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Hastahanenin 
altında bulunan 
eski eserler 

Kimlere 
•t? aı .... 

Bitinyalılara ait o\duğu 
id(Ha edılmekte bulunan eski 
eserleri meydana çıkarmak 
m1tksadıyla Ahmet Vefik paşa 
hasta h~nesinin eltmdn ba~la. 
yan hofriyat elfır. devnm 
etmektedir. Yer ahana inip 
bu binaları gf'zmenin güçlü· 
&ünü gören müze müdürlüğü, 
bu günlerde ilbayımızın da 
kazı yerini görmeye gel~ceği· 
ni öğrenerek buraya raha• ç' 
inll~cek bfr oekil verdirmlf 

bulunuyor. 
Toprak altından çıknn 

vazo, desti, tamdan, ibrik, 

ıakıı gibi yüz\eı ce kırık çanak 
çömlekle birer yüzlerinde 
(Pruzyas) yazm olan paralar 

müzeye taıınmıt ve ıaklan
mııtır. 

Kazı yerinde para bulmak 

ümidiyle bekleıen bazı açılt 
gözler de artık ümidi keıerek 
burada beklemekten vaz geç· 

miılerdir. 

Bulunan bu çanak çöm· 
lt"ldcrin kolay kolay kırılacak 
ıeylerden olmadıkları görül· 
mekle ve bunların en aşığı 
2000 senelik tı1er olduğu td

dıa edilmektedir. 
Meydana çıkarılan eski 

binalıun gelince : 
Bunlar, yftpılış taı:ıları bn· 

ltı.nınc! m ne Osmanh ne de 
S•lçuk vey.\ Blz'\ns tarzlnnn· 
cJan h•ç blrirıe beıız mtrorl r . 
p .. nÇ!He \ luıpı kemerleri 

şıı h ı ı ııevir.e münh8sır birer 

tıplt" ''l\pı1mıttır. 
A•uıc'l müze müdürü Mah· 

mutl~n öğrendiğime gö;e bu 
eserlerin Bltinyalılara ait ol
duğu yalnı2; yapılarda kul!a
mİl!n knlın ve ortaları sly.A h 
tuğlal.u lfl daht isbe.t t'dilmek 

mümkünmÜf. 
••• 

Halbuki diğer 

eski Bursalılardan 

Ankara'da butunen 

•~nıftan 
ve {!imdi 

tarih bilir 

bazı zevattan yaptığım tahki
kata göre bu e5ki eserler 
vaktiyle de biliniyormuş, Hat· 
ta eski Bursa delikanlıları 
yer altındaki bu karanlık oda· 
larda ve gnlerilerd(', Belle. 
rinde ipler ve ellerinde 
mumlar olduğu holde dolaşır 
dururlarm ıı .• Şarl Taksiyenenin 
(Küçük Asya) smda ise bura
da Hüdavend;gar tarafından 
bir saray y~ptırılmış ve bu 
sarayın etrafı yüksr.k duvRr· 
larla çevrilmiş olduğu bildiri· 
liyor.ŞarlTiks,yenenln bu kay
aına görede bulunan eski bi
nalarm belki de Osmanlılara 
ait bir sarayın iskeleti olması 
rnuhtemeldir. Zaten eski Bur
salılar bu mevkfe (eski saray) 

dendiğini söyliyorlar ki : Haf· 
rlyat yapılan yerde evelce 
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ta ~lar 

Ankara 15 (A. A.)- FitiaUn Arap partilerini örnek alan 
Suriye ve Lübnan Arapparlllerl tek cephe halınde bir1eşmı,. 
ler ve Fransadnn Suriyeye muhtariyet verilmesini. Suriyt:nfn 

tek ve siyasal bir af çıkarılmasını ve teşkilatı esasiycve da· 
yanan bir hükumet kurulmasını istemişlerdir. 

Mısırda 
•4' 

,ayişler .. 

F alliilteler kapat ld .. ~ 

lıürriyeti tahdi edildi 
AtıkArn 15 (A. I , ı } . l ı c: Lel.r.ır nüm 

olmuştur. Mısır fakülteleri bir hafta müddetle kep •dmıv, 
gczetelcrin hürriyetin\ tahdit ve icııbında tntlle s ~hiyc t 

veren bir kararname çıkmıştır. 

Zecri tedbirlere iştirak etmiyen 
devletler ve ingiltereye ithalat 

Ankara 15 (A. A.)- lngiltere, İt Jyaya !rnrş1 zecri 
kdbirieri tatbik etmiyen memleketlerden İngıltereye yap1lacak 
her ithalatın bu ayın on sekizinden itibaren menşe ;ehadet· 
namesine tabi tutulacağını bildirmiıttr. 

Kamutayın toplantısında kabul 
edilen kanunlar 

Ankara 15 (A A.) - Kamutoy bugünl~ü toplantısmda. \as· 

nif harici cami ve mescit hademelerine verilen m Jr" sata 

ve devlet derulryolları ve lim ... nları işletme memur ve ınüst~ h · 
den1Jerine alt kanunlerın ikinci müzakeresini yapmıı ve kabul 
etmiıtir. Kamutay pazartesi günü to(lianacaktır. 

kazazedelere yard m 
Ankara 15 (A. A )- İnebolu vapuru lcaznzedeleri K 1zılay 

tıırafmdan geydirilrniş ve iç lJ knnl•ğı bin lir yardımdrı hu

lumu~tlır. Vapur kaptanı Mehmet Ali t<n kif edı!mişlir. 

bir ıaravın hu\ımduı .. ıt <la bu 
riv yelten v ~ koun.U§ ol n 

bu fıımden anlaşılıy r. l'u 

rivayetler arasında ş\mdi mey· 
<lana çıkMı§ o\ n eski bina
ların içinden biri pınnrbaşmn 

diğer! de zııfer meydanına 

çıkan iki yer altı yolunun 
dahi oldu~u &öylcnlyor. İyi 
Tarih bilen ve Bursa tarihiyle 

çok meşgul otan Ankaradaki 
bazı zevatın bat•a m('ktupla 
haber verdiklcdnc nezaran 
(Bıtinyalılara ait eserlerin 
meydana çıkma!ıl çok önemli 
bir şeydir. Eğer haldkaten 
bunlar Bitinyalıların ise bunu 
behemtha.l kuvvetli veslkola-

•ra istfnad ettirmek ve bunda 
acele etmemek laıımdır. 

Buralarda BiUnyalılarm 
eserleri oranmak lazım geli

yorsa Osmanlılnrn ait olduğu 
söylenen sruay h rabelerinin 
daha nltına inılerek hafriyat 
yapmalc icabetmektedJr ve 
eğer hafriyat Osmanlı tnha· 
kasından &ŞiMıda ise gene 
Bitinyalılardcın evvel Roma
lılar akla gelmelidir. Çünkü : 
Romalılar, Bitinyalalard n son· 
ra Bursnmn hakimi olmuş-

lardır. • 

d1 ıuı idaia ~tmek de dogru 

değ ldir. 
Çunkü : Ç> devirlerde Oıı 

manlılnrda da. inşaat tarzı 

çok karışıkmıf). Hüliua bitin 
yahlara ait oldacu kuvvetle 
zannedilen bu binaların haki 
kfğ sahiplerini bulmak önemlt 
bir ilim rsidir. Bu binaların 
içine toprağin nasıl dolduğuna 
gelince : 

Evvela; Uludağdan inen 

seller buralardan coğrafi du· 
rum itibariyle geçe'Diyeceği 

fçin munzam bir (lahki) top
rak tabakasının binaları ört· 
mü~ olmasına ihtimal verile

mez. 
Şu halde bu toprak neden, 

nereden ve ne zaman buraya 
dolmu§tur ? işte hal edılecek 
belli boşla meselelerden biri 
de budur. 

