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Kamutayda Zecri Tedbirler müzakere 
edilirken neler konuşuldu? 

Tevfik Rüştü Aras diyor ki : 

İtalya ile münasebatım z 
Daha iyileşmiştir. 

~~~s_!~!.!!.!.!~l~~-~ ~ 

Avrupa D.iplomasisi 
Esrarengiz bir muammadır. 

Dün Fikret Stlayın baıkan• 
lıtı·da yapılan Kamutay top. 
lantmnda Uluslar ıoıyeteıi 

heyeti umumlyeıince teıkil 
edilen irtibat komitesinin al· 
mıt olduğu ekonomik ve fi
nanıal tedbirlerin tatbiki hu· 
ıusunda hükumete aali.hiyet 
veren kanun layikaaı müza

kere edil mittir. 

Berç Türkerin 
sözleri 

Bu münaaebetle ıöz alan 
Berç Tüker (A.fJoD) demlıUr 

ki: 
" - Bu meıaeleye dair 

bendeala de '1ll ıöz ıöylemek 
lıterim. Maluadım ıizi vere· 
cetlalz karardan ıerl çevf r· 
mela ......... 8en 11rf 1urdu. 
muıu al&luular eclea bu me · 
metelede, tabıi mlllbazatamı 
huzuru ilinizde ıöylemekle 
vazifemi ifa etmlı olacaflmı 
dOıünerek kGnlye çıktım. 

Sayın arkadeılar, bugün 
Türkiye cumhuriyetinin yük· 
ıek ılyaaeU ıudur: 

Yurdumuzun müdafaaıını, 
yenilmez, yılmaz, kahraman 
askerlerime te 'l'di etlikten 
•onra. dQnyanın her uluıu ile 
doıt yaıımak ve barıı içinde 
yurda muzun ticari, iktlsadi, 
Snrar, kültür ve aair fılerine 
f<unet yermektir. Bir de, yur
dumuzu asla alakadar etmi · 
yen kavgalardan uzak dur· 
mak ıiyaaeti vaıdır ki, buna 
da bitaraflık derler ve bita· 
raflık ıulhl beraber vürür. 

Bugün, ltalya -Habr ıiıtan 
harbi dolay11ile ve bizim de 
Uluılar kurumunun üyeai of. 
mamız ha.sebile bu kurumun 
konıeyl, İtalyaya kartı alına· 
cak zecri tedbirlere bizim de 
fıtlrak etmemizi isliyor. 

Şimdi İtalya bizden mal 
alıyor ve bu memleketle olan 
ticaretlmizin inktıaf edeLile
cefl bir zamanda, zecri ted
birlere ittir ak edersek, ola
bilir ki, İtalya, aramızdaki 
ticari münasebatım kulin ve 
atı de : bizden mal almamaya 
karar venin. Bundan maada 
İtalya i!e aktetUğfmiz ticaret 
nıuahedes'nfn vadesi hulül 
etrniıtir. Zecri tedbirlere İ§ti

rakimiz bıttabi bu muahede
nln tecdldine bir mani teıkll 
edecektir. 

Biz, Uluılar kurumunun 
kararına lttirak etmek ıure
tiyle, ltalya ile cari olan 
tnGnaaebatımızı felce ufrataak 

acaba uluslar kbrumu, bu fe· 
dakarlığa karıı, bize, ne gibi 
maddi ve ameli nkompanıati" 
yon - ta vizat •ı temin edecektir 

<l Compansation - tavizat ,. 
meselesini "Küçük Antant>J 
üyeleri ve Romanya murah· 
hası M. Titüleako en e\'vel 
uluslar kurumu konseyinde 
mevzuu b•hıetmiılerdir ve 
alkıılanmıılardır. irtibat ko· 
miteıi bir takım vaidlerde 
bulunmuıtur. halyaya ihracat 
yapan bir devletin zararını 

telifi etmek için ciddi ve 
ameli bir tedbir alınmamııtar. 
Şimdilik ccinıallalı ileride bir 
çare buluruzv miıillu yaldızlı 

vaidlerden başka bir ciddi 
tedbir ıuretl aöremlyorum. 

Benim blldtii• bir t•J 
•arsa o da, zecri tedbirlere 
ııtırak ederken, ticaretimizi 
aektcdar etmek ihtimali var
dır. 

Avrupa diplomasisi eara
reneiz bir muammadır. Ola
bilir ki, yarın İngiltere ve 
Fransa devletleri İtalya ile 
anlaısmlar ve alelacde zecri 
tedbirlere ittiraklmiz bi:ıım 

ticari ve belki de ıiyaıi men· 
faatimlze dokunsun. 7 Kaou
nusııntde Fransa ile İtalya 
araaanda aktedilen dostluk 
muahedesini unutmıyalım. 

Acaba zecri tedbirler itin
de bitaraf kalmak mümkün 
değil miydi ? Bıtaraf kalma
nın mahzuru nedir '? Ben, 
İhlyaya tarafıirltk etmeliydik 
demiyorum. İt3!ya, sulhu ih
lal etti, arsıulusal duruma 
kar11 büyü!. L&r mesuliyct 
altına gırdi ve bence çok ağır 
bir h!lta işlemiı oldu. Fakat 
bu ıarf kendisine ait esefli bir 
ittir. 

Herhalde batkasınm mala· 
na göz dikmek menfaat için 
baıkaamm yurdunu istila et
mek, hukuku düvele, hukuku 
milele muhalif hareketlerdir. 

Maalesef. Ulualar kurumu 
harbloönüoe geçemedi. Şimdi 
zecri tedbirlerle harbi durdu. 
rabilecek mı? Zecri tedbirler 
umumi bir harp doğurabilir, 
diyen diplomatlar da va .. dır. 

Baza devletlerin huauıi 
menfaati ic.1bmdan olan zec 
ri tedbirler, bizi ne derece 
alakadar eder acaba ? 

811 ık& devletler zecri tedbir· 
ler ahnma11na ittirak ediyor· 
larmıı. Ben buna kartı itiraz 
edelim, demiyorum. 

Ben, «ticaretimize ve belki 
de ıiyaaetimlze, dokunacak 

Dış Uakanımıı Tevfik Rüştii Aras 

bu ite aJriımeaek olmaz mı 
idi ? » diyorum. 

Eğer yanılmıyorsam Ulus• 
lar kurumu üyesi olmalarına 

raime!l zecri tedbirlere itti· 
rak etmek iatemlyen Ye bıta

nflılı tercih eden bir ıkl uluı 
vardır. Bunlar, «eğer hali 
selamet derkeoareıt,, (gülü§
meler) düsturunu kabuı et· 
mitlerdir. 

Hülasa, incelenmeıi lazım 

gelen noktalar şunlardır : 
A - Zeci tedbirlere iştira· 

kimiz ticaretimizi alide ne 
derece mutazarrır edecektir.? 

8 - İştirakimiz binuen 

muhtemel zararlarımıza kar§ı 
« compensatıon - tavizatıı ve
silesi sağlam surette temin e
dilebilecek mi? 

C _ Ademi İ§tirakimiz 

halinde mahzuru ne o!ncak 
idi? 

0-«Covenant- Uluslar ce
miyeti paktı» m imzalayan fa. 
kat zecri tedbirlere i~tirak et· 
mi yen devletlerin Uluslar ku · 
rumuna karıı veıiyetleri ne 
olacaktır? 

