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İtalyan - Habeş 
harbi daha 

başlamadı mı? ... 
Son günlerde çok tavsa

nı§ gibi görünen İtalyan -
Habeı harbi hakikatte; yani 
esuh bir ıekildc daha baıla· 
mıt bulunmıyor. 

Cünkü: ılmdiye kadar 
İtalyan ordusu henüz Habı!f 
ordusunun kısmı küllisi ile 
oöyle dunun, hatta toplu ota· 
rak üç dört bin aıkeriyle da
hi karşılaımıı bu)unmıyor. 

Duruma nazaran: İtalyan 
ileri harekatı dtye ilin edilf'n 
hareket, sadece çete baskın· 
)arı yüzünden ağar ağır devam 
eden bir yürüyüıteo ibaret 
olıa gerekttr. Çünku: Habeı
liler oimdiye k.ıdar çete har· 
binden ve baakınlardan bat· 
ka e&Dalı bir meydan muha
rebesi vermit deiillerdir ve 
bunu henüz vermek isteme· 
dikl'!ri de hallerinden ve or· 
dularını yetiştirmeye çalıtma · 
larıodao anlaıılmaktadır. Fil· 
bııkika, İtalyan uçaklarının 
pek çok arayıp taradıkları 
haide bulamadıkları Habeş 
orduıu k11m1 küllisinin timdi 
yeni silahlarla yetfıtirilmekte 
bulundu~u görülüyor. Sayısı 

yüz hinler tutan ve yurtları n n 

"ı-;!,t'rlik bekımmdıın girJrıtıli 
c; · kıntıli \•nlC"rioi pek iyi b!len 
r.""rr.av~r ifah~~lerin İtalyan
ı r1 r ı ç i n VI\ kın tıl r i l~rde Ö· 

n,.uıli hıf tdıltkt! olıtcnkl.srı 

moh .. ,;..l{ak g.hidir . Da.ha önce 

şunu ıö~·liyelim ki: bütün 
menzille-rinden uzakta ve bir 
düşmfl.n yurdu içinde hattııı 

bütün soysal (medeni) harp 
araçlarına (vasıtalarma) ma· 
lık bulunmaınna rafmen bir 
ordunun yf\bancı bir ülkede 
ilerleme~ntn çok güç bir ıey 
olduğu pek çok mlıalleriyle 
meydandadır. Bu bakımdan 
lt41fMıların er geç ııkıntsh 
bir durumla karıılaımalarına 

hiç ıaımamak lazımdır. Zaten 
dün gece gelen 1tj.ımsı telgraf
larında okuduğumuza göre 
Habeıistana giden İtalyan 
İfçileri arasında hoınutsuzluk 
baıladığınm ve verilen emir• 
lere itaat etmediklerinin bil
dlrilmeıi de bi:ıe bunu göster· 
meye baılamıf demektir. İtal· 
yan ordusu bat komutanı 
aeneral Dö Bononun Ma
reıal rütbesiyle geri alınma
sma gelince : Ağıza bir par
mak bal çalınmak suretiyle 
itin dıı ve iç yüzleri koruna-
rak yapılan bu hareketin ifa
desi : İtalyan ileri harekatı 

Habeşlerin hücumları 
İtalyanları şaşırttı 

Hab~ş askerleri yeni silahlarla Atış talimleri yapıyorlar. 

Ankara 18 ( A.A) Habeıistanda kuzey cephednde hab<'ıledn 
an11zrn yapdığı hücumlar İtalyanların ilerleyloini güçleıtirmek
hdir. Güney cepheıinde İtalyanlar gayet yav&f ilerllemektedir. 
tobuna.ya yapılan bir İtalyan hücumu püskürtülmütür. 

.. 

ltalyanlar arasında 
lıosnuts1ızlul{ basladı 

~ ~ 

H ıbeş askerleri İtalyan kollarını Makineli tüfenklerle ato!Ş altına alıyorlar 

Ankara 18 (A. A.) İtalyaya dönüılerinin geçikmeıi aebebile 
tıçiler araıında bir ho;nutsuzluk beıladaiı ve emre itaat el· 
mlyenler iç.in ıtddetli tedbirler alınmakta oldutu Aımaradan 
bildirilmektedir. 

Suriyede gizli · cemiyet 
Cemiyeti meydana çıkaran Fıran· 

sızlar 37 kişiyi tevkif ettiler. 
Ankara 18 ( A. A) Beruttan bildirildiğine göre: Fıranaız 

emniyet polisi Suriye ve lübnam yabancılar elinden kurtarmak 
iıteyen gizli bir cemiyet meydana ç1K:rm1şhr. Aralarmda avu. 
katlar, üniv~ralte profösörleri bulunan 37 kişi tevkif edilmiıtir. 

Zecri tedbirler 
Kararnaınesi dün resmi 

gazetede çıktı. 
Ankara 18 ( A. A) İtalyaya karş\ zecri tedbirlerin bügünden 

itibaren tatbikma dair olan bakanlar kurumu kararnameleri 
bügüokü resmi gazetede çıl<mıştır: 

için muvaffııkıyeta•z1iğin bir 
lf adesi olmadağlm kim temin 
edebilir ? Ve nihayet bütün • acun devlet )erinin dünden 
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m M 

it haren tatbik~ batladıkları 

zecri tedbirlerden tıonra İtal · 
Yan ileri harekatının ne ıekil 
•lacağını tahmin etmek pek 
o kadar güç değildir. 

İtalyan - Habef harbinin 
tısıl önemli ve heyecanh k11-
ınının bundan ıonra baılama

•ını bekliyeblliriz. 
MUSA ATAŞ 

Yarın\:tan itibaren : 
Baş müretUbimizin Askerlik ödevini yapmak üzere İs. 

tanbula gitmesi; diğer bir müretUbimizln de hastalanarak 
uzun bir tedaviye muhtaç bulunması yüzünden gazetemiz 
yarından itibaren muvakkat bir zaman için iki sahife 
çıkmak zorundadır. Bununla beraber her gün gene eskisi 
gibi ajanı ve memleket haberlerini güoü gününe verecektir. 

Soyguncuların dördü 
birden yakalandı 

Geçen gün Gemlik -Orhangazi arasında bulunan bir otomo· 
bili durdurarak yolculı:ırın paralarım olan dört kişi yakıılanmıı· 
tır. Vaka yuine ilbayımaz Şefik Soyerle Jandarma 
komutanımız hurrem gitmişler ve yerinde takibatı ele alarak 
soygoncuları meydana çıkrtmıolardır. Bunlar Gemlik üstündeki 
pomak köylerindendir . Üçü silahlı biri silahsızdır. 

İskan işleri Sağlık 
bakanlığına geçti 

---.:a.:;; .. cc.---

Kamutayda diiıı kabül edilen 
yeni kanuna göre: Bu işler ayrı 

bütçe ile görülecek 
-----

Ankara 18 ( A. A) Kamutay bugünkü toplantısında iskan 
kanununun bazı maddelerinin değiotirilmeıine, iskan işlerinin 
sıhhat ve içtimai muavenet bakanlığına devrine ve ayrı bir 
bütçe ile idaresine ait kanun layialarını müzakere ve lnbul 
etmtştir . 

Elelctirik fabrikasında bir arıza .. 
Ô~rendiğimize göre elektfrik fabrikasmaın ınolotlarında.n hi· 

ri bir arıza yi:2ünden muatta l k&lrn•ş olnu):uı dan y<>c?ck n·o 

tor işlt'ti'm ı:ye ha~lar m • ş bir taıaflaoc!a Lu arız . n .n ta rnı ri 

iç' n laz1m ol.•n r.1ıılumenin nvrupadan el ep ·esl fl get irt tl m e si· 

ne h:ı~ \'\Jlt• lmuıtur. Bunun iç'n <lfü' fobrikamn hnı mübcn lisi 
ilbayl.ğa geler~·k Cf'ni\n i~int~ fab ıkelarım:zrn çııhşına z, 'lHn· 

IHır11h ü ç ı:; in iç:rı kıs.ı bir t"ksiltme yap1lmas nı dilt"m!şt r. 
Fabrıbıll'lr ve inıalfdl:ırnelcr bu üç r,iın içinde ~skısindı n a.~ 
ç dış ~c kl ... rdır 

Dağ kuf übüne bir armağ·an 
Ecza deposu sahibi Mümhz Bilge tarafından dağ kulübü

nün uludağdaki kayak evhıin dem!rba~ına, ilk tedavilerde kul. 
lanılmak için lazımolan i!iıç Vtı malzeme armağ8D edilmiolir. 

Mümtöz Bilgenin dağcılara kar§ı gösterdiii bu ilgiden ötürü 
kulüp adına kendisine teoekkur ederiz. 