Tarihlerden ve Tarihsel 
i~erlerden öğrendilclcrimize 
nazaran Bursanın imarında 

ismi baıta gtaç n Pline'dir. Bu 
balumclan Bıtinynlılarm Bur· 
sayı imıır f§lnde önemli bir 
rol oynamamış oldaklarr, bu. 
rasmı sadece süel bir mf!lce 
olarak kurdukları zan ve tah · 
min ediliyor. Bakalım bütün 

bu iddia, tahmi~ ve zanların 

sonu ne çıkacak? 

ıŞarkurulunun dün geceki toplantısı 
Şarbay Cemil ÖZ diyorki: 

, . 

600 Yıllık su davasını 
6 ayda halledemeyiz. 

S 3z söyleyenlerden 
Sn:m Alto'k 

Şarbay Cemil Öz Söz söyleyenlerden 
Funt Önal 

Şarkurulu ikinci ıeçimdev· 
resinin yiğlrmi birinci toplan· 
tısını düagece saat 19 da Ce· 
mil Özün başkanlı;Jında yap
mııtır. Geçen zabıtan okun
maınnı müteakip maliye en
cümeninin tayyare sinemasın· 
da sarf edilen sudan yalda 

maltlu verği alınması ve su 
s"ahnın ltaldırılmaıı hakkın· 

daki rapor u birçok münaka· 
ş lara yol açmıı ve bu para· 
nın cemiyet tarafından değil 
müsiecir tarafın dan verildiği 

ileri sürülerek raporun reddi 
kararlaşmıştır' Bundan sonra 

beş yılhtr ç ... hşma porgrnmı 
için sarfı gerken paraların 

yerleri gösterilmedJğl hakkin· 
da rapora ba§kan itirazetmi§, 
reisin buteklffi onaylanmıınr. 
Yapılc.cak itler ve sarfedilecek 

paralar lüzüm ve ihtiyaca gö · 
re yapılacaktır . Buhususta 

de.imi encümene salahiyet ve· 
rilmcai istcnmıw ve teklif ka~ 
bul edihnı~lir. 

Bunu müteakip urııyın bir-
' çok p:ualar c rfıle t l\mir ve 

ı&lah cttirdıği pınnrboşı ve 
buna benzer sular için yaptı-
ğı tdrife okunmuştur. Tarif ye 
nazaran: En fozln su urfeden 
müesseseler den ayda beş V-' 
diğerlerinden de 3 ila 4 lira 
olınnıası, evlerdcnde ıenede 

ikfıerllr alınacağı zikredil

mektedir. Ü) elen emin, şimdi· 
yekadr birtakım mesut olma
yan kimslcr elinde adeta bir 
oyuncak o!nn busulara beledi· 
yenin tl koymasına halkın 
cıhhatı ve mtınfdnh noktasın-

dan te~ekkür elmlı , üyeden 
Fuad ün nida 39 ve 40 ncl da 
lrelerin içme ve kullanma ıu· 
yunu temineden alaıar ııuyu
nın fabrikalar tarafından fu-
zuli olnrnk lrnl!anı ldığın ı ileri 
sürerek n"'zarıdıkkutı celbet. 
miftir . Ba§ktın Cemil Öz, 
( - Cizim bu husuıdaki bütün 
dütüncclerimiı: memlekete, ıe· 
hire ve halka faydalı hizmet· 
ler görmektedir • Aramızda 

bnzı nrlrndaşlar su! rn &nat 
konınnsını, ·bnzılarıda suların 

bo§ 1"a ı u ·etlerle çoğ ltılması · 
nı islt~yorlar. Bursada ki çeş 

mühim biryeküne baliğ olan 
blrmeıeledir. Halbuki biz ıa

ata vereceğimiz bu para ile 
mevcüd aul.uı birara ya getire· 
rek daha faydalı hizmetler 

yapabiliriz) demiıtir. 
Mütaklben mutarlık mÜ· 

measilleri mer.'eleıl ile umum· 
hanelerden heryıl alınan kü· 
ıadiye reımi alınması iti hak· 
kında ki raporlar okunmuı, 

bunlardan sonra yine avukat 
Ahmet Tevfikin Bursa suları 

hakkında verdtği diğer bir• 
takrir okunmuıtur. 

Ahmet T evfikin mecliste 
bulunmamasına ragmen rapor 

uzun uzadiye münakaıa edil· 
mit birçok azalar ıöz ~öyle· 

mittir. Bunun üzerine baıkan 
Cemil Öz ... 

Su iti ve su derdi zaten 
evelce teırih edilmiı bir me
seledir. 600 yıllık su davasını 

biz bugünkü bütçemizle altı 

ayda halledemeyiz. Mamafih 
bunu imkan dahiline sokabil
mek için var kuvvetle ve 

bütün gücümüzle çalıııyoruz. 

Bugünkü vaziyete nazaran 
her gün nüfusu .utmakta olan 
Suna.mızın umumi ıu thtfya· 
cını tamamı tamamına tatmin 
edecek vaziyetimiz yoktur. 

Bununla beraber bizler, pa
ramızın niıbeti dahilinde 

mümkün olanları yapacağız. ) 
dedikten sonra ıehre akan 
bütün ı;uluın bugünkü duru· 
mu elrafındh uzun uzadıya. 

izahat vermiıtir. 
Bundan sonra gene ıu İf· 

leri etrafmda çalışmak üzere 
üye arasından bir komisyo
yonun seçilmesini istemiıtir. 

Bu teklif üzerine üyelerden 

dişçi Edip Rüıtü, Nurettin 
Saim, Fuat, Ahmet Ôber söz. 
almışlar her biri ayrı ayrı 

düşüncelerini ıöy lem işlerdir • 
Neticede Ali Sırrı, Avukat 
Tevfik, Eczacl Mümtaz ve 
Saalçı Lütfünün bu komisyon· 

dn çalı§maları kararllltmııtır. 

Müteakiben baıkan, Aut 
kaplıcanın vaziyeti hakkında 

ızııhat verdtl,ten sonra mecli
si şubatta toplanmak üzere 

toplantı&ına nihayet vermlıtlr. 

İnıaat tarzından, inşaat 

malzemesinden tutturup bina. 

ların Oımenlılara ait olma- MUSA ATAŞ 

melere S:illt konma' n ' şhr d ı. 
lik bende tar&ftar değilim . 
Böyle olduğu takdirde bugibi 
saatların temini için harice 
mühim mikdarda ıipnrfş ver
mek icabedecektlr ki: Buda 

Daimi encümen azalıkları
na Ezacı Ahmt Öber, Fabri · 
ka.tor Hayri, Kavaf Nizamed. 
din ıeçilmlttlr • 
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Almanca için 
Bir Madalya ... 
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Münihteki Alman Kültür 

e kademi si dı~ memleket terde 
Almanca bilenler için bir ma· 
dalya ihdas etmi~tir. Bu ma· 
dalya HumboJdt madalyasıdtr. 
Humboldt meıhur Alman ali
mi ve devlet adamıdır. Al· 
manlar onun hatıra.1 için 
ihdas ettikleri bu madalya yi 
yalnız ecnebi memleketlerde. 
ki Almanca bilenlere verecek. 
lerdir. Her memlekete yalnız 

üç madalya verilecektir. Ka
zananlar içinde birfnciliği ala
na ayrıca Almanya'da üç h&f
ta bedava ders takibi için bir 
bilet verilecektir. Bu yllın 
vazifesi ~udur : 

-=~ Şehir ve emleket d" yum arı :~--
- ~·•ııımıı• · 1•1111111•"•111ıııır• · •111ııııı•··11ıımıı•: ·•ıımııı• •ııııııııı ·1111111"'· ··•:ınııı• ··•ııı ııw ··ııım:ı• ·•111, : ··ıııınııı'"••ııı•ııı· · •ııanıı: ""111 ~ıo·;0 111111iı:· ,••ıımıı•· ·;ıııı:ı!:' ·~ .. 

inılllııım1111ıııııımı1ıilll1111ıııııııı1111111ıııııımmııııı111111ıwıı11ıııııııııı1ıııııımıı1111mııı:~:ııilllllll1111111iılll11111ııııı 1 ıı11111111111111111ıııııııııııuııııı1111111:11ı1ırıııı.ıııııııııııııı!lı1ııı1111ıııırır; 

1-Herderin halk fikriyata 
hesabına kendi ulusu için na
sll bir tesiri olmuıtur? 