E - Zecri tedbirlere l§ti

rak etmek Uluslar kurumu 
üyeleri için cebri mi, yoku 
ihtiyari bir vazif mi tetkil 
ediyor? 

Sayın arkadaılar, ben sırf 

yurdumuzun alakası noktal 
nazarından şahsi mütalea.lara · 
mı arıettim. Verilecek karar 
yüksek kamutaya aiddir. An
cak, mt!aele oldukça önemlidir. 
Binaenaleyh, me!eleyi etraflı 

surette tamik ve tetkik etmiı 
olduğunuza ve yüksek kararı
nızı ona göre vereceğinize 

eminim. « Bravo sesleri'" 

Dış işleri bakanının 
izahatı 

Berç Türker ( Af yon ) un 
söylevinden ıonra ıöz alan 
Dıı İıleri Bakanı Tevfik Rüı 
Ui Araı aıaiıdaki dlyevl ver· 
mittir: 

Orhangazi yolunda 
bir soygun oldu 

Dün gece aaat 21 de Orhaogaziye beı kilometre mesa.fede 
ve Gemiç köyü yolu cıvarmda bir soygun olmuıtur. Gemliie 
gelen ve fçinJe alta yolcu bulunan bir otomobll; 4 ıilahlı ıa· 
hıs tarafandan durdurulmuı ve yolcular soyulmuılardır. 

Henüz İlbaylığa ıoygun hakkında daha fazla malumat gel· 
memittlr. Mamafih İlbaylık jandarma komutanı vak'a yerine 
gitmlttir. Jandarmamız soyguncuları takibe çıkmı~tır. 

Son da.klkada. öirendiğtmize göre: Soyguncular bu yolcu
lardan altmıt yetmtı lira kadar para alabilmiılerdir. Gemltk
te bulunan İlbayımız Şefik Soyerde hadise ile alakadar ol
muı ve Orhan gaziye gltmiılir. 

Soygunun alelade bir çabulculuktan ibaret olduğu ve bel .. 
kide l u altı kitinin gideceklerini habt:r alan üç dört serseri• 
nin yolda bekledikleri tahmin edilmektedir. ------·----------
llün Mısırda İngilizler 

aleyhine miting yapıldı 
30 bin kişinin iştirakile yapılan 
bu mitingde İngilizlerle teşriki 

mesai edilmemesi kararlaştı. 
Ankara 14 ( A. A.) Dün ~1ısırın muhtelif 

yerlerinde lngilizler aleyhinde Önemli kargaşa
lıklar olmuştur. Aralarında polis dahi bulunan 
bir çok yaralı ve ölü vardır. Dün akşam kahi
rede 30,000 kişinin iştirakile yapılan büyük bir 
mitingde Vefd partisi Lideri Nuhas paşanın 
lngilizler aleyhinde verdiği şiddetli bir söyle 
vinden sonra lngilizlerle katiyen beraber:çalı .. 
şılmaması Nesim p1şa kabinesinin çekilmesi 
ve İngHizlerle teşriki mesai edecek her hangi 
bir kı;Jbineye bütün ulusca boykot edilmesi ka
rı:ır altına alınmıştır. Nesim paşa k9binesinin 
çekilmesi beklenmektedir. 

Habeşliler artık 
taaruza geçtiler 

Askerleri ve 14000 tüfengile Erit· 
reli biı- şef habeşlere geçti 

An1rnra 14 ( A A.) Adisababadarı bildirildiğine göre: 
Habeşler, Makalle ile Antalu arasında taaruza geçmişler ve 
br.zı muvaffakiyctler eld0 etmişlerdir. Muharebe devam ediyor. 
Eritreli bir şef askerleriyle ve 14000 tüfenk ve 26 makineli 
tüfenkle habc~lere geçmiştir. 

Ankara 14 ( A. A . ) Royter ajansmın Adisababaden bildi· 
rildiğine göre: Habeşler Makallenin kuzeyinde şiddetli müsa
demeden sonra İtalyanlarm büyük levazım ve mühimmat kolu· 
nu ele geçirmi\llcr, İtalyanlara büyük zayiat verclirmişlerdir. 
ve bu arada yüz tüfenk almaşlardır. ---------------oe.-

cc - Arkadaşlar, 

Arsıulusal durumun neka. 
dar ö:ıemli bir zamanında bu· 
lu.1duğnmu2u daha bir kaç 
gün evvel, Büyük:Şefin sala 
hi}·ettnr ağzından işittiniz . 
Atatürk, lm sötlcn·inde Türki
ye dış sıynıasımn. ana hattını, 
birkaç kelimede en toplu en 
açık olarak çiziverdi. 

Uraylar kogresinde, birin· 
cimiz (<memleketimiz için sulh 
içinde, intizam içinde yaıa· 
manın en güzel bir numune~ 
sidir» dedi. İnönü bu sözüne 
ıöyle devam etti: 

<'Eoteruasyonal hayat hu
ıur i tadı 

vak'alar milletleri çok meı· 
gul etmektedir. Biz bu hadi
seler içinde memleketimizi 
gailelere kaptırmamak için, 
ciddi bir surette itina ediyo · 
ruz. Su!h içinde ya~amak, 

ciddi bir sulh politikası yap
mak, siyasetimizin esasıdır , 
bu sulh hayatını temin için 
Türkiyenin bağlandığı muahe
delere dikkatli bir ıurette ri· 
ayet etmek şiarımızdır.» 

Sayın arkadaılarım, 
Bügün ıizden tasvibini dl

lediniiimkanunlayihası,iıte bi. 
zim bu tradlılonelan' anei f ia. 
rımızdan doimuıtur. 



Sahife 2 Hnkk1n Sesi 

Doğduğu giba-;-1 
Uyanıklık 
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'' Korkulu düş görmekten
se uyanık durmak yektir. ,, 

Bu güzel sozun içinden 

uyanıklığın faydaları taşıyor. 

::;i Şehir ve Memleket duyumları ~--
- "'i.,11111111• ·•ınııııw·•ııuııııı··•ıııııııı•"•ı11mıl"''llllll!I' ·•ıııııııw:••ıımııı"•ııııııı•• ··ıınıııı··•ıııııııı···1 ıı11111• 1 •111111111• · 1 ıııııııı•··•ıı111111•"•111m11"·•1111111w~ııııııw •111111111 =- -

~ıı:ıııımıııııııııııııııııııııı:ııııı:ı;iıııııııııııııımııı1111mııı:ı:1ııııııııwııımmıııııı111ııııııııııı1111ıımıımııımıııııııııııı1111111111ııı1111ıııııııı111111ıııııı1mıııııııı1ımııııııı11111111ıııı1111ıııııııırr1 
Yolda yoruluncı. bir göl

genin serinliğinde dinleneyim, 

deye uy~rsamz, başımza her 

~ey gelebilir : Atınız knçar 
köpek ısırır, hırsız soyar ... 

Hayatta her hali. her işi 

buna göre düşünebiliriz. 
Piyasayı gözetlemek uya

nıklığını göstermez.seniz gü
nün birinde top atarsınız. 

Mahkemede karşı tarafın 
iddialarına uyanıkça karşılık 

'Vermezseniz davayı kaybe
dersiniz, 

Size dost gibi görünen a
dama karşı ahmakça açılır 

ıaçılar.>anız güniin birinde tek
melenirsiniz!.. 

