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Cumhuriyet 
alanı böyle mi 
kalacak? •.. 

Cumhuriyet alanımız yıl. 
l-rdanberi bir tilrlü hakiki 
•e esaslı biçimini alam adı. 
Henaen her yıl bir baıka 
ıekle sokulan ; hazan etrafına 
demtr parmaklıklı çiçek bah • 
çelerl yapılarak ; hazan da 
bu bahçelerdeki çiçekler kö
kOnden ı6külerek Ye de~ir 
Parmaklaklar yerinden kaldı
rılarak tilrlQ kallplara airen 
bu tüzel alan ıtmdi de harp 
tneydanlannda kazılan ıiper· 
ler ıibi delik deıtk edilHek 
YOz üsUioe bırakılmıı bir 
halde bulunuyor. Urayımız, 
leçeıılerde bu alanın alacalı 
~at,I ''idi bir proje ile onay. 
••11 ve bunun tçtn b6lçetfne 
tataıtaat da koymuıtu. Bu 
•Uretle bu ıüzel yurt itlni 
baıarmak ıerefi uray kurul· 
ta11111ızla tarbayımız Cemil 
61e Daıtp olmuıtu. 

Fakat o zaman yapılmaya 
h.ılanan alan; önce bu tah· 
•laat 1etmediflnden kaldı. 
Sollra ; yenl tahsl1&t için f ı; 
IEQrultayın üsnomal (fevkall
de) bir toplantı yapmasına 
1&,c1a, dayandı. Bu da ıöıte-
11,orclu ki : Şarbayım12 Ccmtl 
'ı bu ite ıerektlil kadar Ö· 

llean •ermlıtl. 
1- BuDa ratmen aradan ay-

r ıeçtt. Alan baılandıiı 
'•rde kaldı ve bunun proje· 
•1111 )'apan zat da devlet de
llalr yolları idaresine geçip 
ııtu. 

Şınadı, bllmt1oruz ne ola· 
C&lc ? ve urayımız bu alanı 
119 tekilde Ye ne zaman yap· 
tıracak ? Yalnız bizim gördn · 
:\lanoz Ye anladıiımız bir 

•ldkat ve durum vana 
od ' • Cumhuriyet alanının 
~arın alacalı ıeklin ; ulu1al 
•Jranalardakı ıaıterllere Ye 

toplantalara yetmemekte ol
clqludur. Nitekim evelki giln 
Bureanın kurtuluıunu kutla· 
lllalc ilzere toplanan halk ( bu 
•laııın proJeJe ıöre bahçe 
J'•Pılacak yerleri de dahil 
ol11ıa1ı lizere) her tarafını 
dolclurduiu halde yine kifi 
ıehne111ı1t1r • Bu da aösterl· 
)'or kı : Evveli Cumhuriyet 
•laıuauzın Jenl projesine ıöre 
bahçe Japılmıyacak yerleri 
~oplantılar için pek dardır. 

u bakınadan önce bu proje. 
ftfn delfıttrllaıesl ve babçttle· 
tin kaldıtılma11 bir zaruret 
•e Uıtlyaç olnauıtur. 

Soar•; balkın ulu1&l gös• 
terllerı ı,.. 
tı ._..n Jer h•zırlamak 
a '•Ja dGten btr 6dey oldu. 
.... 16re bu alanın bir in 

•••el ,_ 
il Japı1111a1a baılanması 

Zl•clır 8 b an 141. • u iti arla urayı· 
ti~ el il ; bllbaau ıehlr t ıle
cl Gzenıne ko1aaak yolun-
a Jorulnaak b 1 llnd l meden ıeceU ,.illa lzla çalıtan •Jın ıarba. 

Jet aal Cenan azden, Cumburt· 
'•an• :n•nın; Cumburl1et bay
Uın:~,:n •••el bltlrllmeıl için 
6Q•11aı. •mir vermesini 
~ dtlertz. Çcınkcı: Bu tı 
-- .:: tereflı ve ıöze 

ltldtr. 

-ı 
1 

Sahibi ve umumi Netriyat müdürü 
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Basıldıtı yer: Bursa [Bizim Matbaa 

Tanesi 60 Para 
[İlanlardan mesuliyet kabul edilmez) 
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Harp patladığı takdirde ••• 
Renkli ırklar Avrupaya olan inan

larını kaybedeceklerdir . 

Sağa ıola: 

35000 Baskı! •.. 
. .... 

Yurdun çok tanınmıı ve 
çok okunan gazetelerine yaz.ı 
yazan deierll kalemlerden 
bir çokları ; (Halk neden 
okumayor ? Halkımız ·okuma 
ihliyacmı neden duymıyor ? ) 
diye sızlanıp duruyorlar. 

