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BurM 13 yıl evel bu giln 
ıeref ve tıUkllllmizin ebedi 
remzi olan kırmızı bayrafımı 
za tekrar kavuımuı, d6ıman 
lıUllıına ıon veren 30 ağuı
tos 922 utkaıunun yıldmmlar 
aaçan kahraman orduıu iıti

li çamurile ldrlenen, yeııl 
1urdumuzu dOımanın kendi 
kanUe yıkayarak temizlemlt . 
ti .. 

Kurtuluı zevk ve neıesile 
Ler yıl blrbirlmtzt kutlayarak 
Y•t~ttaflmız bu bayram 
Türk uluıunun bir tek Dlkü 
Joluada el blrllft ve duygu 
htrltfl ile estrıemedijl özve· 
rlltltn bir armaiaDıdır. 

lıtedllini yapmakta ne ya 
illan bir kudret •e inan sahi· 
bi oldutunu eııiz örnekler) e 
16ıteren ulu1Umuz, yurdun 
ebedi kurtuluıunun korunma
sı için )Azım ıelen devrim ha 
reketlertnl de aynı iıtek ve 
kudretle ba fArmaktadır. 

Arkada bıraktıiımız 13 yıl
hk yol bu ufurda yarattığımız 
•edeni Herler le doludur. 

Ulveuwıu.zua llyık olduğu 

•eclenl1et sflaeılnln en parlak 
ve en Hilam yerinde yer tutun
caya kadar denim eavaıımı 

zı, ytlkıelme ve yOcelme iı · 
tetlmlzl bırakmıyacaiız; bü
tün yaratma kudretini yeniden 
uluıumuza veren ve onu en 
lta•lak ıöıterllerle lıbat ettl
tea ıöamez ıııiımız Atatür
kGn önderltil ile kurtuluı yo. 
landa oldutu ıtbl, yükıeltı 
yolumuzda da ulu lılefln b6-
tGn dtleklerlnt yerine getln. 
cek Ye onlan bGtün k11kanç. 
lılımızla ve her giln artan 
bllıt ve kavrayııımtzla yurtta 
bir daha yıkılmıyacak kadar 
laflam ve devamlı kılacağız. 

Uluıamaza , medeniyet 

Yeşil Bursa 13 

sene evel bu gün 

düşmandan kur 
tarılmıştı. 

ran .. 

Kurtuluş programı 
1- 11 Eylül 935 Çarıam

ba günü Bunanın kurtuluı 

günü ve halk bayramıdır. Bu 
yüksek ve tarihli günü can
dan kutlula1an Bursalılar, bu 
gün itlerint, güçlerini bıraka
rak sabahtan baılıyan göıte

rllere katılacaktır. Bütün dük 
kanlar, tecim evleri ve bütün 
tı yurtla11, göılerl ıonuna ka. 
dar kapalı kalacaktır. Taııt

lar saat ıekizden ıonra ve 
tören bitinceye kadar, tören 
içinde kalan caddelerden ge
çemlyecek Ur. 

2 - 11 Eylül 935 çarıam

ba ıünü ıababı ıaat 9,30 da 
öncü kolları ıehre doğru iler
liyecektlr. 

3-Aıker kolu. ıebre Sa
man pazarından alrecek, Ta
hıl karakolu-lımetpaıa cad
deıinl geçerek Oımaniye ole· 

dGnya11nın en parlak yıldızı 
olarak ıtıklandırmak yolunda 
bGtOn varbta de 1avaıa atı
lan, TOrk Cumuriyett devleti 
Ye onan durmadan tıleyen bü 
Ulıa çarklanaın birlik ıeıl artık 
•rkada bıraktılımız kara gün 
lertn bir daha d6nmemeal i
~ bize en temiz ve Hf ıe· 
ille ileri diye balınyor, bilt6n 
._rlıldar, bGUla terefler ile
ride ve yabektedir. Yorul. 
-.elan, u1aamadan ora1a var 
111.ak yolunda her m•lzemeyl 
... zırlayan ve kuran Tiirk cu- li.l ve ıerefi için her kudrtll 
lllarlJ•llDln •e onun ıönmez kendinden fıı kırmıı, medeni· 
ltaeıtıaln aydınlattatı bu yol· yetin her ıüzelliil ile bezen· 
ela clarmadaa, dtaleameden mlı ve dGnya f abrikaıının en 
kOM~.. hayırlı bir çarkı olarak itle· 

Takı; arkadan ıelealert. yen bir mamure ve güzellfk. 
lllbe hlrakacatnmz yurt , bi· ler diyara olıun .• 
al1a raıtladıiım•z ıtbı bir vi- Kanımızdaki cevheri me1· 
rane, bir kcılar ve J dana koyan TOrk giineıl, bu 
Gaabrumtyet çC>lii defli, ittik· iıteflmlzi en k11a zamanda 

il öoüne kadar ve oradan bir 
süvari müfreze•i hafif dörtnal 
ile Cümurfyet alanına gele-

cektir. Bir.az aralıkla, muba· 
rlp kıt'a, bu ıüvarileri takib 
edecektir. Bu sırada yol bo

yunca halk dükkanlardan ve 
pençerelerden çiçekler ve 
konfeti, ıerpantinler atılarak 

( Ya ıe !. ) seılerile müfreze· 
ler selamianacaktır. 

4- Süvariler tören direği 

önüne geldikleri zaman ara

larından ay1racakları iki . aü · 
variyi ( Bayrak çekme töre· 
nloi yapmak üzere ) bıraka
rak aynı çabukluk ve heye
canla yürüyüılerine devam 
edeceklerdir. Piyade kıt'asının 
baıı, tayin edilen mahalle 
gelir gelmez bırakılan süva
riler tarafından bayrak çek
me törenine batlanacaktır . 

Bayrak çekilirken bora. 

en doğru olarak yaratmak 
yükünü taııyan Türk inlnla

bının eş812: akıtına bütün inan 
ve varlığımızla katılmayı isti· 
yor. Buna inanmak ve can· 

dan iltekle katılmak bu gün 

için en önde ve en baıta gelen 

itimizdlr . DURMAYALIM 
DÜŞERiZ •• 

Dr. SADi KONUK 

zanlar tarafından seli.m ha· 
va11 çalınacak, mevcut asker 

selam durumu alacak ve bü
tün halk baı açık olarak bay 
rak çekme törenini selamlı. 
yacaktır. 
1 5- Bu törende Belediye 

taraf ıodan toplar atılacak ve 

top abfı devam ederken bü

tün fabrikalar düdük çalarak 
aelama katılacaklardır. 

6 - Bayrak çekildikten son· 
ra genç kızlar tarafından 

müfreze komutanına ve Erle. 
rine çiçekler verilecektir. 
- Sonu 3 üncü yüzde -

son telgraflar 

3üncü 
Sahitede 

Hakkııı Sesi 
Gündelik 

cıkarken •. 
' 

(SAlM AL TIOk) 
lnanımızı ortaya koymak 

için kamalizm yolunda ıaia 

sola ve arkaya bakmadan 
hem yürüdük. Hem de daha 
verimli olmak için ııra ve 
fıraat bekledik... Ve birıün 
serbes cümhuriyet partlılnln 
kurulduiu 11ralarda Buraa 
K•zeteçlllğl araıma bir de 
aerbeı cümhurlyet gazetetl 
girdi.. Bu · gazete de biç 
f üpheıiz ki : Adı etrafında 
top!ananlaran inanlarını orta· 
ya koyacaktı ... 