2- Alman lisanı bilmek 
san'attan hariç olarak ne fay. 
dalar temin etmiştir. 

3 - İnııana babası 200 ma· 
rk hediye edene bu 200 ma
rkla Almanyayı nasıl gezebi
lir? 

Bu suallerin Almancs ya· 
zdmıı karıılıklarının 15 mart 
936 ya kadar şu adrese gön
deriJmesi fazımdn. ( Alman 
Akademisi, Maximilianeum 
Münihen ) bu mevzu dört sa· 
hiftcen fazla olmıyacaktır. 

Yazan ayni zamanda kendi 

va2ıh adresini de bildtrect>k

tir. Ayrıca nerede ve hangi 
mektepte Almanca öğrendiği
ni yazacaktır. 
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inhisarlar baş 
müdürü gitti 

İnhisarlar baş müdürii bay 

İbrahim; İzmir inhisarlar baş 
müdürlüğüne tayin edildtğin· 

den dün İstanbula gitmiştir. 
Bat müdürü Yalova oto

büslerine binerken Yar ilbay 
Edip ve mektupçu Şevket ile 

hemen bütün dairelerin reis

leri, inhisarlar şube müdür ve 

memurları uğurlamıtlardır. 

Ba~ müdür kendisini te§Yie 
gelenlerin birey birer ellerini 
ınkmıı ve kendileriyle veda
latmııtar. 

(HAKKIN SESİ) çok de· 
ğerli bir amir olan ve Bursa 
da herkese kendisini sevdiren 
inhisarlar baı müdü1ü İbrahi· 
me yeni vazifesinde de mu
vaffak~yet diler. 

lbay ;k E~cümeni 
Toplantısı 

Dün öğleden sonra İlbay
lık enciimeni Yarilbay Edibin 
başkanlığında geç vakte lrn· 
dar süren bir tophntı yap

mıştır. 

C. H. Partisi 
Gen yön ku, ulund l kış 

konferansla ı ı kara"ı 
Ankara 15 (A. A.) C. H. 

P. Genyon kurulunun dün yBp 

tığ1 haftalık toplantıda Parti 
işleri konuşulduğu sırada bu 
yılın kış konferansları konuım 

üzerinde durarak bu İ§İn bir 

haf ta içinde planlanması ka 
rarını almıştır. Hu kış parti 
genyon kurulu üyelerinden, 
Saylavlarından ve parti }'Ön 

kurnl haşkanlarından iller ve 
ilç~lerdei<i Halkevleriae kon .. 
feransçılar Çlkacaktır. 

Kaç kişi 
Kurtarılmış? 

Ankara 15 (A. -A.) Eko
nomi bakanhğmın ikinct res· 
mi bildiriğine göre lnebolu 
vapurunda yoku ve mürdte . 
bat olarak bulunan 152 kişi. 
den 127 si lrnrtulmuı ve 10 
ki§inin de cesedi bulunmu~tur. 

16 .kişinin ne olduğu bilin 

meyor. Yalnız bunlardan Mer 
sinden biletsiz binen 7 kişi

nin İzmirden önce bir iskele
ye çıkmı§ olmalarına ihtimal 
ver ti mektedir. 

Emanete hiyanet 
olmaz!. 

Soğanlı köyünden Recep, 
ailesi ile kızın1 lzvAt köyünden 
Ömer adında birine teslim 
ederek Burııaya göndermi§ 

Ömer; hem Recebin uile

si hem de kendi ailesini ara
basına bindirerek Hursaya gc
ttrmi~tir. Ömn dörıüşte Re
cebin kızı Şahindeyi bıçak)a 

korkutarak ve zorla bir bao· 
ka arabaya bindirerek oğlu 

Altye kaçırmışhr. Zab?taca 
15 gün yapılan araştırma 

sonunda köyden köye kız ka
çıran bu suçlular yakalana
rak Adliyeye verilmj§lerdir. 

Tahkikata başlanm\ştır. 

r-ı---S U_K ..... ~U--T---,. =~· 
1 Roman ı i A. Turgut J 
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Araplar, A tatürkiJ 
Tn.irklerden daha 
2i~/ade sevmek· 

tedarler. 
Süriyedcçıkan "Elkıbes., 

gazetesinden~ 

Basın gene direktör lüğii 
servisinden : 

Şiimda oturan müt~kait 

Ü•mlln!ı zabitlerinin Atatürk'e 
ç~ktıkleri telgrafı yukarıda 

avnen neşrettik. 
Hüyük Öndere çekilen tul· 

graf muhtasar olmasına rağ· 

ın~n yalnız zabitler namına 

çekilmiş sayılmamalı, bütün 
Süriyelileriıı ruh ve hislerinin 

ter~ümanı olan hir vP&ika 
telakki olunmalıdır. İstiklal 
ve hürriyetten mab1um kalan 
Sütlye halkının şarkın mefha · 
reli ve vatan müdiifaasında 

bır sembol olan Atatürkün 

mukaddes ha.yatına kartı bir 
suikasta kat'i olarak bulun· 
mo.clı ve bulunmiyacaktu. 

Bu komplonun Surl~·ede 

tertip olundu~u söylene bilir 
ise de bir tek Suriyelinin hu 
komploya iştirak ettig; k.dla 

o:unnmaz. 
Arnplor ve haıseten Süri · 

yeliler Atatürkü TürkJ~rden 

daha zi~ade severler dersek 
müball!lğalı bir ~ey gö; leme· 
rnlş oluruz 

Atatürk Türk Ulusunu Ec-
nebi istıla ve 
kurlarup ona 

hakaretinden 
istiklal ve hü · 

tiyetini ka:-.rnndırdı. GBz\ Ata· 

türk büyük bir Türkiye kur· 
du. 

Türkler ile ar<\mızda bPŞ· 

yüz sene sürmüş olan mii~tn

rek bir haycı tddn kalma bağ. 
lar vardır. Bu bağltu bizi bir
leşdirmişdir bu günkü Türki
ye bütün mazi bağlarından 

nyrılabilir fakat bir tek bag. 
dan nyrılamıız. Buda kom~u

luk bağları ve Suriyenin bü · 
yük Öndere karşı beslediği 
duygulardır. 

Türklerin Ônder'i ve bü. 
tün şarkın mefhareti Ga:ıi 

Atatürke u:rnn ömürler ver

mesini ve her tecavü7den 
muhafaza etmesmı Cenabı 

HalHlan dileriz. 

j~j dııı·t uCııııl~ va1rn·1mlu. ı;a. '); r- • • 

yesı rııa](ınıdıı. Ncl'tnirı du 

Ana katili Eyubun 
muhakemesi 

fidyekızık köyünde anası

nı öldüren ve gı;çenlerde Jda

ma mahkum edilen E;·üba 
ait dava evrakı Temyiz mah· 

kemesinde.1 kararda bazl 
noksanlar görüldüğü için bo 
zularak geri gönderilmiştir. 

Yeniden duruıma yapılacak. 

tır. 

Bir kız kaçarma 
Kayacık kö"Jünden bir kı· 

zı Suııurluk köyünden Selim 

oğlu Süleyman adında birinin 

kaçırdığı ve kızın bikrini iza 

le ettlğ\ vaki şikayet üzerine 

tahkikata başlanmıştır. 

Uray parti gurubu 
Dün öğleden sonra Şar· 

kurulu üyeleri C. H. Parti

sinde toplanmışiıudır. Uray 

parti grupunun bu tolantunn

dan sonra gece Şarkurulu 

toplanmıştır. 

İlimizde 
"' pamug 

liyor 

merikan 
yetiştiri .. 

