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C. H. Partisinin 
Yeni başarıları 

Curnhurlyet Halk Pattisi v: onun yüce baıkanı Ata
lurlc bize ne söylediyse gü-

01 ünde baıardı. 1ıte demiryol· 
arı aü - d 

a nun e ve hatta günün· 
den -

l once gidecekleri yer le re 
u aıtı. Bu cumhuriyc t bayra -
lllında A k . n ara - Kayseri de-
:ıryolu üzerir.deki ırmak 

dur~gtndan karadeniz luy1sın· 
akı F·ı 1 Yos iskelesine kadar 

Yl apılan büyük demir yolu açı 
acaktır z ld ~ 

linin taı' k .~n~u- bagın ve Ereg
. omuru u demiryolu 
ıle An d l a 0 unun ortes•na taşı-
nacak \re fabrikalarımız bu 
nunla itleyttc k - - -e , gucumuz yet-
tıkç~, geçimimiz yükseldikçe 
evlerimiz .ıe bu ko'' .. .. k 

·'1 muru ya a· 
c11ğız . 

Gene bu cumhuriyrt bay-
~flmında Adıınadan bir nz 
otcde f' · eyzı Pll§<ı durogından 

bnılayarak Malatyadan, Ela· 
2izden ı;- id 1 ~rgan en geçer~k 

Diyarıhekire ulaıan demir 
Yolu da f ı -B t emege açılacaktır. 

u yol doğu Anadoluaunun 
güneytni Anadolunun göbeğine. 
bağlayan ve Erganideki bakır 
rnadenlerloi taııyacak olan 
derniryoludur. ı 

Ondan baıka cumhurlye· 
tio Yeni yapmaia baıladığı 
Afyon - Antalya demfryolu• 
nun İıparta kısmı açılacaktır. 
Bu yol. üzerinde yapı kısa 
2:.aınanda bitecek Akdeniz kı· 
Yııındakl güzel kasabamız 
Antalya karadan demirle bağ· 
lanac,ktır. 

C. H. Partisinin amacı her 
feyden önce köylüyü, çif çiyi 
korumaktır. Adı üstünde halk 
Paruıı .. İıte bunun için devlc.t 
b" "k uyu fabrikalar yaptırmaya 
baıladı. Bunlardan Kayseri 
bü "k yu dokuma fabrikası 
açıldı G .. d-. ece gun uz çalııa· 

cak, 4500 Türk genci iıçi 
olarak k çil para azanacak, çift-
b· er Pamuk yelittirmek için 
ırbirlerile yarıı edecek ve 

Yurdun böylelikle " - - -ı cek y ;,UZU gu e· 
· akında Ereglideki pa · 

~uk dokuma fabrikası da iı 
kellleye beılayınca çifçinin 
azancına d " H l esme gitsin .... 
. 
1
e
1 

e öbür yılın baımda Na. 
zı i baı f b t ma a rikası yapıldık. 
an ıonra pamuk - - - "f ,.1 urunu çı -

" Ye Dl'l 1 1 vonlar kazandıracak .. 
zrnıtteki k.ıı. b ağat fabrikası, 
0

1
iaz içindeki ıtıe fabrikası 

ça ı11naı b d k a aılıyor. Zongul· 
ha takı kömilr fabrikası da 
ızır B- " b l d 

t ·· Ulun un ar a ifçi 
·~ 1 cuk~:cı hep lu vatanın ço-

1 rıdır. Yalnız ifçl mi, on· 
harı kuranlarda, iıletmenler de 

ep Jij k 
bu r gençleridir. Bütün 
•lnt:arıl~lığı hep C. H. Parti
rı hukcımeu baııırdı, beıa· 

Yor b k .. 
1

, 8 flracak .. Ve biz Türk 
oy ülert v ·r .1 Qı e çı çı eri vatanı -
ızı Yen· b 

t 1 aıtan bayındırlaı · 
ıracak . 

"•cı.k ,evırnızı barlumızt ona· 
'I• 1 k, oğullarımızı sağlık ve 

... r ı t • d 
Jeti t çın e okutup yazdırıp 

1 lrece.ı:.ı P . . bu11 
15 z. artımız hep 

un içi l 
JGrG n ça •ııoor, bu yolda 

Yor .. 

NAŞ1T ULUG 

... 
1 

Sahibi ve umumi Neşriyat mtd·irÜ 

DervişEdesen 
BaMldığı yer: Bursa [Bizim Matbaa] 

Tanesi 60 Para 
(İlanlardan mesuliyet kabul edilmn) 

( HERGÜN ) Bursada çıkar, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130. Üçüncü sene No.443 

Basın Genel Direktörlüğünün Haberler Serisinden 

Adolf Hitlerin bir 
mühim beyannamesi 
Alman Ulusunun istikbali için 

mühim ııoktalar 

SON TELGRAFLAR 
Uzlc:işma imkanı yok mu 

Londra 27 (A. A.)- Konseyin İtalya - Habeı anlaın.azhiı 
hakkında on beşinci maddeyj tatbika karar vermtı olma11 
İngHz gazeteleri tarafından iyi karıılanmakta Fransız gazete
leri de kabul edilen uaulün uzlaıma için yeni bir mühlet v"r· 
diğini kaydetmekle beraber şimdilik bir uzlaşma •mkanına 
inanmaktadırlar. 

Dil bayramından ötürü 

.Atatürküıi teşekkürleri l 1 • 9 · 935 de Nü
renberg'de açılan ulus3l 

ııosyalist korıgr~siode l lıt
ler in Vnğner tarafınd;rn 

okunan \"C tels:zle her 
tarafa yRyılsn beyar.na
mesi Almen millt:tinin 
istikbali için çok büy\ık 

ehemmiyeti haiz ttna h t
lorı ihtıva ettığlnden hu 
hPyann;,.menln en mühim 
yerlerini :ı şı.ığıya derce
dı) OiUZ, 

1 Ankara 27 (A. A ) - Atatürk dil bayramın.:lan ötürü yur-
" 1 dun her yerinden•gelen V1' yurddaoların sevinç~etini gösteren 

ı kutlaı:n \ y.ızıl :ı.r.n \ teıek !türlerini iletm~yl Anadolu l'jansına 
I : levlemiş\ir. 

Hitlt"r şöyle demiştir: 

" J 933 yılımn parti 
kongres!nı ho1'1ı olarak 
"Zr.for kutlulama günü,, ... 
diye tavsif etmiş ve ulu-
sal sosyalist kudret ve 
hakimiyetinin temelletdlrllme
sini iki yıl evvel o zamanm 
baılıca fi&rı olarak göıter
mfştlk. Şimdi bu günlerin le· 
zabüratını l&e maArurane bir 
memnuniyet ve ihtimamla 
" hürriyet ve istiklal kutlula• 
ma gilnü " diye zikredebiliriz. 