O zaman uray ıeçlmi gibi 
yurddaıları ilillendiren ılya. 
ıal bir hareket Ozertnde 
doiru ve eirl ve batta kay· 
nııfı kuıkulu ve beliraiz pro
pagandanın en uzak ve iç 
sokaklara kadar ya1ılmuı

dır ki : yü ·iidüfümilz yolda 
güttüiümüz davanın daha çok 
korunmaıın!l ve aydınlanma
sma lüzum ve fıra at vereli •.. 

Biz de bu güzel f ırtab 
kaçırmayarak o ıiln (Haldan 
sesi) adıyla bu ıavaıa kabf
tık. Hakkın ıeıi; adınımn da 
verdlit manaya çok yakından 
ilğili ve ballı kaldı. Birçok 
mahrumiyetleri biçe ıayarak 
ödevini yerine getirmeye ça• 
laıtı. Ve hem de benzerlerin
den üıtün olarak .•..•. 

Zaman geçti. Serbeı cüm· 
hurlyet partlıl kaldınlcla. Ser
beı cümhuriyet gazeteıl kay. 
boldu. Fakat temelini kutsal 
bir ülkii üzerine kuran Hak
kın aeıl bilyük dava, ile bat 
baıa yürümektedir. 

Hakkın ıeıi, sayın . diler 
arkadaılarile zaman~ zaman 
birleımek ve Buna için tek 
bir gazete olmak ilzere orta· 
ya konan tezi hararetle mi· 
dafaa etti. Fakat nedeme 
veya na11lH bu tı olmadı. 

konuyu erlıtlil IODunçta 
bırakan Hakkın seıl ıtmdi 
salık bir kınav ile ıündelik 
çıkmaya baıladı. Ve çıkıt 
günü, güzel Buraanın mavi 
beyaz bir ıaldırımdan kur· 
tulduiunun yıl döailmü gibl 
ıevinçli bir güne da1andır
mıakla öne ve ileri atılmak 
hızını daha çok ve kuvvetle 
-Devamı 2 inci yOzde-

İlbayımızla ilk Mülakat 
Kaphcalar, Uludağ, su, mezbaha 

ve temizlik meseleleri •• 
Yeni ilbayımız Şefik So 

yer, İ§e hatladığı gündenberi 
ff hirde1 Çekirgede ve Ulu
dağda muhtelif müesseseleri 
gezmiı, bir ıö ve ıpor ıehri 

olmak bakımında~önce Bur· 

ıanın bu gibi mile11eselerl 
ve umumi bayatlle alakadar 
olmuıtur. libaytmızı maka· 
-Devamı 2 inci yQzde- , 
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Gazetemiz Bu günden iti~aran Her ün ıkacakbr 



Sahife 2 

Yeni yayın 

(Ilıca) -2-
Gülhane ıeril'yatından iklim n 

fizik tedavisi profesörü 01'. Nüz
het Şakir bu isim altında iki ay
lık bir mecmua çıkarmaya batla
mıtbr. Bursayı önemle ilıilendi
ren bu e1erde muhtelif defıer i ma 
kaleler vardır . Bunlardan L rini 
bu if\in aynen ~azetemize kGyu
yoruz. 

Dağ ve dağda 
spor 

Pr. Dr. Nüzhet Şakir 
fa fazla oksfjen maı ettiğini 

ve 30-35 defa da fazla kö. 
mür yaktıfını göatermlıtir. 

8ilha11a maiyeti karbon
dur ki adalenin bu ihtirakını 
temin eder. Hakikaten hare
ket esnasında etlerde, karad
ferde glikojen azalır. Eier 
uzun boylu bart:ket yapılırsa, 
maiyeti karbon ihtiyacı bitin· 
ce, uzviyet yatları ve bilhas
ıa adalenin çalıfmasmın ener 
jt kaynağı olan albümin\i nıad 
deleri, imdada çağırır. 

Azotlu maddelerin ff rafı 
o zaman fazlalaıır. ve idrar 
da tohstk ankaz çoğalır. Bu 
zamanda uzviyet yorgunluk 
hisseder. 

Daıda okıijenln azlığı a
dale hareketine uygun bir va 
ztyet delildir. Çok yüksek
lerde yorgunluk bu sebeple 
çabuk gelir ve çalııma kud
reti aza.lır. 

Vallot ve Bayart yaptikla 
n tecrübelerde. ovada bir 
hayvanın bir çarkı 6,700 de· 
fa yorulmadan çevirdıil hal· 
de, Mont Blanc da ancak 924 
defa çevirebildlğ nt ve he· 
men yoruldufunu görmüıler· 
dtr· Fakat hayvan tekrar o
Yaya indikten ıonra ilk za
mankinden daha fazla, bir 
faaliyet göıtermf ı ve çar hı 
yorulmadan 9,700 den daha 
fazla çevirebllmtıttr. Margarla 
pnomatik odalarda da ayni 
adale yorıunluiu hadiıealni 

mOıahede etmlıtir. 

Ancak ıunu bilmek lazım 
dır kf, yGkıeklerde faaliyet 
ve adale toniıiteılnln çoial
dılı ıörülOyor. ( Stem) 

lrtifaın tazyik düıüklüiü, 
btlha11a mafsallar üzerinde 
mekanik bir teıir yapar. Bu 
yilkıeklere çıktıkça mafsaJlar 
üzerine olan harici tazyik a
zalacafından mafıal satıhları· 

nın bir biri üzerine olan ıı-

kılıfı revıer. Bitmedi 

Hakkın Sesi 
Gündelik çıkarken 

- birinci yüzden devam -
duymaktadır. 

Biz bu güzel hareketi 
AtaUlrk eoculrlarınrn yilkıek 
glrtılm kapHlteıln~ can ver· 
dlllnl görmekle ıevlnçliyiz ... 
Onu hergiln çıkarmakla ulu· 
sal ve yurt ıever ödevimizi 
daha verimli kılac:afımıza 
inanıyoruz. Arkadaı\anm1%1n, 
llitli katların ve yurddaıların 
bize yardımları en bOyOk 
gilç ve gCivenimiz olacaktır. 

Artık bundan sonra gelecek 
har (ll) EylO.l Btırsa kurlu· 
lutu çevresi içinde (Haklun 
ıeıt)!nl bir yıl daha ileri ve 
öne atmakla kutlamıı ola· 
caktır. 

SA\M ALTIOK 

• • 
ızım 

Hnkkın Sesi 
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Saylavlarımız 
şehrimizde 

Bursan n kurtuluş bayra
mında bulunmak üzere sayın 

saylavlarım>z ıehrimfze gel. 
mfılerdir- Saylavlarımızdan 

bir kı•mı Orhangazi ve hava· 
llıfnde bir te dkik geziıi yap· 
mışlardır. 