İHmizde Amerik&n pamu
ğunun yeti~tirilmesi deneçleri 
( tecrübeler· ) yapılma ktadıt· .. 

Bu yıl Mudanyaya bağlı Hay

dar çiftliğinde 6 çe~it Ameri

kan pamuğu ekilmiştir. Bu 

pamukll\rın verdikleri sonunç
la rı ve durumu görm~lt üzere 
Eskişehir tohum ıslah atisyas
yoou asistanlarından Halil 
Yiğitn.en şehrimize gelm:~ ve 
Haydar çıftliğine gitmi~tir. 

Veni itfaiye 
Gaıra,iı 

Zllft:r meydanında yapıl
m \Sına ba§lanan yeni İtfaiye 
garajmın in~cıatı ilcrlemirtir. 
Birinci katın !skelcti bitmittir. 
Bugünlerde ikinci katma baş· 
!anacaktır. İnşaata Uray fen 
heyli d;; ektörü mühendis bay 

Nihat nezaret etmektedir, 

l'll l ıl:ıı l 
lıa iııirı 
!WSl ll f: 

ıl:ılrrı:ık 

ılrıkı·lr.ıı kclııı1clere, o 
l ı·uıçeı esiııılerı f'ıday~ııı 

hı • ıızoı ıııel.:, lıııl y;ı l:ıra 

t,.e Olursa •• 

ir "ınüsabaka 
Her tarafta, bütün düıqa ga

zeteleri arasıra Ôkuyucdarım ilgi-

lendirecek konularda müsabakıslar 

y parlar. Gazete bu işte bir çok 

para sarfına mecbur olursa da SO· 

nunda kazanaca~ ı yeni okuyucu
larla bunu karşılar, hatta kazanır. 

G e:rçi bunun yapılışında gazete bir 
kazanç elde etmek istediğini açık
ca söy!'!mez Fakat: varacağı bu· 
dur. Bu müsabakalar çöziu.::cek 

Problevıler halinde olabileceği gibi 
hazan da anket şeklinde ve belli 
bir fiki?' etrafmda herkesin mcyl•ni 
anlamaK üzere yapılır. 

Yukarda söylediğimiz gibi çok 
okuyucu kazanmak için yapılan 

bu müsabakalar çokçalık bir kaç 
gün önceden ilan edilir, duyan 
duymavanlara müsabakanın nasıl 

yapılacağı ve ne gibi hediyeler 
veri!eceği. yazılır. 

O gazeteyi okuyanlarda bir 
sabırsızlık başlar, hem hediye ka
zanmak ve hem de müsabakanın 

verecegı sonucu Öğrenmek için 
acele eder. Gazete okuyanlar için 

bu bir ihtiyaçtır. Hergün o müsa
bakanın ne zaman baslayacağını., 

nasıl ve neler kazanılacağını Öğ· 

renmek ister. 

İşte bir İstanbul gazetesi, oku
yucularını neş'elendirmek ve on
lara hediyel'!r dağltmak için bır 

mfısabaka ilan ediyor. 

Gazete, okuyucularının çok is
tıfade edeceklerini yazdığı bu mü
sabaka için hazan dörtte bir sayfa 

yazılar yazar, resimler basar. ve 
receği hediyeleri ballandırır durur. 
Fakat bu kadar istifadeli olacak 

olan müs~baka ne zaman yapıla· 

caktır, bunu kimse bilmez. Gaze
tenin baş tarafma da bir vecize 

halinde koyduğu bu müsabaka 
haberi hep: Yakında yapılacaktır! 

Bu yakuun ne kadar zaman oldu
ğunu sorarsamz tam dört aydan

beri sürüp durı yor.. Müsabakanın 

şeklinden ancak İstanbuldaki oku
ytıcular için olduğu anlaşılıyor. 

Fakat okuyucuların sabır ;re ta· 
hammüllerini bu kadar hiçe say
Dl:\DlD1 işi o kadar büyüttükleri 

hdde bir türlü neticelendirememe
nin sebebi olsa olfia okuyucuların 
bu kadar geçen zamanda verecek-

leri parayı toplamaya çslışmak ol
duğu anlaşılıyor. Hele yalnız İs· 
~anbul okuyucuları için imtiyazlı 

bir müsabakanin bir türlü yapıla
maması bu işte bir hayli becerik
r>izliğin o~duğu doygusunu v~riyor. 

Bir şeyi daima tadında bırakmak 

iyidır. Fazla naz a"ık usandırır. 

Eğer bunda kazanmak arzusu da 
varaa .. 

Dayı 

- .:\r yaptın Yed:ıt : !\c 
yap1ııı'.l Ya Q"iirrlülerse:ı. 

-·- E\·et ;ıma, diin fazla • 
ç:ılış·ıınadık ki. 

lııınıııı fal'k111Lbydı. Böylo nl
m:-ıkl.t Lıerabur '' da bıı işin 
ıız.tıııasıııdaıı aııh~ılmaz biı· 
zevk duyııyor, oııuıı la h.1şbaş·ı 
kal:ıbilınck içiıı s:.b.ılıl11yi ıı 
erkeııdeıı a1clycye kı)~l!Wııılıı. 

arı \'8 iztır:ıplı znn 
ı>llİ~İ ı1 ıı t·ıılı ıhkikahnıyılı. 
Oıııı lı.ıl;i ll1111tarııanıı~!ı. Oıı
dan nefret c.Jiy.)ı'. on.ı l.iıı<!t 
yağdırıyor Fa kat ıııııııanııwır
dıı. Bıı rlind1.; ıleğ·ıldi. Kıl
birıdl} kiıı ve ııelrc1 azalına
nıısıı. Oııcl.ııı intikam alarıktı . 

Madarnki n hu yoh~a lıarckel 
eıkrek onıı Vedinya tercih el~ 
rnişti. Ü da oııu, \'cdad;t , 
Alınıedc, 1\lelıırıcue, herkese 
1ı~ı <·ılı etmekte trrnıldCıL nt
ııı o y e c e k t i. Bııııa, 
kıı ılaıı izı0ti nebi, p.m;alaııaıı 

1 •kadııılık µ-ıınıı ile yenıin ve 

• ...... 
- :\e nlıır Yeılrtt. mü

saade elle hir:ll. gııreyiııı. [~~u; 
rrfındtil' mer:ık iciııcJc\'jm. ~ , J 

0;' errrı in sezi on k fız~n ııı le , 
alrıııs oJdıııi·u r1ozu lmzmıı~ 

~ r.ı 

VeJat:ı yalvdrıynrdu. 

\'edat elindeki fırça Ye pa· 
leli ınasaııırı iizerine lıır aka
rak doğrnldıı. Sonra !.\ermine 
düncrek CB\',ıp vereli. 

- S.dJı·cı :\ermin.. Az 
knldı .. C311gürı ~on aı lık .. Bir 
az ~nuı a puı tren ikmal edile
cek. O za maıı giirür·siin 

Dünde öyle süvleınis-. . , 
tiıı. 

- t)j' Vı'cLıt. 