Cenevrede yapılan dünkü Asamble toplantısı .. 
Cenevre 12 ( A. A. ) 
Uluslar soıyeteıi asam .. 

bleainln dünkü toplantısın· 
da l.ıg!ltere dıı bakanından 
sonra Habet , Avustralya , 
Macar, Norvtç, Avusturya, 
Felemenk, İsviçre delegele
leri ıöz alm11lard1r . Habeı 
delegesi ıimdihk anlaıama
mazhkta memleketinin du
rumunu anlatmıı ve Habe· 
ıtıtanınmemleketınninekono 
mtk ve finansal seviyesi
ni yükıeltecek her türlü 
teklıfi nazara itibara alaca
fmı kayt ederek Habeıia- • 
tana bir tahkik komisyonu
nun 1önderilme1inl iatemif 
ve esirclliitn kaldırılması 

için b'1y6k iılahat yapıl. 

makta olduiunu ve bir harp 
patladığı takdirde renkli ırk· 

}arın Avrupa medeniyetine 
olan lnanlarınını kayıp ede
ceklerini ıöylemfıUr ,, 

Avuıtralya delgeai meıe
lenln harpten ıonra barııı müt 
terek hareketlerle tutmak i
çin kurnlmuı olan uluslar sos 
yeteılne f amil olduAunu ıôy· 

lemtı Aıamblenln dikkııtin\ 

Uluslar sospete~i toplantı halinde ııe /Jlurahhasımız. 

ıllahıızlanma ve azmlıkların ı 
korunması meselesi üzerine 
çeken Macar delaeaı de ıllh 
huıuıunda hukuk mtiaavatının 
tatbikini ve daimi bir Azın· 

lıklar komisyonunun kurul
maaını l•temtıtir. 

Norveç deleeıl uluslar ıoı • 
yeteıinin harbin önüne geç
mek suretile bu günkü anla. 
ıamamazhia bir çare bulma· 

ıı lazım ieldiğini söylemlı, 
Avusturya delgesi de tam bir 
hukuk mGıavatı islemlttlr. 

Felemenk mümeaalli ile 
lıviçre dıı bakanı memleket
lerinin Uluelar sosyetesine 
baihlığmı teyU etmf ıler ve 
Qzerlerine dütecek mes'uliyeti 
almağa hazır olduklarını bil
dirmtılerdir . Müzakere yarın 
devam edecektir . 

(Basılan eserler, kitap ev-

lerinin vitrinlerinde örümcek 
ağları ve toz yıgınları araaın• 
da bogulup kalmıılardar. İı· 
tanbul gazetelerinin en kaba 
dayıları bile ancak JO-JS 
bin arasında baskı yapıyorlar. 
Bu baskı 18 milyonluk bir 
kütle heaabma çok az deitl· 
midir?) diyenlerimize de rast. 
!anmaktadır. Yurdun ıelihtyeı 
sahibi üıtat kalemleri önemle 
ele aldıkları bu muelenin 
bütOn ıebeplerinl inceden 
inceye araıllrmaya çalıııyor. 

lar. Böyle bir zamanda ıeh· 

rlmlzde çıkan ıazetelerden 
biri bntnn bu kalem sahiple· 
rlnin bu yoldaki iddialarını 

bile alt edecek ve çürGtecek 
(l) tekilde ortaya atılmıı ve 
35000 baskı yaptıf11n llert 

-----------------------------------------------------

sürerek kendi kendine övün· 

meye baılamıı... Bu zülGrt 
teselliıine doirusu cliyecell· 
mlz yok... Acunda kendlıine 

palavrayı ıerbet edinenler 
k e n d ı ı ı gibi karıııın
dakinl da aldattım ve inan• 
dırdım (!) ıanır. Bize kalır•: 

1 pek çili timiz için •.• 

Kondisyon 
aletleri geldi .• 

lpelcçillğimlzln tam bir 

lnktıafa kavuıması için geçen 
yıl ticaret odamızın ve ilgili· 

lerin verdiği karar üzerine 
odanan satın aldıiı kondisyon 

makineleri Avrupadan gel· 
mittir. Ökonomt bakanhiı 
kondisyon iıletmeıi için bir 

Talimatname haaırlıyan 
Eaıtitü direktörü 

talimatname ba:ıırlanmaaım 
ipekçilik en•Utüıü direktörlü
lilne blldlrmtıttr. Enlstü dl· 

ukt6rCl Tabir Ertuirul bu 
talimatnameyi hazırlamak için 
eveli Anupadan bu ite ait 

talimatnameler getlrtmiı ve 
bunları dilimize çevlrmlıtir. 
Bundan sonra Enıtltü direktö· 

rü, Borsa komiseri ile alaka· 
dar tectmerlerden mürekkep 
bir komlıyoo kurularak Uca. 
ret odaıında çalaımaya batla · 

mııtar. Bu komlıyon Enıtltü I 
m6dilrü Tabir Ertuğrulun 1 
AYrupadan retirttiğl talimat· 

1 
nameleri eaaı tutarak memle
k.Umlu a1pa ııktl• bir 

At;tü;k~,, 8~;~~ 
sanın şükranı 0 
Kurtuluı bayramından O 

O ötürü Şarbay ve Parti ta· ı 
O rafından Ata Türk'le İı· O 

met lnönüne ve Mareıal 6 
Fevziye Kamutay Baıka- 0 
nına Parti genel Sekret. t 
erliğine Burıa'hların Şnk

ranını bildiren tel yazıla· 
rı çekilmlıtir. Atatürk'e 

O çekilen tel yaz111nı koyu-
yoruz. G 

O "Yüce öoderliğinizle E-
0 gemenlik savaıında ordu-
1 )aranızın büyük utkusu ıo- i 
: nuncu olarak düımandao 

kurtulan Bursalılar bu gÜ· 

nnn önemini bilerek kı· o 
a vançla kutlulaıken Ulu 0 

varlığinıza en derin haf· U 
o larla sarılı olduklarını say· e 
O gılarımla bıldlrirlm. 
O Şarbay 
O Cemil Öz , 
~ ~~ ..L..6ı. ..4_~...ıAıı.......ı..L.~\ 

