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İzmir 
Limanındaki 
Faciadan sonra .. 

İzmir limanında batan İne 
bolu Vftpuruna ait haberler 
iki bakımdan incelenmiye de
ğer ... Önce f .. cıanm kurbl\nla 
rını rahmetle andıktan ve al 
lelerine sabır v~ ömür diledik. 
t~n sonrl\ bu iki önemli nok
taya c.yrı ayrı fşaret etmek 

tatiyoruz 

Birincisi: Yolcu tn~ıyan 

gen~I ttş t (nakıl) araçlarının 
(vasıta ll\rmın) f .. n bakımındnn 
h ib işiemelerine ve ha l t lı 
h \fek•t t"'lmeler:ne ~ r.ge\ ol . 

nu k t ır. 
İkincı"i d~ gcnt>l olnralc 

lafıt ar1ı çla rını kı•llanllnların 
ihmaikarlıklarma hiç bir su 
retle meyd6n vt'rmem~ktir. 

* * * Söı. g'?liıi; içine beı, on, 
yirmi, otuz ve yüz yurlt.tf bi
nen otomobil, otobüs. ham 
vay, tun vapur gibi çrşit taş t 
araçl uını jşleteolcrln, '!'olcu
lar:nın birer insan o\duklcırmı 
düıünerek daima ihtiyatlı 
hareket etmeleri gerekdiği ha 1-
de maalesef ıimdiye kadar bu 
noktayı dü~üoerek ihtiyatlı 
hueket edenlerine pek az 

rast gelinmiıtir . 

Fenni hatalara gelince: 
her zaman ve sık sık ititlriz. 
otobüsler, otomobiller, tram
vaylıu muayene edilmiş; fakat 

aradan ço'< geçmeden g~ne 
tenni bir hı\ta yüzünden bir 
kazanın olduğunu duyar ve 
kt>ndi kt>ndimize acınır duru· 
ruz ... O mu:\yeneler, teftiıler, 

felkikler ne olmuştur. Diye 
sorarsanız. alacağınız cevap : 

- Kim bilir ? den ibftrettir . 
.;: 

* ikinci nokta: ihmalkarlık· 
tır. güniin birinde, yağrPurlu 
ve çamurlu bir ho va dil ulu· 
dni!" ç.kıyoruz a~şıımdan oto· 

l·ü<ıçü Y": 
Zincirleri a lml\yı unutma· 

masını tenbih ~ttiğimiz halde 

~rlesl gün şöförün z"odrlerl 
unuttuğunu görüyoru7. Üste
lik li.rnbalarının yanmadığına 
hatta bazanda frenlerinin tut· 

madığına §'lhit oluroruz. 
Bir gün Ankaradan geli

yordum. Karaköyden hindi· 
ğim otobüıün frenleri boıuk · 
muı. Bittbbl bizim bundan 

haberimiz yoktu. 

Ahı dağına geldilimtz za
tnan bunu öğrendik. Bizim 
töför; yoluo aağınd.!n bir ağaç 
keıU. İki ucuna kalın birer 
1p bağladı. ipin hır ucunu e
ltne aldı. Diğer tarafımda te. 
kerleğin dönmeyen dingilfne 
bağladı. Elindeki ipi çekince 
otobüs firen ya pıyc. rdu Yani 
bizim ıöför bir Muhterldi . 
İpten Vestiogha vz fireni bile 
Yapınııtı. 

Bir baıka gün Mudanyaya 
giderken otobüsün üstüne dün. 
Ya kadar yük koyduktan baş
ka. lçerde yer kalmadığından 
tôför nıuavioi otobüsün güğer 
teaıne bindirllmiıU. Kuvvetli 
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Filyos hattı açıldı 
Bayındırlıl< bakanımız hattı açar

ken Önemli bir söylev verdi 

Ankıua 13 ( A. A) Filyos 
hattı dün filyoıta büyük bir tö

renle ve bayınduhk bakam Ali 
çettnkayanın hir söyleviyl .. açıl 

mı~tır. Ç~tinkav:' ı;öyle"·inde bu 
~ömür kolunun dr.l1a hügünden 
Anadolu vrıvl \ ftUH-!a yer yer \..u 
rulacak ,,);ın t.ğ: r t>nd istü i ıni?i 

ve g rın ~en gint- nrtmnd ~ <>lan 

dem\q o!l.ırırnızı brs\evnc"k t' 

ne· j ı n · n ~ · lı d. marı olduğnnu 

lrnvdetm ş ve şu bi:-l.aç ~üo :çin · 

o~ g ı pta ıı:p11rtl\ ve l ::rdu r 

y<nl.ıl"nnrlA ve şarkta kr:srdaş 

ellere demir l·ol salaclk ol n 

Diyarbek;r ı:ur:arıntn kopacak 
fenlık ııtıslerinin ve mutlu bay-
ramların sı · alanacağını müjdele- Bay ul.ırhl< ba'.anımtz 

mıştır. Ali Çelinkaya 

-~--·-------------

Zecri tedb. • • 
ş e 

Parti kamutay gurubunda 
konuşularak onaylandı 

Ankara 13 ( A. A) C H.P. Kamutay gurubu dün aı baıkan 

Hıısan sakanın başkanlığında toplanmıı, zecri tedbirler mesele· 
at üzerinde dış ve iç i§lerile ekonomi bakenlarının verdikleri 

izahatı dinledikten a Jnra huku m !tin bu h ımsa dair hazırla
dığı layihayı esas itibarile kt•bul va tasvip etmiştir. 

Sovyet İhtilarn · 
18 i ci y ı d··n°~ınü 

Sovyct dış işleri bakam Lilvinof 

Sovyet ihtilali 
18 inci yıl dö-

ee H H numu munase-
betiyle iki dev
let büyükle 'i 

teb ik arasınd 

telgralları çe
kildi 

Ankara 13 (A. A.) - - Sovyet ihlilalinin on sekizinci yıl 
dönümü münasebetiyle başta Cumhur başkanımızla. sosynlist 
fUrttlar birli~I olmak üzere tkl taraf büyükleri arası 1da kut· 
lama ve teıekkür telgrafları gönderilmiş ir. 

A 

ltalya Uluslar sosyetesinden 
çekiliyormu? 

Ankara ( A. A) 13 Teverre adla İtalyan gazetesi İtalyanın 
uluslar sosyetesinden çekileceği hakkında telmih ve uluılıır 
ıoaydesinl tiddctle tenkit etmektedir. ______________ ,.._._.._ 

bir sarsıntıda onun yere düt· 
tüğünü gördük. Bereket ver
sin adamcağıza bir ~ey ol· 

mamıştı. 
... 

* * 
işte: bu gün vapurlarımı-

zın hafide a~ağı yukarı böy
ledir. Blr vapurun her sefere 
çıkarken behemahal muaye
nesi ıart olmak llzım gelirken 
bu ite-zannederim ki- htç 

önem verilmemektedir. 

lhmalklırhktan başka ted
birsizliklerin de bir çok kaza. 
lara sebep . oldukları meydan
dadır. Şu halde bütün ilgili
lerin bu işe, yurdtaı'arın ha 
yatı bakımından önem verme
leri yalnız kendi ödevleri de
ğil ayni zamanda ulusnl bir 
borç olmalıdır. 