N'erıııirı ı·;ını sıkı!ınıs bir 
.> 

lı:ıldı! ~elıı·t•siııi lııırıı~lıırdtı. 
1 )eı·iıı hil' gıiğiis g.'ı;inli. 

l l1 1
(' ırij n cıl J u·i·ı ı 'rj bi bı l c o ;->o 

grtıı ılc bir s:-ıaıtir ayııi vrız.i-
yolte dıınıyı)ı·, pol'tresiııi yap
tıı ıyrır dıı. Hesmiııc bfr lıafta 
evr.l h,ı~lanını-..ıı. Bu rnCıdılot 
z:-ıl'fııHla VcıJtt g-iindH aııcak 
bil' stı:ı.I çalı~ıyoı·. ıli~eı· s·ı:ıt
lcı·i Xeı rııiı ılo h:l~ baş:l Yl:l't'

rck ııtıırnı:ıkb. g8çiı iyol'llıı. 
\'edat bn i:;.i ıızattıkça ıı

zatıyııı·. Fırsatı kcıçırmamak 
:\enninle lıer gCın b;ış haşa 
kalabilmek 11;111 bir günlük 

\\• 1:-ıt ı)ldııkı;a giızeldi liİI' 

kızı biı· k:ıılıııı ilk ı,az:ııda 
k·~n ılisi rıc b,t ğiı ya l>i lı'ı ek k ı dar 
g-ii1.ı~I \ '!' ca ııa \':1 kındı · Fa b ı 
i\eı miııiıı kall)irıde !ıic; lıir lı•
sİI' ııvandır rnaırn~ıı. Y;ılnız 
biraz; bayır biı·:-ıı: clPğİl nldıık
ça orı:ı, ıı vcfastz:1 bcıızı1 yrH
dıı. İ~t c ~ı'ı nıini bııraya, Vı!
data ba ğl:ıy;111 t'll bt"tyiik ve 
birirıci sı•hr.p bııydıı. S rn1leı cı~ 
Yeıbdııı ı.. tr:-ısırnh dıır ınak • 
nıli: seyrı•ılı>ı kı•ıı ııtrkiııi lıaıır-
laıııak, biraz d ılınca kaı şısııı
d:ı ki \"pdat değil o Yt'fa~ız 
nl.ıı·ak :.rürınek ı·ıı hüylik zuY· 
kıydi. Ya ltelll sı;sirıi .. Yı1!va- · 
rı~lal'ın ı, o ktl psizin el uda kla-

• 
l~\'et kalbi sızhya sızlaya, y·t-
ııa y.ı rı.ı, kaıı:ı v ı kaıı<~ya o:ı
ıl:ııı iııt ik:ı rn nhı;nkıı . 

Vt>d<.ıtla lıir an içinde tam· 
sanık s:ııııiıııi olırı:ısıııııı ikiıH'i ' • 
ve eıı ıtıtılıim sebebi de bııy-
dıı. Oın vakfeıtiğ·! kalbi. l'm~y 
:ııı:ısıııııı ayaklan ~ııına seren; 
ııll'l \'!'l'C[ı~· j aşk \'C lllü\'Ctıılİ
yet İ \'l'dİ ıııırı ıni"ılı'l\'\·cs ve 
lı.u itı ılııd:ıkl.ın .~ı ;ı~111Ja öldii
ı e ı ı lı ı veLısızd:ııı - :ıyaklil n 
:dıııı:ı alılığ'ı lıeı ~ 
lanııa vcı rnek Ye 
sım.!tile - iııtiknm 

-.·i lı:ıska-. . 
dağıtmak 
nlacakıı. 

:ılıdetınisıi. Üvlo ki : kin Ye 
~ . 

iııtıkııııı ıı·"nııı·b lıaYat, !-ieret' ,., - , 
"'~ rıamıısıınıı l.ıilc fcılad:rn 
~!'ki ı ı rrıeye<:L' kt i. 

.\ ı•ı·nı irı gözleri sa bil hıı·. 
JHıkt:ıd:t olıhiı}ıı lıaldn dii~i'ı· 
ııiiyı>I', im Jmsııstaki yeıniıı 
ve alıdiııi lrnlbcn lJiıaı dalıa 
t;:zeliyımlu. 

\'edat !\crrniııin JJir arı 
i~inde deriıı hiı· siikı'ıla Jalılı
ı}ıııı gdl'i°ll1G3 '-UI dtt : 

- Sıkıldı isen l:iraz diıı
lcııel im ~emıin. olmaz rnı:1 

\·e a y:ığa kalktı ~dıpadaıı 
ayrı !:ırak Neı ıııiııiıı yanına 
geldi ol nrdu. 

- Bitmedi -
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DAGCILIK BAHSİ 

Artık kayaklar ayaklarımda birer 
Oyuncak olmuştu ••• Saim Altıok'la 

heyecanh bir seyahate hazırlanıyorduk 

Aradıı n günler haftalar 
ve aylar ıeçmtıtl. Arbk iyi 
kayıyordum. Ankara yüksek 
Ztraat enılitüıii beden terbi
yesi 1nualliml Her.Rtdel bize 
kayak hocalıiı yapmıı ve ka· 
yakçılıiı tam manaatle öiret• 
mitti. 

Ôyle bir bale gelmiıtim ki: 
kay6kları ayaklarımda birer 
oyuncak sanıyor ve onları bt · 
rer a7ak kabı bafifliğile iı· 
tedillm gibi kullanabiliyordum 
Kayakçılıiın ıonıuz zevkine 
iıte aııl ıimdi varmııtım. 

Uçıuz bucaksız bir de
nizi anduan bem beyaz 
kar ıathının üıt6nden ve 50 
60 derecelik meyillerden aıa· 
ğı bt• kut hızıyla uçm11k ha
kikaten tadına doyulmaz bir 
zevkmft .• 

ÇGnkü: Ayaklarınıza ta
kılan ka yaltlarırı; yokuıtan 

aı"it ıizi gıttıkçe artan ve 
göz karartan bir hızla götür· 
meıl ne gemi kullanmaya ne
de otomobil sürmeye benze· 
yor. 

Bu alamet gihi tahta par· 
çalannın kıvrık burunları bir 
defa yokuıtan aıail döndü mü 
artık onlar zabtedllmez birer 
kühe1IAna benziyorlar. Ma· 
nr.vt• yapmoıını y a n i 
döntrtH .nl bt'ceremezrnb: küt 
diye karan içlne gömüldücüz 
glttl demekUr. 

Mamafıh daımeninde bir 
usulü kt-ndine göre bir biçimi 
var. Muvazenenlzio bozuldu
ğunu anlar anlamaz kendini· 
zl yana doğru ah verin ! 
buııda. biç tehlike yoktur. Yal
nız dOıtüfQnüz yerden bir 
obüı mermisinin çıkarttıiı du 
man kadar havaya kar 11çra 
tıraımz ... bepıi rıte bu kadl\f .. 
Hele ıon ıilratle (ki: uludai
da •fili• 'ukara 70- 60 kllo
m~tre ıüratlir) giderken birden 
bire sap ıola ctlnlt J•pmak 
yok mu? Alfmallab bu dönüt 

Yazan MUSA ATAŞ 

sırasında lnıau, kafa ta11nın 
içindeki beyninin bile döndn
ğünü zannediyor., ıtembofun, 
ıtneyfluk boiun ve Kriltiyan. 
ya denilen manevraları yapa 

bildikten ıonra artık uludağın 
nfıbeten düz yerlerinde kay
mak insana azap verir. Onun 
için kayakçılıiı iyi öfrenenle
rin 1ıözlerlnde ,ıtıkıek ve dik 
tepeler tilter durur. 

Oralara çıkamadıkları gün 
hasta gibidirler. lıte ıtmdi 
bende bu hastalardandım.Ooı 
tum Sahn Altı okla bir yere 
g t meığe ıöz verdik mi ? kar 
d~ğil dolu yağıa yolumuzdan 
dönmeyiz . Satm Altı Okla ilk 
uzun ıeyahatı evvelki sene 
Martın üçünde ki: uludağ fçln 

bu mevıim kara kıt demektir. 
ilk defa olarak zirveye yaptak. 
Her ikimizde o zamana kadar 
kııın zirveye çıkmamııtık. Bi
naenaleyh kutuplara seyyaha· 
ta çıkacakmııız gıbl içimde 
derin fakat tok tatlı bir beye 
can varda. 

Otelde Ankaradan gelmiı 
olan 30 kayakçı var. Onların 
muallimleri ve bizimde kayak 
hocam.z olan Her·Rldelde bu. 
rada .. Buraadao bizimle bera
ber dağa çıkmıı olan mınta· 
ka baıkanı Tahir Ertugrulla 
l ~ kayak çıda oteldeler ... 