~ • .. • ' '·:-..-:. • ... ;. " 1 ~ ~· : : 

Son 
telgraflar 
2 nci Yüzde 

talimatname bazarlamaktadır. 
Bu çalıımanın ıonuncu öko · 
noml bakanbjına bildirile
cektir. Ayrıca bakanlak bir 
de kondlıyon itlerine alt 
proje ile bu mGelHHllln ...... llt:•""'~~~ 

Saylav/arımız 
Şehrimize gelen sayın 

Bursa aaylavlarmdan Fatin, 
Galip, ve Sadettin Ferit dün 
Orhanellye giderek halkla 
temas etmif ler ve akıama 

dönmüılerdlr. 

Saylavlarımız Eaat ve 
Muıtaf a Fehmi de dün öğle· 
den sonra dağ kulübü genel 
sekreteri arkadaıımız Musa 
Ataıla Uludağ& çıkarak dağ· 
cılara alt tesisata ve yeni 
yapılm~kta olan kayakcılar 

evini görmüıler ve akoama 
ıehre dönmüılerdlr. 

& -

Memleketin sosyal derdlertn
den çok 6nemllıl olan bu 
okuma iti mevzuu etrafında 
kalem yürütmek isteyen her 
hangi bir yazıcı için okuyu. 
cularını aldatmak kadar !feci 
bir ıey olamaz. Bunu bile 
bile yapmak cesaretini g6ıte· 
renler iıe ıayın okuyuculara 
kartı -Bilmem ne diye1Jm
bir nevi aaygı11zlık yapmıı 
olmazlar mı acaba ? 

ACEM KILICI 

.. Türk Dili bayramı 
. b-~ 

Geçen Dil kuıaltayında yüce ander Atatürk 
26 Eylül 1 ü35 perıembe laıma vaıataıı olan dilin, 'er 

ıünü Tnrkiyede dil bayramı· yOzilndekl k6ltnr dillerin kay-
nın yıl dönümüdür. Bu bay· nalı olduiu bugün artık rGn 
ramı hazırlayan Türk dlll •ibi açıla çıkmıı llmif bir 
tetkik cemiyeti genlt mikyas· gerçektir. Bu bakımdan oldu-
ta bir tören proıramı hazır· lu kadar bu gerçefln yayımı 
lamıştır. Bu porgam içinde . 
0 ıon yurtta çıkan ıazetele· içan de büt6n yurttaılaran el 
rln yazılar1nı ıade, güzel ve ve amaç birlliile çahımaları 
anleıılır TOrkçe ile yazmala- ulusal bir ödev olmuıtur. O 
rı d• bOylk bir yer almııtır. ı ,an HalkeYimlzde de bir tören 

Tlrlc ul•a ua11nda •• 1•pıh11111D1 dllw. 



batında 

iki cocuk , 

Yeni Uludağ yolu 
Çeklrıeden doiruca Ulu

dala çıkacak olan yeni Ulu· 
dal yolunda faaliyetle ç11.h· 
ıılmaya bıılanmııtır. 

bozuk ekmekler 

Yeni sokak 
lambaları 

Uray; ıehir ıokaklarindan 
elektrlkıtz olanlara 308 yeni 
lamba talnlmaıını onaylamıı· 
tır. 

Kır bekcilerinden Mevlıl

dun bir batında iki çocuiu 
elan,.,. selmlıtlr. Yuıuf Kenanla Nu1ret ve 

Oıman tımtndekı fınncılar Ura Y gazinosu 
B k k k 

" 
d ki Uray ıızlnoıuna eklenti· Ura1; bu çocuklara bakı· ozu e mP. çı ar ı arı 

fçln haklarında takibat yapıl- metine karar verilen taraçada 
labllmeal için ayda bu alle1e mıı, ekmekleri imha olun· J~pılacak camekan için gere .. 
Oçer lira Yerllmeılnl onayla· ı muı ye 25 er lira para ceza· ken tahılubn verilmesi kabul 
mııtır. _..;..•_•n_a_.;;ç_ar...;p_ıl_m_•.;.tl_ar_d_ır_. _____ e_d_ıım_ıı_tt_r. ______ _ 

Bir Türk Robensonu Böyle değil mi ? 