MUSA ATAŞ 

Uluslar sosyetesi ve biz .• 

n amutayda bir 
kan n kabul edildi 

Uluslar Sosyetesi ve dış bakanımız 

Ankara 13 (A. A.)- Bugün yapılan knmutay toplantmnda 
Tevfık Rilıtü Arasın beyanatını milteakıp uluı1 ar aoıyeteıi 
irtibat komiteel tarafından mfaakın 16 ncı madcesine göre 
uluslu sosveteıi üyelerine dilıen vazifelere ftit olarak kabul 
P.dilen ekonomik ve finımsal tedbirlerin sosyete azuından 
bulunan hükılml timiz tarafından da tatbiki hususunda !cra ve· 
killeri heyetine selahiyet ver~n knnun layihası kabul edtlmiıtir. ----------------.. -• 

ta yan tebliğine göre 
• 

abeşis a 'da ileri 
hare vam ediyor 

Ankl\ra 13 ( A. A) İtalyan harp bildiriği,, İtalyanların ku
zey cephesinde deııise bölgesini işgal ve takazzil hattana gel
diklerini somall cephesinede ileri harekete devam ettiklerini 
haber vermektedir. 

fiabeş tebliğine göre: 

İtalyanlar a es·r Ahndı. "100,000 ASker 
m vzi e e lnyor. Habeşliler ltalyan

Pardan 6 Tan'< aldılar. 

Ankara 13 (A. A.) - Adisababadan blldirildiğin~ göre : 
fl!Ddlye kadar harbe glrmemtv olan 200,000 ktıtlık Habet 
kuvvetleri demir}'olunun Kuzey ve GUney bölgelerinde 

mevzl almı tır. 
Gene o·aden verilen bir telgrafa göro dl! Habeşlıler Ogcıden 

cephesinde Ana le mevkiınde İtalyanlardan 6 tank almıılar. 
1000 Som lı Asker e: i · ctmi~' e dir. Bu resmi tebliğde Habcı· 
illerin Göraht dağlarına hakim bu\un<lukları Hiıve edilrıektedir. 

beşis n mütemadi
yen m .. him at alıyor 

Ankara 13 ( A. A) Habeşistana külliyetli mikdarda son ıis· 

tem maklnnlı tüfenk ve mühimmat gelmiıtir. Yakında da 
( 300,000) gazmaakeıi gelm~si beklenmektedir . 



Sahife '2 

f D~ğduğu gibi : 1 
Hilnii Y ·· cetin 

• • 
ıçın ... 

Bursa Jiselerlnde uzun yıl

lar öğretmenlik yapan Hilmi 
Yücetin toprüğa dü§ell üç ayı 

geçti. Onun Samsunda ö'dü· 
ğünü ben İneboluda lkt!n işit· 
mlştım. Karadeniz onun son 
nefesini eritti, Gene o Kara
deniz benim günlerce süren 

hıçkırıklarıma cevap bile ver· 

medi. Vefasız deniz, dedlm, 
vefasızlığı sen bizden rni öğ
rendin; yoksa biz senden mi 

öğrendik?. 

Htlmf, ölümüne yanılacak 

bir karda§dı. Hilmi, yokluğuna 
ağlanacak bir arkada dı. Hil
mi her anlamıyla insandı, ol 
gun insan... Kardeııça Jçtik , 
arkadaıça gezdik, insanca ko· 
nuştuk, onunla. . En hasta 
günlerinde bile hayatın ışık

ları parlıyan gözlerinde, her 

an kardaşhk duygularının a .. 
!evleri yanardı. Üçümüz yan 
yana gelince dördüncümüzü 
ilk o, sorardı. Dört isek be. 
şincimi2.i o aratırdı Biz beş 

arkadaıhk, o bizim büyüğü· 

müzdü. 

O ne duygulu bir insandı, 
ne içi;, ne bağrı yanık bir a

damdı. Onun duyguları her 
zaman en içli bir coıkunluktu. 

Hir hörpe yavruyu görünce 
gözleri sulanırdı. Bir dileoçi 

çocuk karşısında yurdun sos· 
yal yaraları eleye ağlardı. Q. 

na üzünlü bir hadise anlatmak 

hlemndim; renginin ıolukla§ 
tığını görürdüm. Sinemayı çok 
severdi .. Sinirleri kamçtiıyan 

f ılim parçaları onun lıir cihan 

olan, bir sevgi ve sevecenlik 
cihanı olan yüreğini daha 
çok uraardı. Deniz, ayııığı 

ona kısa hayatını l'tvdiren t.u 

ve ııık dalgalarıydı .. Mudan 
ya kıyılarmda denize ve ay 
ııığma baka baka hayatı bir 
çocuk gibi, körpe bir yurt 

• çocuğu gibi sevmittik. Yazık, 

hayat ona yar olmadı. Onu, 
üstüne en çok <lüıtüğü coıkun 
çağlarında bıraktı. Denize ba
karak hayatı 'Jeven kardef .. 
Son bakışın gene ona oldu, 

galiba!.. 

Yücelin yurda aşıktı. O 
yurdun taılaram, toprakla?anı 

severdi. Yolda rastladığı her 

Hnld<ın Sesi 
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uam Savası 
Jt 

lnnanlarla Hayvanların müş 
terek ve çok tehlikeli haata
lıklarında n olan tek tırnaklı 
ha:t•vanların ruam tıavaıının 

son bahar programı bitirilmiş · 

tir. Merkez kazasıle M. K Pa 
şa, Karacabey ve Yenişehir 

kaznlarmda ( 6915 ) bil§ tek 
tırnaklı hayvan muayene edil 
miş. Bunıardon (16) at, mal· 
leln tatbikinde müsbet netice 

verdiklerinden öldürülmüş ve 
ııahiplerine -bcytar dfreluörlü· 
ğünce pnraları verilmlştır. 

Şe ir d .. düğü 
Urayımız şehirde zeval 

ı.·aktını lliin etmek için her

taraftım duyulabilecek şekilde 

bir düdüğün yaptırılmasına 

karar ı.·ermi~tlr. Bu düdük için 

bazı firmalar müracaatta bu· 

lunmuşhırdar. Düdüğün harp 

zamanlarında icap ettikçe a · 

larm fçlnde kullanılması ilbay 

lık zt:hfrli gazler komisyonu

nun karnrındandır. 

talebesini görünce gözlerinin 
§Cf katle yandığını sezerdim 

onun.... Binlerce ve bf nlerce 
Türk çocuğu ... Onu, saymıya. 
mm görmedim. Yolda l·endi
ı:ini ıelamhyan talebesine o. 

nun <'güle güle lavru:n!" de
yişindeki baba hey~csnını u

nutmak mümkün mü hiç? .. 

O ihtiyar ennesiotn üstüne 
titrerdi. Annesine ölünciye 

kadar en candan oğulluk yap· 
tı, kırmadı, incitmedi. 

En son goru§memiz Bey 
oğlunda Anadolu lokantasında 
oldu . Gene görüıecekmiydik 1 
deye boynuma sıırıldı. Heye· 

co.nl•ydı. Çorumdan bir gün 
önce Bursa.ya gelt'n kardeşini 

tedavi lçtn o gün fataobula 
gethmi~. Sı:ılçık ve Ergini gö
rürüm. deye Beyoğluna ç •kmış. 