Biz hepimiz cereytJn eden 
hadiselerin hızına belki faz
laca kapılmış olduğumuzdan 

bu hadiselerin f lmdıki ve 
bundan sonraki ehemmiyetini 
anlamak, derinlıklerine nüfuz 
etmek kabil olmamıttır. An 
cak tarih almanyada iktidar 
mevkiine geçtiğimiz üç yıl 

gibi kısa bir zaman içinde 
· muarızlarımız tarafından o1-
d uğu hiç tahmin edilemiyen, 
halk tarafından bugün bile 
anlaşılamıyan, fakat b!z Nas 
yonal SlSYJ i stler tarafından 

daima müteoEsıbane bir işti· 

yak ile inanılan • bir inkılap 
vukubulduğunun vakti g Jince 
kaydedect k ir. Bu öyle bir 
inkılaptır ki 1918 yılındabi 

izmihla1in tarihi ve şereflı 

bir tasfiyesini teşkil ediyor. 
Almanyanın bu kalkının <\ ha
reketindeki büyüklük, o va. 
kitki sükut 'e izmihlalinin 
ıiddetı ile mütenasiptir. ,, 

Hitler ulusal sosyalistlerin 
iktidar mevkilne geçtikleri 
gündenberi milletin içten ye. 
nilenmesi, siya&i ve dolayısi1e 
insani ıeref ve haysiyet ve 
itibarının tekrar l<'siai yolun. 

ADOLF Hl TLER 
da sarfedilen mesaiyi milli 
hayatın diğer bir çok snhala. 
rında son üç yıld.ıı yapılan 
itlerden daha üstün ve önem· 
li tuttuğunu, maddi sıhada 

f ısizliğin 6 milyondan 1 ~ mll· 
yona düıürüldüğünü. dünya 
ahvaline bakılacak olur§a her 
yerde karışıklık ve emniyet
sizlik görüldüğünii, zenginliğin 
ve kuvvetin her türlü tahak
kümü manen haklı gösterdiği 
esirler nzad edilirken yeniden 
esirler yaratıldığını, sınıflar 

kaldırılırken yeni sınıflar l<u
rulduğunu, bugünkü dCn;a 
ahvalinin Vtlsonuo 14 mad
delik prensiplerinden çok u 

za.k bulunduğunu söyledikt~n 

sonra " Almanya artık bugün 
müdafaasız bir oyun topu ,, 
ecnehi kibir ve gurur ve küs· 
tahlığının hedefi olmayıp em 
niyet ı ltına alınmış olduğun· 

dan bu müş!lhedeletimlze iç· 
ten gelen derin bir sükunetle 
devam edebiliriz Almanya 
muahedeler, paktlar ve men· 
faal itilafları ile değil, sevk 
ve idarenin kati nz'.m ve 
iradesi ve millet"n hakiki 
kud ·et ve kuvveti ile emnl-
yet altına alınmıştır. Alman. 
ya kendisinin bu emniyetini 
dünyaya kar§ı her hangi bir 
tezahüratla isbat Et :neğe lü· 
zum yok~ur. Bunu kendimi 
z"n bilmemiz l<a.fidir. 

- Sonu gelecek sayıda -

ULUDAGA 

ilk kar yağdı 
Uludağdan telefonla hcl ber aldığımıza göre 

dün sabah başhyan yağmurdan sonra Uluda .. 
ğın zirvesine ilk kar düşmüş ve akşama kadar 
yağmıştır. 

· Ingiliz f ransız anlaşması 
ve italya- Fransa uzaklaşması 
Cenevre 27 (A A) - Royter ajans konseyin hususi toplan . 

tısında Romanya, Türkiye ve Sovyet Rusyanın betler komllHi 
ö:ıerg "'erine karoı ihtirazi kayıtlar Heri sürdüklerini _bildirmek · 
te Funsız gazeteleri de bundan ötürü on üçler ko.ınlteıi tara· 
fından hazırlanacak raporun İtalya :la daha az taraftar oJacs
Aını gösterdiğini yaz'.llaktadırlar. Gene bu gazeteler lngliz
Fransız yaklagmasınan timdiye kadar unıldığından çok llert 
gittiğini ilave ediyorle,r. 

Türk-Yunan 
Tecim anlaşması ... 

Ankara 27 (A.. A.)-.., Bir teırinde merlyete girecek olan 
Türk - Yunan Tecim anJaıması dün Atinıda imzalanmııtır. 
Anlaıma bono usulü yerine Kliring koymaktadır. Kömürden 
baıka bütün Türk malları bedellerinin yüzde elliıi ıerbH dö. 
viz, yüzde elllıl de muhtelif suretlerde kullanılac4k ve Kllrloı 
yolıyle ö.:lenecektir. 

Adananın yeni uçakları 
Adana 27 (A. A .) - Dün Adananın dördilncü ve meyli 

mensucat fabrikasının birinci uçaklarına ad konll?a töreni 
yapılmııhr. 

Fındıklarımız için bir toplantı 
Ankara 27 (A~ A.)- Ekonomi bakanı Celil Bayarın baı· 

kanlığında yedi ilk te§rinde fındıklarımızın istihsal, alım aahm, 
ambalaj ve sevk tarzlariyle dıı pazarlara arzını ve rakip 
memleketlerin vazıyetlerin incelemek üzere müilahııl ve tOc
car miimeuitlerlnin ittirak '1e b ir toplantı yapıl ıcakt ır. 

Cenevrede On ücler komitesi 
' Cenevre 27 (A A.)- Tavsiyeler raporunu hazırlayacak olan 

on üçler komitesi bugün ilk toplantısını yapm:ıtır. Komite 
Habeılstanın gözcü gö:ıderi'mesl hııkkındaki iıtefinin tatbikini 
incelemelc üzere üç Ekis~er seçmiıtir . . --------

SAGI\ 
O LA 

Felesofluk 
Ne11e gerek ... 

Son günlerde bizim Mun 
Ataıa bilmem ne oldu. Evel 
ce daldan dal" uçup konan 
serbest kuılar gibi ha va i mev 
zular etrafında kalem yürü. 
terek okuyucularını da bu ıu 
retle eğlendirmeğe çalııan sa 

y n arklidaıunın bu günlerde 
kafasında ııeden6e bir ağırlık, 
bir ağır batlılık havasıdır eı· 

meğe baıladı. 

Arhk ne Uludağ çamları. 
nın koyu yeıil f?f sanevi göl
geleri altında geçen plAtonlk 

aık hikayeleri, ne de kayak 
sporu mevsiminin yaklaımak· 
ta olduiunu bildiren lef vık. 
kar yazılarına rastlanmaz ol 

du .. 
Adem oğlunun huyunu su 

yunu araıtarıp ruhi tahliller 
yapmağa çalıımak senin ne
ne gerek a arkadaı!.. 