Zabıta 
Abulyont göliindeki Adada yalnız Vakalarını 
bafına yafayan Naille millıikat y azmıyacak 
Adaya nasll ~i.ttim. Türk Robe~s_?n~ nasd . mıyız! 

hayat geç1rıyor? ve neler duşunuyor. 
-3- Yazan MUSA ATAŞ 

Bunadanberl epeyce yo
ralmuttum. Sandal1e1e otu· 
rurkea 16rdGlilm manzara 
bitin rorrunlutumu alacak 
kadar ııtrane ve enfesti. Yem 
Jetti 7aprakla aıaçların btr
blrlerlle kucalda .. rak ördOk· 
lerl cleblizlerclen Abulyont 
16llaGD durpn ve maımavl 
aaluı 16r1DG7or. Usaktakl 
la11lu tıpkı bGyük adanın 
çambklarınclan seyredilen 
letaabulaa panoramtk manza. 
rumı aadar17ordu. Şu farkla 
.. : oruı mMldındu. Burası 
... ece tabii ••• 

TGrk Robemonu biraa 
10Dra bana bOyükce bir len
lerla içinde keıllmlı Hpara 
bir karpula, ıelltl ıtızel 
atetcle k\zartdmıı bir kilo 
alarlaııncla, kocaman kılçık

larlle bir kuzu ıa•deıt kadar 
iri bir tatla ıu bahtı ıeUrdi. 

- BaJmUD adamın mah 
mllertdlr ! Dedi. Bu ıefer de 
11191Ya aıaçlannın bulundula 
tarafa plerek tacir toplayıp 
ptlrclt. Omrilmde bu kadar 
tatlı brpas ıedlllml hatırla
•10ram. Balıktan alamadım. 
ÇtblkG: Goneı, aalara11keblr
clekl sibl HJnlmizl pl1lrj7or
cla. Ba1Naile: 

- Burada hep böyle teJ· 
ler mi Jenlalz? oı,e ıordum. 

- EYet hemen temamen 
tallll ııdalan Jfrlm. Babkcalar 

··- aatad• weçerlerken 
.._ birer balık atarlar. Ek. 
tllba .-..1er1, qaçlana nr· 
clfll _,..._n Jlrtaı. Etı biç 
1.-k Mı•••· Nadirea de 
AWJ•t klıta•• enak 
pUrttrlm. 

- Aclacla ralnız ,.,...k. 
t• karlunarorm111ms ? 
-Niçin korkayım. Evvela bu
rada bana zarar Yerecek vah. 
şi hayvan yok. Gölün buz 
tuttuğu günlerde karşıki dağ
lardan bir tek çakal ada ya 
geçmişti. İşte hepsi o kadar. 
Cakar almaz bir çiftem var. 
Onuda, tavuklarımı kapmağa 
gelen kartallara karşı kulla
nınm. Adada yalnız iki tav
pndln başka yabani hayvan 
yok. onlarda çift olmadıkla
nndan Oremiyorlar galiba ..• 
-A'ftlllk yapıyormusimuz? 

-Bana düşmanlık y.ıpan bir 
hayvana karşı belki ... Fakat 
adada, hele şen ve şakrak ar
kadaşlarıma, irili ufaklı güzel 
kuşlara karşı ateş etmek şöyle 
dursun onlara yan bakmak 
bile içimi sızlatır. Bakın size 
giivercihlerimden birini ça~ı
rayım: 

-Derviş Mehmet gel yJvı·ııın 
gel! gel! ! .. tlcrdemez Bay l\ni
lin eline bir güvercin kon<lıı. 
Ele avuca sı~mıyan bu se
vimli ve munis mahluk bütün 
bir teslimiyetle Robensonuo 
elinde kımıldamadan kendi~ini 

okşatmağa terk etmişti. 
-Gü,'ercinin adını neden der
viş Mchmei koydunuz ! 

-Sade onnn değil hütiln hay
vanlarımın 'j imlerj insan isim
leridir. Mesel~: horoz11m11n 
dingil Alidir. Tavııklarımcf:ın 
birinin ki keleş Fatma, ütc
kiuinde bayan Ayşedir. Bu 
güvercine neden derviş Meh
met adı verdim bilirmisiniz? 
Bir gün şıı n~acın dalına ko
narak aç kaldığını bana an
latmak ister ğibı [ Hrı Hu! Hu 
Hu! ) diye b:ığ'myordu. Ken
disine cevap verdim. ( sen 
dervişmisin ayol, neden bövle 
bağırıp dım1yorsım ? Bu dı1n
yada lıeı kes alnının teriyle 
çalışıp kazanmak mecburiye
tindedir. git sende kendine bir 
parça yem ara ... bu devirde 
dervişlik sokmeı arı ık.! dedim 
Zavallı derviş hu sözlerimi 
anladı ve yemini aram:ığa gilli. 
İste o günden heri gfıvercinin 
adı derviş kaldı. bazı köpeği
me seslenirim. 

- Pehlivan git hak bakalım 
adada kimse varmı~ .derim. 
karclbaşım hn emrimi alır al
maz gider bütün ada1ı dolaşıp 
gelir. ve bana bir şey olma
dığını haber verir. 

••• 
Robensonun ikram ettiği 

yemişler çoktan bitmişti. iki
şer bardak buz gibi fakat hol 
kireçli kuyu suyunu göğdemi
ze indird1kten S()nra: 

Şu kilise harabelerini· ve 
yattığınız yeri gezebilirmiyiz? 
dedim. 

Hay hay! buyurun köre· 

ArkadaıHnız Musa Ataı: 
geçenlerde bu bahıe tema1 
etmlı ve alelade zabıta vaka· 
lan için lıbayhk makamının 
aık ıık rahallız edtlmeıinln 
doiru olmıyacafına tıarel el· 
mitti. 