Hava çok ıoiuk. Kar don· 
muı ve iıli buz tutmuı .• Buz
lu karda kaymanın zor oldu
gunu ıöyleyen Her·Ridel zir
veye bugün çıkmamamızı tav
tiye ediyor. Fakat biz Saimle 
kararı verdikten sonra bundan 
dönmeyect"ğimizi bildiriyoruz. 

Bütün arkadaılar bizim bu 
aeyahatamızla me11ul ve al(: 
kadar. Bazıları: 

-Gitmeyin! 
diyorlar. 8azılarıda: 

-Yolunuz açık olsun? 
dileğirıde bulunuyorlar. Ru 
heyecanlı ıeyyahsh gelecek 
yazımda anlatacaiım. 

Vicdan 
Kabil hayvan postlttrı ge· 

yinmlı çocuklariyl" berl\her 
f.rtınaların orta1ında saçları 

dağınık, yü:zü moamor olarak 
Y ehovanın huzurundan kaç
tığı zaman akıam basarken 
bilyük bir eahrada bir dağ 
eteftne vardı. Yorgun kausı 
ile mecaJsfz çocukları ona: 
<cTopraAuı üstüne yatıp uyu
yalım !» dediler. Kabil uyu
yamıyarak da~ların eteğinde 

düıünüyordu. Ba~ını matemli 
göklere kaldırınca karanhğın 

içinden ubit bir ıekilde ona 
bakan, zulmette açılmıı büyük 
bir göz gördü. Büyük bir 
titreme ile: "çok yakındayım•> 
dedi. Uvuyen çocukluı ile 
yorgun karasını kaJrlırdı ve 
felakdli, boı\uğun içine kaç· 
mağll başl11dı. Otuz gün otuz 

gece yürüdü . Dıli tutulmu,. 
reoııl uçmuı, gürültülerden 
Utrlyerek, ishrahilhiz, uy\ıu

suz, durup dinlenmeden, ar
ka11na bakmadan, gl2lt gtdL 
yordu. Ôtedenberi Aıur mem• 
lekeli olan denizlerin k~narı · 
na vardı. <ı Durııılım, dedl. 
Zira burası emin bir yer 
burada katalım. Dünyamn 
sınırana eriıtık •> ve ol ururke:ı 
mağmum göklerde, ufukta 
eski yerinde gene o büyük 
gözü gördü. O vakıt kederli 
ürpermelt-rle titredi. «Beni 
gizleyin!,, diye haykırdı ve 
tekmil çocuklan, parmakları 

yelle komıularile ve diğe1' bü· 
tOn devletlerle karıılıkla koru· 
duiu münasebetlerinde bu ka· 
naatle çahımaktadır. 

Boğazlar meselesi 
Memleketimizin müdafaası 

ekılk ve7a zalf ıeralte tabi 
olan 1erler üzerinde hepimizin 
dilı.kat ve ba11aıiyetinin l:.öyle 
huzurauz zamanlarda daha 
artmıı olacağına ıüphe yoktur. 

Bu ıijzferimtzlr. 8oğazluın 
vaziyetine lıaret ettiğim der
hal yftkıek dıkkaUntzden kaç· 
m«lmııtır. 

Müdafaa kudretfmizi ta· 
mamlamak ihtiyacını her mü· 
naıebetle ve ber yerde anlat· 
mağa çalıımaktan biran geri 
kalmlyoruz. Bu samtmi dile
ilmizln dost ve alakadar dev. 

Zecri Tedbirler münasebetile 
Kamutayda n~ler konuşuldu. 

letler tarafından iyi anl111ıla-

- cajım ve memleket müdafaa
ıına atd bu ekıiiin tamamla
nacaiı günün çok uzak olmi
yacağını ümld etmek isteriz. 
Herhalde herhangi bir tehlike 

( DOnkO sayıdan devam) 
Azasından o'dufumuz U

lııılar Sosyeteaf, yakın malik· 
munuzdur kf, ıon aylarda , 
ltal1a- Habeı ihtilafıle ulr•ı· 
tı. Biz bu meaele ti~ ancak 

Milletler Cemtyeti kararlan· 
nın, biti mecbur etllll ö~çüde 
lıtlgalec11yoruz. Bunun dıı,nda 

tam bit bitaraflıia riayet e· 
derek it• karıımak istemiyo
ruz. ltalya ile münaaebatım1z, 
eYvelkt yll, on ıene uzııtalıır.. 

bitaraflık ve dostluk muahe
deaı çerçevesi içindedir . ve 
IOa Zamanlarda daha iyileı· 
lllltUr. 

Ha beılıtanla m ünaaebatı • 
lllız normal bir haldedir. 

HGk6rnetlmlz, kendisini a· 
iar nıeı'uliyetlerle karı• kar
t•Ja bulu:ıduran bugünün 
•-k'alannı bir taraftan İtalya 
de .,. -~•1, dl· 

ier taraftan Ult:ılar Soıyete

sine lcarıı olan •azffelerimlzi 
gözönünde tutarak dikkatle 
takib etmek mecburiyetinde
dir. 

Araıuluul alede bir inli-
zım unıuıu olan Türkiye ge
nel sulhun, koUektif emniyet 
tedbirlerUe, Milletler cemiyeti 
ve Kellor miukı çerçeveleri 

içinde yapılan mıntakavi mr 
aaklarla, zihniyetlerde ıulba 
kartı m6temadlyen beslenile
cek muhabbetlerle, mtlletlerln 
herhangi bir tecavilz önünde 
kuvvetle kartı koyabilmek ka
biliyet ve vasıtalarını ihmal 
etmemelerile ve bundan ıllih· 
lanma müıabat,a11 çıkmama· 
ıı için ılllhlaran idlllne tab. 
didine çare aramakla en iyi 
korunacafına kaildir" Türkiye 

. Uluılar Cemiyetinde, Balkan· 
lar anlaımaıında ve umumi-

miiıabedeai önünde bu busuı· 
ta lcabeden tedbirleri almak
ta hükdmetlmiz tereddüd et · 
mıyecektlr • » 

Tevfik ROıtü Arasın aık 
11k ve ıOrekll alkıılarla kar• 
ıılanan bu beyanabnı mütea · 
kıb Akvam Cemfyerl heyeti 
umumlyeılnce teıktl olunan 
o coordlnalion- irtibat» komi
tesinin miıakın 16 ncı mad· 
desi mucibince Akvam Cemi
yeti azalarına tereltüb eden 
vecibelere alt olarak kabul 
eyledlil iktisadi ve mail ted
birlerin Cemiyet azasından 
bulunan Tü•klye Cumhuri1ett 
tarafından tatblkı buıuıunda 
lcabeden mukarreratın ittiha. 
zına Kamutay tarafından icra 
Vekilleri Heyetine salahiyet 
veren kanun liJlhaıı reye k'l
nularak kabul edllmiıUr. 

Kamutay cuma ıOaQ top • 
lanacaktar. 