Sularımız içilmeye 
yaramıyormu imiş? ... 
Dün muhtelif yerlerden lıtttiklcrfmize göre: Buraada bugün 

içilmekte olan hemen bütün Bularm içilmeye S!llih olmadığı 

hakkında scğlık bakanhğ,na bir raporun verilmif olduğu söy
lenmektedir. İlgililerden tahkika çalıştığımız bu rapor hak
kıda ce mü~bet nede meııfi bir cevap alarn&mış bulunmakla 
beraber böyle bir raporun verilmiş olmıuın•n ihtimalden cok 
uzak olmadığıda anlaşılmaktadır. Şar kurulumuzun son toplan
tılarından birinde Bursa suları işi konuşulurken böyle bireeyden 
hiç bahsedilmed iğine göre urayımızın da bundan malumatı ol· 
madığı görülmektedir. Mamafi bir su şehrinde jçilmeye salih 

ıu olmad1ğı iddiasl ve rivayeti cidden mühim ve ıayanıdikkat 
bir§eydfr. Bu bak&mdan ilgililerin bunun asla olup olmadığını 
tetkik ve tahkik etmelerini halkm sağlığı bak•mından diler ve 
rica ederiz. 

Japonya ile kuzey çin 
anlaşıyormu? 

Jap sü bakanı kuzey çin istiklalini 
ilin ederse japon ordusunun hareke

tine mani olacağ~m. Diyor. 
Ankara. 18 ( A A) ~Tokyodan bildirildjğine göre: Y r ..:ıi dört 

ttşriııde kuz.f y Çinin İstiklalini iJan edecek olan çln generallıı. 
rı Japonya ile süel bir · antlaşma yapacaklardtr. Japon 8 ü ba
kanı kuzey çinin istiklalini ilan ettiği takdirde japouyanın nan 
kin ordularının kuzey çine karıı yapacakları harekete mani ola 
cağını ıöylemiettr. 



Sahir~ ~ 
• 

Doğduğu gibi: f 

Misyoner gibi L. 
Vaktile yukarı Anadolu 

yaylnsı illerind~n birisindeki 

öğretmen olfoluna ynzdırdı

ğım bir genç okuldan çıicır.ca 

bir kaç yıl o il merke . .dnde öğ
retmenlik yaptı. Günün birin· 
de Erzuruma atanan o genç 
öğretmen kalabalık bir der
nekte benimle görüşürken 

sormuştu : 

- Erzurumu biliyor mu
ıaınuz ? Ornda modern :ıos. 

y~te, dans var m: acaba ? .. 

Dürt beş yıl önce §alvarin 
girdiği okuldan pantolonla 
çıkan o gencin ruhunda yeni 

hayatın, modern hareketlerin 
yeni ihtiyaçlar uyandırdu?ımr, 
kaf uındi'; eskrden yeniye. ge
riden ileriye geçen değitikhk
ler yaptığını gö.-mekle pek 
sevinmiştim. Ancak onun, her 
gideceği yurd bucağında mo
dern sosyete, dans ve saire 

aramasını vakitsiz bulmu§, 
okulun onu ideyelli bir öğ

retmen olarak yetiştireme. 

mesine yanmıtllm. 

O zaman, beni sayan, o 
köylü çocuğuna açık, bir bir 

az ağır sözlerle cevap verml§· 
tim. 

Kısa bir zaman önce bir 
köyde, köy öğretmen! bana 
köy hayatının sıkıcılığınd!ln, 

hatta yıkıcılrğmdan, acı acı 

dert yanmak istemişti. Ona 
da nerede doğup büyüdüğü

nü sordum. Bef yüz evli bir 
Jlç.e Başkendinde, orta halli 
bir aile içinde doğup büyü
düğünü söyledi. O arkadaşa 
da gereken sözleri söy)edim, 
ama, dinletebildiğimi sanmı

yorum. 
Bir 

tüğüm 

batka köyde göru~· 

blr köy öğretmenini 

ise, eviyle, okulasiyle, yaşama· 
siyle soysal hareketin örneğı 

olarak gördüm. Öğretmen 
köyde ödevini bilen bir le· 
mizlik dayrası direktörü gibi 
çalışıyordu. Köy pırıl pırıldı. 

Talebelerini gördüm. Tırnağı 

k~silmemiı, kirli birisini göre
medim. Urbaları eski olanla
rın da temizdi. 

O, diyordu : 
Köylü benim en scvgi.J 

arkadaşım. kardaşımdır. Üo· 
-Ardı üçüncü snyfede

TAHSİN UYGUR 

ağc~ia u1 
Oteli bEiti 

Uludağda hükümetin vr 
partiııin yardami,,Je Bursa dağ 
kulübü tarafından ya.:>tmhm 
kayakçılar otelinin l.ıütiin no!r. 
sanları bıtmiştir. Kulübün 
lıaşka.nı Saim Altıok üç gün
denberi Ul:.1dağda otefı ~ s:>n 
noksanlarının ıkmaHııe n~za. 

ret ederek dün ı:ehr mize dön 
müşiür. Otelin '2Çılma töreni 
dağcıların kış bayr ımları olan 

ilk kanunun ilk hl\ftasmda 
yapılacaktır. 

Uçak kupass 
H2Ç arg 

J)en1irtaş 4 
Muradiye spo·· 1 

Pazar ~ünu öğ,cde1~ sonra 
Atatürk st ... dyomunda spor 
mmtıkaımın Uçak kup~sı 

maçlarına devam edilmiştir. 

Geçen hafta berabere kalan 
Demirta§ ile Muradi} e spor 
talnm,arı arasında y pılan 

maçı Demirtçşlıler btre karşt 
dört sayı ile kazanmı~lardtr. 
Haftaya Acar idman a 0Pmir
taş takımları karş1laşacalttır. 

Bir hı s&zhk 
lil\ba zakir mahalle iı de 

caml scköğınd 6 ~ s yılı ev· 

de oturan Mehmet zı Neh
lihemn evde bulunmadığı .>ı· 

rada konışu kapısıtıdan unnh
tar uydurmak suretile içeri 
girilerek bazı c.aşyası çalındığı 

iddia edilmiş tahkıkata baş

lanmıştır. 

Elmas horsızhğı 
Dün saat 11 de Bilecik 

mahallesinde bakkal Münibin 

evine belirsiz hır hırsız gire~ 

rek bır çift elmas küpe, bir 
elm s yüzük, 70 lira kıym ·
tinde ind ve 30 40 lira ara
sında para çalındığı iddia e

dHmi~, bunun üzerine i~nbıta
ca yepılan incelemede evde 
b r tazyik ve kırılma alameti 
görülmemiş; kapının anahtar
la açılarak içerı ginldiği an
iaşılmı~tır. H.r .. ız •takip edil· 
m 0 ktedir. 

***''* 

ir doDan!.hıracı ık 
Dnekızık l öyünden Mt.h

met oglu Ahmet adında ihti
yar biri Susurluk köyünde 
kuru an pazardan zah re al
mı3 a gfttigi sırada makara 
1\1 !hmet isminde btri!e henüz 
y ıkalannmıvan kürt Bekir; 
yold~ Ahmedm 5nüne çı!<mı§· 
İar ve kendis\ne ncreU oldu· 

ğunu sorduktun so ıra, güya 

ohun köyün.de bir bildikleri 
varmış gıbi bir mektup vere
rek g ôtürmesi ve bu mel>.tubu 
cüzdanına koymasını rica et· 

ınişlerdit'. Z!"lvalh babacık saf 
r..kla cüzdanını çıkararak mek 
tubu yerleştirmek isted:ği sı· 

rada mal.ara Mehmet!e arka· 
• claşı; lhtiyar Ahmedin 'çiode 

17 lirası bulunan cüzdamnı 
g.ısbedıb kaçmışlardır. Zuoıta 

ca. yapılan araştırma sonunda 
Ahmet, malmra Mehnıedi fo. 
tografmdan tanımış ve maka
ra Mehmet ynl<alandrktan ıton 

rn suçunu saklayamt.mıştır. 

Mi\kara Mehrnet, gt.çen gün 
sorguya çelcildıkten so~•ra tev 

k•f edilmiş ve hateketı do
ıan<lırıcıJık mahiyetinde göril
lerek eczasının tny;ni için 
mahkemeye verilmıştir. 

itti kati! 
yah:aDa dala 

Başkö;·den Ali oği.1 Mn
tuşu öldürmekle suçJu aynt 

köyden Mehmet oğlu Seliuı 

ve Hasan ağa kö}•ünden olup 
Selimin hizmetkara Mehmet 
oğlu Osman, us~ahlruiyL bir· 
lil~te yakalanarak adli;-eye 

verılmişle!'dır. 

