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Üretmen ve 
Buğday 

Dün akıam Uraydan aldı. 
ğımız duyumlar arasındc. en 
çok gözümüze batan ve dik
katımızı üstüne çeken : Ek
mek fiyatlarının artması ol· 
muıtur. 

filhakika bir kaç zaman
dan beri gerek istanbul ge
rekse Bunada ekmek ve un 
fiyatlarının yavaı y.tvaı yük

selmekte olduğunu, hatta: a
ra sıra İstanbulda bu fiyat 
artııı yüzünden Genel &Rvaı 
yıllarında olduğu gibi ekmek 
sıkıotısımo baı gösterdiğini 
dahi görüyoruz. 

Şehrimizde böyle bir ek· 
mek sıkıntısı olmamakla be. 
raber fiyatlarm yavaş yavaı 

artması bu genel yoğaltım 
(istihlak) maddesinin son gün 
lerde çok değer ~kazanmakta 
bulunmasını göstermektedir. 

Bunun sebeplerini ara~hr
mak lazım geline: Önce, yı
lın kurak gitmesini' sonrada 
ürünün (mahsulün) az alın· 

masını söylemek gerekir. 
Daha sonra cenel yogal

tımm (istihlikin) önemli bir 
yekun tutmasmdan baıka 
buğdayın dıt pllzarlara gön· 
derilmesi de bu üsnomal (fev· 
kalade duruma ıebp olmak· 
tadır denebilir •• 

*. 
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Bütün bunlara rağmen bizim 
en çok üzerinde duracağımız 
nokta: Ekmek fiyatlarmın 
yüksclmesile üret menlerin 
(müstahsillerin) kazanıp ka· 
zanamıyncaklarıdır. Çünkü : 
Bu gürı Türldy~de ekmek yi· 

yen 17 milyonsa. ekmeklik 
buğday yetiıtlren 12 milyon· 
dur. Hemen hemen yurddaı· 
ların dörtte üçünü teşkil e
den bu iiretmenler yığımnın 

(kütlesinin) kazanması; yur

dun kazanmosı demektir. 
Bu kazanıı ise Türk köylüııü· 
nün ve Türk üretmeninin 
(müstahsilinin) varlıği ve gen· 
liği (refahı) demektir. 

Biz bunu çok istiyoruz. 
Ve ekmek için verip de köy
lünün cebine gireceğini pek 
eyi bildiğimiz hr.r on para 
için kendimizde eo uf ak bir 
çekingenlik duymuyoruz. Yal. 
nız bu paranm doğrudan doğ 
ruya Türk üretmenlnin cebine 
girdiğini görmek ve bilmek 
isteriz ... 

Yoksa her hangi bir ara· 
cımn (mutavaıısıtın) zengin 
olması için feda edilecek hiç 
bir paramız yoktur ve olmı
Yacaktır da .... 

Binaenaleyh bu bakımdan 
Ve bu yönden en kıskanç bir 
ekonominin koruyucusu bu 
lunmak bize dü§en Ulusal bı; 
ödev oluyor. Mamafi Zahire 
Borsaııından sorup öğrendiği. 
itle göre: Bu gün üretmenle· 
rfnıiz ürünlerini (mohııüllerfni) 
hemen tamamile satmış de. 
&illerdir. Şu halde ekmek ve 
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Ekmek fiatı neden 
Yükseliyor ?bu yükseliş 
Sebebsiz ve yersizdir. 

Tarım Bakanı dün Ana
dolu ajansına önemli 
bir diyevde bulundu : 

__ ____, -3.i c:.ı:::ı·----

Taum Bakanımız 
Muhlis Erkmen 

İhtikarla uğraşmak ıçın 
icabederse hariçten 

Buğday dahfi sokulacaktır. 