Yazan: Vic'or Hugo 
Çeviren : H. R. Ak yürek 

11ğı2larındn, m ığm'.lm dedele
rinin titrPyf1 1ni seyir ediyor
lıudı. Ka bit, kıldan çadırlar 
altında derin çöllere gidenle· 
rin babası olan Yubal, e : 
<ı Çadmn bezini ıu tarafa ger» 
dedi ve dalgalanan divar açıl• 
dı. Onu kurıun ağırlıklarla 

teıbit ettikleri zaman oğlunun 
fecir 111kları kadar güzel olan 
k mral kızı Tıllla : "Artık bir 
ıey görmtyorsonuz ya?• dedi. 
Kabıl cevap verdi : <(Gene o 
gözü görüyorum ! )> Borazan 
ve trampet çelarak kaaaba. 
lardan geçenlerin baba11 olan 
Yubal haykırdı: "Ben bir 
kordon yapabilirim.» Bronzdan 
bir divar yaptı ve Kabili ar• 
kasına lcoydu. Kabil: «Bugöz 
bana daima b&kıyor ! dedi. 
Henoch dedi : ıı Kulelerden 
öyle korkunç bir ıur yapma· 
b ki hiç bir ıey ona yaklaıa· 
bilemeıln. HJıarı ile bir ıehlr 
yapıp onu oraya kapayalım.)> 
O vakıt demircilerin babası 

olan Tubalcaln biiyük ve fev
kalbeıer bir ıehir yaptı. O 
çalııırken kardıııt lan ovada 
Enas ıle Seth'ın oğullarını 

kovalı)·orlardı. Geçenlerin 'öz· 
)eri oyuluyor ve gece yıldız
lara ok atılıyordu. Bez divar
h çadırfo.rın y~rine granit ka· 
im oldu. Taı parçaları birbir
erJne demir çenberlerle bağ· 
landı. Şehir bir cehennem 
diyarına benziyordu. Kulele· 
rin gölkeal kırlarda gece bu· 
ıule getiriyordu. Dlvarlara 
dal kahnlıiı verdiler. Kapının 
(berine : «Allah10 gtrmeal ya· 
•aktır.» Kazdılar. Divarla çe· 
virip kapamayı bitirdikleri 
z~man dedelerini ortada taı -
tan bir kuleye verdiler. O, 
meğmum ve mütenhhif ka. 
hyordu. Tıllla tltriyerek: G6z 
kayboldu mu, bllyllk baba? 
dedi. Kııbll cevap verdi: .. Ha. 
yır, daima orada)> o vakıt : 
.. Mez ırında yalnız bir adam 
gibi yerin altında oturmak 
iıttygrum, dedl Artak hiç bir 
ıey beni, ben de htç bir ıeyl 
görmiyect"ğtz. Bunun üzerine 
bir çu:Cur yaptılar. Kabil de : 
cıÇok ala !,, dedi. Sonra tek 
baıma bu karanlık kubbenin 
altına girdi. Karanlakta lıkem· 
leılnlo ilzeı ine oturup da 
bodrum yQzün.. kapan:lıiı 

zaman göz mezarın içinde idi 
ve kabile bakıyordu. 
.. La Legende deı Sıecles,, den 

Hasın genel direktörlüğünün 

haberler servisinden 

ltalya'ya karşı istis
ntı i tedbriler 

Belgrad1ta çıkan " Politika " 
gazetesinden : 

Uluslar Sosyeteıl aankıi· 
yanların tanzimine memur 
komiteıtnln, Uluslar Soıyete
paktının J G ıncı m!lddeıi med· 
ldlünce ıoıyete ilyeıi buluna 
devletlerin İtalya Krall ı iı hü
khmetine lcarıı bazı finansal 
tedbirler t1&ibık etmelerini 
derplf eden 14 ilkteıriıı 1935 
tarihli kararı ve bakanlar 
meclisinin, bu kararın devle
timt;ıce tatbiki mecburi oldu. 
duiu hakkındaki 17 hkteırln 
1935 tarihli kararı mucibince 
ve döviz ve valörlerle mua
mele niaamnameılnio 5, 9, 
10 ve 13 üncü maddeleri e· 
aaı daireıJnde finanı bakanı 

aıağıda kararı almııtı. 

.. ltalya Krallıtı bOkClme
tlne, bltCln ıubelerlne, umu· 

:ni müuıesPlerine ve fizik 
ve moril ıahıiyetlerine karıı, 
Uluslar Soıy .. teal üyeıl bulu
nan devletimiz için tatbiki 
mecburi olan ( Uluslar Soı· 
yeteıl paktının 16 ıncı mad· 
deıi ) aıafıdakl lıtiınal ted
birler vazolunur : 

1 - İtalya Kralhiı hükii· 
metine ne btlvasata ve ne de 
bill vaııta lkrazatta bulun
mak ve İtalya hOkQmetlnln, 
iıter ltalyada olsun iıter her 
hangi bir ecnebi devlette ol
sun, yapacağı ikrazlara kayıt 
olunmaia müsaade edilmez : 

2 - İtalya Krallığı bükü
mettne, bilavasıta. yollarla 
hernev banka kredileri ve 
her nasıl olursa olıun diler 
krediler açılmasına, ve eler 
mevcut lae, ltalya hükümett-
ne bilvasıta ve yahut billva-
11ta yollarla kredi açllmaaına 
müteallik mukavelelerin fnfa. 
zına devam olunmasına mü
saade edilemez; 

:, - ltalya umumi mü· 
e11eıelerlne ve yi'but ltal1a 
hudutları dahilinde yerleımif 
bulunan ffzık veyahut morll 
tthıiyetlere bilvasıta veyahut 
billvaaıta fıtikrazlar verilme· 
ıtne veJahut bu kabilden ol
mak ister İtalya.da ve iller 
diler her hangi btr devlette 
açılan istikrazlara kaydolun. 
mala müsaade idilmez ; 

4 - ltalyan ua.uml mil
e11eaelerlne veyahut ltalyada 
yerleım·ı bulunan fizik Ye 
moral ıahılyetlere her nevi 
banka kredileri ve her nasıl 
olursa olsun dlğ~r krediler 
açılmabn ve ejer mevcut iıe. 
bu umumi müe11eseıere ve 
fizik ve moral ıahılyetlere 
bllnııta veyahut bllava11ta 
yollarla kredi verilmesine 
müteallik il'' 1taveleleriu infa. 
zına devam olunmuına mii· 
saade edalmez ; 

5 - ltalyan topraklarında 
yerleımif bulunan umumi 
müe11eaeler, fizik ve morll 
ıabılyetler nam ve hesabına 
Vugoılavya devleti arazlıinde 
akılyonlar çıkarılmasına ve 
yahut nakdi vaııtalar tedarik 
olunma11na ve eger ltalyad.a 
veyahut her banıt bir ya. 
bancı devlet araziıınde J&• 
kılmakta fıe, bu gibi müet• 
aeaeler ve ıabılyetler nam ve 
hesabına akılyo~lar kaydo-
lunmasına ve nakdi vaaualar 
tedarik edilmesine müsaade 
edilmez ; 

6 - 1 inci ve 6 ıncı 
maddede sayılan hükümler· 
den makıat mevzubabla mu
amelelerin, iıter bllvaııta ve 
ister her hanıri bir millfJete 
menıup bir müta vaHıt vaı

taatle olıun, icrasını imlcanıız 
k:lmaktadır. Bu karar ahki.. 
mı,. haJar makıadile kurulmuı 
olan mOe11eıelcre ı•mil de· 
ilidir. 

Bu karar ahklmından , 
her ne suretle olqraa olıun 
vaki olacak inhiraf döviz ve 
Valör'Jer ile muamele nizam· 
nameainin 19 uncu maddesi 
ve 8 llkt~ırln 1931 tarihli 
cezai tetbirler kanunu muci· 
hince cezalandırılacaktır. 

Bu karar uluılar ıoayete

ılnln alacaiı karara ve ona 
istinaden bakanlar mecllıinln 
ittihaz edecelf karara deiin 
muteberdir. 

Flnanı Baka nhiı bankalar 
ve Valör'fer daireıl, yukarı
daki kararın tamam olarak 
tatbiki için gereken bütün 
tertibatı alacaktır. 