Saylavlarımızdan Eaat Sa· 
gay da cumartesi günü lne· 
göl ve havallıinde tedkik ıe· 

yahatine çıkacaktır. 

Saylavımtz 
Esat Sagay 

Halkımızm dilek ve lıtek· 
lerinf yerinde dinleyJp öjren
mek üzere ıebrimize g~len 

ıaylavımız eıki kültür bakanı 
Esat Sagay bu arada dün 
matbaamızı da ziyaret lütfün 
de bulunmuı ve bizimle mem 
leket ihtiyaçları üzerinde uzun 
uzadı}" konuımuıtur. 

i zmire giden 
öğretmenlerimiz 

lzmirin kurtuluı hayra. 
mında bulunmak üzere Bur· 
aa öğretmenlerinden mürek
kep 110 kitllik bir kafile İz· 
re gıtmlıtir. 

Şehrimize gelenler 
Beı vekllet müdevvenat mü. 
dilrlüiü memurlarından Mua
taf a ıehrlmjze gelmiıtir. 

Çarşıda bir kaçakçı 
Vakaland1.. 

Evelki gün Ulucnml ya
mndaki çarııda kaçakçı ol· 
du(iu söylenen biri yakalan· 
mııhr. Çarııoın en kalabalık 

bir zamanında oradan geçen. 
ler ( tut ! dur ! ) gibi bağı•· 
malar ve koıuımalar üzerine 
merakla toplanmıılar ve za
bıtan1n bir adamı yakalaya . 
rak götürdüğünü görmüıler
dlr. 

( Hakkın Seaf : ) çarıı or• 
tasında güpe 11ündüz cereyan 
eden bu hadiseyi t:ıhkik için 
düa pek ztyade me11ul oldu
ğumuz halde ne yakalananın 

lımtni alabildik. Ne de badt
ıenln mahiyetini öfrenebtldtk, 
geçen oüıhamızda yaphiımız 
Neırlyat; iıte bu gibi alelade 
zabıta vakalarJDın zabıtadan 

alınmaaına temin içindi. 

Zafer meydanı 
Bir müddettenberl parke 

döıenmekte olan Zafer mey• 
danı yolu kapah bulunuyor. 
du. Belediye bu :1olu geceli 
gündüzlü çahımak ıuretlle bt 
tlrmlı ve artık yolu açmııtır. 

Parti kongreleri 
başladı 

C. H. partlıioin ocak kon· 
grelerlne baılanmııtır. Bu 
kongreler 1 S Eylule kadar 
ıQrecektlr. 15 Eylalden itiba. 
ren de kay koogrelert beılıya

cakhr. 
.. 

Spor 
Acar sporla idman 
Vurdu birleşti 

Şehrimizin en eski kulüp
lerinden Acar ıporla ldman 
yurdunun birleıtiti haber ve
rtlmektedt.. Her iki kul6p ye
ni bir yasa tanzimi ve yeni 
idare heyeti aeçlmi için 13 
eylül cuma günü bir toplantı 

yapacaklardır. 

Güreşçilerimiz 
gidiyor .. 

Balkan güreı birincilikle· 
rtne girecek küreıçllerin ıe

çtlmesl için lıtanbulda fede. 
raıyonun kuracalt kamp 
Bursa güreKllerl de çaiınl 
anılardır . giireıçllerimfzden 

üçü yakmda bu kampa gide
ceklerdir. 

Ati etlerimiz .. 
lıtanbul Fenerbahçe •tad

yomunda yapılan 935 atle· 
tlzm blrinctliklerfne ittirak 
edeo atletlerlmtz ıehrlmlze 
dönmüı lerdlr. 

M. Gujro 
Pariı tıp fakültesi müder• 

riılerinden M. Gujro ıehrlmize 
ıelmlıttr 

M. Gujro haetabane-
nin rontken miiteba11111 Pok· 
tor Cevat Tabıinle birlikte 
Uluclaia çalunıı •e tekrar 
lznik'e gltmittir. 

• 
llbayımızla ilk mülakat 

Kaplıcalar, Uludağ, Su, Mezbaha ve Temizlik meseieleri .. 

- 1 inci yüzden devvam 
mında zl ya ret ederek kendi. 
ı!nden bu folere dnir edindlii 
intibaları ve Bursa f çf n neler 
dütündüğünü ıordum. Aldı· 
ğım cevapları b.ldirfyorum. 

- Çekirge kaphcalarmı 

birer birer gezdim, fiat liıte. 

lerini de tetkik ettim. Fakat 
bu müeıseıeleri h~m Yalova
d.ktlerden pahalı hem de 
konfor itibarile alınan para 
ile ölçülemiyecek kadar fakir 
buldum. Banyolarda 1thbi 
ıerait de temamen gözetil
memiılir. Şimdilik bu mües. 
ıeıelerde yaptlracafımız it : 
umumi ıekilde te
mfzliii temin ettirmektir. Fa
kat gelecek mevıim için yeni 
bir vaziyet düıüneceğiz. Bu· 
rası bir ıu tehri olduğuna 

ıöre ıu ıehrfnin icaplarına 

uygun tetblrler almak zarureti 
vardır. ISu tetbirlerin ve dü
ıündüklerimtzhı gelecek mev· 
ıimden önce tatbtkına bar 
lanacaiı tabiidir. 

Sonra Bursa ile Çekirge 
araaandakt yolu tozdan kur
tarmak lazımdır. Toz; Yetil 
Buraaya ayk1rı bir feydlr. 
Bunun önOne ıeçmek için 
Atatürk köıkünden itibaren 
Çekirgeye kadar olan 2,5 

kllometrelık toprak ıoaayı 
asfalt yaphrAcaAız. Şimdi 

bunun h~saplarını çıkartıyo

rum. Önümüzdeki yıl içinde 
bunu herhalde baıarmaya 
çahıacafız. 

Asri kaplıcaya 1ıclince; 

yıllardanberi yalnız önünden 
geçeulerin seyretmekle kal. 
dıkları bu ıilzel binadan bir 
in evvel lıtifade edilmesini 
istiyorum. Bu iUbar ile ay1n 
on alb11nda. ıehrimizde yapı· 
lacak olan ılrketln idare 
mecliıl içtimaında : kaplacanın 
açılm111n1 temin edecek etild· 
lerle miicehhezim. Herhalde 
Birinci Teırtnde olmasa bile 
1kınct Teırlnde bu yeni kaplı
cayı açtaracafız 

Uludağdaki oteli ve hüku. 
metle partinin yardımile dı f. 
cılar için yaptırılan kayakçılar 
evini gördüm. Uludağdaki 
otel yalmz huıuıl muhaaebe· 
nin defil bu ıehrin ve berke· 
ıln malı demektir. Bu balom
dan oteli hem aarileıttrmek 
hem de ucuzlatmak icap et· 
mektedlr. Birinci ımıf Çekirge 
otellerinde bir ıünde 3,S lira 
alımrken burada 4 lira alındı· 
tını söyliyorlar. Bu fiyatı 
tndlrecefiz. Dafcılar evinde 
de kıt vaziyetini dOfilnerek 

bazı tadilat yaptırdım. 
Memleketin su meaeleıinl 

1 

de tetk:k ettim. Bana Yerilen 
heıaplara nazaran ıehlre gelen 
ıu; umumi ibttyacın yarııını 

dahi karıılayamayacak Yazi• 
yettedır. Ayrıca israf 70ziln· 
den bu yarı ihtiyaç bile temin 
edilememektedir. Bu itibarla 
evveli israfın ön4ne ıeçtlmesl 
için evlere ıaat konm•ıını 

'Ondan aonra da 7ent salar 
toplayarak buılnkG darlıiı 
zenglnleıttrmeyl dOıGnilyoruz. 