Yeni Ynym 

( Ayın Tarô~i } 
Basın genel direktcı lüğüo

ce her ny çıkarılan ( Ayın 
tarini ) nin 21 inci sc:.yısı da 
çok güzel b!r baska \ie yazl 

istıf•le çıkmıştır. İç ve dışda 
olup biten bfüün hadıselcr 
<?yr& ayrı tahlil edilmişti ... 

( Ayın tnrihi ) kütüphane. 
ı~r için gittıkçe zengitı bir 
verim kaynağı olmaktadır. 
Tcbrık eder oku} uculnrmııza 
da t•ı vsiye edenz. 

].; ıı :-;ı ııııh "1>1 ı'iıwı• lı:ıyrı-•ıl · .... 
t u ıı.,ık ~ ılı!-;ık llİI t ılı ,.. iiınl 
lıa) kırılı: 

rw:ı:.s• u1150a· @j •• 

- Oh nld~a:ıllılı ~·kr.11.l· 
ılcııı. wırıgi 1 i'ı;.r;.(u· :l(l ı ~orı i 
hı vle :. Kc .~'ını ıı rılııı· l\İ r:ıı
ziil:nıonlıııı.. :\ı·ı·ı· 1 l · j lın a 
va,·ı unı! ı\fiy ı·n ı. 11 l Lıvr ı•ılt> Biııdilı•ı· .. ·,·rnıiıı. :ılkldıın 

wl'!ııİ:-; ıılıluL.ıı t·ıı lı l ıiı ı 1 1kı · 
n!ll ,• :ıı·kaya y:\~·..l-ııııııı-,, lı.1 .... 11 ı 
Yed:ıdııı Ltırnıııııı·t n ı\' ııııı. ıı. . . 
f >torııııbil lı:ııı·k111 l'rliııc · sıır lıı: 

- Sırııli ııeıı•\'~ ~··l'·ı··.,-ıi' 
~ . 

Vı·daı ·ı 

~eı yı;nıi ·ı 

- Evu 
- Sı1 11iıık' v:ılmız, h ıı..; lı ı· 

"il J,:ılabillı't)k ~:ıl,ııı ıeıdıa lıiı 
yı•ı'ü 

l\r.rt'F '.' 
- Sirı11li 11ııı ııı ,..fırı ı 

J -

t )tııııııılıil lıi'ı!Cııı 1111..yh huy 
rı~lu c:ıdde-.iıı lı' ileı lı•\'ııı lıır 
kıı ) gibi ıınıyonlıı. Tqıe lı.ı~ı· 
rıa snp!ılal'. lıiınz :sııııra snla 
s;qı.'ıı anılık uııi'ııııle dlll' lıılaı" 

\'ed:ıı, ar:ı~n i lıiı· ihıi ·ıınl:ı 
ııının Jlıiiiıı k:qııl 11rnı :ıı'J.ıı ...,,,_ 
fı ıı• bil' lfra 111.:tlaı·ık t!n 11 111-

' . 

y ıı \ı'J"lıırıiıı k ı:uıı·ı ~iıdi. 
Yıiıııdı'ilı'ı'. Bfr kar "f)k·d~ ~ır· 
tıl.u. • urınirı. l, 'ıırlıııi lıılııı(l.1. 

lıır lıald viiı ııy ı', ı itt.,!'ıı'ıt lıı
lul n ııı~ l 1,11.an y.11 ııağı g-ibi \' e-
laılııı kc d ı ıı ıı h :-ii ı l'ıkleni )'Lll'ıl ı ı. 
Ak mııl. ıı b ·ı ı r(fık içıniti \·1..! 
ç"k drııı" cımiı.:;ıi Alkol H: bil· 1 

lı1" 1 l.lıı. ıııı;ı fazla s·usıııı -
tı. \'' '" ı·ııııı ıu. 

1 )ıiı ı ı, l.ı IJİI .ıpı lıııııiıı lik 
111 ~ı .liwııleı·irıi ı;ıi lıikln ı·ıkıı. 
j kiıı 'ı btırı k tpııc;ıııııı ç.ıl.ııı 

Vedat hai'ıf hiı ıslıkıa P'llfılt ' 

veı ıli lıil'az o .ı kapuyıı a "111 

bir cr111eni madamı \'cıladt 

t'ı l ı~ ı·.\ııııııız ı·ıknrı lı ı. 
\'r l.-!l dıki-. m ı!,iıı.ısı jlıi bir· 

~(Htıı h J(ırt lıı ~ ı · ıiııı! :yi lıırılt'n 
l,n ınıı ınaı b ıı ım ..,, ız "ıı Cı kt s
di : 

hı~ 
h.ııiirn rııh 
ber 'er ., 

ırı•lı iıll "1 1 ·ıfı. Srıı ., . ı 

lı )~ illi ı ı:ııl lll h 1
-

- Hıı~hıı· s•kı•rzı l'ın S•-
11iıı <• l.111.i ınıı ·tcı ı ;rıy:tı 1111 

1ı iı · . 1 

s ıııı :ı lıiı \' .. 1 \ lıirde Sı 1· 

l ı. 

11 l' ya \'I' 1'11 

\' rint kız fı St::l'l 1 iiı· 
~ö1..i'ıl1iı J, sti 

\,ıl_h.., 

k: 
ı1,... lı 

:-.ı.slı· 

Hen 

AlLJpti rmak civarında Ke· 
malpaşa solrnğmda kocası 

Arif tarafmdlln vurulan bıça. 
ğın s~runda kabrak kırılması 

~üzün<len ölen Seviye isminde 
bir kadının lcocası ağır ceza
da mevkufen muhakeme edi
lirken dinlenmek ıçın {lahit 
sıfatilc çağınla.n 21 inci dr.ira 
bekçisi Ali, sorgu hakiminin 

huzurunda verdigi ifadeyi de· 
ğıştirerek bıJgisini sakladığı 

anlnşılm1ş ve derhal tevkif 
olunarak hapishaneye gönde 
r:lmi~tir. Evrakı müddei umu. 
nıiliğe tevdi ed·lmiştir. 

Bu adamın vak'a gecesi 
Seviye ve kard~şı ıle annesi 
tarafından (yelişin öldürüyor!) 

diye vak\ olan istimdat üze· 
rloe arkadavı lıekçi Sadık 

ile vak'a yerine yetiştiği hal
de Seviyenin ~vine giripte 
katili tutmamak ve cinayete 
sebep olmak gibi hareketle
rini saklamak için vak'nya 
cinayetten sonra yetiştiğini 

'l!Öylediği ve dnha cvel yetiş. 

tiği eı.ınnda göl'düklerini sak. 

' !adığt z .nnolunmaktadır. Ad
l•yece ~ncclem devıım etmek
tedir. 

Bekç~yi dövrr.iye 
kalkan 4 sarhoş 
tevkif edildi 

Oısman, Mehmet, Hasan 
ve Mehmet adındn dört ar

kadaş son derece s rhoş ol
dukları halde gece yarısı ıo
kaldarda nara atarak dolaıı
tıklarını t!Ören bekçiler tara
fından karakola götürülmek 
islenmi~ler ise de dördü bir· 
<l·?n bir bekçinin üzerine hü. 
com ederek onu dövıniye 

halk §tıldarmdan bekçi silah 
ve düdükle imdat istemiş; 
f
1uhal y~lİien tİevriye tara
fmdırn hepn, y.:.k }ar.arak ad. 
liyeye verilmiş\erdil'. Sorgu 
hakimi suçtuları levkif ettire
rek hupishaneye göndermiş 
ve evnkları asliye ceza mah
kemeııinc verilmiştir. 

- ~ııs Soıpik, yı·tıw. l•':ız· 
l:ı. kıvı·:srna. 

- l'eki sı•kı•ı / ıılom . Sı1s 
p ıs rılııı ıını. 'io lıiliı ıııı. 

k ·ri\'tı ,.!ı:.iıleı . 
L\111 i llıı darı g··~:ı•ılrn. ıli(ı·ı· 

od ılnnl:ııı mel':ık VL' euıliı;;c• ılı • 
ııwııaıı lıo)·alı \·o nı:ık\·:ı.1 lı ııi 
ka~·· kndm ı·elıı ı'~İrıiıı ıııi'ıll'ı·c..;~is 
n·ız.ı!'lal'ı St·ıwiııiıı Jı.l\·,...ın \1• . . 
siizp;Cuı ı ıaza ı·I ;ı ı ilt~ b ı şı 1 :ısı ı-
J:ırıı •r,"rrıı \'·.hı .\eırniııi lıız
l;ı ı ı hd.ııı iı·t·ı İ ycı :-iıl'iıklcdi. 
.Lıkat Nı.:ı nıirı ltl'IJ:--İni ~lıı ınli:;;. 
:-.ıl'iııı:; oluı:ısııı:ı ı·;ı ~nıeıı ııern
ye ,.!'elılı 1ir iı:, n·) hi\:im bir 
eve Jidi~ ıuiıı f.ıı kuı:ı v:ırnıı:--ıı. 
ı ' ~ 
'al"ıl: al lırnıadı. Uıs JY ~ıi\·-
l:ıııtğe l'üzi'ııu goı ıııı'rl;· . ." B('Ü:i 
bıı ıtkolıiıı te~irİ\·Ji. \'t!val111d 
ı:·ı .. 1\i:nlııliı... . . 

