlu kemale satılmış ol 
duğund n tapu l\ayıdı bulu· 
nmamasından tasnrrufunun 
tahkiki icin 15 ıo ·935 ta· 
rihin~ tesadüf eden salı gii 
nü yerinde soruşturmağa 
bir memur gönderiıecrgin

den bahcede alakası olanla 

Mud nya Mal müdürlüğünden : 
Eksiltmeğe konan ve 588 lira bedeli keşifli hül<fımet 

konağımn iki taraftndaki ilavei inşaat ile tamiratın 3- 10 
935 tarihindeki eksiltmede talip çıkmadığından 3 - 10-

935 tarihinden 4- l 1 - 935 tarihine kadar bir ay müddet
le pazarlıkla "halesine karar verilmiştir. 

Talip olanların yevmi tatıı hariç olmak üzere her giin 
Maliyede müteşekkil komisyona müracaatları. 

1 4 

da gösterilen on adet vakıf arsalarm müikiyeti satılmak 
üzere 9/ 10/935 ten 6/ I 1/935 tarihine kadar bir ay müddet
le açık attırmaya konmuştur. İhaleleri 9/ 11 /935 cumartesi 
günü saat onda Bursa Evkaf idaresinde yapıJacaktu-. 
Arttırma şartnamesini görmek v~ almak isteyenlerin f\'
kaf müdüriyetine müracaatları. 

9 13-18-22 

-· 

iş Tabibi Edip Rüştü 5::~::. 
---~~~~~---~--~~~_;;;;.~_.;..___;;..;;;.~_..;..~---- ~ 

rm bu nıiid~et içinde tapu 
idaresinde veyahut ellerin
deki vesaikle birlikte tah-

kika1 gününde yerinde me
mura müracaatları ilAn olU 
nur. 