Eğer elındeki olgun kale
minle büyük deden ( Musa ) 
nuı asası mlıillu bir keramet 
d.? b~n göıtereyJm demek is
tiyorsa~ emin ol ki: Kendi 
kendini aldatmıı olunun. Çün 
kü: benim blldijlm bütün bir 
safiyet ve temfz yüreklillkle 
orlaya atmak btedifln bu çe 
tit dO~üncelertni bile bu aün 
için çekemlyenler pek çoktur. 
Bunun için feleıofluk ıenin 
nene gerek a dostum ! . 

Bana kalırıa gene evelce 
güllüiiin o eski Jola dön ki: 
Yurtdatların bu gün için da. 
ha çok rajbet ettikleri o ha· 
vai mevzularla daha faydah 
bir lnıan sayılmıı olablleain! 

ACEM KILICI 
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Bir erdemlik 
(fazilet) yuvası .. 
( Reyhan okulu ) 

iJ1ı111~;ı!!!!1I~!!! !!!!11!1.!!!'.!!ll !l , 11 1!\l~l'i!!!!l~\!!J!l,'l~ii!!~'.!!1 1!.,~ ,! ~l~!!!!!!ıı~!!!!!!!!lıl~i!!!l!Jl~!!!J!!!\~l~!!J!!!!I !J!!!:~!ıi!~!!ijJ!!}!!Jil!~!~!!~l!!J!!JJJ!!l!J!!!I~~- -

~: Şehir ve me leket duyumları : 
•ı~Wiii~iiiıı~iiiiiiifüiiiiiiiiii1ıiii~iiii~~iiinıii~ii~iiiiıiiıijiiiiiifflıııiiiiiifüi!iiiiiiiiW~iiiiilı~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiji/iiiiiiiııliiiiiiii~füii@ijfü/iiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ııın1 

Bas n gene) direktörlüğünün 1 
Haberler Serviıiııden 

Bursada ilk tahsilimi yap· 
tığım özel ( hususi ) bir okul 
vardır. Bu okulun adı (Rey
han) dır. 57 senedenberi çok 
değerli bir miras halinde ba
badan evlada kalan bu er· 
demlik yuvasında geçen gün
lerimi hayal meyal batırlayo

rum. İçinde yıllarca feyz aldı 
ğım tertemiz ıanıfları koşmak 

tan duvarlarına sığamadığı

mız güzel bir bahçeyi, ve nur 
gibi yüıile bize daima iyiliğe 
doğru gitmemizi öğreten o 
zamanki direktör merhum A
li Rızayı gözlerimin önünde 
her zaman canlandırabiliyo. 
rum. Hele öğretmenlerimi hiç 

bir zaman unutmıyorum. Ken 
dilerini nerede görsem ıçım
deo kopan derin bir saygı ile 
ellerini öpmek, kendilerinden 
yeniden feyz almak için can 
atıyorum. 

Çünkü: ilk tahsilin hayat
ta; ana baba terbiyesinden 
daha köklü ve daha önemli 
bir yeri ve tesiri olduğunu 

biliyorum, çocuk, buradan al 
dığı terbiyeyi her ne kadar 
ana baba terbiyesine ekle· 
yorsa da temel gene ilk okul 
terbiyesi olarak kalıyor, bu 
bakımdan ( Reyhan ) okulu
nun hocalarına ben her za
man anamdan babamdan He
ri bir yer ve değer veriyo
rum. 

Şimdi öğrermen bay Mus
taf anın yönetmekte ( idare et 
mekte ) olduğu Reyhan oku. 
lunu ıık ıık ziyaret ediyo. 
rum. Son giditimde bay Mus
tafadan sordum: 

- Buradan ne kadar ço. 
cuk yetiıtirdioiz? dedim. 

- Sayısını belleyemiyecek 
kadar! cevabını verdi. 

- İçlerinde bu günkü bü
yüklerimlzaeo kimler var? 

- General Ali Hıkmet, ge 
neral Muıtaf a gibi değerli aı. 

kerler .. 
-Matallah hiç ihtiyarla· 

mamıısanız! tıpkı bana hoca
lık ettiğiniz zamanki gibisi
niz ! 

- Yavrum! biz öğretmen
ler ıız: yetlıtirmek için har
cadığımız kuvveti sizden gör
düğümüz bu sevgi ve ilgi ile 

İl bayımız 
Karaca beyde 

İlbayımız Şefik Soyer dün 
sabah bir teftiş gezisi için 
Karaca beye g'tmiştir. 

Arnavutluk 
Kadınlarına 
Hürriyet verildi 

Tiranadan alınan haberler 
kral Zogonun Arnavut kadın 

larına verdiği özgürlüğü şöy

le tarif etmektedir: 
1 Peçe ve yaomıtk kaldı 

rılmıştır. 

2-Arnavut kadınları hu
suai mekteplere devam ede· 
cektir. 

3- Kadınlar hükumet da
irelerinde hizmete alınacalf 

tır. 

4-Arnavut kadmı kendi 
islediAi t!rkekle evlenmek hak 
kına sahip olacaktır. 

Gemlikte koru 
yangını 

Narlıda 1000 dönümlük 
Kocayemiş korusunda yangın 
çıkmı. 24 saat sürdükten son 
ra söndürülmüş\ür. 

Gemlikte 
şarbon mu? 

Haber aldığımıza göce 

Gemlikte ikisi Umurbeyden 
üçü de merkezden olmak ü
zere beş kiti şarbon hast'\lı· 

ğına tutulmuşlardır. - . . . ,... .. ,,. 
• ı..- 1 
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Genel nüfus sayım günüdür. • -. . . .. .. . . "'·'• ..• . . . . . . .,_ · ...... 

her zaman tazeleriz. 
fçin böyleylz .. 

Onun 

Bay Mustafa bana, ger
çekten hiç değişmemiş gibi 
geliyor. Her halde temiz kalp 
!i ve temiz ruhlu, fazıl ve 
kamil bir insan oluşundandır 

ki: hep bu tazeliğini ve nur 
yüzlülüğünü muhafaza edi
yor. 

.. MUSA ATAŞ 

r--ı---S U_K_U_T ··---.... ı·-:.~:~ 
ı Roman ı 

1 
A. Turgut ! 

----1-------·----K-• 
Nermlnin eli yine bir az 

evvel hapis edilen ateıli a· 
vuçlar arasına dütlü ve : 

- Haydi Nüzhet !. 
Diye yal vardı. 
Nüzhet saadetten mest , 

avuçları arasana sıkışan bu 
mini mini eli, bütün kalbile 
ııktı sonra : 
L~ - Haydi Nermın !. dedi. 

İkisi de sonsuz bir neşey
le kayalara dofru ahldı. 

. . . . . . . . . . . . . . . 
Yukarıya çıktıkları zaman 

Nermin: 
Oh, Nüzhet, diye se 

vinçle bagırdı; oh, burası ne 
ıüzel, hiç görmemittim, 

NOzhet: 

9 

- Hakikaten enfes, diye 
taatik etli; çok şairane.. Hele 
ıuraya bak .. 