Bu huıasta belediye ile birlik· 
te çahtacağız. 

Sokakların temizltltae 
ıelince ; bu ft b61Gk caclde
lerde iyi yapılıyorsa da sapa 
ve iç ıokaklarda hemen hiç 
tatbik edilmiyor gibi bir ıey. 
Temizlik bir ıebrln ıaza batan 
Ye ön pliada gelen bir tııdır. 
Bu bakımdan bahuıus bir 
seyyah ve ıu ,ehrinde fevkal · 
adr itina ister • 

Her ıehlrde umumi ba1a
tın durduiu blr zamanda ya. 
pılan temizlik burada ıabab
ları bayat baıtadıiı zaman 
yapılıyor. Bu ıeklln deiiıtirll· 
meıi ve ıece yapılmuı için 
lcabeden emirleri verdim. 

Bursa mezbahası hay•an• 
ları 'sabahları keılp etlerini 

SAliA SOLA 

Ôğüde öğüt •••• 

Son g4nlerde ıehrtmizde 

bir öğilt verme moda11dır 
bqladı. Y oluauza plerken, 
herhaaıl bir tanıdıla raıtla· 
dımzmı ıöz6n bqla niıcı olaa 

(naıılıın iylmlıla) den sonra 
muhakkak ki : ılze bir ilfltte 
bulunmaktan kendini alamaz. 
Bakkala utra1acak olsa111• 
ahı vertıın çetrefilli iıl-ertnden 

tutturarak aöz(l ılnün dertle· 
rinden biri olan buhrana ıeçl
rirken bu arada sermayesiz 
öiiltlerinden bir kaçını da 
eklemeyi unutmaz. Bir~ 
kafa dinlendirmek için kartı 
kahvelerden birine tllı .cek 

oldunuzmu karplqacatmı• 
klmıelerden mutlak ıurette 
Habeı kralıJI& Muaoltnba liJa· 

sadaki pel•anhk yanılannı 
dınlerken bu arada; (dafGıte 

kaybetmek lıtemeuen aa•ar 
tan dalma çekin ! ) gibi bta 
tOrUi ukalllıklara ıabit olur. 

ıunuz. Handa bu, hamamda 
bu. maıazada, dairede batta 
ıazete ıclarehanelerlmlzia ba· 
zılarında da bu Çeflt ver..ıre 

akıl hocalanna rastlamamak 
mOmkOa olmı1or. Nitekim 
btalm arkadaı Maıa Ata .. 

verilen 6fGtler bile bu ka&U 
öPtler ııraıında yer almakta• 

dır. Gerçi eıklden ata ötGtle
rlne pek çok önem verilirdi. 
Onların, geri kalanlara arma-

tan etUklerl bu çok deferll 
öiGtlerlni tutanlarımızın zarar 
yerine faydalandıiı muhak· 
kaklar. Yeter ki : Buadan 
toara da ıeçenlerta, ıelecek
lere bnakacatı bu ıtbı ölGtler 
tecrCibeye istinat etllrtlmlt 
616tlerden bulunsun. Bun elan 
ıonra ıe:lenler de bundan 
hakkıyle faydalanmıı olabil· 
sinler .•• Nasıl mı diyeceblat.1. 
lı te ıize bir kaç örnek : 

•Yemekte elllll : mechıte 
de dilini ııkı tut; ... ra 
utaaırıın 1 

B•r ıezlye çıkarken ıözGnl 
dört aç ki : ıolda kalmayana! 
Hatta bu gezi nemça ellerine 
dahi olsa •.• 

*** 
Bir suçu lflnkea çok dG· 

tlln ! lıJedikten aonra ldmae .. 
den yardım beklemtt, eonra 
lnıanı utandırırlar •• , 

Bu ,e.llk ba bar ... 

(ACEM KIUCI) 
a aaazwaz:ıa 

aynı ıiin ıatııa çıkarıyormuı. 

Bu ııbbi ve doiru bir •• 

deilldlr. Uıulln hemen deilr 
tirtlmeslnl btlcllrcllm. 8 ...... D 

sonra hayvanlar alqamları 
keıllecek, ıece ıaat 24 de 
kadar devam edecek olan 
kettm ltlnden IODfa eder 
sabaha kadar soıumaıa terk 
edilecek Ye ertetl sin ... t 
8 de kasaplara a6tlr0lecekttr. 
Mezbahada bazı aokaaalar 
daha 16rcl6m. Oalana da 
tamamlaama11nı llddınllm .. 

MUSA ATAŞ 

Çabukluk, Ucuzluk, Temizlik 
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Bir Türk Robe n 
Abulyont gölündeki Adada yalnız 
başına yaşayan Naille mülakat 
Adaya nasıl gittim. Türk Robensonu nasıl 

hayat geçiriyor? ve neler düşünüyor. 
-1- Yazan MUSA ATAŞ 

Romantik değil de daha 
ziyade idealist bir Türk Roben· 
&onu tanımak isteımtsiniz ? O· 

nu görmek için okyanosları 

•ımaya lüzum yoktur. . Bursa
dan 45 kilometre ötede efsa
nevi Yune.n ilahlarından Apol· 
lonun ismini taııyan Abulyont 
ıölüne kadar yarı düzgün yarı 
berbat bir ıoaadan ve çakıl 
hıılarındnn yapılmıf bir köy 
Yolundan yapacağınız otomo· 
bil yolculuğu sizi evveli. gölün 
kenerına. ulaıtırar. Burada bir 
köy vardır. Bizanıhlara ait 
yıkık dökük kaleler ve kuleler 
üstüne kurulmuı olan bu kö· 
Yün manzara11 tıpkı diıleri 
dökülmüt ihtiyarların ağzına 
benziyor. 

Bir yelkenli sahibine : 
uzaktaki adada yalnız ba· 

tına Y•fayan Türkiye Roben· 
•onuna gideceğimi söyleyince : 

- O dünyaya küımüıemi ? 
hay hay götüreyim bayım ! 
dedi. 

Köyün 150 den fazla ıan· 
dalı vardı. Hepsi de yelkenli, 
kürekli ve göl yazın ancak 
80 ıantlm derin olduğundan 
zıpkını andıran kancalı vesa· 
itle müteharrik... Bu üç çeıit 
ıür'at vuıtaaile mücehhez 
•andallardan birine bindim. 
Gtdeceflmiz ada uzaklarda 
ferit gibi upuzun bir diH an· 
darıyordu. Kızgın güoeı göle 
•urdukça hattı üstüva sıcakla
rına rahmet okutan buna.tacı 
bir havayı yüzüme çarpıyordu. 
Kendimi Af rlka sahillerinden 
çok uzakta,~ meçhul, ıssız ve 
•ahıi bir adaya yollanan sey
Yah sanıyordum. 6ir buçuk 
••at ıüren bu göl yolculuğu 
bir çöl yolculuğu kadar better 

bir şeydi. Hele gölün pek sığ 

olması yüz.ünden ara sıra yel· 
kenlimizin karaya oturuşu 

insanın yüreğini yerinden hop· 
}atıyordu. Bereket versin yel· 
kenlinin teknesi gölün dib!n· 
deki yumşak çamurun üstünde 
sık ıık patinaj yaparak ilerle· 
yebıliyordıı .. 