Buğday işinde önemli rol oynayacak ol n Ziraat Bankasının 
Ankaradaki Genel merkezi 

Ankara 6 ( A. A. ) 
Ekmek fiyatlarının mütemadiyen yükselmesi 

ve daha da yükseleceği hakkındaki yazılar üze
rine düşüncelerini sorduğumuz Tarım Bakanı 
Muhlis şunları söylemiştir." Bu yükseliş sebeb
siz ve yersizdir . Piyasaya az buğday gelnıesi 
buğdaysızlıktan değil fiyatlarının da~a yüksele
ceği ümidile elde tutulmasından ve saklanma· 
sındandır . tohumttlk ayrıldıktan sonra zjraat 
bankası depolarında kalacak mühim mikdardaki 
buğday genel ihtiyacı karşılamak üzere piyasa 
ya çıkarılacak ve ihtikar ile uğraşn1ak hasıl 
olursa hariçten buğday dahi sokulacaktır. Ek
meğin daha fazla yükselmesine meydan veril
miyecektir.,, _____ .. _.....:ıe-_______ ...... _ 

Uray zabıtası İlbayımız 
Dört ay içinde Mudanyada 

İl ha yımız Şefik Soycr cliiıı 
Neler yaptı ? s:ıh:ılı lıiı· ıcfti~ gezi!ıi y:ıpnıak 

l rıny zabıt;.ısınııı döıt ay fı;:eıe Mııdany:rya giımiştir. 

içinde y;.ıptığı işler ~uııl:ınlır : arasını.la meclis lrnı::uı lıılafına 
176 çuval bozuk rn111 boya- ._;ar~al' g iycnlcı· de vaı dıl'. ) 92 
ını~tır. 256 kilo nııksan ekrııe- lıalta tatili kanııımııa uygıııı 
~i nıCı sarlore elmiş ve 101~ olıııayarı j~lcr hakkında zabıt 
ekmeği ıle iınlıa eylemi~tir. tııt11lın11~. 1034 otl)rıwlıil mu-
487 adet simit. çürck ve ·a ı- avene odilıııi:-; ve lııınlar<l :ııı 
reyi imlın etıniş, ı ıs \im 47 si scfördeıı" menedilrni~tir. 
m:ıklu ıcza t :dısil etmiş, ıoo 445 esııafa sıhlıa1 ı·üzılaıu al-

dırmış. 240 maili iıılıidaın 
ınıılıtelif i~lel' lıakkiııda zabıt 

hin;ı, l:ığıınlar Ye kalılınmlar 
''aı·aknı-ı tutmuştur. (Bu i~ler hakkıııda r:ıpor Ycrıni~tir. 49 

an fiyatlarmda görülen bu 
yükselmenin doğrudan doğru• 
ya üretmenin buğdayından 
baıladığı anla~ılmaktadırki: 
eğer hnkikııten hal böyle ise 
bundan her birimizin büyük 
bir sevinç ve baz duymıya

cağımıza asla kuşku yoktur. 
MUSA ATAŞ 

nıhsatsız iıışaat talil edilmiş, 
8575 ınıılıtclıf parçada teı·nı i 
ve dirlıern daıngalnnrnıs; 109 
parça di l'lıeııı de a yı·ıca m ii
sad0re cdilmiştiı·. Zahıtaınızın 
hıı iJor hakkımla tııtıuğıı za
hıtlanıı onaylanmıştır. Ve lıc
lccliye yasaklanııa aykm lıa
rcket edenler lıakkmdn da ay
rıca takibat yapılmı§tıı·. 

Habeşistanda yağmurlar yüzünden 
İtalyanların ileri harekatı durdu 

Habeş piyadesi ltalyan taarruzunu menilerde karşılayor 

AnL:ara 6 ( A. A ) alınan haberlere göre: Habeıfstanda ku
ıt:y cephesinde çok ıtddetll yağmurlar dolayisile italya lterl 
hareketi durmuıtur. Makkale habeılilerin elindedir. Oaaden 
cephesinde habeıltler kuvetli mevziler tutmuılardır . 