U lııh y·ılıı11. k·ılmı~lal'ılı. 
\·ı.ııla: ,:"\!l\ İrı~:reıı ı~ıl lır ı~·ıw, ye
riıııl0 \lııı <.nıı yuı ıl ı. .\cımiııı' 
s.ıııl lı. rıuıııan oıc11·1kın, oıla 
bpıı~uııııııaık:ı-.ıııd 1 11pCı~lüler. 

f- Ne Olursa ... 

Bir Facia ve 
Adalet 

Şu yüıekler sızlolh'I İzııı:r 
k:"lz;ı·mıchm b;ı lıo;l·tmck11s\ iyorduuı . 

hıkat ben, şimdiye kadar yazılaıı
lar~an başka l>ir noktayı işaret 

edeceğim. Bu vapurun· batınas111-
dan ve on beş yirmi yurJd:tşın 

urnulınıyan bir kaza sonunda ı'll

mcsındeıı şiiphesiz herkes acı duy· 
clu. Herkes gi.ınlerce gaıeteledıı 

kucak kucak veydiği haberleri ko
valadı ve hiila da kovalaınakhı 

m "g·uı. Hi.ikümt:t gereken bütün 
duygusuyla işi inceliyor \'e v:uılu-
cak sonu ç• karmaya çalısıyo. 

Gn:ıe1.eierden aldıgımız haberf\ 
göre vapur.ın lrnrlarılması miinı

künınüş; bilr..em faz':ı. yük alındı
!:ıodau, kaptanın vaziyeti idare 
.:-dememesinden, tayfanın vaktiu· 
deu evvel vapuru bırakma .. ındnn .•. 
Bu kaza olmuş, koca bir ge.ni ile 
birçok m.-l ve şu kad.uda yurdd:ış 
kara sulara gömülmüş. Bıa· iş ol· 
maya gCirsün. Herkes bin türlü 
sebepler ve bahaneler bularak 
akıl öğretmeğe kalkar ve bu işin 

b:ışrndakileri haksız çıkarmak 
ister. Böyle bir vaziyet karşısında 
kalan insanlarla bunu gazete sÜ· 
tunlarmda muhakeme edenler bir 
olabilir mi 't bir sürü insanın hayat 
içinde çafüanan bir vaı.ıma hakim 
olmak ve en do~ru harekeli bulup 
çtkarmak herhalde herkesin yapa
bileceği bir iş olmasa gerek. 

Bu meseli! . incelenirken İı:mir 
Müddeiumumisinin söylediği bir 
söz çok hoşuma gitti: "Biz ımız
nu:ıun a!cylıınde deliller bulmuş 

olmakla vazifemizi yapmış olmu
yız ayni zaımıuda onu ku;taracak 
sebepleri de arayacağız !., İşte ad.l 
letin ağzına yaraşan dogru bir 
söz. Esasen suçlu gıbi dureın m~ 

sanların suçlarını ortaya Çlkar .. 
m:ı.ktan ibaret bir adalet ~-ılalJil ı· 

mi 't . Bu işde hatası görül~n ıo

sanlarm bu hatay:ı neden düşduk · 
lerinı araştırmak ve onun da iyi 
niyetLrini orca}'~ Ç\karmalt gerek~ 
tir. Hele hepsi bu yurdun insan
ları olan bu vapur adamlarının 
istiyerek ışı bırakıverdiklcrine 

kıın inanır. Yalnız şu vardır lti 
herkesin üsi:üııe düşen işlerdi! 

elinden geleni yapması lazımd,r. 

Hakıkatcn yapılmış bir ih,nal ve 
eicsıklik vnrsa onu adalet orl<ıya 
çıkarır. Böyle şeylerde herkes 
hüküm sahibi olmamalı. Sonunifa 
bu işi ioceliycnlerin dl! duvguiarı 

harekete getirilmiş olur. Adaleti 
beklemeliyiz .. 

·-----·---D_ag~~--
İ l bayımız geldi 

Birkaç gündeuberi Kara
cabey, Gemlik, Orhangazi ve 
havalisinde tetkik gezisi ynp
mnkta olan İlbayımız Şctık 
Soyer şehrimize dönmüştür. 

+mi* '·M*' '!W 

Uir .. Lıiı ... dalıa Sı)nı·~ kı ,j kn 
h kaıı.ıpeyı.: ılnğı ıı ile!'lcdileı. 
l ki:-ııHlı ·d,! scınsm: lıır· ,~rııd y1 · 
kılnı:ız \'" rlrıyıılıı1:1z lıir ;uzıı 
\·ardı tekrar hiı dalı ı iipii~t,'dı~I'. 

- (Hı i'\erıniıı, ıl' di, ııı: 
ıııı'~ııdııııı dil-;ı·ıı.. GüulıJrı·t" 
lı;ı~ı~ ı ııldıığııı biı· l-!'t•ı·e. lırıl't:ı
IJırn lıı,klı•diğirn lıiı· d:ıl,ilrn. 

: . urnıiıı suı ııı, sı; derin lıiı 
f P"d imi yl'1 le Yı•d:lda sı ıl\ı: 1 ıı yoi, 
'•Hıra lıiı:ıp titn'lyıJI du . 

\\:,hı lı'ylııı~ lıit· lı:dıle 
gı·,µ~iiıw :ıııkubıı .\ı:rrııiıır, s:ı

, nlnı :d, ıle,·anı cıii: 

- .ı\lı ı\crıııiıı, st•ui lıil::;c;ı 
lll' k·td:i ı St!\' İ yı ıı l1 ın . l ıdı~ lıı ı 
geı·e. 

~ı)rrııiıı pıı~el 1ı·i11 \·eı·ınis tJI 
d1J~ıı tallı im rrJı:ncllc b:ıyı-:ııı: 

- lkıulı~ •. dıyu inledi .. 
\·eıhı lıu ı·l·valıı wm.:ıı dıı 

ıhklaı ı it kraı bir dal ıa dwhk
Jaı·iylc dağ'laJı :-iülll'a du~ı·ırlar;ık 

- Bilmedi -
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Ot~l civarındl\ knrın üı;tfı

nü ince bır bl!z l..ap 

lanrştı. Otelde knlan Anka 
rnlı \'e Bursalı kayakcılar 
bizi uğuı lamak için kapmm 

önüne' çıkmışlnrdı. Kar§ı\ıltlı 
biter 

Kayak aydın! .. la se
llıml ftıktnn ı:onr:ı yola çık· 
tık. Karın üstünü knphynn 
buz tabakası kayaklıırln dik 
yukarı çıkmayı güçleştiriyor

du. Derhal çantnları~ıu:ı:dl\ki 
dcığ iplerini çıkararak kayak· 
lnrımızn X §ekimde S!lrdık. 
Bu suretle ieriye kaymAmuyı 

temm etmfştik. 

Yülneldıkce sık sık nefes 
alıyor, kalbimizin çarpışı ar
tıyordu. Yoldl'\ su olmadığın
dan ç ntelarımıza sekızer tane 
portakal koymuştuk. Bunları 
birer birer çıkarıp yemeye 
bnşladık. İşaret direklerini 
tnkibeclcrek } \lrüyüşe dev m 

er.Hvoruz. Zirvenin garbindeki 
lepelere çıkm:ştık ki · Birden· 

bırc lrnynklarımızla 

fıpkt hnva boşluğuna 
rastlıyan uçakl r gibi ~ dik 
ve meyilli bır ar .. ziden RŞ6 -

ğıya doğru olduğumuz gibı -
r.lü~meye başladık. Meğer bu· 
ırac!n kristal halinde sert ve 
kaim buz Idtlr.leri ,•armış .. Bin 
müşkülr\tutla müvezenemızı 

tcınine uğraşırken Saim Alta 
ok düşlü. Fakat bu düşüş, 
kar ü time dü~meye benze
mı •ordu. Arkadnşım oturmuş 

olduğu yerd 0 n aşağı doğru 

Rynı vazlyetıe üratle kayıp 
gidiyordu. Teblıke gözümde 
blıyüdü. Kendı ine hBgırdım. 