Parmağile ilerde, derenin 
kenarından yükselen fundalık
ların koyu gölgeler ini İ§aret 

ediyordu. 
Nermin bir yaramaz ço· 

cuk gibi ellerini bir birine 
çarparak : 

lstermisın Nermin bu
rada bir az oturalım? Hem 
dinlenmit oluruz. 

Sen bilirsin! 
- O halde oturalım. 
- Pekı! 
Taıtan taş1 atlıyarak su

yu geçmek istediler. Nermin; 
naııl oldu bilmem, birden 

1 

Esnaf ve 
Tüccarın 

Derdi ve dileği 
Derdi veya dıleği olan 

esnaf ve tüccarlarımız 

dertlerini veya dileklerini 
bize kısaca bildirirlerse 
bu sütunda neşredeceğiz. 
ve dileklerine çare bul
mak yollarını arayacağız. ı 

A<lreain açık olması 
şarttır. 

Parti başkanı 
Ankaraya gitti 

Parti İlbaşkanı Dr. Sadi 
Konuk dün sabah Gemlık ve 
Orhangazi parti kurullarını 

teftJıe gitmiştir. 

Sadi Konuk bu ilçelerden 
Yalovaya, oradan da İııtanbu 
la geçip yarın akşam Anka· 
raya hareket edecektir. 

Bir muhakeme 
Eski İstanbul Müstantiği 

avukat Hikmetle avukat Ali 
Şevket arasındaki dava bu 
gün asliye birinci ceza mah· 
kemf' sinde görülecek tir. 

Karahan 
Sovyet elçisi karahan dün 

Ankaraya gitmiştir. 

Şüpheli bir ölüm 
İstanbul 27- Albaylıktan 

mütekait 75 yaşlarında bay 
Aziz, Perapslas otelinde ban 
yo dairesinde ölü olarak bu
lunmuıtur. Ölüm ıüpheli gö 
rüln, Ü§ ceset morga gönderil· 
mittir. 

Üniversite 
açıhyor •• 

İstanbul üniversitesi 
birinci lep.ntle rektörün 
söylevıle açılacaktır. 

Pröfesör Akil Muhtar 
çılış dersini verecektir. 

Hava soğudu 

bir 
bir 

8· 

lki gııııdı~ıılı 1 1 i l"'"ııned >n 
yı;nrnı l ıı· lıwnyı ıl lııkçcı o
Julrııuşluı·. Bu eııe kı:-;ın eı. 

k 'ıı L> ı ı ıı H ı ~ ı ı :ı lı ı n ıı ı cıl ıl -
nıeld >Jıı. 

bire kayarak kendini toplıya. 
madı, diz kapaklarına kadar 
ıuya daldı. 

Nüzhet, derhal yetişmiş, 
genç kızı belinden yakalıya
rak kucaklatmıştı. O, yara· 
maz bir çocuk gibi gülüyor ve: 

Gördün n.ü batımı 
geleni Nüzhet, diyordu, ayak
larım sırsıklam oldu .. Ne halt 
edeceğiz şimdı? 

Nüzhet mahçup : 
- Ah, Nermin.. Ben se 

bep oldum. Beni affet.. 

Diye ynlvauyordu. 
Nüzhet de su içindeydi; 

ikisi de sırsıklam o!muıtu. 

Sudan çıktılar. Nüzhet 
çeketiol çıkararak Nerminin 
altına laydı. Oturdular. 

Nermtn, kea•k kesik kah 
kahalarla gülüyor· ıslanan is. 

karpinlerini çıkarmıya çalışı· 
yordu. 

Bunu gören Nüzhet, yal. 

Yağmur ve 
Oluklar 

Olcuyucularımızdan birin
den aldığımız bir mektupta: 

" İki gündür yağmur olan 
ca şiddetle yağıyor. Bundan 
sonra da bu hal sık sık de
vam ve tekrar edecektir. Ye 
ni yapılmış veya tamir edil· 
miş bir çok binalardan yağ. 

mur boruları aşağı doğru in· 
dirilmeyerek saçaktan pek 
az sarlntıJmıştır. Böyle yağ. 

murlu havalarda bir çok so
kaklar geçilmez hale gtliyor. 
Bu hal hem uray yasalarına 

muhalifth. Hem de halkın 

üstünü başını berbat eden bir 
teydir. Sayın şarbayımızdan 
bu şekle nihayet verdirmesini 
dileriz ., denilmektedir. 

EskiMüddeiumumi 
şehrimizde 

Bıı k:ı~· sene O\'Yel şelıı iıııiz
dt• i\1 iiılıleiıııntınıi olan Baııılır
ına .~611· cı11.a ı üİ~i .Seyfettiıı 
dtin gı;:ı'e şelırmıize gelıni§lir. 

Gazinolarımız 
I Invalaı ynğmııı lu Jılmeye 

ha~ladığmchıı çnlJılı halıçeleı· 
kap;rnmış Ye gazinohl' açılını~· 
111" J Hin a-eceden İLii>aı en u. 
ıay lxıtıı~o..,i 1 ıay gaziııosııııa 

t·ı~ıııını:;-lll" 'l\ıplı:ıııe balı~~esiıı
ılcki :-az da ~aziııosııııa a lıırn11~· 
1 ı ı·. 

Mısırh gazeteci 
gidiyor •• 

Bir kaç gündenberi şeh
rimizde bulunan Mısırlı ga· 
zeteci Fatma Nimet Ratit ya 
rın şehrimizden ayrılacaktır. 

Şarbay geldi 
Biı k:ı~ giin cvvul ııı .tya 

ait hiı· d:tv,t iı;iıı Ankaraya 
gi L miş bı ılı ııı,m Ş'll ha yıı nız 
Cemil Ü1. şelıl'imize dıiııınii~
tı'"ıı·. 

l<ömür madeni 
F'ıın.J accııtc~i Ta yp I' Ak 

Kutkin tarafınd·ın imtiyazı 
alman 11ü"cyiıı <ılaıh knyüıı
deki Liııit kııınCıı·. m·1dcııiııde 
aıııdinı devam elıfll·ktcdır. 
Bıı kı;nıııı· Buı sa friıı iyi hiı· 
b1..ıııç \'ı' isııklul \aıleınıckte
diı . 

varan bir sesle : 

- Müsade edermisin Ner
min, sana yardım edeyim? 

Diye sordu. 
Genç kız mültefit ve naz. 

lı : 
- Oh, hayır .. Diye güldü; 

sana zahm ~t olur .. Ben çı
karırım. 

Nüz~et israr ediyordu : 

- Hayır hayır.. Ne zah· 
met?. Bilakis btnim için bir 
vazife.. Zira; ben sebep ol
dum .. Sana karıı öyle mah. 
çubum ki Nermin ... 

- Resmiyet mülga ve 
memnu!. 

- Doğru .• O halde mü
sade ediyorsun değıl mi? 

Nermin cevap vermedi, 
yalnız p ~ki demek ister gibi 
batını eydi ve yaramaz bir 

çocuk hoppalığıle ayaklarını 1 
Nüzhete uzattı ... 