Zecri tedbirler ve İtalya 
Ankara 6 ( A. A) İtalyada zecri tedbirlere karıı muka••· 

met sa va§ına baılanmııtır . 

İngiltere İtalya görüşmeleri 
hiç bir müsbet netice vermdi 

İtalyan - İngiliz görüşmesinin yapıldığı Romadan bir manura 
Aakara 6 ( A. A) Ruyter ejanıının öğrendiiine göre dan 

wusolint ile lngtlterentn Roma elçisi arasındaki görüımelerden 
müsbct hiç birnetice elde edilmemiıtir. diler bir Londra habe• 
rfne görede Mus olint İneillz İtalyan görüımelerlne akdeniz mu
vazenesi mes'elealne temas edebilecP.k veçhile feniıletmeyi dO'" 
ıündüğüne dair dolaıan ıayialar üzerine ilk itin habeıistanda 
Barııın teıiıl oldu4unu hatırlatmaktadır. 

. Kamutayın dünkü toplantısı 
Ankr1ı 6 ( A. A) Kamutay bügünkü toplantı11nda encümen

lere ayrılacak üyelerini saçmiıUr. kamutey cuma günü toplan
tllarınadevam edecektir. · 

Filyos-lrmak hattı açılıyor 
Ankora 6 ( A. A) Filyos-İrmak hatb bu aym oo ikisinde 

büyük tören le işletmeye açılacaktır. 

Türkiyede maden kömürü 
keşfinin 107 inci yıh 

Ankara 6 ( A . A ) Türkiyede meden kömürü keıfinin yüz 
yedinci yıl dönümü münasebetile bu ayın sekizinde Zonıuldak
ta kömür bayramı yapılacaktu. 

-·----~--------
Tu .. rk IDUCİzesı· i<lrilıli '' Ncue Frelc J>ressr. ,. 

ga:elcsinden iklibasen son 
Uasın gen ~ı dirt'k ıöı lü jinüıı 

betke servisinden 

( Bwıdan iki yıl <'Jncc 
Avusillryamn f\n/;ara clçlli
!Jİnde bııl{mmuş olan Ray 
l'ulber llisclıoff. mcmlc~kcli
mi: Jıakkırula " Ankara -
Tt"irkiycdcki oluşa yeni bir 
bakış " adil bir /dlcrp ncş
rclmişlir . Ru kitap lıakkwcla 
rzkan .. krilildcrdcn blr ia
nesl 317 sayılı (' lielk.e ve 
haberler scr11fsl .. nde ncş
relmişli k. Şimdi de 13-10-935 

kısmı hc:rkrn<lald m11laleasım 
aşagqja kuyuyoruz : ) 

Bischoft'in « uluı ı> adlı 

ikinci kısmı, tıpkı bir kahra· 
manlak destanına benziyor • 
Matrud Mustafa Kemal, etra
f andaki bir avuç arkadaıile 
birltkre , İııtanbuldaki salta-

natla , boğaziçindeki muha-
11mlarla, kenar vilayetlerdeki 
dahili düımanlarla bütün dün
yaya hakim olan galip deY

letlerle ve bilhassa Türk ulu
sunun aczile mücade!e edi
yordu. Anadolu Doğu Trak• 

- Devamı Sahife 3 de 



Sahife 2 
=-

Hakkın Sesi 
E 2 

1 Doğduğu gibi : 1 

Boya! •. 
Saç boya11, Yüz ve yanak 

boya11, Silrme dedikleri göz 
boyası, Dudak boya11, T.rnak 
boyaıı .• Ve aatresi var mı, 
Bilmem! 

llll~!!!!!!!!!!!!!J!!!!!!!l!!!!!!!!!!!ll~~!~~!!!!!!! .. '.!!i111!!.~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!~!~!!. i!~!!!!~.!~!1i!l!!,.~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!l~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!~!!!!!!I~!~!!!~!~!~~!!!~~· 
- ~ Şehir ve memleket duyumları :: 
aiiiWfü~i{tıW~iiifiliijifil~~iiii~i[~ıru]~iW~i~iiıfüii;~iiifüiiii~lı~miiiM~~iıWii~i~~iiiffiiiffiiliiiiiliMI 

Bütün bu boyalar tabiiliğe 
karıı icad edilmlı! 