Beni gördü. Biraz sonra on
lor da geldıler. Ne iyi bir ge
ce geçirmiştik. Son gecemiz
miş, meğer. Ben İneboluya 
gittim. O da dönmü~, dolaş· 
mış Snm&una gilmff. Onu, 

Sıhhi noksanları 

olan dükkanlar 
Urayca İsmet Peııa cadde

alndeld dükkanlardan bazıla

rının mhhi noksanları görüldü
ğünden bu noksanların ta
maml oması kendilerine bildi· 
ri\mııUr. 

Dura idman yurdu 
binasının istimlaki 

Uray Encümt:nl, altı par
parmak yolunun geni~letllme. 
:;i fçin Dura idman yurdu bi · 
nesınm 2500 Hraya istimlaki ne 
karar vermi~tir. Binanın erıka· 

zın\da 400 lira kıymet koy. 
u~lur · 

Şer kurulu 
Şarkurulu son toplantısını 

cuma calqamı saat 19,5 de u. 
ray salonunda yapacaktır. Bu 

toplantıda daimi encümen a· 
zafarıda seçilecektir. düngece 
kurulun kavanin ve maliye 

lcoınisyonları toplanarak ken

dilerine havale edilen evrakı 

tedkilc etmiılerdir. 

oraya toprak değıl dcntz çek
ti. Onun da ruhu deniz gibi 
idi. Şef kati derin, sevgisl son
suz, heyecanlı bir deniz gibi. .. 

«Yücetlnb soy adını almıı· 
tı Aradan günlec geçti. Bir 
gün, bu ad k-ana ağır geliyor 

deye s ızlandı. İnsan ruhu yÜ· 

cedir, ta~ıdığın ıey.. Niçin 
ağlr gelsin... Dedtm. Elöve, 

ona bu adı vermiffi. Onun 
ruhu gerçekten yü~e idi Türk 
ku hra manlıklarını anlatırken 

hem atlar, hem ağlatırd ı. O 
oe ruhtu, o ne yüceliktt. Onu 
timdi daha iyi anlıyorum : 

Mektep deıken ulun l er· 
dem gibi açılırdı, büyürdü. 

Türk çocuğu derke n sev· 

genliklen, umuddan bir atcQ 

gibi, gürül gürül yanar ı. 

Kardeş derken yüreğinin 

l:üt küt vurduğunu duyardık. 
YüceUn öldü)'se, ondan 

itte bize bunlar miras kaldı. 
O ölmiyfcekti, ölmiyektl 

o .... 
TAHSİN UYGUR 

Şarbon Sava ı 
İnunlarla hayvr ların 

mü§terek haatahklarından 

olan ve son yıl içinde ilimiz· 

de bir çok insanda görülen 

Şarbon hastalığtyle esaslı mü· 
cadeleye giritilecek ve bu has 
tahğın imhası için en sıkı tet· 

birler alınacaktır. Önümüzde· 
ki Mart ayının batından ıti

baren alınacak tetblrleri tes

pit etmek üzere şehrimize ge. 
len Baytar Umum Müdürlüğü 

salgın hastalıklar seksiyonu 

mütehauısı Naki Cevat Akkir· 

man il baytardirektörü Tahsin 
Uygurlabu konu üzerinde es· 

ash tetkikler yapmıılardır. Sa
va şva ziyeti tespit edilmiştir. 

Mart baılauğıcında ilimi

zin 275 köyünde işe başlamak 
üzere fimdiden tedbir alın· 

maktadır. 

Bu if için ilimi1.e daha 
iki baytarın gönderileceği ha
ber ahom:otır. 

Numarataj işi 
Şehirde Ucayın yaptırdığı 

numarahj itinin geri kalan 

bazı kısımları ayın 15 şine ka

dar bitirilmek için fazla me

mur iıUhzamına karar veril 

miştir. 

Bir yeni radyo 
makinesi 

İzvestiya gazetesinden 

17 Ya~ında ve Grinberg 
adında biri gayat küçük rad
yo ahizeleri yapmıştır. Bunlar 
tlmdtye kadar yapılabilen ci · 
hazların en küçük hacimde 
ve siklette olanlardır. Bu ke· 

ııf hakkında yabancı illerde 
malümat alındtktan sonra bir 
Amerikan gurubu bunu satın 

almak arzuı;unda olduğunu 

bildirerek muhterie muracaat 

ctmiıtir. Kaoıf cevabında '"ben 
kendi ulusum ve ülkem için 
ça?ıııyorum ve keıiflerim o
nun malıdır.,, diyerek Ameri· 
ka grubuna Sovyet hüki'ıme· 

tine muracaatta bulunmaunı 

bildir mittir. 

- ... -.. ----·~- ... ~-----ı-ı· 
1Roman1 su ı/~;~tı 

Teşekkfıı· cd~l'İm \"cd:ıt! 
Yüı·üc.liılel' . Y ckdi~·cı ine 

sanlar:ık donen çiftlerin ara
sıııdaıı yavaşça sıyı·ıla ı ak bal
kona r.ıktıbr . 

biı· kJlık.dıa fıiı.ltıı . Ycdaı, 
ırıe·ll·~inde ınalıiı· hir aktüt· 
gihi . esiııi pel'dc perd0 alç.11-
tal':ık devanı ı!diyoıtltı : 

~ 

Gecenin ~erin ı u1.gl\!'l çelı-
releı iııi oks11rvr taze \'C temiz 

----·--~;--------, 

Fakat ı ira ederim. Beıı 
resm!reıi hıç .. . Hayı!' ... Ş,.y ,. 
l'.. \'Cl.·. Duı ctıı. BirJen\ıiı e tit 
ı edi.. Yücuduııd,ın kuvvetli 
bir elektı ik cel'yanı g çli :san
ki .. Seııclcl~di. Ulı h11 cümle .. 
(~ayı i ıl ıtiyari dııda klaı ıııdan 
fırlayan bu kelimeler.. Ona 
neler hatırlaltı. 

Yakın biı· mazi ~ozlcı in 
onündeıı geçiyor _Kulaklarında 
lı ızin bir dere çağıltısı ile be
ı·,ılrnr munis bir erkek sesi .. 
Onun . c i dolaşıyordu. 

Olı ... Fakat, lwp~i lııiyle 

değilıııi7 Bu da, om , tabiatı 
ona.. Her yeri, her şeyi ona 
bonzeven bıı ıl.ı: rınıın gibi 
değilr~i? Erkek . Erkek dejil 

... 
mi hırda, . Slhle tavıırlaı· .. hİı' lıava c iğel'leıini şıı;ıııyoı -
Y:ı lJızlı kel im eler.. Kum pli- ' ı • l t:. 
ııı:m .. llıif.t sonı a m::ığı·ıır ve 
ve ınıızaff~r bir kahkaha .. O 
kıdar .. Aldanan, hicran içine 
fıd::ıtıl:rn yine kadın. Göz yaş- · 
l::ırı arasın la hoğııları gcııc 
Havva kızı .. Zavallı l\·ıtlınlar!. 

Ncl'llıiıı açılmı~tı. Bil' hic-
ı·aıı Ye yeis içiııdc çıl'pıı:::ın 
npnç kız o değildi "aııki .. ı >y
ııak bir taYır, yaranın bir 
çocıık lıopp:ıl ığılt.ı balkıııı par-
maklığına sıçı·adı Ye 01111 du. 
Sonra deıiıı vü ıızıııı Lir nei\e oldunuz ~ermiıı~. 

- lliç .. . fe .. aldı . 