Nüzhet büyük bir sevinç-

Tür kadınlar1na 
Süel hizmet 

Bir kaç ay evel memleke 
timizi ziyaret etmit ve Cu· 
mur Başkanımız Kama[ Ata . 
türk ile mülakatta bulunmuş 
olan şimali Amerika gazete
leri sendikası mümessili Ba
yan Gladyo Baker Kahirede 
çıkan Egyption Gazette'in 7 
Eylül l 935 tarihli sayısmda 
bu mülakattan bazı parçaları 
alarak Cumur Başkanımızın 
Türk kadmlığma verdiği yük· 
sek mevkii izah etmekte ve 
Türkiycde erkekle kadının öz 
gürlükte olduğu kadar ödevde 
de PŞit olduğunu, yurt müda. 
faası için kadınlardan da ay· 
oı hizmet beklendiğini, ka
dının beden kabiliyeti bakı· 
mıodan erkekten aşağı olma
dığını, yalnız pek muztar ka· 
lmmadıkça kadının ateı cep. 
hesine kadar sokulmıyacağım, 
çünkü bir ulusun kadınlar.om 
hayatana mal olacak her han 
gi bir zaferin neticede acı 
bir mağlubiyet tesiri bıraka· 
cağını Cumur baıkanımızın 
beyanatına atfen bildirmek. 
tedir. Muharrir bundan son• 

ra Türk kadınmın tarihte na
sıl erkeklerile omuz omuza 
sa vaıtıklar ını, İstiklal hu bin
de yağmurlu bir günde cep. 
heye mühimmat tatıyan bir 
Türk kadınının, cephaneyi ıs
lanmaktan korumak için na
sıl çocuğunun sırtından çekti· 
ği örtüyü cephane sandıkları· 
nın üzerine örttüğünü anlah• 
yor ve makalesinin sonunda 
kadınların süel hizmet gör· 
melerini temin için çalııanla· 
rm batında bulunan Adana 
saylavı Bayan Eıma Nayma
nın bu mevzu üzerindeki ha. 
rar etli sözlerini derç ediyor. 

"Ş. E . ., M. u. m . 

------------DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı 

-·-
Muayenehane : 

Bizim M:ıtbaa karşısı No. 30 -. -
Hastalarını hergün kabul 

eder . Telefon 64 
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le bu mini mini ayakları tit
reyen avuçları içeriıine aldı 
ve bir dadı ihtimamlle iskar. 
pin\erl, sonra kül rengi vaul 
çorapları çılrardı. 

Şimdi Nerminin mini mini 
ayikları bütün güzelliği ile 
meydana çıkmıttı. 

Nüzhet bu tirin ayaklar 
karşısında kendinden geçmit 
ve iradesini kaybetmiıti. Ne 
yeptığ~ndan bihaber, günler
denberl kalbini kemiren aı
kın sönmez ateıtle yanan du. 
daklarını bu mini mini ayak
lar üzerinde gezdirdi.. Sonra 
inliyen bir sesle : 

- Oh, Nermin, diye yal· 
vardr .. hlediğim bu günahtan 
dolayı beni affet,. Zira; seni 
çılgınca ... 

Sesi bir ney gibi titreyor· 
du. Son kelin eler ölgün bir 
ahenkle dudaklarından dökü· 
lürken sustu, boğazına bir ıey 

- llitmedi -
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Çoban güreşirken 
neler duydum? 

Koca Çoban 
Yaşa!.. 

""'V\J' /lF\rv 

O; rinD'e k k ~ çı ar en tavarında 
Yaıadığt ve bü -d- .. -la yu ugu orman· 

rın sakinliği vardı. 

O Arılan· k d I 
YÜrekl . . , ar a aı arının 
tarihi e~ımızdeki (atlet ve top) 

erınin acılarına göz ka 
maştırıcı - -ı ı · I gonu alıcı altın ci· 
a ar vururlarken d - d ... 

muz h uy ugu· 

1
• eyecanlara tamamen 
akayttı .. 

Evet! tamamen bir 
hissizliği ile k .. - k .. çam 
ko uçu dun yanın 
l"l c~ ıampyonları, Kurt dere· 
ı erıo, Ko y 

ı k ca usuflarm torun 
arı, abra 

zaf l man arkadaılarınm 
er erini kal t d 

1
. P en, gönlünün 

Ge_ritn ı~lerinden alkıılıyordu. 
oı erıı sevmezdi Ç 

m 
· am yar· 

ası 'bl k gı alın göğdesi çok 
ince, çok t . b 

emız lr sportmen 
~uhu ile dolu idi. Halinde bir 

urgunluk vardı. 
Zü -t mru dağlarının )'eıil 

Yamaçlarında, saf ve, temlz 
havasile .... l . cıger erini şiıirerek 
nıazıde k -
111 

oyun surülerine hük. 
ettiği gibi: bu - d k 

1 8 
gun e om· 

b
u alkan uluslarının kavi 
azulu pehl" ıvan guruplarına 

nasıl hülunedeceg"'ini d- - -
Yordu • uıunu· 

- • Hatta ufacık kara 
gozlerinde büyük bir d- -
ok UfUDCe 

1 
~y.or gibiydim. Bunda hak. 

ı ıdı de .. 

h'f Al sırlar, ve bu asırları sa-
1 e erine ·· h gomen tarihlere 

b~r _zaman hükmetmiı olan 
uyuk rniHetini temıil elme.-

ntn aza tt d- .. me nl, mesuliyetlni 
uıunüyord N"h k· u. ı ayet son da· 
ıka gelip çattı. 

T- k 
k d 

ur kuvvetine, Türklük 
u ret· · ının arka verd · ... · k Çob ıgı oca 
ü an ringe çıktı. İri ve ağır :l cudu bir mekanik kesilmiş· 
omoUkm ' aralık an çalıııyordu. Bir 

8 1 
dolgun baLuları fİ§tf 

ert eıu l"kl , k l 1 çe ı eıti. Kıllı ve 
a ın koli b· tb· arı ırer mengene 

~u ık açıldı ve kapandı. İtte: 
apanıı dördüncü Balkan 

ıamplyonluk tarihinin 
nııı oldu.. kapa. 

Bu kapan T- •--ku 'f urKun acar 
vvet ve k d 

doıt ve ~ u reli karıısında 
lar omşu ulus pehlivan· 

ının talih . 1 ?.· 
old B ıız i~ınln kapanı11 

u. u k 
dak&.rl ki apanıı, candan fe . 
b l ı arımıza rağmen fut. 

o tarihi 1 • 
dekı l m zın yüreklerimiz· 

e:c~ arını sildi süpürdü. 

engin dapanıf; Bahrimuhitin 
koca k herfnliklerinde yanan 
ti hal ah ram anın ruhuna fa. 

ar edi 
ler o kod ye elti. Meuiye_ 

u. 