1 ıhuyet bır tcs3.düf onu dahn 
nşıığı y u vnrlaomaktcın kurtar· 
mış ve bir buz yarığıntl takı
lıp knlmı~lı. .Jundan sonra 

• 
Ölçüler: 

\ i\nm kılo et { hnd t. rn· 

ı~mdnn ) 
3 tane patlıcan 

300 ı.r<ım so~nn 

~LO ,. domu t ES 

75 tere }C~f!ı 

tuz biber. 
Ynpı11ş1: 
Patlıranlnr y.l •• nır. Sapı 

dibile bere.her kesilir. AIAca 
ı1oyul11r . Uzunluguna. ıkiye 
bölünür. 4 5 s•&tim boyun· 
da - \"erevce - doğranır et 
temizlenir. Büyücek p-ırç· lara 
ayrılır. Soğanda doğrnmr. Bır 
tencereye ya?, oyup eriterek 
. oğan atıhr, tuz; elcılir. Bir z 
serartılır et yıkanup süzülme
den içine lcoour. Domates 
doğranır Biber serpilir ka. 
rıştmlır kapağını örterek ya

rım saat kad r piş\rilir. Piş· 
me cımasıncl ara ıııra açıp 

lrnrıftırmalıdır. 
Etler yumuşama ~a bl'fln· 

yinca patlıcanlar il ... ve edilir. 
Tekrar tuz ck:lır kepçe ıle 
yavnşca alt üst cdıl'r. Knp • 

tıp • Suyunu i ·cı çekinceye· 
k u:lnr arada bir tHkerelc 
Pişirilir bu sırada bir iki kep
çe sıcak su konur tekrar kay
ınamaga birakılır. Patlıcanlar 
yumuşııymca indirilir. Beş on 
dakika. kapa.h tutup sonra ye· 
nıek tah klarına bo§ ltalır . 
Sofray verilir. Hayriye 

si herecsn 
B 

Ya7.an MUSA ATAŞ 

zirve yolu tepelerin üstünü 
talcibedlyordu Fakat bn te· 
pelerin \:imal yüzleri daha 
hafif ve tatlı meyillerden ıbrı.
ret olmnsıua mu! abil cenup 
yüzleri inadına o kndnr dik 
ve o kadar korkunçtu ki : 
bakmnkln gözlerimiz knrflrı· 

yordu ... 

Uşaktan İstanbuln kndar 
geoiş bir sahayı R\'U~u içine 
alnn hu tepelerin fütün

de öyle fı.oi ve karşılıklı rüz
garlar esiyor ki : bir da.kıka 
içinde insanı çal ynl· ı edıp 

yuvarlaması işden bile değil. 

Böyle birşeyc rn .. tayınca 

derhal yere yatmaktan başka 
çare yokttt. Rilzgir ve knr 
burada çok tuhaf oyunlnr 
oynamış.. Kar yığınları rüz· 
garların önünde savrula sav• 
rula daülat gibi kar eksibe
lcrl olmuf.. Bazan birer bü · 
yük vırgül şekline gırmış .. 

linzıın da kayaların üstün
de birer evin çntı ı gibi öne 
doğru çıkıntılar yaparak kar 
knlknnları yapmış .. 

Bu kaıdan virgüllerden 
birine ku~aklı Knynbelinde 
rastla<lak. Önüme böyle bir 
~eyın çıkacağını ahmin etmi· 
yerck süratle belel dogru 
h:ayıp iniyordum. Bırdcnhıre 

havaya yükııeldiğimi hissettim. 

Bunu hıs etmemle düşmem 

bir oldu. Aradan ne kadar 
zaman geçmiş bilmiyorum. 
Saim ~mlntıyor : bu kar yığmı
nı aştaktnn sonra beş metre 
havay,ı yükselmişim ve bir 
o kRdar dn me nfe alarak öne 
doğru uçmuşum. Nihayet bu· 

rada knynkları n~nk arınız· 
dan çık •rıp cmuzlurımızn 

nldık. 

-Mabndi var-

C> •• • 
aıye o e erı 

Y:ız:ın: Lcon Tolstoi 
Çeviren : H. R. Akyürck 

Şehirlerdi.! bir yangın es· 
nnsında çocukların evlerde 
1 nldı\ila ı 'e kurtn1·1laımıdık · 

ları çoğu!\ görülür. Çünl ü 

korıcu ile gizlenıder, susarlar 
'P dumanda nerede bulunduk· 
larını gör mcğe ru ni olur. 

Londrada çocukların van· 
malarına lcarş1 koymak için 
terbıye edılmi~ köpekler va~
dır Bu l<öıJdder ıtfaiye ne· 
ferlcrı ile birlıkte yaşarlar. 
ve evin birısi ateş aldığt za. 
man da neferler onları çocı.:k· 

lnrı urnmuy<. salarlar. 

Londmda bu köpeklerden 
hirisı on ikı çocuk kurtardı. 
Adı 'Bobı> idi. 8h defasında, 
bil' ev ateş ... lm•şli. İtfaiye 
vardıjiı zaman bir kadın on
lara doğru koştu. Ağlıyor ve 
ki yaşında.ki k1naf! zının ev

de kaldıgım söyliyordu. İtf iye 
neferleri Bobi yolladılar. Bobi 
merdivenlerden· koşarak du
manın içmde k yboldu. Bir 

knç dakika sonra evden ağ
zmda gömlekli bir kızcağızı 

tutarak çtkayordu. 
Anneni, yaşadığını görerek 

kızının üzerine atıldı ve me
ıerretinden ağladı. İtfaiye ne· 
ferleri köpeği okşadılar. Bir 
yanığı olup olmadığını gör-

• 

İldncı sıtlıifl den dev m 

lara her nn, elımd n geldiğin
den dnha çok iyılik yapmnk 

benim içtn okumak, yemel ı 

kadnr bir ihtiyaçtır. İstiyo· 
rum ki, köylüm Ç9.buk yük

selsin, soyr.al yaşayıvı çabuk 

ka "'rasın. Temiz, düzeni·, shğ
lam olsun. 

Onunla çok konu~tuk. Bü. 
tün bu SAydıkhrını olgu vur. 
lığına eriştirmek için dl-t sa· 
vaşm kafaların iç!nde, } ürek
lerde yapıiması sonuncunn 
vardık. ÔP,retrn~rı ptk aydm 
ruhlu idi. Köylü kenoiı;lni çok 
seviyordu. Onlnrcı haftada 
bir, çeşidli konular üzeriude 
konfcransl r veriyordu. Hrn· 1 
den keı di mesleğime nH bir \ 
çok bi!gl ist~dı. Vcrdım. 

ti~ünüyorum : Türk köy
leri bö~ le ç lı~lrnn, icl ye ili 
gençlerın r hnd-:: ı e olm'lz. 

Ş rlara oeğ 1, f.ı at üret· 

men y'pıoın yaf:ıyışına uy
g·•m mo lt"rn Türk köyünü, 
özgeçıvı <>ilerinde ı~ın'lk v,ibi 
tutarak yutÜ)•ecdc de\•rim 
öğretmenlt>n l uracak. 

Kö ü 't lı:C eltmek ı şl her 
şeydçn öne· v her düşJnce· 

deıı üstün olarak bit 11şk, 

n~k dcrece•lııi nşan bir devrim 
öuevi ·şı ır. Köylerde çalışa· 

cak bu rubhd i gençler höy 
kanunu gibi köylünün mo· 

dern, 50}&• }, sosyal bütün ih· 
Uyaçlarını kanunlaştıran bır 

müeyyideye Ö7gcçılerini elde
dikten onrn ı,öyde en kısa 
:r.amandn yem hayatı yani 
temizliği, ııağlığı, düzenliğı 
yaratmakta. pek az güçlük 
çekerler. 

Bır ilçebay tanırım iti, 
yetmış iki ltöyde üç yıl için· 
de nltı ~üz yılda yapılmıyımı 

yapmıtıh. Yetmi§ iki köye 
otomobil gıdebilecek yoJ, h • 
la, köy konağı, temizlık, köy
den ayrı yerde gübrellk, her 

köyde telefon .. Meyveli m y· 

vastz ağaçlarla ağaçlandırma 
ve, denilebilir ki, her şey .. 

Köy öğretmenleri, asker
likte çııvuşluk, başçavuşluk 
yapmış olanlnrdan seçilen 
köy muhtar ve üyderi ... llçe

nin bütün aydınlan onunla 

bılc idiler·. 
Yazının b, şına 'M'syoner 

gibi!.." benzetişini koydum. 
Bu benzetiş çirkin, fakat 
kuvvetlıdir. Bence m~syoner, 

ideyeli yolunda her yoiduğ , 
her ıstıraba katlnnnn demek· 
til'. O her şeyi bilir, bildiğini 
kafo?nrn aşılnmasmı, yerl.ı:!f
tırmesıni daha iyi bılir. 