Fertler, yaşadıkça tetikte 
durmalıdırlar! .. Uyurken dahi 
uyanık!. 

Ulusların uyanık bulun· 
maları, yaşa mal Hl için şarttır. 

Osmanlı İmparatorluğu u
yuduğu için parçalandı idi. 

Türk Cumurluğu uyanık, ya· 

ni kuvvetli olduğundan ulus

lar arasında sayın ve saygılı 

bir yeri vardır . 

Bugün Türk Devleti her 

gün, Tanrının günu yirmi 
dört saat uyanıktır. 

Uyku devrini Atatürk 
Samsuna çıktığı gün tarihe 
gömdük. 

Uyku yarı ölümdür, der
ler. Bizce tilm ölüm •. . Örnek· 
liğimiz bundan geliyor. 

Dı§ Politikamızın ruhu şu: 

Dosta, du~mana karş1 u
yanıklık. 

Dostlarımız uyanıklığımızı is
terler. Çünkü, uyuyan dost uva 
nık duırnandan daha zararlıdır. 

Du§manlara karş1 uyanık 

bulunmamız da kendi fayda
mız için .. 

TAHSİN UYGUR .... __________ ..., ____ --=____,.... 

Nikah töreni 
Namazgah okulu öğret· 

menlerinden Bay Mahmutla 
23 T.emmuz okulu öğretmeni 

Bayan Naklyenin nikah tören· 
leri dün öğleden sonra Uray 
salonunda bir çok seçkin 
çağrılıların önünde yapılmış
tır. Kutlular ve saadetler 
dileriz. 

dağ kulübü Şafak 
otalina taşında 
Bursa dağc1hk kulübü 

merkezini, Tayyare ıineması 

yanındaki binadan Şafak ole· 

linin ikinci katına nakletmiş· 

tir. Dağcılık kulübüyle Avcı -

lar kulübü Şafak otelinin bu 
kahnda yaoyana yerleşmiş 

lerdir. 

Halkevinde koro 
dersleri 

Halkevinde Koro dersleri 
verilecektir. Bu dersleri iste· 
yenler yazılıp girebilecekler
dir. Koro öğretmenliğini kız 

muallim okulu Musiki öğret

meni Bayan Fatma yapacak. 
tir. 

Uludağın adını 

kim koydu? 
Son {Uludağ) mecmuasın

da (pedagoji bakımınclan Ulu 
dağ) batlığı altında Haydar 

Tolonun yazdığı bir yazıda 

U1udağa bu adı verenin o za· 

man Muallim mektebi müdü · 
rü bulunan Bay Hakkı Baha 
olduğu kaydedilmekte ise de 

bizim öğrendiğimize göre bu 
adı; ~imdi Konya saylavı olan 

ve o zaman Coğrafya cemi· 

yetinde aza bulunan Doktor 

OsmA.n Şevki; bu adı verdik

ten sonra genel kormay bao. 
kanlığt (Erkanı Harbiyei u
mumiye reishği) ile iç i§lc!ri 

bakanlığı da Uludağ ismini 
kabul ve tamim etmiştir. 

Osman Şevkinin (Bursa 
ve Uludağ - Seyyahlara reh. 
ber) adındaki kitabında; ay· 
rıca kültür bakanlığınca bas
tırılan (Bursa vilayeti coğraf 
yaıı) kitabmda böylece tasrih 
edılmektedir. 

Güpegündüz sarhoşluk 

Gazi Akdemir mahallesin· 
de Kükürtlü caddesinde otu

ran Ahmet oglu Neşet adında 

biri dün saat l4de Altıpar

mak caddesinde sarhoş olduğu 
halde bağırıp çağırırken gö · 
rülmüş ve yakalanmıştır . 

,--ı---s u--ı~~u--1--·1 =~r 1 Roman 1 A. Turgut i 
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Vedat · ı.:e\·indı"' do~rrnldıı. 
ır ,.. 

i\emı iıw biraz dnl ıa '"'' kl:ı-..ı ı. . .. 
Sımr: ı nıe~cı rötlc ııe y:ıplı0ıııı 
bilıncz bil' lwlfo oıııııı ıııiııi 
ınıııı r.lleriııi avıı~~laı ı aı·nsıua 
aldı. l\It•ı·:ık ,·e lıeyceaııla sıı
aliııi tekl'al'ladı : 

Snltinıi ~enniıı:1 S,ılıimi 
sliyleyoı·sn ıı ıız~. 

- E,.,,, ! ı esme, rcsım 

yilprnrya bayılır ını. F;ılrn t ne 
y:lzık ki clinıdeıı geiınez 

J >emiııdeıı bel'i i'ırs:ıt lıı~k
Jeyı'rı redal derlıal atıldı : 

- . ·e zararı var. Madam· 
ki rı•sirrılerden lezzet alıyor rn 
lırı~lanıyursmııız. O lıaldc size 
bil' gi·ın :Helyl~mdeki cscrlcl'i
mi gı1sıermeliyiın. 

- Alı trsekkiic cdcr·irn. .. 
Liil feder~İııiz. 

E<;tal'ııı ııllalı.. F:\l~a f bil-
rnünı r ı"'iıııl.:!ı i 
sınız. 

1 w ·•·arı erek ın i-,... 

Aman. On:ı. ne ~l'ıplıe .. 
U lıalde yarnı .. 
Yarın mı'.1 Yarın it~iıı 

~ 

pek s(ız YıJı·oıneın .. L•'aka ı baş-

ka tJiı· giin.. ~Iesd:i.: Curııa
y. ı .. 

- ()\ı, ı;11k te~ekkiir ecle
ı iın ~tfrrnin. Beni ilıy.ı ctıııi~ 
Ye ~ •rct'leııdirnıi~ oltırsrnııız. 
Utm sizin v:ırlığıııız . 

Sıı~f ıı. L\ermiııle gıi1. glizı! 
ıre\ınisıi. ~ermin kı\'l',ık lıir r ~ 

tL.hessıırrılc l!i'ıliiyor, rıazaıfa-
ri le genç çot;ı ı ~u kendi ııe bir 

Türkiye'de Nüfus 
say!mı tarihi: 

Atiuaika Nea "Atina,, dan 

lieyoğlundan yazılıyor:(son 

p.ızıı. günü koca İstanbul ölü 
g.bi idi; Ahali temamiyle ev · 
dt:n tışarıya çıkmamı~tır. Dar 
} o.tarla Minareler ve türbe
ft:r esrarengiz bir manzara 
arzediyordu. 

Saytmm başka usulle ya· 
pılması iyi netıce vermiyece· 
{!ini düşünülerek, Belçikalı 

mütehassısın 1928 de tatbik 
ettiği sistem tekrar edilmiş, 

Elrnpres yolcuları bile s~yam 

bittikten sonra. şehre çıka -

bilmişlerdir. 

Sayım bir gün için~e 

memleketin her tarafmda bir· 

den yapıldığından, bu hususla 
bir kanun yapılmış ve bol 

tahsisatta verilmiştir. Nüfus 
sayımı, Ankara inkılap ve 
y~ntliklerinin bir parçasıdır. 

Osmanlı imperatorluğu dev. 
rinde sayım yapJlmı~ değildir. 