- • ·a~ıl hiç~ Bütün vücu· 
dunuz titrcyor.. Z::ınııcdcrscm 
lıasta lan lınız. 

- Hayır Uf,tk bir baş 

Juıı nwsi .. 
- M ıis::ıJe cdeı mi,inız ~i

zı biı· dışaı ıya çıkarayım. Te
miz vp. scıiıı hiı· lıav.~ ıl~ açı-

Iır~ınız . 

- Olı \1 ech1t; ııc güzel bil' 
11ere deirj 1 ın i7 c n 

- Enfct> Nermin. halııısus 
.-izinle U(•ı·abel' ha~ hrış ı sey
ı edilen şıı mehtap... Ah iıı
saııı g ı~yedeı'ek, mesıcJccek 
kadar ı.rıizel ve nefis. 

- Üylcrııı! 
~erınin kısa fakat Ç'lpkın 1 

- Sııı ·;wa, 
~ . şıı gfıze l\i ğe 

h.ıkııı t:ıuıat l!tniııiın ki bu 
gece kauar giızel bir gc>ı.:c do
[turınamıştır.. Som:;. htı ilıti
şaın, lm güzellik içiııclc sizin 
mcvcudiyctiııiz, sizin varlığı
nız .. 

\"cd~tııı :-;,,..,j gitıikç13 kısı

lıyor, suııiiyor hiı· ııcles lıalirıi 
alınnlu. lJurdıı. Derin lıiı· 
goğ"lıs geçi l'i!l'Ck i lıl ve etti : 

- ı) ''arlığın karşısında 
~ı ı ırıclıtap ştı y ılılızlal' o 1\:.1-

daı· kiı~iik, o kadar üntik ki .. 
Siz ~ernıiıı siz; vadığrnızla, 
ınevı·utliyetinizle ba~lı lı:ışma 
bir :-ılcm;;iııiz .. 

.Nernıiıı giiliim~ı~yerek sü
zünii kesti : 

Amau, i;::'l.m cıliyoısu · 
nıız. 

Kat'ıyen i\ermiıı, kat-

Ne Olursa •• 

Soy adı 
Soy adı işi ortaya koyanların 

iyi duygularını takdir etmemek el
den gelmez. Fakat yeni soy ad1 
alanlar bu fu:ıattan istifade ederek 
kenilerim soylu ıtoplu ıröstermenin 
yolunu da buldular. Yeni alınmış 
soy adlarına bakın. Ne cılız adam
ların adan olduklarını, ne huysuz· 
ların huylu ve uyıal olduklarını 
görürsünüz. tabi. kend sini beğen

meyen insan olurmu? Hele her yi · 
ğiti.a içinde bir de aslan yattığına 
göre buna berşey söylenemez gibi 
gelir. Hele alçak gönüllü mana ve
ren soy adı alanlar hiç yokgibidir. 
Zaman gelecek ki memleket de ta
mamile soylu ve soplularla dola
caktır . Bu f<!na birşey degildir, 
jnsan memleketini bütün soylularla 
dolu olmasından sevinç duyar, Fa· 
kat benim hoşuma gitmiyen - Sa
nırım ki heı kesin de hoşuna git
miyen - birş~y var: Sanki türk
çeden soy adı olacak isimler ve 
manalar ancak bir kaç yüz tanedir. 
Herkes, kendine seçdig i ismi uil 
olsun, diye bıJinen belli başlı isim· 
leri alıyor. 

Soy adı, yurtdaşları binlerce 
düzine Ahmet, Mehmet ve Musta
fada kurtarmak için ortaya ko
nulmuştu. Halbuki bügüo ıoy adı
da hemen hemen bunlara benzedi. 
Gazeteler de gördüğü ıoy adlarını 
bei'enip alanlar bile vardır. 

Soy adı alanlar bu yeni isimle· 
rile övünemezler. Bunlar nekıııdar 
yüksek ve asil manalı o!ursa ohun 
günün birinde değerini kaydedebi
lir. Soy adlarına layık olmayanlar 
gülünç olurlar . Soy adının en iyisi 
ya bitaraf olanıdır, yahud da alçak 
gönüllülük ifade ~denidir. Böyle 
seçilmiş isimler günün birinde 
haksız alınmış görünmeyecekleri 
gibi, kendilerini gösterdilderi gün 
de onlara daha çok yakıştırarak 
diğerini takdir edeceklerdir. 

Soy adı almak için bir hayl iüzül
meye hacet yok, Baıkalarımn ku· 
lağına ve duygusuna hoş gelme
yen bir kelime olmamak f&rlile 

her manalı kelıme ıoy olabilir. 
Soy adı daha çok o aileyi tanıta
bilecek halde olmalıdır. Yoksa soy 
adı bir asalet ve yüksek bir ün
van deiildir. insanın değeri soy a • 
dile degil, layık olana, doğru bir 
yaşayışla artar. 

Mezar taşları 
iSatıhyor. 

Dayı 

Uray Encümeni kaldırılan 

mezarlıklardan çıkan eıkl me
zar taşlarının toptan aatdma· 
sına karar vermiıtir. 

Bu mezar taılarına 75 lira 
kıymet konmuıtur. Arttırma 

bu fiyat üzerinden yapıla· 

caktır. 

ıyan . . . Uir lıakikat .. lfakikatı 
.söyleyünım . Alı :\ermin, bu 
gecenin giizelliğini hayatımın 
son ıın a kadar uııutmayacağıın. 
lJu bende mukaddes ve ilahi 
bir lıatıra olarak kalacak. Ah 
y::dııız bu geceııiıı unııtulınaz 
dakikalannı nıu~ambamııı üş
tiine teshil edebilsem. Benim 
İ t,;in ııe kıymetli bir eser ne 
ınıı:ızzaın biı· lıazine l>ltıl' biL 
~eıı.z ... 

- I I:ıkikateıı illıam alına
c:ık eııl'cs biı· ınanzarn .. 

-- l~veı .. Hawı, resim sel'
gilerinde bir ı cssama ivi bir 
deref'e vcı·dirc(;ck kadal' ~ık vo , 
glizel. 

Siz ressamsınız tleğilrni 
YeJa1:1 

Evet, öyle diyoı l:ır .• 
Alı ne iyi .. llesıni ve 

resını ynpma ·ı ben de çıık 
SIJ\'Ct'Jm. 

~alıiıni :1 

- Bitmedi 
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Dağcılıl< her zevkten üstündür ... 
Yazan: MUSA ATAŞ 
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Bugün hn.va oldukça sert. 
kışın ikinci defa olarak dağa 
çıktığım için sovuğa karıı ben 
de yavaf yavaı alışıyor gibi
yim ... 

Deve taıı 11ğoağma geldi· 
ğimtz zaman ortalığı, göz gö· 
zü görmiyecek kadar koyu 
bir ıiı bastırdı. Bir yandan 
kar yajıyor bir yandan da 
keskin bJr rüzgar sisleri üstü· 
rnüzden yıldırım aür'atile sÜ· 
pürüp götürüyordu. Dağ ba
ıındn tabiatın bu karmakarı
ıık hali bana çok garip ge
liyordu. 