Bu k apanııı Ata trıuıun t "' ıporu-
nıf d arlhine ünlü bir la· 

e ah 1 
ha hın b~ l ave ederek ve da 
zaca... r fanla sahifeler ya-

ygını vadederek kapandı .. 
aıa ı b· 1 duta ' ız eri zafHin hu-

uz, do 1 
lrıeıted YU maz hazlarile 

en koca Çoban yaıa!.. 
ZEKt ADGABA y -Diş Tabibi 

(~ip Rüştü 
B Ursa-Setbaşı 

1\1erakh şeyler 

Sovyetrerde yeni keşif 
Sovyet Akademi azaların· 

dan Kimyager Şimuk 1932, 
1934 arasındaki laburatuvar 
tecrübeleri sonucunda tütün 
yapraklarının damarlarından 

ve dallarından"' kıyılan ve 
mahorka deuilen maddeden 
limontozu isıihsal etmiştir. 
Bundan bir senedenberi isti· 
fade edilmektedir. Bu senede 
mahorkadan elma hamızı is· 
tihsali kabil olmuştur. Bu 
istihsalin artan posasından 

yüzde 25 pektin ve glikoz 
elde edilmektedir. Diğer bir 
kimyager de tütün dahilinden 
bazı ıtriyat esansları istihsa
lini bulmuştur. 

Veni keşifler 
Moskovada petrol gazla· 

rından ispirto istihsali usulü 
keıfedilmiıtir. 13 Eylulda ilk 
defa büyük mikyasta istihsa· 
lat yapılmııtır. Bugüne kadar 
ispirto gıdai mı:ıddelerden çı· 

karılı yordu ve bunun için de 
pahalı idi. Yeni usul ispirto 
fiyatını çok indirecektir. 

Aym zamanda Beyaz Ruı

yada yoncadan lifler elde 
edilmesi usulü de bulunmuş· 

tur. Yoncadan üç cins lif 
imal edilebilmektedir. 

§ Dikkatsizlik," ihmal gibi 
huylar sırasına göre, yalnız 

küçük vaya büyük kazalara 
sebep olmakla kalmıyor, kor
kunç cinayetleri ele yaratmak 
için birebir geliyor. 

Bundan birkaç güo önce, 
Çekoslovakyanın Fridek kasa· 
bası yakanlarında köylünün 

yıktığı on vagon saman bir

denbire tutuşmuş ve dağ gibi 

alevler her yanı tehdit etme· 
ğe baılamıf Gelen itfaiye, 
yangının söndürmenin imkan· 
sız olduğunu görünce, saman· 
ların kendi kendine yanıp 

sönmesini beklemiş. Samanlar 

yanmıf, kül olmuf. Meğer, 

yanan yalnız saman değilmlt· 

Küller içinde dolatan itfaiye 
neferleri, karanlıkta bazı inil· 

tiler iıttmiıler. Gelen seslere 
doğru yürüdükleri zaman, 
ayaklarına, küller i~inde kav. 
rulmuı bir insan takılmıı. 

Bunun üzerine yapılııo araş

tırmada, tam on altı kişinin 

on vagon samanla birlikte 

yanıp kavrıldığı anlaoalmıf. 

Bu zavallıların, gündelik 

işlerinin yorgunluğundan bit
kin bir halde, umanlar üze. 
rinde eerilerek uyuyan işçiler 

olduğu, birdenbire harlayan 
samanların içinden uyku ser

semliği ile kendilerini topla. 

yamadıkları anlaıılmııtır. Yan· 
gının dikkatsizlikle atılan bir 

sigaradan çıkmıı olduğuna 

hükmedilmektedir. 

Avru!»adaki Altınlar 
Amerlkadan baıl<a yerde 

rahat etmiyorlar. Dünya har. 
bindt", mütareke yıllarında ve 
ondan sonraki yıllar içinde, 
vapurlar dolusu altın hep 
Amerikaya taıındı. 

Avrupadaki son durum ve 
dillerde dolaıan harp,j dünya 
harbi gibi korkunç tözler, Av. 
rupa büyük devletlerinin iş~ 
lerinl allak bullak etti . Lon· 
dra piyasası, altınlarını Ame· 
rikaya kaçırıyor. Birkaç gün 
önce Savthemten limanından 
kalkan Avropa adındaki va· 
purla Nevyorka bir buçuk 

---- -~- - - - _- . _____ _. _____ ,,. ___ _,, ___ --,-

Haldon SP.sİ 

EDEBİYAT KÖSESİ : 

Akşam yıldızı 
Yazan : Alfred de Musset 
Çeviren : H. R. Akyürek 

Ey alnı batının ltararılık. 
ları içinde mesut çıkan uzak 
haberci akşam yıldızı, gök 
kubbenin bağrındaki lactvert 
sarayından sahrada nelere 
bakıyorsun ? 

Fırtına yaklaşıyor. Ruzgar· 
larda duruldu Titreyen orman 
fundalıkta rın üzerinde ağlıyor. 
Çalak uçuşu ile yaldız renkli 
pervane kokulll çayırları ge-
çiyor. 

Uyuyan yeryüzünde ne 
ara yorsun ? Fa l<at ~imdiden 

tepelere doğru alçaldığını 

goruyorum. Ey melankolik 
dost, gülümsiyerek kaçıyorsun. 
Tıtrek bakışın da s ı lfn mek 
üzere. 

Ey yeşil tepenin üstüne 
inen yıldız, gct..enin örtüsü 
üzerindeki kt!der dolu gözyaşı, 
uzun sürüsü adim adım seni 
kovalarken )'"Ol alan çoban 
uzaktan sana bakıyor. 

Ey yıldız, bu sınırsız gf:ce 

içersinde nereye gidiyorsun ? 

Sahilde sazlıkların içinde ken• 
dine bir yatakmı arayorsun ? 
Yoksa bu sükut anında bu 
kadar güzel, bir inci gibi 

suların derin bağrınamı düıe· 
ceksin? 

Ah ! Ey güzel yıldız, eğer 

ölmen fcabedıyorsa ve şayet 
başın sarıoın saçlarım geniş 
denize daldıracak sa, bizi bı · 
rakmadan önce bir dakikacık 
c!ur. Ey aşk yıldızı, göklerden 
inme! 

"Premhees poesies" den 
--~-

Dünkü sayıda ( Bir gün J adlı 
yazımın 14 üncü satırındaki ( ta
bayyülata dalıyorsun ) cümlesi (ta 
hanülata dalıyorum J şeklinde 

çıkmıştır özür dileriz. 

milyon ingliz liralık altın gön· 
derilecekmiş. 

Londra piyasasında en 

büyük altın stoku, Amerika. 
lıların hesabına satın alınmış 

olan 200 milyon İngliz linlık 
altın stokuduf. Eğer buhranın 
arkası keailmiyecek olursa bu 

altınların hepsi Amerlkaya 
taıınacakmış. 