Adaya yaklaıtıkca içimi 
garip hisler kurcalamaya beş · 

ladı. Acaba bu Türk Roben· 
sonu beni kabul edecekmi 
icl? Yahut gazeteci olduğumu 
anlarsa bana bir şey söyle· 
mekten çekinecekmt idi ? 
Kendi kendime : 

Ne olursa olsun onu gör 

mek de kafi! diyordum. Koca 
adanan bazı yerlerinde zeytin 
ağaçlarından başka insan 
elinin girdiğini gösteren tek 
bir iıaret yoktu. Sahil bavtan 
başa kayalık ve sazlıktan 

ibaretti. Yelkenlimiz sazlar 
aratıından nçıl:nı§ daracık bir 
yolun ağzına do~ru ilerliyordu. 
Adaya yaklaımadan bizim 
sandalcı yüksek ıeııle bağırdı: 

- Bay Nail !.. dedi .• 

Bu sese iki ıeı birden 
cevap verdi. Biri Türkiye 
Robensonu Nailindl. Öteki de 
köpeğinin... Köpek bizi daha 
evvel karıılamıı tı. İzbandut 
gibi cü11eaile üzerime atla· 
mak üzere derhal pusuya 
yattı. Karaya ayak basarken 
müthit bir hamle ile üzerime 
atılıverdi ki: Türk Robensonu 
imdadıma )'etiomeseydı par
çalanmak iıdeo bile değildi. 
Nail köpeğine ya vaıca seslendi 

Ne yapıyorsun Ahmet! 
dedi. 

- Daha var -...... .__ ...... ___________ _ 
Vapur icinde 

• 
bir hırsızlık 

11 eylül935 
Çarşanba günü 

H:ıkkın Sesi 

Cumhuriyetçi 
bakan cekildi 

' Atina 10 (AA)- Cumhu-
riyetçi olan iç baknm şimdi

den itlnden çekllmi§tir. 

Eski . Yunan 
kralı Londrada 

Londra 10 (A. A) - Eski 
Yunan kralı İngliz kralının 
konuğu olarak Balmoral sa· 
rayına gelmittir. 

ingilterede 
habeş işi 

Cenevre 10 (A.A) - Laval 
İngıliz bakanlarile Habeı 
anla§amamtızlıgının esasları 

hakkında görüımüıtür. Laval 
dal.a ııoııra İt~lyan delegesi 
ile görü~müıtür. 

Partide verile
cek şölen 

Bu akşam Bunanın kur
tuluıu oerefine partt il kura. 
gmda özel bir akıam ıöleni 

verilecektir. Bu şölene llba . 
• 

yımızla soylavlarımız ve 
gazeteciler davetlidirler. 

Halkevinde 
gardenparti 

Bu gece saat 21 de Halk 
evi bahçeıinde Bunanın kur
tuluşu ıerefine bir garden 
parti verilecektir. Salonda 
dans edilecektir. 

Orta okullar ay 
sonunda açılacak 

Şehrimizdeki orta okullar 
30 Eylulda açılacaktır. Bunun 
için okullarda kayt işleri 

hararetle devam etmektedir. 
Kız lisesine bu sene çok fazla 
müracaat vardır. 

Mubadiller mallarını 
satabilecekler ... 

Mubadillerc verilen mnl 
ların satalmaıı son zamanlara 

-------- -- -

Telgraflar 

Londra gazetelerine 
göre Almanya ve ltalya 

Londra 10 ( A. A. ) gazeteler Cenevre görüımelerinin öne
mine rağmen dünün en ziyade beliren hadiıeıini yeni İtalyan 
elçisinin Hitler tarafından kabulünde görmektedir. Taymlı di
yor ki : ( Almanya 1.talyanan siyasasını taavip eder ve buna 
arka olursa Almanyanm benzer emelleri de ilerde arkalama· 
yı görecektir. ) 

Deyll Telgraf ( Bu k· ~'ule bir mana verilmek isteniyor. Bu 
diğer ulusları daha sıkı bir dayamımaya sevkedecektir. )diyor. .. 
Italyan-habeş anlaşmasında 

ümit yok. 
Adi sa baba 1 O ( A. A. ) İmparatorun yakınında bulunanlar

dan alınan haberlere göre İtalyan - Habeı anlaıamamazbiının 
sulh yolile kotarılacağı hakkında hiç bir ümit beılenmemek· 

tedlr. 

Cenevrede de ümit yok .• 
Cenevre 1 O ( A. A.) beıler komlteıl ltalya ve Habeı veıl• 

kalarını incelemek için bir ümit beılenmemektedir. 

İtalyan-Habeş işinde yeni bir komite .. 
Cenevre 10 ( A. A. ) Betler komiteıf İtalya ile Habeılıtan 

için bir komite seçmtıttr. Komite tali komite tarafından ha· 
zırlanan esas üzerine uzlaıma için hangi yolda gldlleceltnt 
araıtıracaktır. .. 

lngilterede işsizler artıyor. 
Londra ( 10-A. A. ) Ağuıtoıta ltsizler ıay111 bir 

dokuz yüz bin dokuz yüz atmıı dördü bulmuıtur. 
milyon 

yürüyüşe başla_y~rak 1 Hayvan sergisi 
f ophane caddesını ta- . . 
kıbedecektir. dbayımızın dıkkate 

8-Törene katılacak 
olan iş yurt1arı ve en
düstriyel kurumların 
11 Eylül 93:-i çarşamba 
sabahı saat 8,30 a ka
dar krokiye göre ter · 
tip heyeti tarafından 
kendilerine gösterilen 
, erlerini behemmehal . 
almış bulumaları la-
zımdır. 