O devirde İstanbuluu nüfusu 

ekmek sıırfjyatına göre hesap 
ediltli ve vila yetteAı ahalınin 

miktarı, her tarafta şubeleri 

bulunan Osmanlı banka.sının 
vereceği malumattan öğreni · 

~irdi. 

O devirde Turkiyanın nü
fusiyle Türkjyedeki unsurların 
hakikiğ mlktarmı velev tak
rıbi olarak bulmak iml.an 

haricinde olduğundan, alaka
dar de ... letler kendi ıdyaaal 

emellerine göre bunların mik. 
tarım gösterirler- ve muhtcHf 
coğrafya kitaplarında bu mik· 

tar muhlclıf r& kamlarla kay
dedlJirdi. 

Kemalist Türkiye bu hale 
nihayet vermi. ş, vasi propa
gandala.rla. sayımın ehemmi· ' 
yeU halka öğretilmi~ \'e bu· 
nun vergi ile alakadar olma· 
dıgı da bizzat başbakan tara

fından ahaliye temin edilmiş· 

tir. Batta bekarlardan vergi 
alınat;ağına dair bir Türk 
gazetesinin yaptığı tuhaflık 

bile resmi bir tekzip ile ya
lal)a çıkarılmıştır. 

n daha bağlıyordu. 
Yüz hııldııkÇ'l ~ıınaraıı 

ı;ocııklar gibi bıı miıltefil ııa
z·ııfanlaıı ce:->aret nlan Vedat 
deıniııden beri teklif edernedi
arzıısunu korkarak siiy l eıJi : 

- t\erınin size biı· ı iı·::ıcb 
thlı:\ bulunacağım.. Bıı rica, 
benim eıı büyi'ık aı zııın \'C 

en kııd!'l bit' gayeınıli ı" Fakat 
hılrnern kal.)lll YC is'iıl' ede. 
ı~ekmısiııiz. 

- E.;;t:ıfıı!'llllalı. 

- tiiziıı ya~lı boya bir 
porı renizi yapmak i steyıırn m. 

~enuirı se,·iııdo dıı 1r 1 '1 ıldıı: ,, o 

- Hicaııız bnnııı'.>. Kabul. 
Ddl'lıal kabııl.. Dilakis Jeıııirı
den l>el'i ben ılc· sizrh~n bıınu 
rica c.lec~ktirn. Fnkat. 

- Olı . ';cık tt•*ck kı'i r e(18-
1·i m ~eı nıiıı Bu soıı lütl'ırnıız
la h~ ni ı'ıyle ılıy:ı ellİmz. Üy
le sıwiııdırdiııiz ki .• Na~·'l l izah 
edeyim. 

Durdu. Nermin daJırrn · el-
" l 

Yunanistan 
Matbuatı Kon1plo 
hakkında ne diyor 
Atinada çık.an kıralcı Ellini:ı.mos 
gazetesinden : 

lıtanbuldan yazılıyor : "Su 
ikasd tahkikatı devam et· 
mektedir. loin içinde ecnebı 

parmağ, bulunduğuna dair ba 

zı gazetelerde çıkan habedn 
a111lsız olduğu aolaıtlmııtır. 

Suıkaslçılarm üzerinde Liret 
çıktlğı da katiyen yalımdır. 

Aokuranın neırettiği bir 
tebliğde, Yunanistan gazete
lerinden bir kısmında mtlfaı· 

eden bu gıbi haberlerin Tür

kiyede yer bulamıyacağı bil
dirılmektedir. Ethem ile kar· 
definin Türkiyeye teslim edil
meleri muhtemel görülmek
tedir. 

Tüık efkarı umumiyesi, 

Atatürkü göz. bebeği gibi sev 
diğinden, Türkiye dü~manla

rma karşı tedbir almamış olan 
Surıye makamatına karıı çolr 
kızgındır. Türkler bu hususta 
haklıdırlar; çünkü Atatürk, 
siyasaların Clciz kaldıkları bir 

devirde mucize yapmanın sır· 

rım ke~f ve memleketini kur
tarma; olduğundan tarihte 
mühim ıahsiyetler sırasında 

adı geçecektir. 

Atatürk, Avrupanın hasta 
adammı yatağından kaldırmıf 

ve onu sapsağlam dinç ve 
genç blr hale getirmek sure

tlle en büyük mucizeyi yap· 
mı~tır. İik Türk Avrupahlaı
tırlcı Atatürk olup, bunu mcc 
buri bir kötülük olarak değil, 
bostif bir prensip halinde be

nimıemiştir ve bu büyük pro

grammı tatbik ederken, reak· 
aiyonu kökünden temizlemiştir. 
Bu kadar az bir zaman içinde 

bu kadar muazzam bir işi ba 

şarabilen bir zat varsa, o da 
Atatürktür. 

İ§te Türk milleti onu bu
nun için sever ve ona tapınır. 

(Valsamidis) 

Anlaıılao, Ankarayı en 

ziyade alakıtdar eden ıey 

nüfus miktarı ile la tin harf· 

-Devamı 3 üncü sahifede-

ı Jeı·i \·edaılm ~ıvıı~lan aı·asm
da oldıığ·ı ı lı<.ılde dinleyoı·. 

Giizleı·i nıeç.lınl nokLalar·a da
lıyordıı .. 

Vedat ona hfr:ız dalın so
kuldu. Soma titmyeıı sesiııe 
tatlı bil' ahenk vercı ek ucYaın 
elti : 

- i\'crınin, siz lıay;ı ıra 

tamdı~ırn kadıııların eıı gı"ıze 
lisiııiz. 

~crmiu ki"ıı;('ık Lir kalıka
lıa J'ııl:ıLıı· 

- Yok carnm.. Sahimi 
siiy leyorsırn nz:ı. 

Ytmıiıı edel'iııı ki .. llayaıta 
ıri)rılür,iiın kadmlar a1'asrnd:1 " ,.,.. 
~ıziıı kadar gı'izeL sizin k;ıdar 
b rna yakın bir çehreyle kar
sıb srnadı m. .. .. 

Aman. llıı ııc iltifaı 
Lu ne komplimaıı'.> 

- Koınplim·uı ılr:!i ! Ncı·
miıı. Emin olıurn1. bir lıaki
lrn.1.. Ve siz bu güzelUğinizle 
kalbimde öyle derin bir tesir 

Ne Olursa •• 
Orman! 

- Hay H. Gürmen'e -
Türkün ''yaş kesmek baş kes

mek!,, diyen ağaç ve orman sev
gisi bütün uluslara örnek olacak 
kadar yüksekti. Bu sevginin ya-
şadığı devirlerde bu memleket 
cennetin bir ~şiydi. Çam havası 
almak için günlerce yola gitmeğe 

hacet yoktu, karşı bayırları süsle
yen ağaçların reçine kokusu, bu 
ulusun hergün teneffüs ettiği hava-
nıo içindeki oksijen kadar boldu . 