Türk köyü ve köylüsü gi

bi engin bir konu içınde bi
len ve bıldiğini aşılamasmı 

daha iyi bilen ideyelli bir 
aydın. . Türk köyleri s, yısı 
o.z olan bu vnrlıklarm çoğu • 
na muhtaç .• Onlar ki, bulun
dukl~uı köylere göre çalı~. 

ma y1 sisteml~ştirecelf, köy 
iştni bu günün •htiynçla
rınn göre programla~hro.cak

lnrdır. 
TAHSİN UYGYR 

mek ıçin mucıyene etliler. 
Fakat Bob tekrar eve dönmek 
için ellerinden fırladı. Orada
kiler alevlerin içinde ba~ka 
bir kimsenin de bulunabilece 
ğiai düşünerek onu bıraktılar. 

Köpek eve doğru koştu 

ve· oradan dişleri arasında 

bir şey tutarak Çlktı. i\dam· 
lar taşıdığı şeyi gördükleri 
zaman gülmekten kmldılar· 

Bu, büyük bir bebekti. 
«Halkın terbiye i üzerine) den 

... 
.>' .. ıry o 

Ouu d stnnlnrdAn, diller· 
elen, 1.itnplardan ve mnr~lnr
dan dinledim. Sakarya denin· 
ce gözümde kızıl bir deniz 
canlıındırdı. lhyalimd 0 , bir 
akşam gün ~ karşı tepelere 
ynslamrken kumlu ve kayalı 
sahillerde kızıl ve mavi elbi. 
neli binlerce in amn birbirle· 
rf) le kıyftsiyc boğu§tu klat ıoı 
görürdüm. Hnylnrış. gürültü, 
duman ve mnlı eri bir mnn· 

zara .. 

Nıhayet; kırmızılıların 

yüz\erindc luvılcım saçan bi
rer tebessümle yorgun argın 
ayakta lcnldıldarını; biraz 
sonra da denızin orta mdnn 
büyük bir Türk b·ı31 fümn 
göğe yfıl.sPld!ğini gör:ir gıbi 
o!urdum. Güneş bu bnyrağın 
beyaz ay yıldızını soo ı\;ığıy· 

la bir defo dEıha yaldızlar, 

batnı; etrafı koyu bir kara.ıı· 

lık kaplardı. Ve ben bu ha
yalden uyanırdım... Sonraları 

biraz dahn büyüdüm. Sakar. 
yn denizlıkten çıkll. Uzun 
bir göl oldu. Karşıdan knr
şıyn topların inlediklerini , 
makineli tüfeklerın çatırda· 
<lığını şahlanmış ülkülerin el
le tutulacak kadnr nçıktnn 

çarpıştığını seyrettim. Nihayet 
Sak;uya nehirliğinı aldı. 

Ben Sakaryayı göranceyc 
kndnr onu, kaynağından de 
nıze do~ru taştan ta"a t;arpa
rnl., IMy.,}nrdnn tlayarak

1 

etrafa gcnış ve bern beyaz 

köpül.lcr saçarak akan. ka-

ranhk ve uzun vadilere de· 

rln homurtular salan, tutu • 
muş bir nrslırn yelesi gibi 
k. b rnn bir ırmak s nırdım. 
İsmini memleket coğraf yasın· 

de.n cihan tarihine geçiren 
ırme :ı görünce bunda da ya· 

nıldığımı anladım .. 

e duy tık arını 
Ynznn: ŞEMSE1 l'İN l'U l'l lJ 

nı taşıdığı biiyiik ı:av<ışı hn . 
ğıra çnğua nnlatmnyor. Te
vazuun sakin eJasile yatn
ğında nğır ağır akıyormuş. 

Onu uzaktan eveliı geni~ ve 
gümüşi renk bir şerit gilıi 

gördüm. Yakla:ı:hkça canlan· 

dı, güzelle§li. Vekarla akı· 

yordu. Kıyıların hafif d 1-
gacıklarln çarpıyordu. Sessiz 
mırıltılarla sanki etrafına bir 
şeyler söylüyordu. İtiraf ede. 
yim ki : Onu co~kun, t şkın 

görmekten ziyade böyle gör. 
düğüme çok se\•indim. Ve bu 
heli çok daha hofuma gitti. 

Olgunlnşın1ş, ol{{tmluğunu 

nnlnmış kimselerin hareketle
rinde görülrn bir kibarlığı, 
bir asaleti vardı. O kıymeti
ni biliyor. Herkesin bildiğini 

de, bildiği için takrara lüzum 
görmüyor, ynlnız se ·siz ihti

şamile k~ndini göz~crimizin 
önüne seriyordu. 

Bizimle kah ynn yana n

karak, kfıh ufak hir snhada 
bir kıvrıntı yaparak, bazan 

gözden kaybolup tekr.tr çı
karak, hazan demiryolunun 
altından •geçerek uzun müd
det berabn geldi Nihayet 

bir !'erde artık o bizden U

zaklaşıvordu. Gittıkçe uzak· 
laştı. Ufukta bir gümüş şerit 
gıbi kayboldu. Tatlı bir rü. 
yadan uynnını~ gibi idim. 
l Ietırnmda hala onun clurguo 

nli.1 1 vardı ... 

Sakarya, canlı 
Dedim. 

larih ..• 

Sen ki : Binlerce yıl bu
radan geçip denize gidiyor· 
sun. Acaba ömründe v11sad1 

~ \! 

ğın en şereflı hadise nedir? 
Uzak ufuklardan kulnklE\rıma 
onun derinden gelen ağır v . 
oğultulu scd sanki bana 
( - Sakarya! ) diye haylu-
rıyordu. • 

Meğer Sa!<aryn, ünlü adı- , ŞEMSETTlN KUTLU 

eyva ~h ·acatı 
f Iainburga ;>on 

sandık elnıa yollanıyor 

Yaş meyvnlnrım:zın A vru 
paya ihnıcı için bu yıl yapı

lan leş bbüslerin boş gitme· 

dı~ı c nl ılnMktadır. Bundan 
bir m 1ddet en el Almnnyada 
bir fırmanın memlek(::timiz
,ien çok mil y .,ta elnı.:ı almak 
i!;tedq~i ya nız bnLı şartlar 

ko}dukları haber verilmtkte· 

dir. 

Stnndnrdizasyon ve amba· 
laj müt allıl· ol n bu §artlar 
kal ul cdıl 'ığind~n bu ~·man 
firrn sı bund n evvel A ru 

p ya Y"~ meyva ve s bze 
ihracı çığırı111 , çan kılıcoğlu 
kar<lr..,'er firm.ıaile anlaşm•şhr. 
Bu ı:ı'pMişın ilk partisi olan 
500 &andık elma bugün İ t:ı.n · 
buldan l !amburga yollanacak· 

tır. 

Bu ılk c>L a ihrncı aynı 

zamancb b;z·m elma amba· 
lajmda d bir inkılap yap· 

mıştır. Alman firmasinın iste
diği gıbi ihraç edılen elma 
snndıkları Kalifor;naya sistemi 
ve her birinde yh:mi beşer 

kilo elma olmok üzere tertip 

edilmiştir. 

Öğrendiğimize göre Alman 
fırması 10,000 sandık yani 
250,000 kilo elma almağı 

Bir zarf aranıyor! 
İngilizler koleksi}'oo yap

mayı çok severler. Fakat bu
nu ş de zevk için yapnrnzlnr. 
Kolekı;iyomı vücude gelirdik 
ten sonra onu pahalı pnhnlı 

sntnrlar, 

Simdi Londradaki bir os· 
yete de - bilmiyoruz hnngi 
m.dumtla - bir zarf nrıyor. 

nrns. Fnl.nt övlc bir mr.ktu. 
bun zarfı ki, o mektup illt 
befa hava yolulile bir yer<len 
diğer bir yere götülmüş ol
sun. 

Bu mektuı; 1693 senesin· 
de PiE:rre Blanchard iammde 
blr Fıan.ız tarafından filfl
delfiyndaki bir hapisanenin 

bahçesinden uç•m bir bnlonn 

1 nlınmı;ı. Mektup Ameriknnın 

kurtarıcıst Vaşingtonun Ame
rika halkma teşekkürünü bil
dirir menide içi:niş. Bnlon 45 
dakiltn uçtuktnn sonra Voodl 
buryiyc inmiş, Pierre mektu
bu orımın şnrbayına vermiv. 
İşte aranan bu mektubun 

za:f ı '. 

Blllub getirene bizim pa
ramızl,ı 90 bin lirn verilecek.' 
lliç te fena bir para değil 

amma, o znrfı nerede bul
mJtlı. 

taahhüt etmiştir. Hundan 
başka portakal, mandarin ve 
limon talipleri de vardır. 