şayan söylevi 

İlbayhk baytar direkt6r· 
lüğü tarafından Atıcılarda 
cumartesi gilnii açılan ıerıt 

avelki gün kapanmııtar. Ser· 
glnin açılma töreninde il ba-

kadar memnu idi. Haber al. 9-Kurumlar, aşağı-
Geçen gün Mudanyadan Yapılacak kurtuluş programı dağımıza göre son günlerde da gö!)terilen sıra ü:e-

lıtanbula gitmekte <1lan sabık - l inci yiizden devam - gelen bir emirde: iskanı adiler • d - - -

yımız Şefik Soyerle birçok 
davetli bulunmuı, aerıtde 
teıhir olunan atlar ve 11fırlar 
birer birer göriilmüıtür. Serıt 
bir baytarın söyleviyle açıl· 
mıı, buna ilbayımız cevap 
vererek : Hayvancılıgın azar 
ve ıeferdeki lüzum ve ehem
miyettnden; hükumetin bu 
işe verdlii önemden bahset. 
tikten ıonra ez cilmle demtı
tir ki : •r 7-Bavrak çekilir çekli- ran en yuruyuşe ge-anıo,, gazeteıinin baş mü· için sata§ muamelesinin yapıl- l 

retUbi Muıtafa aileılle birlik· mez söylev kürsüsüne tertip masına mü.,aade edilmesi bil- çece itır.,. - Arkadaılar ı : Bursalılar! 
te k h d ı ğ b çok Yerimli bir muhitte ya. amaraya enalarını yer- eyetlnce ö ev iyece i ir ar dirilmi~tir. Bu emre nazaran 1 {) A k ·.., lrısım, 
leıUkt k d k k k d h - S ·erıg '.'- şayorıunuz. Ben ha törene en sonra göverteye a aı çı ara üraü e azır tahsis tarihinden itibaren on 
çıkmıı; biraz sonra kamaraya bulunan amplinkatör önünde sene geçmi~ ise satıv muame· Atatürk- Çıra pazarı, gelirken çok bflyiik bir kala· 

d&nünce bavolunun açık bu- lıtiklal marıı çalınacağmı ilan lesi yapılabilecekttr. 1~ophane caddesini ta- balık kütlesi kar1111nda kala-
lu d x. d k ı H k l iklıı.l cagımı umuyordum. Burada n Usunu aörerek içini ka· e ece t r. er l"S il a l "b T 'd k 
r t k b 1 {I en ün1ene gı ece 200 kiti detll sooo kiti ıör-
kıı ırmıı •e bir altun ıaatin marşını açı aş a ve Cumhuri ''et Partisi a- · k 

a b ld J tir. Tertiıl he 'etinın uy me ilterdim. Buna ve mGl-
Y o uğunu aörmüıtür. sayğı İle dinleyecek dına bu ğünün büyük hakatı çok gQzel hayvan ye· 

:u~tafa derhal kendisini mektep talebeleri ve lüg .. Ü ve Ordunun kah gun göreceği kurumlar tişttrir. Btnaenale1h gön81 
u anyaya götüren 79 No. lu I I I k - Tümene kadar gidebi- t t dt ki b ı 136 

otobiiıün ıöförü Aliye hab~r marşı bi en er yü <Se ramanlıQ-ı hakkında bir 1 er : u ıerg ye 
~ lirler. Tün1ende ordu- hayvan defli 336 hayvan ~ermıı ve bir lostracının ses1e okuyuşa katıla- söylev verilecek ve söy ittlrak ettirllmit olıun.. Ma· 

ıunaraya gtrdlğt anlaıılarak caklardır .. imkan olur- lev bittikten sonra muza memleketin say- mafih gördüfOm hayvanlar, 

:::;nya aümrük muhafaza sa hoparlörJerin birisi amplifikatör önündeki gı ve minnet duyguları kendilerine çok •11 bakıldı-
Z uru 2452 numaralı Sabri heykel civarında, birisi "k bildirilecektir. gını ve yeUıttrlcllerlmlzln çok 

tya akaıla birlikte vakadan arkadaş ve muzı a ile çalııtıklarını gösteriyor, he-
:bıtaya malGmat verilmııur. saat yanında ve üçün- beraber ulusça Cum · 11- Alay, Şehitler pfnizi tebrik ederim. ) 

,.~~~=~~ .. ~abtıta11 luı~racıyı . cüsüde postahane önün huri yet onuncu yıl mar anıtı önüne gelince a- Sergiye 29 kısrak, 59 tay, 
d ' uı racanın uzerfn· 1 de bulund J kt ·k· 1 b" 25 i ek 23 bol • ti k e bulunan alt Ur'U aca ır. şının ı ! parçası söy e- nıta ır çelenk kona - 0 

' a •I ra 
• k un saat alınmıı f · k 1 .. 1 f!tmfıttr Hükumet derece 
.. ~ı'~ endiBı Adliyeye teslim stı · a marşının o necek, bundan sonrada cak ve şehitlerimiz say kazana~ hayvan sabi 1 . 
çq aaalttlr k , f • • • • , • p erıne 

· unm,ısı >ıter bıtmez bando ıle muharıp kıta gı ıle anıhtcaktır. 2000 lira mükafat dagıtmııtar. 



Sahif'C 4 Hakkın Sesi 

Bursa Kültür Direktörlüğünden 
1-Bursa San'at okulunda yapılacak türiü tanıir işl~ri açık eksiitnıeye 

çıkarılmıştır. keşif bedeli ( 95U ) lira ( 81 ) kuruştur. 
'2-Bu işe ait evrak şun1ardır. 
A-Keşifnan1e 
B-Feoni şartname 
C-Nafia şerait umumiyesi 
3 -ihale ı 6 Eylül 935 pazartesi günü saat lfl de Bursa Kültür direktör

lüğü orununda yapılacaktır· 
~-fstekJiier yuzde yedi buçuk muvakkat teminat makhnzlariyle o gün 

ve saatte kültür direktörlüğünde bulunınafnrı. 3-3 
§ 

1-Bursa san'at okulunda yeniden yapılacak boyJhanenin inşası açık 
eksiltmeye çıkarılmıştır. keşif bedeli ( 87 3 ) lira ( 4 7 ) kuruştur. 

2-Bu işe ait evrak şunlardır. 
A-Keşif name 
B-Fenni şartname 
C-Nafia şerait unıumiyesi 
D-Proje 
-İhale 16 E1Iül fl3!l pazartesi günü S;)at 1 :; de Bursa kültür dirck

tör]üğünde yapılacaktır. 

4-İstekl;Jer yüzde yedi buçuk muvakkat teminat ınakbuzlariyle o ğüıı 
ve saatta kültür direktörlüğünde bulunmaları. :J-4 

Okulumuzu sınıf ikmal sınaçları 
EyJülde sona erecektir. 

~ 
( 1 O ) Eylülde başlayacak ve ( 20 ) 

.. •"> 3 v-
• . .~·· . 1 • 
• : . /· . ~ ~ı1' \' .. ;.. • ' . • . ' • : 

Gemlik hukuk 
Hakimliğinden: Bursa Jafia 

müdürlüğünden: 

As. Sa. Al. Komisyonundan: 
Bursa-Mudanya ve Bandırma garnizonları 

için 1007 ton tuvenan nıaden kömürü satın alı
nacaktır. Tahmin edilen bedeli 1 atiJ4 liradır. 
Şartnarneler Bursada As. Sa. Al. komisvonundan 

J 

bedelsiz alınır. Eksiltme 'I 2 Eylül 935 peı şen be 
S?:Ünü saas 15 de bursada tophanede o1acaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliledir. l\1uvakkat te
minat 11 ôa lira 80 kuruştur. · teklif mektupları 
12 Eylül perşenbe gnünii saat I~ de kadar satın 
alma komsiyon reisliğine verilmiş olacaktır. 

§ 8-3 
Bursa-~ludanya ve Bandırma garnizonları 

için ( ~3,300 ) kilo sade )'ağı satın alınacaktır. 
Tahmiu edilen bedeli beher kiJosu 85 kuruştan 
1 H805 iiradır. Şartnameler hursada Sa. Al. Ko ... 
misyonundan bedelsiz alınır. 