Aradan ~peyce bir zaman 
gaçmlı olmaıına ratme 1 ıa• 
aetelerlmiade hemem hemen 
hiç bir zabıta vakasına rasgel
mediltmize ıöre artık bu ha. 
berlerln yazılamıyacafı bak. 
kında bir kararın tatbik edil· 
mekte bulunduiuna zahlp o· 
luyoruz. Eler böyle lae mat• 
buat kaaO..Ua~ bu 7olde Itır 
madde ko~ulmuı olmaıı, , • 
bundan da bizim haberimizin 
olmamaıı llzım gelmektedir. 
Musa Ataı arkaclaıımızın , çok 
hakh olarak ortaya koydufu 
bu meı'ele üzerine ıeçenlerde 
bir milnaaebetle yanında top. 
lani:lılımız Sayın llba11mız 
Şefik Soyer; bütOn haberlerin 
llbaylakça ve her zaman Ye· 
rlleblleceflnl vad etmek ıu
retlle p6yle bir ıeyln olmıya. 
caflnı ıarahatle lfabe buyur. 
muılardı. Llklc; geçen •ayı. 
mıade da yazdılımız ıtbı çar
ıı ortaıında yakalanan birinin 
adını ve ne için yakalandıfını 
öirenmele ıtden bir arkadı. 
daıımız; yarilbaydan bunu 
sormuı fakat yakalananın ne 
adını ne de niçin yakalandı
flnı &frenebllmtıUr. 

Bu vaziyet de gaaterlyor kı: 
llbayhk bu ıtbl alelade; ve 
llbaybiın çok Cinemli diler 
lılerl 1anında teferrüatta ka-
lan vakacılıldarla meıgul <ıla· 
maz ve bunları ı•zetecllere 
btldlrecellz [diye elbette ha· 
tırda tutamaz. 

Her ıebirde ve her yerde 
b6yle ufak tefek zabtta va
kalarının poltıten abnmaaı bir 
teamGlken bunun Buna' da 
b6 yle olm• ma11na ne bir se. 
bep balabllJJoruz, nede baıka 
bir hikmet... bCiyle deltlml ? 

lim! cevabını veren Bay Nail, 
bir tarzan ç~vikliğile yerinrlrn 
sıçradı Geniş bir kapıdan 
met mer doşeli, üstü açık bir 
yere girdik. Burası yıkılmış 
bir m:ınaslır ın ibadet salonu 
idi. Papaslarm vaız yerini bir 
clivarla bölen Bay Nail bura
aını kendisi için etki dervit le· 

Son 
Telgraflar 

Harbe girişen 
Tarafa ceza 
verilecek •.. 

Paris 12 ( A. A . ) Cenev
re'den bildirildiğine ğöre iki 
taraftan biri Uluslar sosyete
sinin kararına baş eğmezde 
harbe ğirişecek olursa Pakbn 
( 16 ) ıncı maddesin:le göste
rilen Ekonomik ve Finansal 
cezalara çarptırılacaktır. 

Baraşa gücü yetmeyen 
Komite 

Cenevre 12 ( A. A. ) la· 
val'de yarın sCSylevini verecek· 
tir. Bu ana kadar iki tarafı 
barıştırmaya gücll yetmiyen 
beşler komİtf si CD y~anm:ık il• 
zere Konseye bir rapor vere· 
cektir. 

f ransız gazeteleri 
Alk şl&yorlar .. 

Paris 12 ( A. A. ) Fransız 
gazeteleri ve bilhuaa Sol par· 
ti organları Cenevre AndJq
masmın tatbiki hakkındaki bu 
sarih kararı alkışlamakta yal
nız Avrupa'da buna benzer bir 
durum olduğu zamanda ingil· 
terenin ayni fikirleri mOdafaa 
edeceiinden emin bulunmak 
arzusunu göstermektedir. 

izmir panayır1 dün 
ilapandt 

lzmlr 12 (A. A)- Anı 
ulusal lzmlr panayırı dGn ıece 
kapanmıı ve bu münaıebetle 
panayır komitesi tarafından 

300kltilik bir t6len verllmlıtlr. 

--75-

.. Laval'in 
Konuşması ••• 

Cenevre 12 ( A. A. ) DliD 
Lival ile lngiliz dış bakam 
uzun uzadıya bir konuıma 
yapmışlardır. Bu konUfJD&da 
Habeş anlapmamazhğ'ı ile be· 
raber Ha va, tuna, ve doju 
paktJarımn imzalanmasile ta• 
ıarlanan 3 Şubat lnjiiiz Fran
sız konferansında görüıiilen 
Avruba barıp ile ilgili mese· 
le de mevzuu babs olmuttur. 

Sovyet Rusyada 
Manevralar .. 

Ktyef 12 (A. A)- SoYJel 
Ruıyada yapılacak SClel ma· 
navralarda bulunmaK (lzere 
Fransız, ltalyan Ye Çekoıli
vakya Süel ıakıtları Ktyefe 
ıelmtılerdir. 

Romada fena tesir 
yapan söylev .. 

Roma 12 (A. A)- lnallıa 
dıı bakanının söylevi Roma· 
da çok fena bir tesir yapmıı. 
tır. Gazrteler söylevbı :ralnıs 
küçük bir hülisaıını yazmak· 
la iktifa etmektedirler. 

lngilterede dış bakana 
itimat .. 