Snhif<> '" 

Bursa Şarbay ğ n an: 
Yıllık 

Kiraya verifecel<ler: Muhammenleri 
Teferrüçte tarla 200 Kuruş 
TatarJarda bahça 2000 
Acemlerde tarla 1300 >l 
Mer'a yeri tarla ıooo ıı 

hariç kalacaktır . 
!"' Arttırma şartnames: Ge· 
mlfk icra mc!n.urluğu oda
sında işbu jıfin tarihinden 
itilıaren on gü 1 müddetle 
her kesin görmesi için açı
ktır. 

Urayın yukarda yazflı tarla ve behç~larr, ayrı ayrı ol ı 
rak üço:r sene müddetle \'e başlanğıc ı - 1 t -935 tarihi _oı
mak üzere a"'ık arttırmaya çıkarılmrşı erdır. arthama ve ıha 
ıe 21-1 l-9J5 perşembe günü saat ı 5 de Uray binasın~a 
y rı pılacaktır. İotekliler, biitün şartları anlamatc için her ış 
günü ve saatında Uray Muhasebesine ve_ ihale sa~tınd~n 
öncede üçer yıllık muhammen klralarrn yuzde 7,s. gu nıs: 
petınde muvakkat teminat makbuzlarile Uray komısyonuna 

3- İhale 2o-12 -935 tarihi· 
ne rast gelen cuma günü 
saat 14 te Gemlik icra mc· 
rnurluqu odasında icra kıtı· 
nacaktır. ~u kadarki tayin 
olunan iştm zamanda artır 
ma bedeli gayri menkulun 
muhanmen kiymetfn yüzde 
yt:tmişbeşi buimadığ1 taktir· 
de son artıranın :aahhüdü 
baki kalmak üzre artırma· 
nın on beş gün daha temdit 
edilerek 4-1-936 tarihine 
rast gelen cumartesi günü 
saat onda Gemlik icra me· 
murluğu odasında 2280 No. 
lu kanuna tevfikan teklif 
olunan bedel yeminli üç eh· 
lı vukuf tarafından takdir 
olunan kıymetin yüzde yet· 
miş beşi bulunduğu takdir
de ihalesi icra kılınacaktır. 
Bulmadığı takdirde satış be· 
ş seee müddetle temdit edi· 
lecektfr .. 

ı . 1 6 - 9-14-19 ge sın er. · 

ursa delterd lığından: 
Adet Cinsi 

1 Divar saatı 
1 Çay semaveri 
2 Nargile 
ı t) f\ ermer taşla kahveına ~ası 
:JO . Sandaliye ve saire 

Kahveci n1ustaf anın kazanç vergisi boı cuo · 
dan dolavı tahte hacze alınan yukarda cinsleri 
yaztlı eş):a 21-11-9Ba günleınecine rastlayan 
perşenbe gunü saat ti de Bat pazarı~da sat1la-
cağından almak istiyenJerin satış yenndc bulu-
nacak rnenıuı·a nı.üracaatlan: - ı 9 

Bursa İkinci Hukuk 
Mahken1es1nden : 

dosya 935-959 Bursa· 
nın kız yakup ruahalJt.sfn
den 2 numaralı hanede bek
taş Jazı pakize taraf ındnn 
kocası umur bey mahallesin
den ahmet oğlu srıit aley· 
hine ikame eylediği br,şan 
ma davasının davah saidin 
mahalli ikaaıetı mechul bu 
lunduğundan ilanen ve ilsa· 
kan davetiye ve gıyap ka
rarı üzerine gelmediğinden 
gıyabında yapılan muhake· 
me sonunda saide yapılan 

ihtar semersiz ltaldığından 

132 cı madde mucibince o
şanmalarına ve 142 ci mad
de mucibince saidin bir 
sene evlenmeden n::emnui
yetine ve çocuğun anası da 
vacıya teslJmine ve çocu
ğun ir.fak iaşesi anası taraw 
frndan tahüdü vechile kul· 
lanılmasma 24-ıo-935 ta
rihine karar verilmiş oldu
ğnndan müddeti kanuniyesf 
zarfından itiraz ve temyiz 
edilmediği takdirde hükum 
katileşeceği tebliğ makamı . 
na kaim olmak üzere ilan 
olunur . 

Gen1lik İcra 
Memurlnğu: gJ3-G22 

Mülğa Gemlik eytam 
idaresine izafetle hazinei 
maliyeye 272 lira 34 kuru
şa borçlu umurbey köyün
den Ahmet karıs1 ölii ayşe 
veresesinden Oglu Hasan 
oğlu Mustafa kerimesi se· 
yide ve mustafa karısı Ce
vriyenin İpotek ettirdikleri 
Tapunun 2- 3 - 341 tarih ve 
8 4 6 5 1 7 Numarada muka-
' ' ' ' ' yyet AUI parça hisseli zey· 

Hlz hacı saJih veresesi şi
malen Gemlik Gemlik rum
ları e!yovm metruke zey
tinlikleri Garben yol, cenu
ben kürt Hac: Mustafa ze· 
ytinlikleriyJe ç ·vrilmiş dö 
rt dönüm iki cvlt:k zeytinli 
ğin 64 hiss~den 5o his~esi 
ve t:. mamı ıco lira kiymc · 
tif'Jde ve yine çiydem tep~ 
mcvkiinde şc1rlian çolak ta
hlr verfsesi şimakn ve ga 
rben yol cenuberı çolal\ ali 
vereseıcriyle çevrimiş g dü · 
niiaı ıki evlek zeytintjğin 
6ı hisseden so hissesi \'e ta
mamı 160 Jira lciyaıetinde 
ve yine hacı alan mevkiin
de sabık paşa oğlu Ahmet 
vereseleri şimaıerı çalılık 

Garben şerif cenuben çc.lı· 
IJk olup şimalen cenube 
kader ı 15 hatve mesafesi 
ve altı dönüm zeytinJlğin 
64 hisseden 50 hissesi ve 
temamı 30 lira kiynıeUnde 
ve yine boklu köprü nıev· 

kiinde şarkan devecinin OS· 

man şlmalen sarı hüseyin 
Garben ıaz yusuf cenuben 
vapurcu sadık He çevrilmiş 
bir dönüm bir evlek mik
darında zeytinliğin 64 His· 
seden So hissesi ve tama
mı ıoo lira kiymetinde ve 
yirıe de irmen önü mevkiin. 
de şarkan şerif şimalen ço
runılu haHJ garben ibrahim 
çavuşun kadir cenuben şe· 

rif ile çevrilmş bir dönüm 
ruikdarı zeytinliğin 64 hfs. 
seden 5o hissesi ve tamamı 
5o lira kıymetinde Bulun
duğu yeminli üç ehli vuku· 
flarm takdirinden anlaşıl· 
mış ve mezkür altı parça 
Gayrı ınenkulJer açık artır· 
ma ve peş!n para ile satı
lacaktır. 

4-Arttırmaya iştirak için 
gayrı menkulun Muhammen 
kiymetin yüzde yedibuçuk 
nlsbetinde PEY akcası veya 
milli banka teminat n:ıektu
bu tevdii etmeleri lazımdır 
Alıcı artırma Bedeli harici
nde olar&?c ihale karar pul
lan ve yüzde iki buçuk de· 
tia!iye rusuaıu ve tapu fo· 
rc1ğ harcı vnmeğe mecbur -
dur daha fazla malumat is
teyeuler 935-622 No lu do. 
sy<1'5İyle nıenmriyetirnize 
miiracaut ed<:bilirler ve iha· 
led~n beş gün sonra tescil 
iç in tc:ıpuru res~en~ YllZıla 
cağı iltln oJunur. 

s s 
Mülğa Eyı am dcıireafrıe 

izafetit Hazinei malıyeye 
173 Ura 31 kuruşa borçlu 
gacipli Osman veresesinden 
mustafarıuı üç parça ipote· 
kli zeytin balıcelerinin sa
tılması mukarrer olup umu· 
r bey köyunde çiydem tepe 
mevkiinde teraftarları es
carı Hemşiresi hissesi ve 
bülbül ibrahim ve hacı yu· 
suf ve yoı ile mahdut bir 
dönüm zeytinliğln üç hisse· 
den iki hissesi ve tamamı 
J 25 lira kıymetinde ve yine 
aynı mevkiinde taraflara ö 
mer ve mehmet ve bülbül 
ibrahim ve yol ile mahdut 
bir dönüm zeytinliğfn eşca· 
rı üç hisseden iki hissesi 
ve tamamı 125 lira kiyme· 
tinde ve yine duhancı de· 
resi mevkiinde tarafları id· 
ris ve engürücklÜ ahınet ve 
ali ahmet ile mahdut ikl 
dönüm zeytinlik eşcarı ve 
tamamı elli Jira kıymetinde 
bulundugu yeminli üç ehli 
vukufun takdirinden an1aşı· 
lnnş ve mezkur üç parça ,_ 
evUnlik açık artttrma ve p· 
eşin para ile satılacaktır. 
1-İpotek stthibi ve alacak
rııar ve diğer alakadarların 
irtifa(( hakkı sahibleriı~in 

işbu gayrı menkul üzerind
eki haklarının hususiyle fa
iz ve masrafa dair olan id. 
diaları işbu iıan tarihindl n 
itibaren yirmi gün içinde 
evrak nıiisbiteleriyle icra 
dairesine bildirmeleri aksi 
halde hakları tapu sicille
riyle sabit oJmadıkca satış 

2-Artırma şartn2mesi Ge
mJik icrn memurluğu oda 
sında işbu ilan tarihinden 
itibaren on gün müddetle 
herkesin gormesi için açık· 
tır. 