Uç-;uz bucaksız bahçelerinde 
:1ayatın bütün ruhunu emerek ya· 
şamak bu yurt da herkesin hasret 
kaldığı bir şey değildi. Esasen ek-
mek ve biçmek onun bab.ıdan 
kalma mesleği idi. Bir gün ak sa· 
kallı birisini bahçesinde fidan ye
tiştirmekle gören bir genç: 

- Baba, ne zahmet eder.sin, arlık 
sen onun meyvasını yiyemiyecek· 
sin; beyhude üzülme! Sözüne, göz
leri dolan ihtiyar : 

-Zararı yok! Ben küçükken 
buralar şendi, ben ölürken de şen 
olmalı. Ben yoksam çocuklarım 

va ... onlar yaşayacak ve oular yi
yecek! Demiş .• 

Binbir istirap ')nu bu sevgisin-
den uzaklaştırmadı, nice ak saç
lılar ömürlerini bu toprağa ağaç 
dikmekle ııı-eçirdiler .. 

Kimbilir hangi kapitalist ruh 
bu cennette yaşayan mes'ut ulusun 
yaramaz çocuğuna haiı:ı "balta,, 
oyuncağını verdi? Artık bu sevgi 
bir menfaat oldu. Bu menfaat öyle 
bir şeydir ki, Lafonten'in "tavuk 
ve altın yumurta,, hikayesioe ben
zer : Dıı.ha çok kazanacağım der-
ken elindeki hazinesini de kay
bettirir. 

Tabiatın bu değer biçilmez gü
zelliği yüzyılluca doğrandı : Or
manda oturanlar kesti, işi düşen• 
ler kesti, cebini doldurmak iste .. 
yenler kesti, kesmenin yasak oldu 
ğunu bilenler kesti, yanından ie• 
çenler bile, sadece kuvvetini dene• 
mek için kesti, kesti .. 

Bu kesmeye canını dayanıt? 

Cennetin eşi olan ormanlar bu hain 
baltalardan kurtulmak için uzak 
dağların kayalıklarına kadar uzak
laştılar. Fakat hali onları oralarda 
da rahat bırakmıyanlar var! 

Ey, elindeki baltasiylc bir haş 
keser gibi dünyasına doymamış 
köıpe agaçlarıu boynunu vuran 
adam! Bu canavarca işten aldığın 
zevk nedir? Maksadın bir çölmü 
yaratmaktır! Düşün ki bu çöllerde 
yarın yaşayacak olanlar seninçocuk· 
larmdtr! Yaş ağaç kesmekle değil, 
yeni bir cennet yaratmakla övün! 

Fakat artık ormanı yok eden· 
ler, yerine darı ekenler onun kı· 

yısına varamıyacak, yaf ağaçlar 

keserek cebini dolduramıyacak! 
Yasak borusu çalındı : 
Yurdun koruyucusu "Mehmet· 

cik,, şimdi de ormanı koruyacak! 
Hükümetin bu iyiliğini nasıl 

alkışla malı bilmem : 
"Bu bir hayroldu ki, misli yüz 

yıllarca geçmiyecek!,, 
Dayı 

silinmesi gayrj mümkün öyle 
deriu illet· bırnkıyot·sutnız ki .• 

Sııslu, Rolünü ezbel'lcrnc-
yen aceırn aktürler rribi vııl· t;ı • 

kıın<lu. ~e söyl eyeceğini, ne 
yap:ıcağını ş:-ışırmı . .,tı. Avuçları 

ara~rnda sıktığ ı sıcak ve hum
malı m iıı i mini elleri ga yl'İ 
ilıtiyari dudaklanna giıtürdii. 

Or·ay:ı. o Litrey0ıı parmaklam 
all'~li bir' puse kondurdu. 

:\crmitı lıiç sesi çıkmavor . 
Doriıı l,iı· teslimiyetle gülüyOl' · 
Ve ıitl'oyordu. 

Dn teslimiyctlcn cesarr. t. 
alaıı Vedat orıa l.ıir az daJıa 
yaklaştı. Kollı ~erminiıı ince 
heline dolamlı. Unu kendiııe 
J(ığı· u çekti. Titreyen umlak
lal'lııı lıulmakıa g-iiçliik ~ek
medi. Uir .. [ki.. Hattil İİ\( sa
ııi rn a uui sekilde iki lıa ris ılu • • J .. 

dak birbirini üpteı .... 
Soura ülg·ün, ezik bir kadın.' 
scsı yüvnşça inledi : 

- Bitmedi 
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Nişan alıp silah atan makine adam 

Hiç ıüphe yok ki makine 
asrındayız . Hemen ekseri it• 

lerimizi makine ile görüyo· 
ruz. Makinenin bütün ihtiyıç. 
larımıza tatbiki günü de pek 
uzak değildir sanıyoruz. O 
zaman artık insanların va:ı.i

f esi sırf bir kontrolluk ödevini 
yapmaktan ibaret kalacak. 
Çünkü makineler vasıtasıyla 
vücuda getirHecek. 

Şuanda içinde insan bulun· 
mıyan ~gemileri, otomobilleri, 
uçakları uzaktan mak,neler va 
lltaaiyle idare etmek kabilHele 
foto elektriğin icadı ve göze 
görünmlyen enfraruj denen 
lfığın kftfi akla ıaıkınlık 
verecek makioe1 adamların 
vücude gelmeıine sebebiyet 
vcrmiftir. Geçen gün bu m&· 
kine adamlardan bir çoğu 
Pariste <ı Sanatlar müzesi 1> nde 
halka t~ıhir edflmittir. 

Aktörleri baıtan aı:ığı 

Robot ismi verilen makine 
adamlardan mürekkep bir 
piyes oynandıktan sonra ma · 
kine adamların en akla aıel

mlyecek itleri yapmaktll ol
dukları gösterilmiıtir. 

Hele İnıtlızler makine a • 
damlara bayılmaktadırlar. Ya 
kında memurların bir k11mını 
bunlardan yapacakları ümit 
ediliyor. Söz gelimi, otoma· 
btllere yolların açık olmadı· 

ğını gösteren itaret memur
lujuou bu makine adamların 
pek gOzel yapacakları zanno· 
lunuycr. 

Hudut nöbetçiliği de bu 
makine adamların ifa etme· 

l:Sasın genel direktörlüğünün 

haberler servisinden 

Türkiyanin arsı· 
ulusal rolü 

11
.)' İod~peadence Roumanie,, den 

. Türk iye Cumhuriyeti bu 

aüo hem dıt ıiyaaası hemde 
barıı problemi karııaındaki va 
ziydl bakımından acunda ken 
diıine hu bir mevki tutmak · 
tadır. 

Oımanlı İmparatorluğu bü
yük Avrupa. aavaıı eınasında 
merkezi devletlerin udık ve 
cleierli bir müttefikiydi. Sul · 
tan tarafandan emredılen Ça
oakkalenin kapAtılmııai, çarhk 
rejlmintn dütüıüoü çabıklat· 
mak suretiyle Rusyaya kartı 
kati bir silah vezifes!ni gör

mütlür. 

Müttefiklerin zaferinden 
ıonra Türk ulusu, eski mütte· 
ftkleri ile elbirliii yapmak h· 
temedi. Enerjiyi açık gururluk 

il" birleıtirmesini bilen ulusal 
bir kahr1tm1lnın rehherl!ii al· 
tında sililıları yeniden ele alip 
fazla muhteris bulunan bazı 
komıularana karıı, istiklal n· 
-.atının hakiki ga libl olan mil· 
atyet prensibinin üstünlüğünü 
temine muvaffak oldu. 

Türkiye, kendi ırkı sınırla 
11 tçinde ulusal bir devlet ola 
rak tee11üı etti. 