Londra 12 (Ar A)- Lutt 
corc bOtGn memleketin buU 
farkı olmak11zın dıı bakanına 
itimat ettlllnl, ulnalar IOIJ• 
teıi paktenl tatbik ettirmek 
kararında bGk6mete arka 
olacatını 161leml1tır. 

- rn= e 

Bursa Sanat mektebi 
DirektörliJğünden : 

Okulumuzda yapılacak tamirat ve inşaat 
gazetenizin 4ı - 9 - 935 günlü ve 427 sayısında 
1 N - 9 - 9Ja pazar günü ihale olunacağı ilan 
edilmektedir . pazar günü tatil olduğu cihetle 
Bu ihalenin 16 - 9 - 93ö pazartesi günü ola. 
ra k ilk çıkacak nushalarınızla tashihen ilAn 
0

1unur. t-3 

r;n çilhanelcr ı gibi karanlık 
bi ı oda yapmıştı. 

- Biraz param olursa hu 
rul::betli yerden kıırllılaca~ım . 
Şurada gôliin kenarınd~ ken
dime Robensonvari bir kntbe 
yaptıra~ağım. Çünkü: Kış 

günlerinde hu kar:ınlık odada 
çok canım sıkılıyor, günlerim 
hep kitap okumakla geçiyor. 
Y:ızın <lış1r<la, gürdliğimüz 

dfızlfıkte yatıyorum. [~öpeğim 
de b § on metre yanımda 
yrıtıyor. 

Karanlık odanın içinde bir 
portatif kır yola var. DiYarda 
bir gu laınb:ısı a~ıli .. 'faşlaı·· 
dan üriılıniış hir dolaLa bir 
çok kitap istif edılmi~. Divar
da bir çirte tiifenği duruyor, 
daracık bir delikten içeri bir 
parç.a aydınlık sızıyor. 

lıte TCirk Robeosooliowı 

- Z: --,..-

Bizim Basımevl 
SOr'at, Zarafet, temldtk, 
Adreı: 

Bursa Defterdarlık 
Arkasında No 22 
Telefon No 130 

Diı Tabibi 

E~ip Rüştü 
Bursa-Setbafı 

otnrrlıığıı odanın kadavrası 
bundan ibaret •.• 

Kendisi de : 
- Bu biraz sefil hayat •• 

Diyor.. Oda da çok durama
dık. Tekrar dışarı çıkarak 
hizanslılard:ın kalma yıkık 
divarları gezdik. Yine konu
§uyoruz. 

Kaç ya§ındasınız 1 
•Daha 
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Bursa tapu ida
resinden: 

Bursanın Sarınca 
süngur durağının kuf e 
ciler girenıecinde sağı 
mukaddema Veysi za
de şimdi Kamil ve Ha
san solu mukaddema 
kuf eci Ahmet simdi ü . 
leyman ve :hissedar]aJı 

s 
Hakkın Sesi 

Bursa P. T. T. Baş 
dürl ·· ğünden: 

•• -
Eksiltmede olan Bursa Yalova ve Bursa Ür· 

haneli posta sürücüklerine sunulan Ya1ovanın 
140 Orhane1inin 40 lira peyleri tam değer gö· 
rülmediğinden !J-9-935 tarihinden itibaren 
on gün daha uzatılmıştır. 

Eylülün 19 uncu perşembe günü saat 1 ö da 
ihalesi icra kılınacağından talip olanların Ya- · 
lova için 180 Orhaneli için ~36 lira muvakkat 
teminatı getirmek suretile P. T. T. Başn1üdür ... 
Jüğünde ki kon1isyona müracaat etmeleri iUın 
oluuur. 

-

~ 
Aflitfl<tzaı•ı Eıııııi)rcf. 

Bıııı.k<ısı 

TüRK ANONiM ŞiRKETİ 
Merkezi Adapazarı. Şubeleri Bursa, İnegöl, ve 

Türkiyenin başlıca şehirlerinde muhabirleri vardır. 
Bursa Şubesi : Kozahan üst kat No. ( 101 ) 
Telefon No. 158 her nevi banka muamelatı yapar . 

Tasarruf kumbaraları, vadeli vadesiz tevdiat kabul 
eder Türkiye dahilinde senet tahsilatı deruhte edilir. • 

. ~ an ~tin uuuauu u . 

arkası han önü yol ile 
çevrili dükkan Ahmet 
oğlu hacı Alinin Eylül 
90 günlemeçli evkaf 
temessükile tasarruf un 
da iken ölmesile vere
sesine intikal ve satışı 
talep edilmik ve tapu 
kaydioin de bulunama 
ınış oldugundan tasar· 
ruf unun tahkiki icin 
20-9-93?> gününe mü 
sadif cuma günü ma
halline memur gönde
rileceğinden işbu dük
kanda alakası bulunan 
lar var ise tarih ilan· 
dan itibaren on gün 
zarfında ellerindeki hel 
geler ile tapu idaresine 
ve yahut mahallinde 
bulunacak memura mü 
rncaat eylemeleri ilan 
olunur. 

Karacabey Merinos yetiştirme 
l 
· Bursatapu Bursa tapusundan. 