Akı kara göstermek için 
ıaç, Sakal ve bıyık boyaıı •.• 
Eamerl ak ıöstermek için 
podra ••• Dudaklara alım1n a
teı renıini vermek için du· 
clak boyaıı bulunmuı. 

Saçlan, YGzlerl, Dudakla· 
n, Tırnakları olduklarından 
batka ıaıtermek için bu ne 
atarbk. Bu ne ylik ?. . Bilin
... kil •• 

derkes olduiu gibi &ÖrÜD• 
.. ne olur, Kıyamet mi ko
par? 

Hadi, Kadınlar, Hele çir· 
kin kadınlar güzel görünmek 
kaypuyla boyalanıyorlar? Ya· 

• ıu erkeklere ne oluyor? Bıyık, 
Saç ve ıakal ,boyamakta ıinlr· 
it olanları pek çok ! 
Kar ıaç yeya ıakal, Bıyık çir· 
km mi 7 Bazı kez boyalı ıaç 

ve bıyıklar boyalarını biraz 
döküJoraalar da ortalığa bir 
kırmızı g6ıterlı çıkıyor! 1ıte 
o zaman ömür oluyor. 

Ak - pembe yanaklı ba· 
)'anların boyalanmalarana ne 
buyurulur? Güzellikte, Kat
mer katmer .. Abmıa dalıa 
dalı!. Bunların üıtüne boya 
deailen zevkılzliğln ıüogerlnl 

çelmek, Niçin? 

~in, Fakat, Yüa6nl 16· 
+a boyamak haıtalılı iJe 
~ bir kadını sabahleyin 
~i..._ek pmekten daha 

•tillfJ 
&Oranın en eylıi, Tabiatın 

W.,.11dır. Akın, Esmerin ayrı 
atn, P~mbe, Sanıanın baıka 
claıka alımlan vardır. 

Bunlara kartı lnaan boya 
yerine temizltif öne ıilrse da· 
ha eyidir. Boyaıız temiz yüz 
ler, Saçlar, dudaklar ve s .• 

Temizlik, açıklık boyadan 
daima çekicidir. 

* * * 
Ruhların boyalısı... Ruhun 

boyalııı 81zilkmez; Hareket
lerle anlaıalır. 

Kocasından ka· 
çan bir kadına 
ait facia 

İğdir koyünde İ ·mail k:l
ıısı Ay~e gercnl ~r<le ayni kuy· 
den Eyiip o~lıı Umcı· i~ıniııde 
birine kaçmı~; kocasını ve iki 
çocuğunu <.h 1t1 ı k et nı ı~ı i ". 
Bunun üzerine kocası taı afııı. 
dan açılan Java üzerine Ömer 
ve Ayşe ikişer ay hapse malı. 
kom olmuşlar ve Lıı malıkıi
miyetlerini lıapısanetle gecir
dikten sonra çıkar ak gene bir 
arada ve niknh~ız olarak yaşa· 
maya devam etmişlerdir. Ay. 
şenin babası bıı v<ıziyetten 
on Jerece müteessir olmuş 

ve damadı HıJvanla toı 11nu 
Aliyi yanına alaıak gı"cnleı de 
Ayşenin kcwası Ismailin tii
fenkle vurması üzerine lıa. ta
neye yatırılmış olan Ömeri 
ziyaret etmek iizeı·e yola çık
mışlardır. Bıı smıda ı :ıstla
dıkları Ay~eyi de . ilahla telıtlil 