Eksi itme 1 G Eylül pazartesi gtn)Ü saat 15 de 
bursada tophanede As. Sa. Al. korrısiyonunda 
olacaktır. Eksiltme kapalı zarf usuliledir. Mu. 
''akkut teıninat 1485 Jira :>8 kuruştur. Teklif 
mektupları 16 Eylül pazartesi günü saat 14- de 
kadar Sa. Al. kon1siyon rcisligine verilmiş 
olacaktır· 3-3 

.. Yün Çorap ~ 
lJçbin çift yün çorap satın alınacaktır. tah· 

min edilen bedeli J 200 liradır. şartnamesi ve nu 
munesi SA. AL. komisyonuudadır. eksiltme 2•) 
eylül n;J5 cuma günü saat 15 te tophanede As. 
Sa. Al, komisyonu binasında olacaktır. eksilt
me ?Çık olarak yapılacaktır. rnu,·akkat temi-
nat no liradır. '1-3 

istanbulda kadıköy ka
atçı başı sokağında 37 nu· 
maralı evede Gemlikli Nuri 
paşa veresesinden toronu 
ve Aziz Halit karısı Mürüv· 
vetin Gemlıkte ölu Nuripaşa 
oğlu Nurettin arasında da 
vacının şayi'an ve 8 sehim· 
de bir sehimine sahip oldu 
ğu Gemlikte 4 parça emvali 
gayri menkulenin ızalei şu
yu davası neticesinde kabili 
taksim olmadığından dolayi 
mahkemenin 27 - 12 - 934 
tarih ve 144-275 ilamıla 
bilmüzayede satılmak sure· 
tile şuyuun izalesane karar 
v~rilen gemlikte iskele cad 
desinde çarşı camii karşı· 

sında_ .... oniı ve solu yol aşa· 
ğı evvelce eleksi ~ kiryako 
şimdi vodinalı Cemil arkası 
evvelce sava veresesi şinı· 

1 - Nafia daircsı siJindirlcri için 300 ton kö- Yemeni ~ 
• 

nıürün şartnamesinde yazılı inşaat mahallerine ,ıuoo ı· 11 · ) ı T h • ~ ıra ı { yemenı satın a anaca <tır. a . 
nakli eksiltme)'e konmt:şt ur. · d" !I b d ı· L-h · f · - k mın e ııen e e ı uı: er çı tı l !lD uruştur. şart 

2 - Bu jşlere' ait evrak_ şunlardır. nan1esi ve numunesi Sa. Al. koınisyonundadır. 
A-Hususi şartnanıesi Eksiltme 1U-eylül-935 perşetnbe günü saat 15 
B-Açık eksif tn1e şartnan1csi te tophanede As. Sa. Al. komısyonu binasında 
3-İsteyenler şartnan1eyi nafia dairesinde gö olacaktır. Eksiltme açık olarak yapılacaktır. 

rebilirler. Eksiltn1e 23--·8-935 den 'IÖ - 9-9:3!) muvakl<at tenıinatı 187 lira :ıo kuruştur. ~-3 
cuına günü saat on beşe kadardır. ~gün de ~2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
vilfıyct dain1i e1Jcüıneni tarafından ihalesi yapı 
Iaca ktır. 

~-=I:ksiJtme açık cksiltıne usulü ile yapıhı· 
caktır. 

n -Eksiltmeye girebilnıek ıç1r1 )'Üzkırk lira 
teıui na t ve;·i kcekti r . 1-2 

di vodinalı Meknet .. diikkanı 1 K b LJ 
ile mahdut iki ktlrgir dük t arac~ ey narası 
kin ve bir furun ve üstün- Direktörlüg., ünden: 
de iki oda ve bir sora ve ! 
dükkan üstünde yine bir so Karacab~y Harasında Emaneten yapılacak 
fadan ibaret ve 10-70 met· tek menllır evi içi n alınacak ( 3n00 ) kilo denıir 
ro cephe genişliği ve 10-60 k l · ı 1 f ki · ( 
derinliği otmak üzere 143 ı' açı· e \St tmeye {(>nmuştur. ste ilerın J 2 Ey· 
metro ve 82 santim murab- lül 935 tarihine müsadif perşenıbe günü saat on 
baı ve 2000 lira kıymeti • beşte Hara müdürlügüne müracaatları ifftn 
mukaddereli karglr furun J olunur. 2-2 
ile yazılı ~üştemililtı ve ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
balak pazarı mahallesinde Bursa yolu şimaıen kurşun· f talip olanlar yazılı kıymeti 
bir No. lu caddede kftin so lulu cvrepfdi ve Osruanpaşa mnkadderenin yüzde yedi 
Ju kili.,e şimdi balık pazarı müfrez arsası cenuberı yoi buçuk nispetinde pey akça-
camii sağı yol önü yol ar- ve Mustafa bey veresesile sı ve yiizde iki buçuk nis-
kası evvelce hact oğla vasit 

1
mahdut ve 198 metre rnu- petinde dellaliye müşteriye 

halen ohrulu Şükrü ile mah rabbaı ve 220 Jira kıymeti ait olmak üzere ilk arttJr-
dut alt katta bir dükkan mukaddereıi arsa ve yine ma günü olan 29-9-935 
ile eski bir furun ve üst hamidiye mahallesinde şar- tarihine müsadik pazar günü 
katında iki oda bir sofa kan yol şimalcn ortaköylü saat JO da ve kat'i ihalesi 

Bursa şarbaylığından : 

61607 kilo saman e!ufltnaeai 
muhammeni 

616 lira 

Temizlik i~lcrl hayvanları fçin yukarıda yazıla miktarda ıa· 
man, açık eksiltme ile 12- 9 -935 perıembe günü saat 15 te 
alınacaktır. Vermek isteyenler, ıartları anlamak için her it 
günü ve saatında Uray muhasebesine ve ihale günü belli aa · 
atından önce 47 lira muvakkat teminatı makbuz karııhiında 

yatırarak veya banka mektubu getirerek komisyona gelılnler. 
§ 3-3 

mubammeni 
43321 kilo arpa eksiltmesi 1442 lira 

Temizlik itleri hayv.:lnları için yukarıda yazıh mikdarda ar
pa, açık eksiltme ile 12-9-935 perıembe günü saat 15 te 
alınacaktır. Vermek isteyenler, tartları anlamak için her tı 
gilnü ve saahnda Uray muhasebesine ve ihale günü belli ıa
atından önce 109 lira muvakkat teminatı makbuz kar~ıbfında 
yatırarak veya banka mektubu vererek uray komisyonuna 
gelsinler. § 3-3 

Dayahatunda küçük namazgah caddesinde kurgir kulübenin 
kiragı açık arttırmaya konulmuıtur. 12-eylül-935 perıembe 

günü urayda ihalesi yapılacaktır. muhammen aylığı 120 ku
ru§lur. istekliler, ihale günü ıaat 15 ten önce 90 kuruı temi• 
natını yatırarak makbuzu ile komisyona gelıtnler 3-3 