Haticenin babasından kal~ 
mak suretile biUl senet 
uhdesinde bulunduğundan 
bahsile teselli talep edilmiş 

Bursa S. hukuk 
mahkemesi: 
935-2768 Bursada pa
şa mahallesir.de otu
ran türkistanlı ölü mah 
dum oğlu küçük Tur-
gunun velisi olmadığın 
dan işlerini görnıeğe 
kardası mansur vasi • 
tayin olunduğu ilan 
olunur. 

'. . . ·.::-. 

Bursa tapu 
idaresinden 

Bursanın Dobruca köyü· 
nün kara oğlan namı fesha
ne mevkiinde şarkan su har 
kı garben Emin oğlu Mus. 
tafa şlmaten kurbanlı oğlu 
Mustafa cenuben Recep ile 
çevrili bahça Hüseyin kızı 

Bursanın Leylek pınarı 
llltvklinde Hasan oğlu Os· 
nıanın senetsiz tssarruf ey
şarkan, gnrben, cenuben yol 
Şimaten boşnak Haydar ve
resesile mahdut bir bahçesi 
325 senesinde ölmesile mi-

Çifltliği Müdürlüğünden: 
Acık eksiltme sureti le eksiltnıe ihinı 

- Karacabey Harasında 1\1ütt'şekkil n1eri
nos Yetiştirme çıftliğinin Hıra dahilinde gös
tereceği yerde beheri 31 ~ lira 48 kuruş'uk in 
del keşifli üç koyun banyosu İıış:ısı açık eksilt
me sureti1e eksi.itmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme günü 26-EyJül 9:35 çarşaınba 
günü saat 15 de Karacabey harasında yapı 
lacaktır. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrak şunfardır. 
A -Mali şartname. 
B-Fenni » 
C - Nafia şerait umu111iyesi. 
D-Proj~. 
İsteyenler hu evrakı Karacabey Harasında 

Merinos yetiştirme çifltliği müdür1üğünden 
alacaklardır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için yüzde yedi 
buçuk muvakkat teminat vereceklerdir. 

?> - İsteklilerin ( 2490) nun1aralı kanun ta-
rifatı dahilinde şeraiti umumiyeyi haiz olma· 
]arı iUtn olunur. ·ı -'~ 

As. Sa. Al. Komisyonundan: 
Yün Çorap 

Üçbin çift yün çorap satın alınacaktır. talı· 
min edilen bedeJi 1200 liradır. şartnamesi ve nu 
munesi SA. AL. komisyonuudadır. eksiltme 2•) 
eylül 9:i5 cuma günü saat J 5 te tophanede As. 
Sa. Al, komisyonu binasında olacaktır. eksi]t
me açık olarak yapılacaktır. muvakkat temi-
nat 90 liradır. 3 - 3 

Yemeni § 
2a00 lirallk venıeni satın alınacaktır. Tah .. 

~ 

min edilen bedeli beher çifti 1?>5 kuruştur. şart 
nan1esi ve numunesi Sa. AI. komisyonundadır. 
Eksiltme 19 - eylül - 935 perşembe günü saat 15 
te tophanede As Sa. A1. komısyonu binasında 
olacaktır. Eksiltme açık olarak yapılacaktır. 

1 muvakkat teminatı 187 lira ~O kuruştur. 3 - 3 

. . . .... \ ' . . .• . . ' . '! ~ . . . . x - ' ; ...... 