Deve taıı sığoağı; yolun 
solunda köy evlerini andıran 
bir yer altı kulübe al idi. Daha 
doğrusu harb cephelerinde as· 
kerlerin yaptıkları bir :.ı:emin

Hk veya (mahfuz mııhal) gi 

bi bir ıey .. Hatta kar; daba 
ıimdiden sığnağın her tarafım 
örtmüıtü. Eğer orta yerde 
bir kapı bo~Iuğu görmeseydik. 
buranın bir sığmak olduğunu 
anlamak için bin ıahit lazım· 
dı. 

ine girer gibi daracık bir 
kapıdan içeri girdik. Sığ(na
ğın ikl pençeresinin üstünde 
kar birikmiyen ikf ~er parmak 
yer kalmııtı. Buralardan içeri 
sızan ııık sığınağın içini yarı 
loı bir halde aydınlatıyordu, 
Avrupada dağcılık yapmıı 

olan arkadaılardan Nıhat Say• 
dam; küçücük kazmasiyle pen· 
çerelere yığılan ve buzlaıtığı 
için yapıııp kalan karları te
mizledi. Simdi içeriıi birıeye 

benzemiıtt. 

Temiz dal havasının vü
cudu,nuza yaptığı acıkma tesi· 
rinden baş\(a yol yorğunluğu 
da biıi büsbütün acıktırmıftl. 
Hemen çantalarımızı açlık. 
Nevalelerimizi tahta peykenin 
üstüne açtığımı:ı gazete kağıt· 
lan üzerin~ serdik. Hem ye
mek yiyordum. Hem de yere 
ıerdiaim gazetenin gözüme 
çarp"n yerlerini okuyordum. 
(Zaten ben gazeteyi öteden . 

1 
Basın Genel Direktörlüğünün 1 

Haberler Servisinden 

Japon endüstrisinin 
süelleştirilmesi 

"Pravda,, dan 

Son otuz yıl içinde ulusal 
müdafaa kuv\•etlerinf büyü· 
ten ve cihanın en liuvetll 
devletleri)e bir hizaya çıkan 
Japonya hala büyük me sraf · 
lar yapmakta ve büyük feda
karlıklar göstermektedir. 1936 

1937 mali bütçesi hükumetçe 
müzakere ediHrken iki milyar 
yen tutan bütçenin 1.4 mil
yarının süel maksatlar ve 
ve fabrikalar için sarfoluna-

cağı btldirilmittir. Mançurya 
ve kuzey Çindeki süel hare· 
ketler ve her taraftaki Japon 
dampingi Japon endüstrisinin 

geliımestnde amil olmaktadır. 
1933 - 1935 senelerinde büd
çenfn süel kısmı ::,,s milyor 
Y~n ve silahlanma için ayrıca 
fevkallde masraflar 1.6 mil
yar yen lutn1al<tadır. Bu 
nıeblağdan 777 milyon yen 
•ivil endüstri sermayedarla
rının eline geçmiıtir. Endüs
trisi teıekküUerinin vaıati 
Y0zde 35.5 kir verebilmeleri 

. 
beri ancak yemek yerken 
zevkle okurum.) 

İçimizde Saim Altıolctan 
başka sesli yemek yiyen yok. 
O; bir yandan yemek }iyor, 
bir yandan da (VoJga) yı söy
liyor. Nihat Saydam AvrupB." 
dan getirdiği portatif gaz 
oca8·mı kurmuı üstünde bize 
çay kaynatıyor. Alman arka
daı Her Friç terliyen ıırka
daılardan birinin sırtına hav· 
lu aokmıya çalıııyor. Doktor 
Cevat Tahsin, bir arkadaıın 
bo2ulan kayaklarını muayene 
ediyor. İnhisarlar ıube müdü
rü Can da çabık ye. 
mek ylyip dııarı çıkmak için 
sabırsızlanıyor ve bize de: 

- Haydi çocuklar! Ça bık 
olun! Diyor. Bayan arkadaş · 

lardan biri, incecik şehir el· 
diveni gcydl ği için parmC1.kla · 
rınm ü~üdüğünden tikayet 
ediyor. 

Har.ılı öyle bir iıleO:. ki.. .. 
Görülmek lazım .... Yemekten 
sonra arkııdaılardan bir kısmı; 
otele gidelim! Dediler. Bir 
kısmı da gidersek geç kalmz 
dönmeliyiz di)·ordular. Bu 
ihtilafı Saim Altıok hal etti. 
Ve dönmiye karar verdik. 
Ne hikmettir; dağ baımda 
arkada§lar çok uysal oluyor
lar. Derhal yürüyüıe geçtik. 
Artlk dönüyorduk. 

Ben dümdüz kaymasını 
öğrenmiıtlm ama böyle do. 
lambaçlı yollardan aıağı na
sıl kayacaktım diye bir müd 

det düıündüm. Nıhayet anla
dlm ki: Bu işin acemileri her 
dönemecin başında duracak
le r ondan sonra kayakların 

burunlarını yolun döndüğü 

tarafa çevirerek kaymaya de
vam edecekler. Yahut da dö. 
nemecia başına gelir gelmEz 
kendinizi karın üstüne atıve
recekftlnie. Ayağa kalkınca, 

bu sefer rotanızı yolun dön
düğ'ü tarafa çevireceksiniz, 

Bu it de olmuştu. Bunu da 
öğreomittik. 

1931 - 1934 yıllarmda 1.1 
milyar yen sermayenin yeni
den sınayla bllhassa ağır aı

nayia arkasına sebep olmuı

t1Jr. 1932 - 1934 yıllarında 

maden ve makina smayii ile 
kimya fobrikacılığı · sahasında 
35 fabrika genişletilmiı ve 

30 dan fazla yeni fabrika 
kurulmuştur. Celik ve hafif 
maden aanayiinde, bilhassa 
ocak, otomobil ve maklna 
endüstrisinde çok mütehassıs 

amele vardır. 1931 yılından 

~tibaren senevi çelik imalatı 
3.9 milyon ve demir eritmesi 
2 .6 milyon tona çıkmııtır. 
Ocak fabrikalarının yıllık 
üretimi bir kaç hin motör vtı 

uçağa varmaktadır. 1934 yı

lına kadar heman hiç ehem-

miyeti olmayan otomobil en
düstrisi ondan sonra kurul
muş ve 1934<le piyasaya 3000 
otomobil vermiıtir. Şimdıki 

imalat bir kaç misli fazladır. 

Kimya sanayiinden sulfat, 
kürkfir hamı :d imalatı olsun 
suni ipek ve mensucat sana
yii olsun dikkate oayan ge
liımeler göstermiştir. Endüs
tri kurumlarmın . yüzde ellisi 
kilçük ve orta mikyasta ( ya. 

Hakkın Se-ı:;i 
az _sıscz:: m:ıs ~ -

Üzümlü tart 
Ölçüleri: 

240 gram un 
160 ,, tereyağı 

80 ., un şeke~ 
40 ,, badem 

3 yumurta sarısı -----1 yumurta sarısı 
biraz tereyağı. birıız un 
(kalıp için. 