Ulus şehri 
Gıranatada bfrkoç asırlık 

bir ağaç kesilince, İsanın do
ğumundan 2500 yıl önceye 
ait hakikiğ bir ulus ıehri bıı 

lunmuşlur. Cesedleri yabancı 

hayvanlardan koı umak için, 
taıtan yapılmış olan mezarlar 
birer eve benzemektedir. Ce

sedlt'!r yan yatı rılmıı olup 
dizleri karınlarına doğru hü· 
külmüıtür. Her cesedin yanın. 
da iki vazo bulunmaktadır. 
Gıranata ıehrlnin halkı bura

daki eıyalardan çoğunu aşırıp 

evlerine götürmüılerdir. 

Yürümek okulu 
Lalpzigde bir okulda w Yol· 

da yürüme,, salonu açılmıştır. 
Burada, bu İf için yapılmıı 

tablolarla çocuklara, l:ıüyük 

bir ıehirde yürümek usulü 
öğretilmektedir. Bütün okul
ların talebeleri biribıri ardı 

sıra bu sınıf tan geçmekte ve 
özel öğretmenler tarafından 

verilen dersleri dinlemektedfr· 

ler. Bu haberi veren Fransız 
gazetesi, nazilerln geçit alay· 
larındnki gibi sıra halinde ve 
düzgün adımlaı la yürüme~! de 
buradamı öğrettiklerini soru
yor. 

1 $ ı 

Memleketimizde : 1 ürk inkı
labı lıakklnda tetkikat yapmakta 
olan ve bu arada şehrimizi de 
ziyarete gelen bir çok ecnebi gn· 
zetelerin maharriri ve mısırlı ga
zeteci Fatma Nimet Raşit g .. zete
miz için bir maknle yazarak gön
d~rmi~tir. Yeni Türkiyede gör
düklerini kısaca anlatan bu ma
kaleyi aynen koyuyoruz. 

[ Hakkın Sesi ] 

Misafirperverlik! hudutsuz 
bir misafirperverlik. Fakat bu 
Türklerin gayet eski bir me· 
ziyelleridir. Kanlarında ta 
ecdadlarından kalma hatta 
şim :!iye kadar tarihin bile 
söylememi~ olduğu eski pek 
eski kurunları aşarak bizlere 
kadar devam edip süren bir 
meziyetleridir. 

Yenilikler ise? Onlar da 
hudutsuzdur • Fakat onları 
tetkik etmek için geldiğimden 
berJ gördüklerimden bir ka· 
çını bahsedebilirim. 

Türkiyeye ayak bastığım 

günden beri tetklkatımm hep· 

. s ni eöylcmeğe karar verecek 

olursam hiç olma~sa iki üç 
kitap neıretmekliğlm lazım 
gelecek. Şimdilik kendimde 
bu kudreti bulamıyorum. An· 
cak Mısırın Fransız ve Arap· 

ca gazetelerinde ve Türk ga. 
zetelerinde bir kaç basit ma

kale yazmak için vakit ve 
manevi kuvvet bulabiliyorum. 
Memlekttime avdetimde ya· 
zacağım bu yazılar, içimin 
derinliklerinden kopan bir 
heyecanla bende unutulmaz 
bir hatıra ve .biı• iz hıra kan 

yeni Türkün kuvvetini, mu

vaffakıyettni her türlü im· 
kansızlığa rağmen metanetini 
ve cesaretini, ölmez, bitmez 
ve tükenmez faaliyetini se
vinçle ve gururla söyleyece
ğim. Es'fler teşkil edeceklir 

kanaatindeyim. 

Zanned•yorumklı sizde, bir 
yabancının gözüne evvela ve 
en kuvvetli ola·ak çarpacak 

mesele sizin birliğinizdir. Ço· 
çuk olsun, ihtiyar ohun, ka· 
dın ve erkek oiııun heplnizde 
aynl fikir aynı muhabbet var. 
Memleketinizin ilerisini dü. 

fÜnmek ve onun uğrunda ni· 
hayetsiZ fedakarlık etmeğe 

hazır bulunmak hissi her tür
\ü başka histen daha kuvvet

lidir. Ve sar11lmaz fstidadınız 
o kadar güzeldir ki değil ar· 
kadaşlerımz ve dostlarınız fa. 
kat ken<lılerini size düıman 

sayanları bile hayrette bıra· 
kabilir. İster istemez beıeri· 
yelin bazı mukaddes hislerini 
andırarak ve dOıündürerek 

sevindirir. 
Halkevfcrinizin kurulmau 

programları ve liöylerfnizde 
köylüler tarafından mektebe 
verilen ehemmiyet sizde tah. 
silin yemek, içnH k temiz hn. 
va teneffüs etmek ka<lrır hel. 
ki de dahn büyük zaruret 

ve ihtiyaç olmasına kanaat 
getirdiğinizi ispat eder. Bu
nun için sadece türklük na
mına değil fakat bütün beıe· 
riyet namına tebrik edilme
niz lazımdır . Halkçılığınız 
için de şayanı takdir ve hür. 
metsiniz. Eski devirlerde halk 
hiç iken asıl o her ıey oldu. 
Ankarada en güzel ve muh
teşem binalar ha\kın cumhu. 
riyetin ihtiyaçlarını ve yahut 

eğlencelerini temin etmek 
için inşa edildi ve kullanılı

yor. Köylerde ise yine en 
süze} binalar mekteplerdir, 
yani yeni neslin Sf\adetini te

min eden mukaddes yerlerdir. 
Eski devirlerde bir hükumet 
adamile halk tabakasına 
mensup bir adam arasında 

geçilmez uçurumlar varken 
ıimdi birbirine yakın ayni 
fikir ve ayni vatan evladı 
oldular. Memleketin büyük· 
lerini yakından görmek on· 

larla görüımek hatta dertlet· 
mek pek tabii bir hal oldu. 
Bu hal ıse bir milleti bahti
yar edecek en doğru hare. 
ketlerdendir, 

Eski zamanda tüccar, mü
hendiı olmak asil bir ailenin 
çocuğu için adeta ayıp sayı. 

lırdı. Simdi ise fabrikaları· 

nızda çalışan gençlere hür

metle ve gururla bakılmıyor• 
mu? 

Kadınlarınıza gelince Ata. 
türk'ün onlara verdiği haklar 

memleketin daha ilerlemesi 

ve terekkiai için ne güzel bir 
sebep olacak. Avrupa kadın· 
larının bir çoğu hala esirken 

Türk kadını serbes ve bahti· 
yar oldu. Kadm inkılabının 
millet üzerinde bırakacağı 

büyük hayırlı tesiri sözlerim· 
den daha ziyade zaman gös
terebilecek. 