Kendiıf ne ıeref veren ve 
tamamen kendi içinden gelen 

leri bekleniyor. Çünkü bunlar 
yemiyorlar, içmiyorlar ve 
yorulmak bilmiyorlar. Yeter 
ki makinelerine bir sakatlık 
arız ol asın. 

Şu anda İngiltere'de he· 
men hemen bine yakın ma
kine adam var., Tevekkeli 

orada ltsiz insanlar çoğalmı· 
yor. 

Son defa Mayer lsm•n1e 
bir makine ndam mütehass ı s 
Londrada bunlardan birinin 
sade hareket hususunda değı), 
söz anlamak ve düıünmek 

hususunda da insanlar gibi 
olduğunu iabat etmek istemi§ 
bir mecliste adı Alfa olan 
makine- adamı metederek : 

-Bayanlar, baylar, demiı, 
Alfa timdi silah atacak. Si
lahı atmak ıçm kendisine 
11 Dikkııt ! Ateş ediyorum!" 
demekliğim kafi helecektir. 

Yalnız Dl" var ki makine&i 
fena mı ayar edil:niı nedir, 
Mayer daha bu sözleri bitir -
meden bir silah sesi duyul
muı, fonograflı bir mekaniz· 
maya çarpan <ıDikkat, ateı 

ediyorum h> sözü onun vak· 
Undeo evvel silahı çekmesine 
sebebiyet vermiıtfr. Bereket 
versin ki Ms.yer makine ada· 
mın tam karşısında değilmiş 
le kurıun yanından vızlıyarak 

geçmiı ve duvara saplanmıı. 

Yoksa Mayer kendi yarattıfı• 
nın eliyle dünyayı dejlıtiıe
cekmlf. 

Gör6yoraunuz ya, insanla
rın makineleri bile, kendileri 
gibi tehliKeli ! 

Dünyada nekadar el· 
mas var? 

Dünyada yeni yeni elmas 
madenleri keşfedildikçe bu 
kıymetli h§ın fiati de dütü· 
yor. Çünkü, malfım y8, bir 
çok ıeyler gibi onun da pa 
halı olması güzelliği kad:ır 

nadir olmurndadır. Fazlalaı· 

tıkça pahası eksiliyor. Fakat 
fazla laf t' demekle yeryüzü· 
niln lı~r tarafı elmasla. dolu 
demek istemiyoruz. Son bn
sılan istatistiklere göre bütün 
dünyl'daki elmasın e ~ırlığı 

41 bin kıl oya baliğ olmokh· 
dır. Bu nıiktar elden t>lt~ ge
çerek yer yuv~tlağının her 

tarafını dolaşıyor. Hu elmas· 
3 bin kilosu Hindistanda, 5 
bln kılosu Brezilyada. bulun· 

muş. gert kalanı giiney Afd 
kada çık1trılmııt'r. 

Gene i&tatistık\ere göre 41 

bin kilo elmasın kıymeti bu 
günkü fiatlarile bizim para. 
mızla 3 milyar lira etmek· 
tedlr. 

Kuşlar ne yerler ? 
Şairlerin en Ö..1emli ser· 

mayelcrir.den biri de kuşlar· 

dır. Mevzu bulamayan şairle· 
rin ck1;erisi hemen onlardan 
bahsediyorlar. Çünkü hafif, 
zarif, şirin, çevik ve çalaktir 
)er. Sofra ba~mda birçok genç 
kızların ağzından şu sözü işit 

mfşsinizdir : 

- Bilmi)'orum, neden hiç 

;ştıham yok .. Aer akşam an
cak bir kuı kadar yiyorum! 

Heyhat.. Bu söz doğru 

olmaktan pek uzakmıı. Por
tekiz Üniversitesi profesörü 
Oliverianın incelemelerine ba· 

bir samimiyetle her türlü Re- 1 Bütün Çin Japon pro-
viı1on fikrini ve uzun yüz tektorası altında 
yıllar boyunca hilalin kaybet-
mif olduğu eyalet ve toprak
ları yeniden e]e geçirmek ni· 
yellerini bir tarafa attı e öy. 
le yapmakla daha bir çok 
alanlarda olduğu gibi burada· 

da maziyi kökünden silmiı ve 
hiçe saymıı oldu. 

Türkiye bu suretle bütün 
komıulariyle barıı içinde kalıp 
uyuıabildi. Bu itibarle Anka
ra hükumetinin sti.tu·quo mü 
daf ılerinin tarafını tutması, 
udece tesadüf en değtl, belki 
siyasasını ulusun daimi men· 
faatlerioe iıtinad ettirmesin
den i]erl geldi. Tiirkil enin 
büyük bir rol oynadığı Bal
kan andlaımasına Türk hüku. 
metinin dahil olması, bu te. 
kimülen tabii bir neticeıiydi. 

Bu gün Türkiyenin arsıu
lusal barııa yaptığı yardım ve 
ltliraktn bütün önemini, Ak · 
deniz ihtilafının aydınlığında 
tetkik mümkündür. 

Şayet Ankarada idare ba. 
ıında bulunanlar, Avrupa jf· 

ve el birliği prensibine samf· 
mıyetle bağlı ve hakim dev
let adamlatı olmayacak olsay· 
dı, ortaya ne gibi kargaıalık 
ve müıküllerin çıkmıı olaca. 
ğını düıünmek kafidir. Ztra 
bu devlet adamları, baıkala. 
rının maaleıef imtisal etme
dlil bir örnek teıkil etmek· 
tedfrler, 

" Pravda ,, gazetesinden : 
Tasın Dayrt'n aylarından: 

Dayren ıehrindeki Japon 
ve Mançuka da süel kuvvet· 
lf ri mümessillerinin kongresi, 
Çınin ist•lası ve ileride taki· 
bolude.cak siyasa haknınna 
müzakereler yapmıştır. İKinci 
ıu~ e kurmay ba~kA.kı OkB
m1:ra tarafından Japonyanın 

Çin siyaseti hakkında 14/5 
de okunan rapor kongre ta
rafından onaylanmıştır. 

Kongrenin en önemli ka
rarları üç madde de topla
nabilir : 

1 - Uzak doğuda barı§ 
ve güvenliği temin. 

2 - Nankin hükümeUni 
Japonlara karşı iki yüzlü ha· 
reketten vaz geçirme ted-
birleri : 

3 - f:ü ·l kuv\·etlerle • 
J:ıpon, mancuko ve Çin dev
letlerınin ittifakı için gerekli 
ol ım tedbir l ~ri alma!I. 

lıkteırin sonunda Çen-Çun 
§ ~hrinde g6neral Mina mi ta
rafından toplanacak yeni sü
el kon re D" yreo gongrasi 
kt ra. ;larıuı tatbik yollarını 

İtalya-Habeş işlerinden ötü. 
rü Avrupa devletlerinin Çin
deki kontrolünün hafiflemesi 
dolayıslle Japonya erkanı

harblvesi Çin bet kuzey vi
layetini daha istilaya ve bü
tün Çini Japon protekturaaı 

altına almaya kar&ı.r vermlf
Ur. 

Gözlüklü koyunlar 
Hikayeyi belki bilirsiniz : 

Huisln biri, kedisi kuru ck
meğl~yemediğinden her övünde 
hayvanın burnuna bir parça 
yağ sürer, kedi de onun ko· 

kusile bütün ekmekleri et 
suyuna batmlmış zannederek 

valnyıp yutarmış. Onun gıbi 
koyunların gozune de ye~il 

gözlük takıp onları çalılıkta 

otlatma.ya kalkan birinin 
meydana çıktığını sanmoyın! 