1 kılo taze üzüm 
150 gram kesme şeker 
1/4 litre ıu 

• 1 

80 gram knysi ml\rmalatı 
40 ,. bödem 
10 ., şam fıstığı 

Yapılı§• : 
Tere yağı ve un bıçakla 

-kese kese-kar:9tırılır. Un 
ıeker serpilir yine karııtmlır 
sonra 3 ymuı ta &&rısı 40 gram 
temizlenmfı ve makinede çe
kilmiş badem ilave edilir. İl-
kin bıçakla kanotırıl.r. Sonra 
elle yoguru lur. Hamuru b .çak · 
la keserek bak .lır. İçi düzgün 
bir hale gelmfıse yoğrulması 
kafidir. Tahtaya un serpip 
-merdane: ile - bir santim ka-
lınlığında açılır . Daire şeklin· 
de (Tart kalı bı) nın dıblne 

göre kes.fır. Yağlanmış ve un· 
lanmıı kıdıba. }'erleıtirılir. Ke· 
narına yumurta sarısı sürerek 
hamurun kalan parçalıırını 

- serçe pnrmek kalmlığmda -
yuvarlayup o kenarlara konur 
iç tarafından bıçakla çentik 
yapılır. Tekrar yumurta sarısı 
sürülür ve mutedil fırında 

pf~irilir. öteynnda l /4 litre au 
ile 150 granı ıeker kestirilir. 
Tanelenmif veyıkanmıı üzüm· 
ler içine atılır. biraz pişirilir. 
Hamur f lrından çıkınca piımiı 
üzümler - Delikli kepçe ile
süzerek ortasına alınır . Gü 
zelce yayılır üstüne fırça ile 

marmalat sürülur. !femizlen-
mtı ve uzun uzun kesilmf~ 
badem serpilir. Kenar tal·ef· 
larınııdıı ince kıyılmış fıstık 

ekilir. Tekrar fırına bırakılır. 

Bademler kızarinca çıkarılır. 

sovutup sofraya verillr. 
l * 1 Not: yemek tertiplt

lerlnde baş tarafa ya2ılan öl-
çülerin aralarına küçük ç '.zgi· 
ler konulmuştur . Bunlar o 
maddelerin bernber kullanıl-

dığını çizgiden aşagıdaktlerin 
de ayr.ca kullanacağım kös· 
terlr. Böy\ece her yeme gin 
maddeleri kıs ım kısım ayrıl
mııtır. Bu esasa dikkat edi
lerek çalıımak lazımdır. 
--~ ........ -----===-= ........ ~~--~---~ 
ni 100,000 yenden aşağı ser~ 
mayeli ) dir. Japon parasının 
değertnln ve alım kudretinin 
inmesi bir taraftan ihracatın 

artmasına ve endüstrinin bü
yümesine sebep olmut ve 
diğer taftan da amelenin iş 

ücretini yüzde 15- 20 dere· 
ceıine düıürmüt ve amele 
havatını çetinleıtirmiıtir. Bun
dolayı amele hayatını amele 
arasında memnuniyetsizlik 
vardır. Bunu hükumet çeven
leri de inkar etmemektedir, 
Milletin beraberliğinin gele. 
cek büyük sa vaı için çok 
önemli olacağı ehemmiyetle 
iıarelleniyor. Hatta bir gaze
tede meıhur J.ıpon General
larından biri 1905 Rus - Ja. 
pon sava §ında Japonların , 
milletin içinde sınıflar olma· 
dığı ve milletin beraber ol
duğu için galip geldiğini yaz
makta, şi:ndi ise Japon ame
lesinin hükumete kar§ı kızgın 
olması yüzünden ilerideki sa. 
vaıta bu amelenin kendi a
leyhlerine çahımaları ihtima
lini kaydetmektedir. 

Kazakistan 
lSasııı gt-nel direktörlüğünün 

haberler servisinden 

"Prn va da ve İzvestiya,, gazete
lerinden: 

23 ve 24 hkteırin tarihli 
Moskova gazeteleri Kazakis· 
tan Sovyet cumhuriyetinin 
15 inci yıl dönümüne ittihaf 
ve tahsis edilmişlerdir. liütün 
gazeteler Kazakistamn tarihi 
tnki§af ı, urf ve adetleri, :eko. 
nomik ve kültürel hayatı h8.k· 
kmda yazıl.ula doludur. Parti 
genel sekreteri «Mızracan» ın 
yapılan işler ve yürütülen 
faaliyetler hak kında ki bir 
hesap betkesi İzvestiyanm en 
önemli sahifaaıoa dercedilmiı· 
tir. Bütün Sovyet cumhurtyet
leriJ baıkalarımo tebrik ve 
temenni yazıları keza aynı 

sahifede yer almıştır. 250 yıl 
evvel Kazakistanda yaıayan 

halk yazıcılarından Danmu
gurca tarafından yazılmıı olan 
Kadı Karpaç ve Bayan Suluğ 
efsanesi Ruscaya çevrilerek 
neıredilmittir. Bayım Bet 
Mayla'mn hikayeler külliyatı 

ve büyük hacimde Cez Kaz
gan eserleri keza bastırılıp 

piyasaya Ç\karılmıştır. Kaza
ki&tan basını genel dfrektör· 
leri tarafından Kazakiıtanın 

yeni endüstriy,.l •e cosyal 
hayatlarını gösteren bir büyük 
resim albumu bastırılınııtır. 

l 5 inci yıl dönümü dola. 
yısiyle Kazakiatanın baş @ehri 
Almaaie üsnümai bir ~ :rette 
aüalcnmiı ve Kazakistan mec· 
lisi içtimaa çağrı)mııtır. 

. Şimdi Kazakistan 3 mll
} ' OD murabba kilometrelik bir 
sahayı iıgal etmektedir. Batı· 
dan doğuya Hazer denizinden 
Altay dağlarına kadar ve 
Güneyden Koza ye, İran hu· 
dutlarından Baıgırdistanın O· 
ral dısğlarına kadar uzanan 
Kazakistan Avrupa kıtasının 

yarısmdan büyüktür. 

Binlerce yıl Şarktan Gar· 
ba yapılan akınların büyük 
yolu ve kapısı vazifesini gören 
bu kıt'a vaktiyle büyük kül· 
türlere sahne olmuştur. Türk 
oruklcrından Hunlar, Uygur
lar, Pençereler, Kumanlar 
gibi büyük al~ınlar ve daha 
sonra Cengiz orduları hep 
buralardan geçmişlerdir. Bu 
topraklarda şimdi 4 5 milyon
dan faLla Kazak ya~amakta
dır. 60 - 70 yıl evvel Çarlık 
Rusyası tarafından ilhak edilen 
Kazakistan yakıl\ zaman!l ka • 
dar münha sıran göçebe bir 
çoban hayatı geçirmekteydi. 
Çar Hükumeti Kazakları Kır
gı z - Kay t~k adıyle anmakta 
ve adi bir hi\lli saymakta 

Soyvetler Birliği - Ro
n1anya arasındaki tren 

münakalatı 
" Pravda ,, dan 

On yedi yıllık bir fasıla

dnn ı;onra Sovyetler Birliği 
ile Romanya arasında tren 

seferi 19 / 1 O / 1935 saat bir 
buçukta açılmıştır. İki devlet 
arasındaki mü2akere ve an-

latmalardan sonra 1918 ha

reketleri arasında harap olan 

Dinyester köprüsü y~niden 
tamir olunmuş ve köprü Sov· 

yet - Romen bayraklarile süs· 
lenmio, aynl ıuretle aü11lü 

-= .. &!!EY 

Cumhuriyeti. 
idi. Hatta kanuni olarak Ka
zak çocukları para ile satın 

alınarak ruslathrılabilirdi. Ça • 
rın müstemleke siyaseti Ka
zakların 45 milyon hektarlık 
en münbit ve ıyı yerlerinin 
Ruı muhacirlerine verilmesine 
sebep olmuftu. Oralarda ya· 