3-İhale 20-12--935 tarihi· 
ne rast gelen cuma günü 
saat ondörtte Gemlik icra 
memurl uğ:ı odas111da icra 
kılınacaktır. şu kadarki ta· 
yin olunan bu müddet için
de artırma bedeli gayrı me 
nkulun muhamen kiymetin. 
tin yüzde yetmiş beşi bul 
madığı takdirde son artır
manın taahüdü baki kaımak 
üzre artırmanın on beş gün 
daha temdit edilerek 4-1 · 
935 tarihine kadar rast ge. 
ıen cumaertesi günü saat 
tO da gemliK icra memur· 
luğu odasrnda 22go No. ıu 
kanuna tevkifan teklif oJu. 
nan bedel yeminli üç ehli 
vukuf tarafından takdir ol· 
unan kiymetin yüzde yet. 
miş beşi buduğu takdirde 
icra kılınacaktır· Bulmadlgt 
takdirde beş sene müddetle 
temdit edilecektir. 
4-Artırmaya iştirak için 
gayrı menkulun muhammen 
kıymetinin yüzde yedi bu· 
çuk nisbeUnde pey akcası 
veya milli banka teminat 
mektubu tebdili etmeleri la· 
zımdır . Allcı artırma hari· 
cinde Olarak ihale karar 
pulları ve yüzde iki buçuk 
nisbetir.de deHaliye rusumu 
ve tapu ferağ harcı verme
ğe mecburdur. daha fazla 
uıa 1 umat isteyenler 935-618 
dosyasi}'le m~muriyetimize 
muracaat edebilirler· ve a· 
h~leden beş gün sonra tescil 
için tapuya teskere yazııa. 
cağı ilan oJunur. 

~ 
~ 

Mıil!jCI r;t'ln/ik h'yta111 
idarcsiw: i::aft'lle ll<ı::inci 111<1-

liyl'ye •/.o lira ~(j kuruşa bo
rçlıı umur bt•y hüyünclcn 
:wclıh Ufjltı os111am11 tapunun 
~ şubat 541 tarih ue 63 ve 
!JO-!Jl rıunwrada iki parça 
yayn menkul bir sene nuidde
ll<: ipole/,l/ oluı> hll kere mü
dddi lıilam bularu/; salllma
SL mukarrer kwyei me:lwre
clc dıibt•k taş meukiinde şar
kan yıircı"i recep bahce :cyli
ıılirjl yarbcn sadtk o!flu akif 
şimafon sadık oylu ştikrri ce. 
nuhen Nalha117 oğlu mchrııel 
:.cyfinli/,lerile mahdut bir dci. 
mi.m iki cı.1lek :eylinli,<je 100 
Lir(! ve yine kiremitlik mevki
incl~ şarkun pwwtekl la:ka
ridi şimalcn salıliyan o,iiulla
rtyelimlai yanl>cr a!flayenc 
ccmılwn ::.cnyinc bahcdcriyle 
11wlul11L bir d6mirn bahceyf' 
5o lira yeminli ıiç ehli vukuf 
larr~flarrndan kiymcl takdir 

* 
edildi/ji ve mt'::kur iki par!·rı 
yayn menkul açık arlii111tı 
ve fJl'Şİll pcıru ile salı/a('(ıklır 
1-İpolek saltil>i ue alacaklı
lar ve tli!/er ulakadarlarw ir. 
tifak lıakkt saltiblerinin işbu 
yayn menkul ü::.erindeki ha.
klaruwı hususiyle faiz ve ma
srafa dair olunan iddiaları 
iş bu il<in tarihinden ilibarnı 
yirmi gün içinde evrak müs
bileleriylc birlikle icra dairt·
slne bildirmeleri aksi lıaldc 
lıakfon lapll sicilleriyle sabit 
olmadıkça scıltş bedciincil'I "'' 
paylaşnwdan huriç kalaca/dır 
i-Artlırma şartnamesi r;". 
mil k icra meıı wrlufiu od asw· 
ela işbu ilcln Larihinclcn ili
bare11 oı. gün mciddelle ha 
kesin ydrmesi için açıktır. 
.1-ilwle 2o- 12--9.1/) Lrırilli
nc rusl yelen cuma güılli sa
at 14 de Gemlik icra memur
lufiu. odusmda icra /\tltnaca_ 
klLr. şu kadarki tayin olwum 
iş bu :amanda arllrma be
deli gayrı men kulun nmlıan · 
men kiymelinin fjü:::de yetmiş 
beşi /Julmadığı takdirde son 
urllrmanuı laahüdü. baki ka· 
lmak. ü:re urlırmamn on bes 

• 
gün daha temdit edilerek 4· 
1 =93li tarihine larihirıe rast 
gelen cuma ertesi günü saat 
onda gemlik icra memurluflu 
adasrnda 2280 No. lu kanu
na tevfikan lcklif olunan be-
del yeminli Liç ehil vukuf la· 
rafından takdir olunan kıy-
metin yıl:de yetmiş beşi bul
du[ju takdirde ihalesi ıcrtt 
kılmacaktır. JJulnwdı[jı lak
dirdc sa/Jş bcış sene mtidclellı· 
lcmdi I edilec:ekdir. 
4-. lrlırnwya i~lirak irin !/• • 
!JT'I 111cnkul111ı 111ulıa111111e11 
J,·1y11u•fin yıi:.dc yedi /ı11pıi; 

rıislıd11ıcle JU'!J akç11~1 uı !!" 
milli bwıka frminal 11wkt11/>11 
ltudi dmelNi la:mıdır Alıc·ı 
artırma bt'dcli lıcıriciwle ola
ruk ilwle /;arar pul/an uı· 
!/ıi::.dc i/.ibuçuk dcllaliyr. r11-
sumu ııc lopu fcra!/ lıurc·ı tlt'
rmefjc nıec/Jurdur. <ifllıa fa:
lcı malwnal istiyenler !J.1().(). 
·ı v no· lu dosyasile memuri-
yelinıi=e muracaat cdebtlirler 
ve ihaleden beş gün sonra 
tescil için tapuya leskere ya
cılacaf/l ilan olunur. 

Kayıp mühür 
Ağlaşan köyü muhtar ve üye

lerine ait mühürleri para keıemiz
le birlikte çaldırdığımızclan dolayı 
bu mühürlerin hükmü olmadığıoı 
ve yenilerini kazdıracaiımızı ilin 
ederiz. 

Aza Aza 
Memiş Alı 

Aza Muhtar 
Salih Hüseyin 

Bir tashih 
Diinkü sayımızda tecim ve 

Eedüstri odasının ili.nanda 183 
no. yaztla\!akken 187 yazılmtı· 
tır. Bay kamilin soy adı da 
Eremek iken Ermek yazılmı§ . 
tır. ta~hih ederiz, 

İş Bankası: 

tinlfkleri bir sene müddetle 
ipotek ettirdikleri ve ipotek 
müddeti hitam bulan1k sa
triması mulrnrrer umurbey 
köyünde ak köy mevkiinde 
şarkan kara şimalen benli 
Oğlu Halilin Hüseyin Gar· 
ben yol, cennben Himmet 
Oğlu Osman ile mahdut iki 
dönüm zeytinliğin 64 sehi· 
mden 50 sehimi ve tamamı 
50 lira kıymetinde ve yine 

1-İpotek sahibi ve aiacak
hl r ve Diğer· alakndarJarm 
irtifak haltkı sahiblerinln 
işbu garı menkul üzerinJe· 
ki Haklarının Hususiyle Fa· 
iz ve masrafa dair otan id· 
dialan işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gön içinde 
evrak ruüsbiteleriyle icı a 
dairesine bildirmeleri aksi 
halde hakıarı tapu sicille· 
riyle sabit olmadıkca satış 

Kumbara ikramiyelerini 10 bin 
liradan 20,000 liraya çıkararak 

bedelin den ve p~a~yl~a~ş;m~a;d •. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