Gözlüklü koyunlara Çinin 
kuzeyinde, Japonyanın kur· 
duğu Mançulrn imparatorluğu 
doğusunc!a t<;sadüf olunmakta 
dır. eu gözlüklüklcr vcpur 

dümam rengindedlr. Oralarda 
otlayan koyunlar kı şın l<arlar 
üz.erinde günl"'~in z!ynııoının 

akisleri neticesi tedavisi kabil 

olmıyan bir körlüğe düçar O· 

luyorlarmış. Onll\rı bu hnsta

lıktnn lrnrtnrmak için [ "izlük 
meselesi ortaya çıkarı!m1~ • 

Oralıırdan geçen yabancı sey. 
yahların görüp şaştıkları bu 

garip vak'a i§te bundan ileri 
geli) ormu§! 

== 
kıiırsa, ağırlıkları, vücutleri 
gözönüne getirilmek şartf yle 
dünyanın en obur hayvanları 

kuşlarmış. 

Söz gelimi küçük bir ar

dıç kuşu öğle yemeğinde kos· 
koca bir tırt:lı mideye göçü
rü~erJyormuş kf, vücudüne 
göre bu bir insanın bir ine· 
ğln dörtte bir parçnsını ye 

mesi demek imiş. 

Diğrr küçük kuşlar de. 

Türkiye~de nufu 
sayımı tarihi 

-ikinci sahıfedco devam -

terinin yayılma nisbetidir. 

Sorulan s~alleı de hüviyeti 
bile kafi derecede gösterecek 

kısımlar bulunmamasına ba · 
kılırsc, bu n~ticeyi- çıkarmak 

lazımdır. Bu sayım esnasında 
bura.da on iki bini mütecaviz 
memur kullanılm1şlıı; bunla-

rın nrasında Rumlar ve hatta 
Yunanlılar bile bulunuyordu. 

Yalnız Beyoğ u 2,6l8 kısmet 

taks1m edilmiş bulunu~·ordu. 

S:ıyım günü sokağa çıkmak 

tefebbüsünde bulunan kimse· 
ler 25 Türk lınsı para ceza· 
sına çs.rptırılrnı§lardır. 

ManıufJ hastalıklar, do· 
ğumler ve emsali g;bi fevka.
ade ihtiyaçlar için lfızırngelcn 
tedbider nlıomış ve o gün 
doğ.-ın bir Karamanlı çocuğu· 

nuo adı (Sr.yım) lıonmu~tur. 
Serseriler b.le G ~la tada bir 
sok~ ğa toplatılarak kayda 

geçm:ş\erd:r. Sayım sabah 

saat ycdıde baş amı!! ve 17 ,40 

da bitmıştir. Bu d f .ıki su
yımd 1 daha iyi çalışılmı!lhr. 

l ' 128 sayımında İstanbu
lun nüfusu 6!}0,857 bulun· 
muştu, bu seff·.r 7 l 9.000 nde. 

dine baliğ olduğu anlaşıkmış

tır. Ankaranın nüfusu da 
50,000 lutdar çoğalmııtır. 

cm> 

tFı ral .ar 
Dişçide .. 

Aıle dişçisi olduğu icin on 
nesi küçük Rifatı yalnız başı
na dişçiye göndermişti. Rifat, 
iskemleye oturur oturmaz, ce
binden paralarını çıkarıp say
mağa başlodı. 

J)jşçi : 

·-Yavrum, de::li, parayı 

pefin vermeğc ha.cet yok ! 

Rtfot başını iki ynna sal· 

laynrak paralarının sayısını 

bitirdikten Gonra: 

-Pornları peşin vcreceğtm 

için değ"), diş i çekmı-dcn bel 

kl beni bayıltırsm. dil•e soru. 

1orum. 

Telefona yol!a g 

Bir per~embe günü anne 
bahn öğle yemeğinden senra 
kahve içi;-orlerdı. Ü<,ulları 

mektepten c1 ônmüş, sokakta 
oynu) ordu. Bab:ı şikayet etti: 

-Bizim oğlan gıttii,çe hay· 

liizla~ı) or. Anne cevap "erdi: 

- Şunu adamakıllı bir hao· 
layı ver! 

-Peki ben şimdi yaz ha· 
neye gidıycrum, telefon ç:ı.lın· 

ca çapkını telefonn çağır! 

hep ayni oburluğu ytıpıyor· 

lnrm• Her güo vücut! rJnin 
ağırlığı nisbetinde, hatla bn. • 
un daha fazla gıda alırlnr· 

mış. 

Bu malumatı öğrendikten 

sonra artık genç kızlar her
halde bir ku~ kadar 
iştihaıaz >J olduklarından bah· 
&etmezler sanıyorez. 

Doğum ağrılarını orta
dan kaldırmak için 

İzvestiyadan: 
Bugün Svcrdldsk §Chrinde 

Jinekoloji kongregi törenle 
nçılmıştır. Kongrede doğüm 

ağrılarını ort dan kaldırma 

meselesi önemli bir yer al· 
maktadır. Hu yoldn Profesör 
Lnrlye tarafından bu'unsn ba. 

zı usuller bir çok hastaneler
de muvaffakıyetle kullanıl· 

maktadır. Profc:sör usullerini 
kongrede izah etmiştir. 

Doçent Fırsat ebelik ve 
Jınckalojl Emtitü ünün önem
li tecrübelerini ıuymı ş ve di· 
ger bu yoldald tecrübe ve 
metutlarda muhtelif üyeler 
tarafından bahsa konulmu§ 
tur. 

Orte Ve 1 an 
Ş rtEcrcmız 

Kuruş 

Yıllık Abone 600 
Altı aylık,, 350 

i an şrırtları · 

Resmi dairelerin tek 

sutünd bir satır ilanları 

beş 1 uruştur. 

İcra ve mahkeme ilan· 
in rı paz rlığa tfı bidir. 
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fvludanya urayından 
l\1udanya f~met paşa nıahallesiud! i.,nıet pa

şa çaddesindc belediye ınali , üstü dört oda hir 
safa ve altı kahvehane olan ve k3p•, çerceve.ca
mfarı,kereste ,.e tahtaları kulJanılmağa elverişli 
bulunan bina enkazının temamı 18-1 l -93~ p~- 1 

zqrtesi günü pazarlıkla satılacağından istc:klilt'
r in )'azılı günde saat ı 5 de uray daimi encüme 1 

nine bcış vurmaları ilan olunur. 1"l - 13- l 4- 15 
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Bursa 'fapusundan: 
Bursan1n kayapa köyü· 

nde kara kışta mevkiinde 
şarkan bekAr oğlu mustafa 
garben hüseyin şimalen ce
ngiz mustafa cenuben imam 
Ali; ovada tarla: ,arkan şa
hin salin garhen yol şima
len yoJ cenuben dere zan· 
baktıkta: şarkan orman ga · 
rben topak ali şimalen os 
man cenuben halil oğlu mu · 
stafa çayırcıkta :şrkan, ga· 
rben,cenuben orman şimaıen 
mehmet oğlu hüseyin ve ali 
ve selim ve penbe Çömlek. 