ıayan kazaklar ise çöllere ve 
sahralara göçebeliğe sürül
müştü. Komşu Türk kabilele· 
rinden Baılurdlar veya Öz
bekler Çarlığa karşı bir hare
ket gösterirse Kazaklar Çar· 
lak hesabına bunlara karıı 
gönderilir ve bu suretle kom· 
ıu uluslar birbirlerine düıü· 

rülürdü. Zulüm ve hakaret 
gören Kazaklar btr aralık 

Pugaçef ve Razfn isyanlarıoa 
fftirak etml§ler ve cihan ıa· 

Vtıfı ortalarında, 1916 yılında 
da Ruslara karıı isyan etmiı· 
lerdi. Bu isyanlar hep kan 
içinde bastırıldı. Kazaklar 
Kerenski zamanmda istiklal 
ilin ederek Alaş ordu adında 
bir devlet kurdular. İki sene 
devam eden bir mücadeleden 
sonra Urenburg•ta toplanan 
Kazak kongresi 1920 yılı ilk 
teıriode Kazakistan Sovyetler 
cumhuriyetini ilan ve bu cum· 
huriyeli Sovyetler cumhurl· 
yelleri ittihadma ithal etmlf · 
tir. Kazakistan 15 yıllık Soy. 
yet hl\yatında pek çok deilt· 
miş ve son on yıl içinde en
düstri ve yol tesis için 1 ,276 
milyon ruple sarf olunmu§tur. 

Buna. karıılık istihsal olunan 
ham madde ve mahsulatın 

kıymeti 1 !120 yılında 33 mil· 
yon ruble olduğu halde l 935 
inci yılda 3fi0mllyon rubleye 
varmııtır. Jeolojik incelemeler 

Kazakistanm madeo, maden 
kömürü ve petrolca zengin 
olduğunu göstermiıtir. Bunlar 
arasında en zenginin bakır 

madeni teıktl eder. Yalnız 

doğru Kazakistandaki bakır 

ihtiyatı ıekiz milyon tahmin 
edilmektedir. Bütün Sovyetler 
birliğinin yüz.de 50 bakırını 

burası verecektir. Kur§Un çın
ko gibi madenler de ungindlr. 

A\tay dağlarında 2 milyon 
ton kurşun ve 3,760 ton çin
ko ve bu arada 4700 ton 
gümüı bulunmaktadır. 

Altay ve karadağ~ altın 
yataklarl bakımından da çok 
önemlidir. Nikel bakımından 
ise Kazııkiatan Sovyet cum· 
huriyetlerinin en zenginidir. 
Volfram, Borasit, Linyit ve 
taş lıömürü damarları,da çok
tur. Kömür mtkdarı 50 mil· 
yar ton ve petrol 1 milyar 
ton olarak tahmin edilmek
tedir. 

esae ** ;z fi 

trenler iki taraftan köprüye 
gelmiıler, sonra muTahhaalar 

tarafından köprünün kurdele
leri kesilerek yol açılmııttr. 

Törenler yapılmıı ve ıölen 
verllmiıtir. Muzikalar Romen 

ve Sovyct marılarını saatler

ce çalmı şlardır. Bu köprü ba
§ındaki Romenlerin Bender 

ıehrinde bu mnnasebetle bü
yük bayramlar yapılmı~tır. 

Sovyet deleaasyonu köp· 
rü açıldıktan sonra trenle ilk 
Römen ıehrine ve Romen 

delegasyonu da ilk Sevyet 
şehrine giderek misafir ol· 
muılardlr. 



S al if e 4. H:ı klon Sesi 

Ji udanya u ayın n Bursa Şarbaylığından: 
. Yıllık 

ftiudanya f~ 11et paşa n1ahalksiudP lsnıet pa· Kirayn verilecekler: Muharnm!'n ıeri 

Bursa i kinci HuJnık 
Ma hkc•mesinden 

şa çaddcsindc heiedıye r11ali , ü.,tü dürt oda bir Teferriiçte tarla 200 Kuruş 
935 - 1537 Bursanın Se

lim zade m~hallesinden ka · 
dri kızı naime tarafından 
kocası kebir susurluk kö 
yünden abdullah oğlu Hüse· 
yin aleyhine açılan Boşan

ma davası üzerine müddea
aleyh 2o gün evvel köyden 
giderek halen nerede oldu 
ğu meçhul bulunduğundan 

bila tebliğ iRde edilmiş ol 
duğundan Hanen ve iJsakan 
davetiye tebliğine ve mu ha· 
kemenin 28- 1 J-935 saat 
10 na bırakılmasına karar 
verılmiş o !duğundan yukar· 
da yazılı gün ve saaaa biz· 
za t mahkemeye gelmez ve 
ya tarafında .. , haroya kayıt
lı bir vekil g öndermesse 
hakkında lazım gelen mua
meleni n gıyaben ifa kılına 

ca ğı tebliğ makamına ka im 
olmak ütre ilan olunur : 

s Jfa ve altı kahvehane olan ve k:-ıpı, çerc~\'e.!:a- Tatartarda hahça 2000 

mları ,kereste ve tahtaları kullan1ln1ag"' n el ve1·iş 1 i AMce?llerd~ ttarı1a 1

1

3
0
°0°0 

>> 
• c • .. ı er a yer t ar a 11 

b ulunan hına en -:azının tema mı 18-1 l - J3~ pı:t-, Uray an yuka rda yazth ta rla ve behç:ı ları , ayrı ayrı ola 

zart esi günü pazarlıkla satı la c ·ığır d ın istek 1 i it· 1 
rak ü~er sene müddetle ve başlanğıc ı - ll - 935 tarihi ol

r i n vazı lı günde saat ı 5 de ura y da inıi encü me mak uzere açık a rth rmaya ~tk.?rılmışlerd ır. arttıam_a ve iha 
· "' ... · 1 ı .. ) 3 1 5 1 e 2 l - 11 -93~ perşembe g unu saat 15 de U ray bınasında 

ntne baş vurrnaları 1 an o.unur. ı ... - t. -14- 1 yapı l acaktı r. l >ttkliler , bütün şartl arı anla mak için her i ş 
qünü v e s aat mda Uray Muhasebesine ve ihale saatından 
öncede üçer yı Jhk muha mmen kiraların yüzde 7,5 ğu nis
p !t inde muvakkat teminat makbuzlarile Uray komisyonuna 

Bursa ar aJılığın.dan: u aıs1 nıer. s-9~ ı4- ı9 
80 adet kaput ıııahallat bekçileri için yapıp vermek işi . ( • (l D İ •c k l i; e 1 İİ ğ· İİ il (f C il 

açtlt eksiltmeye konulmuştur . eksiltme vd üsterf!le işi ı 8 - C 1 t' ip • t 
ı ı -935 pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır . is tekliler, ~e 1 " Sd ~ ş~ , 
şartları anlamak ve numuneyi görmek için her i!1 günü ve Haranın Bu sene ~lah~u lu penhe l\.arak ı l çık 
saatında mu ha ebeye ve ihale sa atından önce de 54 liralık l{~s ı m be ya ,:ı Kırmı zı kılç ı ·, nev .1 lt·rinden ( l "LO. 
muva~kat teminat. nıakbuzu veya banka mektubu ile Uıayı 000 ) ki l~ Çeltik kapa lı 1a rf tısulij lC :? f>- rtşr i 
komsıyonuna gelsmıer. 5 -8 -11- 14 . 93 ... ·h· - ı·r · ·· · 

1 nsan1-. t ;) tarı ıne ınu"ıa C ı pazart e~ ı gıı uu !'a al 
~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~ on beşte Hara ~erkezinde sat ıl~ ca k tır. 