Karacabey Harası 
Direktörlüğünden : 

bir heladan ibaret 9-58 ge ağop ruetrukesi garben kum ise ilk ihaleden on beş 
niŞiik ve 9-88 de derinli· J sal cenuben yoi ile mahdut gün sonraki 15-10-935 Haranın ( 2ill5 ) kilo kıvırcık ve yarımkan 
ğinde olup bu ahşap .durun 286 metre murabbaı 177 li- salı günü saat 14 de yapı. yünleri satışı uzatılmıştır. isteklilerin 13 Eylül 
odalar dükkan ve müştemi- l ra kıymeti mukaddereli ar- lacaktır: fazla tavsildt iste- 935 tarihine nıüsadif cuma günü saat ı?) de 
ıAtımn tamamı 610 lira kıy· sanın tamamı olup bu dört . yenler gemlik sulh hukuk :ıo • I· . •) l . l' l b .. b -d- ı-
meti mukaddereH ve ham. 1 p~~ça emvali gayri menkule ı mahkem~si kalemine müra- te~nınat _arı) e )lr 1 ~t-~ ursa aytar mu ur u-
diye maha ilesinde şarkan muyavedeye çıkarılmıştır. caatları ·lliln olunur. ğune nıuracaatJarı d,ın olunur. 2- 2 

YurttşJ Hava tehlikesine karşı (tehlikeyi bilen üye) yazılınız! 



Sahife 5 Hakkın Sesi 

EV, DÜKKAN, BAHÇE, 
Koza hanında kapı yanında 1 Numarada 

ARSA, AL MAK VESATMAK 
EMLAK ACENTELiGl 

!±E 

iSTEYENLER 
Sebimli Türk komandit şirketine utraaan 

~ ~~ ~ ec ~ ~: .. ~~:ti~:~ (-}l ~}! (-:H ~:-fl (:·~ ~~ ~:~ ~: ~ ;;:_. 

i En nefis İpekliler j 
~ Sinan, Paskal ve büküm fabrikaları ! 

~ •• ····~ ~ i - ~ t iııek. Deşe~ koza alını salınu ! 
! toptaıı 1re perakeııde. ~ 
! Koza han No. ( 39 ) telefon ( 108 ) ;r: 
~~~~~~~~~~~~~a~ru~H~ 

liWiWllWl~MiiWi~~IWWl~~~~~l91\W·~~ı 

lıl:~IMJ İ 
Şekerleme fabrikası 1 

MamulAhnın sırf şekerdert olmak üzere yirmi dört cins yaş 1 
ve kuru meyvalardan mamul salon, Viyana. Bayan ve sütleme ı 
karamelA ve şekerlemeler şekerli kestane, ve meyvalar nefis 
cins Lokumlar Şurup, Reçeller meyvah badem fındık hindistan ~ 
cevizi Çukulatalar ve mevsiminde sırf şekerden mamul Tabın hel- ~ 
vası daha bir çok çeşitlerini muhterem müşterilerine tavsiye eder. le 

---------=---=.....;~-------------·------------------------------~-------------~ 
IRllllllil!lldlB~IYlllMHIBB~~~~B~~~~Rft~&~ 

r~~~I~~"":~'::~~ 

~ EMLAK ve EYTAM BANKASI f ~~ 
1 ~ 
~ Sermayesi 20,000,000 Türk Lirası ~:~ 
~ Merkezi Ankara: Şübeleri: İstanbul, lzmir, Bursa (+J 
~ Yeni yapı yapmak isteyenlere kısa ve uzun vadelerle ve çok ~~< 
~ ~lverişll ıartıarla ödünç para verir. Evlerinize bağladığımz para- (ti · 
~ ları yine işletmek için size fırsatlar hazırlar. Para biriktirmek ~t 
1 isteyen ailelerin ve !üccariarın yatıracakları paraları vadeli ve ~f 
1 Vadesiz kabul eder. iyi faiz verır. Tekaütlerin üç aylık maaşytrını ~ 
~ ehven bfr faizle ve kendilerini başkalarına ~~ 
~ yüksek faizler vermekten kurtarır. ~' 

~ Bursa Kozahan ~) 
~~- ~J 
~~~~~~~~~":~lit~~~"':"~~~~~ .. "':"~~~,,.-~, ~·- ~~-..-::~~~~~~::...tıı>!!J 

» 

İPEK ve BÜKÜM İPEGi 
FARİKATÖRÜ 

amımmını1 1ııınıııı1111ıııııııı111mıııım1rııımıııı1mıııııım~mımıı111ımıııımııırımıı11mıı11111ı~11ııınrm11m.m~mınmım11 
-=- .::! .. ıııııııı .. .. ıııııııı ••• ıılllllhı ... ııııııı ıı. :.ıı.wııı .... ıılllllıı •• ıı l lllllıı •• ıııu:~. ıtllllllı .. .ı1Hllll1ı. ~ .. 111111ıe.; .. 11111111 .. . ıdlllllı. :..ıcıı.: 

== ~ ~ 

i4 lşbankası kumbara ; 
ikramiyelerini 10,000 ; 
Liradan 20,000 liraya çıkararak 

Bir misli arhrdı. 

~//ı 

==:.: 

~~ 1 Nisan ve 1 birinci teşrinde verilen beşer bin 
e:~ liralık ikramiyelerden maada [ Şubat, Haziran, 
·~ Temmuz, Eylül ve Birinci Kilınun ) aylannın ilk 
=~ günlerinde kumbara sahipleri arasında çekile· 
=1 cek kuralarla ( Her biri ikişer bin liralık ) fev-

~ kaladde ikramiyeler veril_ecektir. =.; 
~~ == 
lg~ 



a UMO 
SALAHATTiN ZiYA ECZANESi 

Bu defa, Sıhat Eczanesi sahibi Sami Oza-

lJ· ~ I KATAG 
z o 

to 
P:l 
r 
lfl 

iP 

nın elite yeni bir şekilde ve fennin son te- -rı O il 
kimülitı dahilinde çalışmaya başlamıştır. ~ il 

' .. ,. ~. ~ .. . 

~ 1 her evde bir (KA. 1'AGRiP) 
@' llbulunursa o evde nezleye, soğuk 
z algınlığına karşı kuvvetli bir si- · 
O lahvardemektir. 
> 
~ il 

illiçlarını, billuu•a yerlerin- 1 ? 1 
~ · > il 

•••••••••••• 

den en taze ve ucuzcinsl11:rle edi 

nen bu eczane reçetelerinizi sür 2 il Alınız! daima 

F m K a at, kolaylık ve ucuzlukla başa- 'llııııııı. ~ 
~ 2.: 1 kullanınız. 

rır. 

-· · ~I · P• 1 Z ~ 1 Diğer bazı ilaçlar gibi mide
r izi bozmaz, kalbinizi yormaz. 

Her halde setbaşında Sala-

hattin Ziya eczanesine uğrama·. 

nız menf aatınız icabıdır. • 

~ . 
31: il le c:: • _, 

~ . 
A 1 

3: 
:s PJ • iS . -· :c m 
• 

En tesirli ve en kati ildçtır. 

iki tanelik kutııları 7 
kuruştıır . 

ı Her eczanede bulunur. 