Hde :şakkan arif garben şa· 
hf n salih şimal en mehmet 
Kurudanhkta :şarkan ismail 
garben şahin şimalen veli 
oğlu abdullah cenuben mu· 
stafa Erindik deresinde: şa· 
rkan şahın salih garben mu. 
stafa şimalen dere cenuben 
şahin sa1ih yine aynı mev· 
kide şarkan dere garben ab· 
düsselAn şimalen Abdullah 
oğlu mustafa cenuben yol 
Gün Görmezde: şarkan arif 
ofllu arif garben şahin sa 
lih şlmalen yol cenuben ça· 
kır oğlu veysel delrmende
resf: şark an kaya ali gar
ben dere şimalen hacı ha1il 
cenuben arif oğlu arif ile 
mahdut ondört parça gayri 
menkulun sahibi hacı hallı 
oğlu hüseyinin 315 senesin
de ölmesfle veresesinden 
ahmede intikalen kendi hl· 
asesi için tescil yaptırmak 

üzre mürecaat ettiğinden bu 
gayri menkullerde alakası 

olanların--23-1 t-935 GÜ· 
nü yerinde tahkikata gele
cek olan memura ve yahut 
bu mütdet içinde istida ile 
tapu müdürlüğüne müraca
atları ilin olunur. 

§ 

Bursanan yedi serviJer 
mevkiinde klin ve şarkan 

eskiden ermeni şimdi tatar 
basan garben nalbant eyüp 
şimdi anahorlu mehmet şl
malen tatma canuben yo1 ile 
çevrili bağ mumcu ibrah ·m 
oğlu kasap rizaoın maı t-
304 yoklama tarih ve 43 ve 
44 sayıh tapu belgeleriyle 
uhdesinde iken ötmesiyle 
veresesine intikal ve ahara 
satışı talep edilmiş ve t\le
zkur belgelerin tapu kayıt 
ları bulunamamış olduğun
dan tasarrufunun tahkiki 
için · 25- ıı - 935 gun une 
müsadif pazartesi günü ma· 
halline memur gönderilece· 
ğinden iş bu bağda alakası l 
bulunanl.Qr varsa tarihi ilan · 
dan ıtibaren on gün zarfm· 
da ellerir.deki belgeler ile 
beraber tapu ldaresfne ve
yahut mahallinde bulunacak 
memura müracaai eylemeıe· 
melerı Uln olunur . 

Bursa tapusundan 
Bursanm küçük balıklı 

köyünden kürt mehmet ve 
fevziye ve vesile ve şerife 
ve firdesin eylul-309 tarih 
ve 395 ve 396 sayılı iki kıt· 
a tapu senedile şayian uh
delerinde bulunan vakıf ta
rla ve deli batta oğlu halli 
ve mustafa ve tanacı oğlu 

ismail ve tarik iıe çevrili 
1200 arşmdan ibaret bir ev 
kırk ~ene evvel beyinlerin
de yapılan taksim netfcest
nde dört parçaya ayrıldığı· 
ndan bunlardan yalnız 309 
yıhnda ölen fevziye vere· 
sesile firdevs paylarına 

müfrez iki evin tescilini ta. 
lep eylemiş olduklarından 

tasarruflarının tahkiki için 
26 - 11 - 935 gününe müsa
dif Sal günü mahalline n1e 
mur gönderileceği cihetle 
bu yerlerde başkalarının 

bir alllkası var ise ellerın· 
deki belge it r ile beraber 
tapu idaresine ve yahut ma 
hallinde bulunacak memura 
müracaat eylemeleri ilan 
olunur· 

Hakimliğinden: 
Gemliğin büyük kumla 

köyünden Mustafa oğtu Sn
idin karısı Oköyden oıup 

Gemlikte OrhaniyP mahalle 
sinde sikin ~ken G~yip oh -
rak yeri belli olmayan Yu 
suf kızı Emine aleyhine aş· 
tığı şerefsiz hayat surdugu• 
ndan Boşanma dvasından 
dolayı davala Eminin yeri 
belli oımadığından davacı 

mn istediği üzerine ilanen ·-tebligat lcrcı~ına karar ve-
rilmiş ve duruşmada 2- 12-
935 pazartesi günü saat 10 
na tayın edildiğinden ~ava· 
h 10 gün içinde davaya ka
rşı cevap vermesi ve duru · 
sma gününde mahkemeye 
gelmesi aksi takdirde ğıyap 
kararı verileceği tebliğ ye
rine ilan olunur. 

KirafıK Ha ne 
Sedbaıında Hocı Atlzade 

ıokaiında evvelce ıehlr ku!ü. 
bü olan 21 numaralı hane 
kiraya verilecektir. Tutmak 
isteyenlerin matba•mtza mG· 
raca atları . 

DOKTOR 
A. Adil 

ı ı Göz hastalıkla 
'ı 

! rı mütehassısı ! 
1 

Hakkın Sesi 

~ludağ Oteli 

UJudağ Oteli 

Kış, yaz açıkbr. 

Yemekler Arsı Ulusaldır. 

Dört öğün yemek (Tabldot) 

yatak üç liradır. 

Kış Servisleri 
Başladı 
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• .ılllıı .. ll!.1111111 ... ~ııı~ .11111111 .. •ı~-..:dıllllll.. ~ 

j 

i EN ŞiFALI 
14 
E4 Kaplıca Çekirgede 

li ke ç eli 
li hamamıdır 
_., lçinde ıon derece temkiz ve ıif alı çelfıuyu 

li Keçeli Hamamı •4 r 4 Yeni bir kiracı tarafından bntOn noksanla rı tamam· i 
~layarak bahçaııdOzelUlerek ıaym halkımıza açılmııtır ~ 
~ Hamam ve banyo mOt terllerinden bahçe için duhuliye ~ 
~ ahnmazFiatlarda biç deilılklik yoktur. ~ 

'llllllllr. 
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iş Bankası: 

i 
' 

Bursa Vilayeti 
Gemlik Kazasından: 

Oemllk kazasının Kay. 
'1an... mahalle Kale altı so
ağında .•. ıs .. No ıu evde 
oturan Vodlna mübacUllerf 
nden Memeu. Mehmet... kızı 
Fatmamn Gemlik ltlkln lda· 
rtsiae teslfsn eyledlOI .. 690o 
kuruşa muhtevi mazbata11-
oa mukabil verllen ..... 2-65 
sayıla makbuzu zay eyledi
ği vermiş olduğu dilek kl· 
ğıdından anlaşllanştır. 
8u hususta bir hak ve iti• 
raz dermeyan edecekletfn 
on gün zarfında kaymakam· 
hğa müracaatlara lüzuma 
ili n olunur. 

Bursa Sulh Hukuk 
mahkemesinden 

Hoca haaan mahallesin.. 
de oturan öli mubslnln kı· , 
zı 1311 cloODmlu -det .... 
UU ve işini görmekten aciz 
olduğu sabit oldaQundan 
mezt urenin hacrlyle itleri-
ni görme(ae ana baba bir 
erkek kardaşı Buna slnger 
kompanyaıı tefi tabıln aya· 

1 

ta vas i tarta oluodup Hin 
llunur. 

Kumbara ikra 
miyelerini 10 bin 

liradan 20,000 
liraya çıkararalı 
bir misli daha 

arttırdı ••• 