ederek süı üklemi .. ler ve Ayşe 
yi babası Hasanın evine gotiir 
müşlerdir. Hasau b ı lıa iden 
çıık a~:\hileşerek elindeki tahra 
ile Ayl?enin basına vnrmıya 
başla mı ... ve kızını b 1-;mın muh 
tclit veı lerindcn var:ıhmı~'ıı. . . .. 
Bıı sırada Jyşe babasırıııı hu 
halinden korkar [lk can aclsiyle 
kaçmağa çalışırken kazaeıı e. 
vin üçüncü katından . okağa 
düsmiıs ve ayaklaı ı kırılarak 

son derece ağır yarah ohrak 
hastahaneye Jelirilmiştiı·. Şim
di dostu Omede beraber Ay. 
şe de hastahanede bnlunm:ık· 
tadır. 

Boyala ruhlar bu gün böy· 
le, Yarın baıka türlü düıü

nürler. Burada, Size dost, Ö
tede dnıman Klhi hareket 
ederler. 

Ruhun boyasını ıllen ve 
onu oldufu gibi görünmeye 
zorlıyan ciddi gözlerin nurla
rı temiz yfireklerin ıamlmi

yetleridf r. 

TAHSİN UYGUR _______ ._._-...---.---! 
1 1 s u K u T ı Yazan 

1 1 ı Roman 1 I A. Turgut ı 
---- ·······-----------....... ' ---400---

- Hala!!. 
- Vay, Nermin?!. 
Sokak kapııı açıbr açılmaz 

meserretle yükıelen bu iki 
aeı bir birine karııırken lbtt• 
yar bala, bGyük bir ıevlnçle 
ıenç yeieninln boynuna sarıl· 

• dı. ÔpüıtlUer .. lkiılde sevinç 
ve heyecan içndeydi. 

Bahçe kapııalönOnd_, duran 
hamal ile mütebe11üm bir çeh
re onlara bakıyor, senelerden 
beri bir birine hasret olan bu 
iki yucudiln duydukları me
serrete mahzun nazarlariyle 
o ela lfllrak ediyordu • 

lbtl7ar kadının çebreılnde 
1e..taç ve heyecanın bütiln 
batlan tec•ea• etmlıtı, ne· 

aöyleyecejinl bilemeyordu. 
Halinden ve yaıından umul· 
miyac11k bir kuvvetle hama -
lın elinden bavulu aldı, içeri· 
ye ıilrükledl. 

Sokak kapısını kapadıktan 
ıonra tekrar kucaklaıtılar. lb. 
llyar bala Nermin'in yol yor
ıunluiu ile ıararan yanakla. 
rını titreyen dudaklarlyle tek· 
rar tekrar öpilyor ve : 

- Hınzır kız, diyordu; 
inııan hiç olmazaa geliyorum 
diye haber verir. Böyle an11. 
zın baskın olur mı ? 

Nermin kıvrak kahkaha· 
larla iülüyordu : 

-Halacıiım ansızın gel
mek daha e7fdtr. lnRD hem 

1 

Ekmek fiatları 
Yükseliyor mu? 

Geçenlerde ekmek fiatla
rmm yükseldiğini bildirmlıtlk. 
Birinci nevi ekmelin kilosu 
on buçuk kuruşa çıkmııtı. 

Ôgrendiğimize göre : Uuray 
encümeni yeniden bir karar· 
la birinci nevi ekmelin 12 
buçuk kuruıa, ikinci nev\ 
ekmeğin de l l buçuk kuruıa 
satılmasmı onaylamııtır. 