Karacabey arası 

direktörlüğ.,nden: 

Haranın nıart ibtidasına kadar hao\1l oiacal< 
koyun sütleri acık art1rma surc."!tryJe 2l>- l ı - ~:H1 
Tarihine müsadif (sah) günü saat 15 de satıla 
c'l ktır· isteklilerin temi natlari yJe Ma ra !\[ iidü:-Jü
ğü ne ınüracaatları ilan olunur. 10- l 4-18-22 

Bursa birinci erkek lises · 
Dire törlüğünden : 

llaziran \"e Eylül 1935 ulgunluk sıravleirında 
bütün guruplardan nıu\?affak olupta yanlız bir 
ders gurubundan n uvaffak o lmayanlarla eski 
tali ınatnamc gükümlerine göre Lise mezuniyet 
imtihan l arına girmekte olupta bütün gurupJar 
dan n1uvaff ak oldukları halde yalnız bir ders 
gurubundan kazananııyan)arın ikindi teşrin ayı 
içinde bu yıl için bir defa daha olgunluk ve ınc: 

zuniyet sınavlarına girmelerine I{ültür bakan
lığınca izin verilnıiştir. 

1 
Yazılı Ye sözlü sınav günlerini gô~teren çizel· 

ge okulumuz solonunda asılnııştır . 

Söllü ofğunl~k sınav c~rı~ı:-ı _aşağıdaki gün ler ı 
de yapılaca ~:nı onemle bdd1r11 ıın. 

29-11-1 H;.{5 cun;a günü: Fen kolunun Fi· 
zik-I{inıya ve Riyaziye: Edebiyat l·olurıun Fel 
sefe-İçtinıaiyat ve ~debiyat gurnplan. 

30-11 1 !l3~ Cumartesi günü; Fen kolunun 
Tab:i ilimler ve :=utb:yat kolunun tarih grubu. 

6-10-1~·- 1 8 

ursa kültür irektörliiğünde : 
Tahmini Miktar ı Beher Muvakkat Nev,i 
kıymeti kilosu teminat 

Lira k u. k il o kuruş s. U. K<;. 

1050 150000 - 70 78 75 

1050 150000 - 70 78 75 

kuru gürgen odunu Er
kek lisesine 
kuru gür gen odunu kız 
mual lim okul una 

İsteklileri n( 24~o Numara \ ı arttınna ,Eksihıne ve 
Bu rsa Sulh Hukuk halat kanunund cı istenilen ş~ra it ve te rn ina t lar-i 

y le birl ikte Hara l\1üdü rlüğüne i\1iira caa thın i bın Hak 1 nı ! iğin den 
935- 3008 Bursada İş olunur. 4 -9-14 -ıs • Bankası kontoröıörü Hilmi 

tarafından verilen dava za· 
bıtnamesinde zıyaından ba
hsile tiirk ticaret kanunu
nun 436 ve 437 inci madde· 
sine tevfikan bedelinin te· 
diyesfncten maliye vekilleti· 
nin memnuiyetine karar ve· 
rilmesini 935-162ö numa-

şBankas: 

DOKTOR 
• A ·ı 

Göz l1astalıl<la 
rı mütehassısı 
istiklal caddesi No ( 86 ) 1 

1 . 

Her g ün ha s ta kabul . 
1 ve tedavi edilir. 

Kumbara ikra 

miyelerini 10 bin 

ralı dosya ile istediği Tür· 
kiye cumhuriyeti maliye ve 
kaleti~in yüzde beş faizli 
1933 istikrazının c. tertibi· 
ne ait (93368) numar~lı 20 
liralık ihamiline aft tahvili 
bu kere bulduğundan mez
kur dosyadaki 9-3-935 ta· 
rihli kararınm iptalini ve 
keyfiyetin maliye vekaleti· 
ne tebliğini istemiş ve cari 
muhakemede müddei zayi 

• ettiği (93368) numaralı tah
/ıradan 20,000 viJi bulduğu anlaşılmış ol-

duğundan olveçhile mezkur 
liraya cıkararak 935-1626 numaralı dosya· 

• • 

9 

• 1 deki mttehaz kararın iptali-
bır mrslı daha ne ve keyfiyetin gazate ile 

ililnının 2 - 11 - 935 tarihide 
arttırdıu. mahkemece karar verildiği 

ilan olunur . 

Bursa bölge Sanat okulu direktörlüğiden 
f\1uvakkat T~lımini 
ten1ina t tuta rı 

L ira kurnş L ira k 11nıs M ikd:ın cin~i 
--------~~~.;__------~~---~-=-------------------~--~~--~--~ 

42 l H 00 10 ç ift 'fire çorap 
2 H2 0~) 00 t ;JO <' yün » 
G 5() 87 f> O 1 i5 ad~t kısa kollu t en fanilası 

~D 84 ~3 t 2;> 1 ~ı ~i çitt iska rpin 
1H 87 ~25 50 « posta l 
~-1: 1 n 3~2 ' 40 (( beyaz ayakkabı 

l ~l I 17 f> O 175 a det ~1end i l 
3 15 ı,. 2 14 O « iç donu 
~ ) HO 1ö1 11 O « Harici gömlek 
1 12 t 5 GO « Yüz havlusu 
4 20 5() t 40 (( (( (( büyük 
5 7 -ı G3 1 ~O c< Atlet f aninalnsı 

Bur~ a erkek lisesiJe kız muallim okulu için l ~ 00 160 J 00 « Yün f a nila 
evvelde yapılan ihalelerine ilaveten 1935 l\1ali 8 44 l l 2 50 300 « ınetre Amerika n bezi (yerli) 
yıh sonuna kadar lüzum görülen yukard a cinsi Bur~a bölge San'at o k uluna g irerken yukarda c ins,mikôar,tahmini 
ve mikdarı ynzılı kuru gürgen odnnu 22-1 t -93~; beddleri vazıh 011 dört kaletn eşya açık eksiltmeye konulmuştur. Eksilt .. 
günleınecinc rastlayan cun1a günü saat 14- te m eye ko;ullnuştur. E ksil tn1e 2:i- 1 l - H3~ paza rtesi günü saat onbeşte 
Bursa k ültür di rektö:-lügü dairesin d e iha les i ya- İlbaylık bi nasında kül tür. direktörlüğü yönetgesinde )' apılacaktır. Ek
pılnıak üzre açık eksi!tmeye konulmuştu r. 1 si ltmeye gir~ceklerin ~35 Ticare t odası veikaları gircegi eksiltmeye ye
isteklilerin şartları anlamak ve tazla izahat a l- ter m uvakkat n1akbuz veya banka teminat nıektupları iie muayyen 
rnak üzere her gün lise ve kız nıuaHim o kuluna g ün ve saa tta komsiyona gelmele ri . numuneleri görmek istiyenJerin her 
başvurmaları bi~dirili r. ·t 0 -12-- l 4- 10 g ü n san 'at okulu yönetgesıne müracaatları ilan olunur. 6 - l O- t 4- 18 