rası oğlu Yusufa kaldığı ve '. ~ft~dub :;Iui~~~ ~~ ,. fb. ~ fb. FJJ.~!17. .. ~ .. :b .. ~.~ ·~\ ~~f~ 
Yusuf da lntikalen senet al - fMılllll ilmfiM fi)fi 00 rtaiAira~ l'il!?'ıi ~ 
tnak üzere müracaat bulun- •lal ~ 
duğundan bu bahçe ile ta· = 20 ilkteşı•iıı Jl<lZ(ll,. 
sarruf hakkında alAkası o- *8 
•a_nıa~ın uan tarihinden on • Geııcl N İİ{•ııs Sa)rll)) 1 113< 
Qun ıçinde tapu müdürlügü· ~ ~ 
ne istida ile ve yahllt 13·9 ~ Bütün Ulusal kuvvetlerin Mayna ığı Eae 
935 günıemeçu cuma günü oaa N u·· ~ 
Yerinde soruşturmağa gele- = F U S T U R · 
~~~r~'~ı~n ~f.:~~~ müraca- : .,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ 

idaresinden 
Küçük Balıklı kö

yünün köy kenarı mev 
kiindc şarkan Eama 
garben İsa oğlu L\1ah
ınut şimalen kendi evi 
cenuben Nebive ile çev 

ol 

r i li 20;) ınetro murab-
baı bahçe İsmail Hak· 
kı vakfından olarak 
evkaf idaresince bilmü 
za yede Manastırlı Ya
şar oğlu ken1ale satıl
mış olduğundan tesçili 
istenilmiş ve tapu kay 
dı da bulunaman11 ş ol
duğundan tasarrufu. 
nun tahkiki ıçi n 22 -- n 
0~{5 gününe müsadif 
pazar günü n1ahallioe 

l memur gönderileceğin 
den bu bahcede ah\ka
sı olanlar var ise tari · 
hi ilanından itibarenon 
gün zarfında tapu ida 
resine ve yahut mahal 
linde bulunacak n1enıu 
ra ellerindeki belgeler 
ile birlikte müracaat 
eylemeleri ilftn olunur. 

§ 
935 -27lı8 Eşrefiler 

mahallesinden ölen buz 
cu Rauf un küçük oğlu 
ihsan• n velisi olmadı · 
ğından küçüğün işleri
ni görıneğe halası Ne · 
cibe ikbali tecdiden va 
si tayin olunduğu ilan 
olunur. 

Kayıp senet 
935 yılı yedinci ayının 

24 ünde Kayanda bakkal ve 
tuzcu lıhak Ülküre elli lira 
emanet bıraktım. Bu paraya 
mukabil bir senet aldım. Bu 
senedi kaybettim. Kim bulur 
ve getirirse mutebe.- değildir. 
Ben paramı l O Eylülda aldım. 

Rizeli Demirci oflu 
iDRiS 

ve tapuca kaydıda buluna· 
mamış olduğundan tasarru
funun tahkiki için 13-9-935 
gününe müsadif cuma günü 
mahalline memur gönderi· 
ıeceğinden bu bahçede alA· 
kası olanlar varsa ilan ta· 
ribinden itibaren 10 gün 
zarfında tapu idaresine ve 
yahut mahallinde bulunacak 
memura müracaat eyleme
ıeri ilAn olunur. 

§ 
Bursanın ağaççalar çar· 

şısında kain ve sağı Meh· 
solu ve önü yol arkası İb. 
rahimle çevrili haremeynı 
muhteremeyn gediklerinden 
doğramacı gecıiğinin nısfile 
zemininin 9 paydan 7 payı· 
nın nısfı evrakı Müsbitesi 
mevcut ve kaydı yamk tem 
muz 337 tarih ve il ve 12 
sayılı belgelerlle Mustafa 
oğlu fHbelf Mehmedin 3-3 
~jl gününde ölmesile vere
sesi adlarına tesçlli isten
miş oiduğundan işbu gayri 
menkulde al4kası olanlar 
varsa iHln tarihinde itibaren 
ıo gün zarfında ellerindeki 
belgelerile nıaan tapu ida· 
resine müracaatları ilAn 
olunur. 

Gemliğin kurşunlu kö. 
yünden Murteza oğlu Arifin 
Gencali köyünden Şerif kı
zı Emine aleyhine açtılJı 
boşanma davası sununda: 
Davalı Emine evini terket· 
tiği ve mahkemece yapllan 
ihtarata rağmen evine dön. 
mediği ve kocasına sü'i mu 
amelede bulunduğu ve şu 
suretle birliğin devamına 
imkan olmadığina mahke
mece kanaat hasıl olduğun
dan kanun medeninin 132 el 
maddesine göre boşanmala· 
rına 11e 142 nci maddesine 
göre de davalının bir sene 
müddetle evlenmemesine 
temyizi kabil olmak üzere 
mahkemeden verilen 19- 1 t 
934 tarih ve 162- 196 numa 
ralı ilAmın tebliği sırasın· 

da davalının kurşunluda ki 
ikametgAhını terk ederek 
nerede bulunduğu belli O!• 
madığı köy muhtarı ve mu· 
başirin şerhinden anlaşıldı
ğmdan ilanen tebligat icra· 
sına tenzil kılınmakla dava 
cı Arifin tarihi ilandan iti
baren on beş gün içinde 
temyiz etmesi etmediği tak 
dirde hükmün katileşeceği 
tebliğ makıımına UAnolunur. 
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Alınız! daima 

• 1 •• 

kullanınız. 

Diğer bazı ilaçlar gibi mide
nizi bozmaz, kalbinizi yormaz. 

En tesirli ve en kati ilactır. 
' " .. 

iki taııelik.'kııtı~ aı·ı 7 .5 
l 

kııı·ıışt 111°. j 

ffeı• CCZ«lllCllC Jııı liüD ıı~. 

iP 

f 

u günün en mükemmel baş, 
diş ağrıları ve nezle ilacıdır~ -

her evde bir (KA'"l1A(;RiP) 
bulıınuJ"'Sa o evde nezleye, soğuk 
algınlığına karşı kuvvetli bir si
lah var demektir. 

' 

ii lşbankası k mbaıra r -:;-~ , •= 
ii ikramiyele · · 1 , O t; 
I~ Liradan 20,000 liraya çıkaraı:ak ~ ~= 
~~ =~ 

'! ~..:Si!!f •= s· c ı· d ~=-= g~ ır mns t r ı. '= == =-= 
~= == 
~~ ~ 

1 Nisan ve 1 birinci teşrinde verilen beşer bin · -
liralık ikramiyelerden maada (Şubat, Haziran, 
Temmuz, Eylül ve Birinci Kanun) o:-;:arının ilk 
günlerinde kumbara sahipleri arasında çekile
cek kuralarla ( Her biri ikişer bin liralık ) fev
kaladde ikramiyeler verilecektir. 
Bu ikramiyeli kuralara iştirak ,için de kumbara 
sahiplerinin asgari 25 ika biriktirmiş olmaları 
lazımdır. 

.. . ... ,. ·.·. . " ~ 