Camilerin 
Kapı perdeleri 

Uhıcami ve Yeşil ca 11i 
gibi sık sık seyyalı\aı m ziya
ret ettikleri camilerimiziıı ka· 
pılarındaki yoı gan kadar ka
im muşamba perdeler yıllar
danbeı i kullanildığınd:ın kir
len mi~ ve elle tutııl:ımıyacak 
hale gelmiştir. Böyle ~ozu
nüııdc Ye seyyalılaı ın ~irip 
çıktıkları hiiyük camilerdeki 
perdelı•rin Evkaf idaremiz ta
r:ıfıııdarı değiştil'ilme:ımi veya 
bu eski perdelerin yazife ini 
gıjı m6k üzere hmalaı da birer 
camek~nlı kapı yaptır ılmasmı 
dileriz. 

Çekirgeye 
Asfalt yol 

Bel(\diye istimlak İı.leri de
Yam ctm •ktedir. :\ltıp:ırmak 
civarında istiml:lki gt3rİ kalan 
Sebat ldmarı Y urdıı kıılübilc 
huna biti~ik ol:\R d tlıa bir 
taıum hınaların da İ81İmlak 

işi hiııni~tir. Gazi köşkünden 
t;Pkirgeye kadar olan yolun 
asfalt yapılması ve hıı işe 
martta başlanmasına karar 
verilmiştir. 

Otomobillerin 
Muayenesi 

Ura y ~eyrüsefer komiseri 
Şiikı ü hıı ~abalı şelıir taksilc
ı·inde işleyen ve dış ilçelere 
giden bütün otomobil ve oto. 
büsleri sıkı bir muayeneye 
tabi tutmııştıır. Bunlar ara
sımla lnecrole isl6ven 8 numa-" . 
raJı otomobiliıı b(Jzuk oldu~u-
nu goren komiser Şiikrıi bu 
otomobili tamirine kadar se
fer den meneıtiı miştir. 

fazla ıevinç duyar, hem de 
heyecanlanır. 

Yukarıya çıklllar. Odaya 
girdiklerizaman Nermin man· 
tosunu ve f&pkasına farlatarak 
kendini sedire attı. 

Oh •. Buraıı; bu dul ka· 
dının kendi eli kendi zevkiyle 
ıüslediii bu oda ne güzel, 
ne ıtrlndt. Hiç defitmemitU 
de. . Hep o, hep o eski oday · 
dı. O, bu odayı çok sever dl., 

Çocukluiunun en tatla günle• 
rl ve heman büyOk bir kasımı 
burada; Beylerbeyi ' nln bu 
111sz ve sakin ıırtında, her 
tarafa hakim olan bu küçük 
köıkte ıeçmiıtl. Bu oda o
nun oda11ydı. Halasına ne zı:a. 
man gelse bu odada yat-rdı. 

Ozaman ensıtesi desaidı.Çocuk 
ları olmadıiı için, onu çok sever 
lerdi. Bilbaasa eofıteıi hiç ya. 
nından ayırmaz, daima onun• 
la meırul olurdu. O aeyfldı. 

M. Kemalpaşa 
Ha pi sa nesinde 
Bir vak'a 

Mustafa Kemalpaıa bapi
saneainde bir vaka olmuı ve 
iki kit iden b1ri ağır diğeri de 
hafif yaralanmııtır. Hapiıa· 
nede bulunan on yedi yaımdan 
Yusuf ile akranı livata mab. 
kumlarından lsmaili paylaıa
mamak yüzünden Keltaıh 
Hüseyin ile Makrı köyOnden 
katilden mahkum Nazif oilu 
Osman ve İnkaya köyOnden 
Mustafa; hapisane idareıinlo 

aldığı tedbirlere rağmen kav
ga etmlıler; Oç gün ıüren bu 
kavkanın sonunda Keltaılı 

Hüseyin, Osmanı göiıGnOn 
muhtelif yerlerinden bıçakla 

ağar surette yaralamıı ve 
Mustafayı da kolu ile ıol 

memesi üzerinden hafifçe ya
ralamııtır. 