Şu saydığım bazı mühim 
noktalar en mühim noktalar 
en göze çarpacak, en nazarı 
dikkatı celbedecek mesele· 
lerdir. Hepsini aöyliyebilmek 
büyük ve derin neticelerin: 

ifade edebilmek için uzun 
hem de pek uzun sahifeler 
yazmak lazım gelir. Ömrüm 

olursa fÜphesizdir ki günlerin 

birinde arzumu tenfi'!. ede hl· 
leceğlm sanıyorum. Zaten ken 
dim fçin bir vazife hem de 

mühim, tatlı bir zevk addet· 
tiğim fU projemi unutmak ve 

ya ihmal etmek kabil ve 

mümkün değildir. Zira Türk

lerin bu kadar nezaketlerini 
derin inkılaplarını yakında~ 
gördükten sonra canlı ve kıy 
metli &ahrlıır yaz!llıyacak o

lursam, memleketimde bile 
inS&fsız ve duygusuz bir mab 
luk mertebesine geçeceğim 
muhakkaktır. Bunu hfç bir 

.zaman istemem. 

FATMA Nİ\1ET RAŞİT 

Bursa Şarbaylığından : 
l lnrbğ knn::ılının 9li,5 lııa kc~ıf badt•lti taıniıi; plan; kc~if 

\'(' Ş'ır tıı·ınıe~i daircsind~ yt>nidt'll açık eksilımcye koııul~mık ih't· 
le~i, 10. 10.935 pcışr.mbc ızüııü s:ıat 15 lu yapılacaktır. İ tcklilcr 
lıer lııı:-,11S11 anbnı:ıl~ İ\(İn iş gi'ıııii vı; ::;anllal'ıncl t l~ı·av nıulıa~e
bpsine vu ilıaJc saaırnc.bn 11ııcıJ de 69 lira ın11Y.1kka

0

t teminat 
ınn kbıı:rn Yeoa banka mektubu ile Pmy komisyonuna gel inler. 

4~1 - 28 ~ 25 
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Bursa Şarbaylığından: Bursa evkaflnüdürlüğünden: 
Eksiltmeye konulanlar : Muhammen bedel 

36 takım elbise ve şaka sıo lira 
Bedeli muhammen 

Çırapazarmda 47 No: ıu mutaf dükktinın 8 - 1 his. Lira 
39 çift fotin 180 » 
Uray zabıta işyarları için yukarda yazılı geyecekleri 

vermek işi, ayrı ayrı şartn~melerle açık_ eksiltmeye ko.~u.7 
larak eksiltme ve ihalelerı 3 - lOı - 93J perşembe gur·u 

Bakırcılar içinde urgancı dükltanımn 65 

MenzHhane önünde nalbaııt )) 

62,5 
4 )) 
1 

25 
)) 75 

90 
)) sayt 15 te yapılacaktır. İstekliler, bütün şartları ve nümu-

neleri görm~k için her iş 9iinü ve saatında Uray Muhase- Yukarda cins ve hisse mikdarlariyle bedeli muhammen· 
besine ve ihale saatından önce de muhammen bedellerin 
yüzde 7,5 ğu nispetinde teminat makbuz ve mektuplarile leri gösterilen vakfa ait mahlfil hisselerin mülkiyeti ~a· 
Uray komisyonuna gefsiuler. § 19 -24 _ 28 _ 1 ' tılmak üzere 27-9-935 den 28 - Jo-935 tarihine kadar 

4452 lira 67 kuruş keşif bedelli (Cumhuriyet alanrndaki) bir ay müddetle açık arttırmaya konulmuştur. İhaleleri 
parka ait inşaat, açık eksiltmeye konularak eksiltme ve 28 - 10 - 935 pazartesi günü saat 15 de Bursa evkaf ıda-
ihale işi 7 -10-935 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır rfsinde yapılacaktır. Arttırma şartnamesini görmek ve al· 
(proje, keşif ve şartname 23 kuruş karşılığında verilir. rnak isteyeni erin evkaf müdüriiyetine müracaatları. 
istekliler, bütün şartları görmek ve izahat almak için U. --~,_.-........,.___. ........ ..--......._....,...-=--:---=---.2-8_-_.;1--....6 ... -=ı--o-=--.-
ray Baş mühendisliğine ve ihale günü belli saatından ön- Bursa Kaplıcaları tür k İsteklerin tekliflerini ı -11 
ce de keşif bedelinin yüzde 7,5 ğu nispetinde muvakkat A nonİnl Şirketinden : 935 al\ş tmrna kadar kapalı 
teminat makbuzu veya banka mektubu ile Uray komisyo- zarfla ve yüzde yecH buçuk 
nuna gelsinler. § 20-24-28-4 Şirketin vücude getird;- teminat mektubile Bursada 

satılık arsaların yeri Mikdarı Muhammeni ği kaplrca ile otel ve müş· ~irket merkezine bildirme-
Umumhane meydanında ıoı M2. 303 Lfra teoıiHitl bağ ve bağçeleri e leri ilan olunur. 

,, ,, 93,5 M2. 280,5 ,, 1 b!rlikte be.ş yıl müddet!e 
Bursanın atpazarı mahallesinde yukarıda yazılan iki kıraya verılecektır. Otelın 

arsanın mülkiyetleri, ayrı şartnamelerle açık arthrmaya döşemesi şirkette bulunan 
konulup arttırma ve ihaleleri 7- 10-935 pazartesi günü planagöre kiracı tarafından 
s:ıat 15 de yapılacaktır. Alıcılar bütün şartları anlamak yaptırılacaktır. Kira şartna. 
için her iş günü ve saatmda Uray Muhasebesine ve iha- mesi Bursada şirket nıer-
le saatından önce de muhammen bedellerin yüzde 7,5 ğu kezine müracaatla görüle-
nispetinde muvakkat teminat makbuzu veya banka mek· biJece~i gibe arzu .. edenlere 

Bursa tapusundan : 

Ağustos-3:15 günlemeçli 
v~ 164 sayıll tapu belgesile 
İsmail oğlu Ahmet Naci uh. 
desinde bulunan Bursanın 

6 

general nakkaş Ali mahal-

eski dört yeni üç kapu sa
yılı nısıf hisseli evin aharA 
satışı istenilmiştir. işbu bel 
geye ait evrakı müsbite 
mevcut isede tapu kaydı 
yanık olduğundan bu evde 
alAkası bulunanlar var ise 
tarihi ilAndan itibaten on 
gün zarfında ellerindeki bet 
geler ile beraber tapu ida
resine müracaatlara iJAn 
olunur. 

* Nisan - 336 günlemeçti 
ve 52 ve 53 sayılı tapu bel 
gelerile yarısı Ahmet oğlu 
Hüseyin ve diğer yarısı 
Mustafa ogulları Hemdi ve 
Şükrü uhdelerinde bulunan 
Uursanın intizam mahallesi 
nin dabağ oğlu sokağında 
41 kapu sayıll evin ahara 
ipotek muamelesi isteniımiŞ 
tir. ışbu belgelere ait evra 
kı müsbite n:evcut fsede 
tapu kayıtları yanık oluğun 
d1n bu evde alakası oları· 
lar var ise tarihi ilAndan 
itibaren on gün zarfında 
ellerindeki belgeler ile be· 
raber tapu idaresine müra-