Bu karar ''Resmi ıazete,, 
ile lllnı tarihinden baılaya· 
rak muteberdir. 
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ll•ıı·~• Di rt'klciı·aiiğiiau«lt'a~ 
Çeltik satışı 

__ H~aranın Bu St>llC Mahsülü penbe Karakılçık 
hasını btyazı Kırmızı kıkık nPv.İf PrİndPn (1 •10. ı 

()()0 ) kilo ÇeJt~kl~apaJı zaı t llSUll)'~e ~;)- l t· Ş İ l 
11sani-Ui:i~) tarihine nlüsadif pazartesi grınü ~aaı l 
on beşte Hara n1erkezinde satılacaktır. 
isteklilerin( 2-!gu Nunuu a'ı artt1rm~,Eksiltmt> ve 
hc:ı lal ka nurı unda istt'ni fen Ş" ra it \'e teminat1ar:
yle birlikte Hara l'\1üdürlüğiine l\1ciracaatları ih n 
olunur. 4-9-14-16 

§ 
Hara birincilik mektebi taleheleri ihtiyacı iç;n 

40 çift Fotin. 40 ç,ift çizme , 4.0 takun loşlık eJ· 
bis<~, 40 takı~ palto açık <!ksiltme u~uliylt>: s<1tın 
alınacaktır. Istt:klilerin muvakkat tenıinat]ariyle 
hirhkte eksiltme günü o'an ~G Teşrinsani · H35 
tarihine musadif salı günü saat onbeşte Hara 
l\1üdür1üğüne ınur2caatlan ilan olunur. 

-ursa 

N 
. 

evı 

8-1 ·ı - 1 G - 'l P 

Posta Telgraf ve Telefon 
başmüdürlüğünden : 

Muhammen bedeli Muvakkat 
heher kilosu ten1ina t 

f(uru mese o. ;~oooo • ı 

>l Gürgen o. \ 0000 1 7, t) 
Posta ve Telgraf ve Telef on İdaresi ıçın ) 'U 

karıda yazılı iki kalenı odun şartnanıesi ınuci
bince açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
i-1 1 -935 den 22-: 11-93 a cuoıa gününe k::ıdar 
devaın edecektir. istekliler tarafından verilen 
hedel tam değer görülürse ayni gün saat i i de 
P, T. 11

• Başmüdürlük dairesindeki eksiltrnç ko 
misyonunca ihalesi vapılacaktır. İstekliler tc
m:n \tlaran1 Beşnıüdürlük veva nı~rkez posta 
ka'\alarına yatırabilirler. Şartnaıneyi görnıek 

isteyenlerin b:ı şmüdürlü kalemine müracaat et-
nıeler i ilcin olnnnr. 7 - 10-1 ~ - 16 

,~ ... ~ .... ;};,-·. •6"""f,_ . ,,_ -~· oT ~ ·~~ • • • ~ ~;;r;,.c.·· .• ~""':··~ .,.,.,~ •• '.' :·· r ... r..r.,. .,"t_.":,. fi·'~··,.,.., =r*·.--_ ·;· . ...,,,._~.,·· -;"<·.;, , . ... . ...... ..... - . .... ~.- ........ , ,..·:.~· . .,. ... ·~· ' ' ;..:_, '.•. ' 

ağ Oteli 

UJudağ Oteli 

Kış, yaz açıktır. 
. 

Yemekler Arsı Ulusaldır. 

Dört öğün yemek (Tabldot) 

yatak üç liradır. 

Kış Servisleri 
Başladı 

• ' • J ; ~ ı • '"' r _ • - , • ,, ..... 1 '. '( ı~ _r. ..., •,., .. , 1 1 ' .'" .' ' • ' 

İş Bankası: DOKTOR 
A. Adil 

• •• ' • • ' .~: • ' • " •• '~ •. ~ •• , ' • , • • ~\• •• • •. •• '• r ·.i l':. • ' . • ·_. ; : ·~ ~' 

Bursa ·kültür direktörlüğünden: 
Tahmini Miktan Heher Muvakkat Nev,i 

Göz hastalıkla 
rı mütehassısı : 

kıymeti kilo'tu teminat 
1,; .. :.a kıt ld'o kıırı ı ş s. 1). Kş 

ı 050 - 150000 

1050 150000 -

7u i8 75 kur il guı nen <JUUi1U Er
kek Jisesiııe 

70 78 75 ~:uru gürgen odunu kız 
muallim okuluna 

Bu("'a erkek lisesire lnz nıua1Jın1 okulu için 
evvelde yapı'an ihalelerine i'aveten 193j !\tali 
yılı sonuna kadar lüzum görülen yukarda cinsi 
ve m!kdarı yazılı kuru gürgen odnnu 2~ -11-~3;» 
günlem~cine rastlayan culna giinfı saat l 'a. te 
Bursa kültür di,ektörlügü ' daiıesinde ihaltsi ya
pılmak üzre açdc eksiltn1eye konuln1uşt ur. 
i~teklilerin şartları ::ınfarnak \'e fazla izahat n ~ 
nıak üzere her gün )ıse ·.rt' kı1.: muallirn o~nıluna 
haşvurmal::ırı hi'dirilir. 10 - 12-- 14 - lfi 

• • ·';."' •: • • ~ • ' I • ' 1..1'. ,· ' .- • • r ., ~• . •'· I ' ; 

Bııı·s•ı Zıı·ıı<ıt l\1lektelıi 
Diı·ek l()ı·liiğ·iiıı(leıı 

Cinsi Mikdarı Beher tonu Tutarı İJktemine t 

Kumbara ikra miyelerini 10 bin 
liradan 20,000 liraJ'a cıkara1ak 

• t 

bir misli daha arttırdıu. 
Evkaf Direktörlüğünden: 

13-11 - 9.)5 de ihale edileceği ilan olunan 
altıparmak payazid paşa, babazaki., çukur, da
yahtun, eşrefiler ve feyzullah paşa n1a ha ilerin 
dtki arsalarla daı bhane me~cidinin mulkiy<'lİnin 
satış artırması 24 - 11-93?1 pazartesi günü saat 
onbeşe uzatılmıştıı· . . isteklilerin şartnameyi gör
mek ve tafsilat a1mak üzre Evkaf ınüdüriyetine 
n.ürac ıat1arı 1- -1 Ton fiyatı 1 

Lira Kş, Ura Kş. Lira Kş = = ========== ======== 
26 oo 390 oo 29 35 Bursa Tecim ve Endüstri Odası kok kömurü J 5 

krible Maden kö. 5 

1-yukarda yazılı iki 
t ırıhinden ivtibar~n 

16 Oo 30 6 
kale'n l<ön1ür t>-11 - 1935 sicilli ticaret memurluğundan: 

w 

15 gün müddetle e'<siltme~ 187 sayı iıe ticaret sicillinde Bursada Uzunçarşıda 331 
numarah mağazada mensucat fabrikacıfrğı ünvanile kRyıt 
ve tescil edilmiş olan bay kamil in soy adı kanunu muci · 
nce atmış oldugu E ·m~k soy ad' ile blrlikte bund:ın sonra 
ticaret ünvanm Bursa altın mekik kamil ermek olarak ku· 
llanacağı - 14-11- 935 günlemeçli dilekçisile bildirmiş 
olduğunda ticaret kanununun uygun maddesine göre işbu 
ticaret ünvanının sicilline kayıt ve tscil edildiği ilAn olu-

ye çıkarılmıştık. 
· 2-ıhale, '20-tı - ın35 çarşanba günü saat ln de 

Bursa h:!lediye salonunda yapılacaktır. 
3 . şeraiti görmek ve fa:dn hi lgi almak isteyenle
rin Bllrsa zıraat ınüdürlüğüne \'eya id .ıresine 
haş vurma lrrı ilan olunur. 8 - 16 nur. 

Zevk Sinemasında 20 Teşrjni sani çarşamb.ı günü 935 936 yılının ilk Türkçe filimi 

İstiklal caddesi No ( 86 ) 
1 

• 
1 

Her gün hasta kabul 

1 ve tedavi edili~ı 

..... ,. .... ,. .. 
DOKTOR 

CEVAT TAHSiN -PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı -·-

Muayenehane : 
Bizim Matbaa karşısı No. 30 -· ... 

Hastalarını hergüo kabul 
eder . Telefon 64 

Abone ve İlin 
Şartlarımız 

Kuruı 

Yıllık Abone 6CO 
Altı aylık 11 350 

İlan ıartları : 

Resmi dairelerin tek 

ıutünda bir satır ilanları 

heı kuruıtur. 

İcra ve mahkeme ilin· 
tarı pazarlığa tabidir. 

- ----