Haplıane müdürü vak'aya 
yetiıerek Hüıeyinin elinde 
Bulunan bıçatı, koluna bir 
demir vurmak ıuretlle yere 
dürürmüt ve almııtır. 

Yarablar haatanemize gön· 
derilmtılerdir. 

Kamgarn fabri
kası müteahhidi 

Kamg:ırn fabrikasının mü
leahlıiıii ~elırimize gelmiştir. 
Fabrikanın yapılma~ma yapıl
masına hu günlerde haşlan. 

mak üzeredir. 

Maiyet memuru 
Hikmet ilçebay 
Oldu 

İlinıiz maiyet memurn 
Bay Hikmetin Maraş ilhayhğı· 
na tabi Elbistan ilçebaylığına 
tayin edildiğini iiğrcıırJik. ilir 
kaç güne kad:ır vazifesi başı· 
no hareket edecek olan Hik
mete yeni vazifesinde de. mu 
Y lffakıyeller temenni ederiz. 

Osmanh 
1 Bankasında 

Oımanb bankaıı ikinci dl· 
rektörlüiüne bay Ekrem tayin 
edilmlttlr. 

ğlni blı eden her çocuk gibi 
bin türlü naz yabar, akıl ve 
hayale gelmeı. 7aramazlıklarla 
onlara usandırmaktan ziyade 
bilakiı daha fazla kendisine 
ballardı. Onlarla beraber o
turmaktan bilyük bir. zevk 
duyar, burada kaldılı mild
detçe kendi evlerini hatırına 

bile ıettrmezdi. Babası, an
nesi onu almak içtn geldikle• 
ri zaman o beman kaçar, ve 
gitmek iıtemezdi. Hatta bir 
defasında zorla götürmOıler, 
o evde saatlerce ailamıı, ba· 
ğarmıı; nihayet gece olmasına 
rağmen tekrar halasına ıötür· 
meye mecbur olmuılardı. Bu 
güzel köy, bu tirin k6ık, a . 
deta onun hazinesi; bu mOlte • 
fil hala, bu ıen enfıte onun 
ruhuydu. Halaıını ve bilha11a 
entıteslni çok severdi. Gam. 
ıız, ıen bir bahriye kayma
kamı olan entıteıi anlattıiı 
tahaf tabaf maaal, hlklyeler· 

J _ &!UZ 

Ne Olursa: 1 
DUYGU 

Topluluk hayatına firenler 
her halde aralannda bir takım 
yasalar kurmak zorunda kalant
lardır . Düzenin yolunda aitmeai 
için de bu yasalarda aykırı rida
leri cezalandırıcı yasalar koymuı
lardır . Zamanla ya11UUD istekleri 
ruhlarda duyulmaya baılayınca ya
şama daha çok yoluna giımit , 
toplulutun zevki artmıfbr . lıte 
uyaalbk bu suretle meydana ıel
mittir • Bir yerde binlerce balkın 
yapmuı bu fÜD daima mümkün 
oluyor . Her kes ödevine diiıenleri 
yapmca meaele kalmaz • Her pye 
karşılık yapyıı dibeniai kontrol 
etmek İfİDİ üzerine alan kurullara 
ıelince bunlar ancak ıörebildilde· 
rini yoluna koyabilirler. Soyaal ol· 
mak isteyen adam İle bu dlftaa 
relen kontrol'la detil ' içten ıele• 
kontrol'ia yapmak ve bu •oıyete
ye böylece uymaktaki büyilk sev
ki duyar . 

Bir tekerci dükinmdaauus • 
Şekercinin taflarmı ve terazisini 
koydutu mermer bir t.ı vanlar • 
Bunun üıtGnde çok kirli bir pa
çavra var • Şekerci keatiti helva
lan hep elile alıyor, elile teruiye 
koyuyor , ayni elile ıramlan alıp 
veriyor, iti bittikten soma elini 
mermerin üatündeki kirli paçavra• 
ya temizliyor , biraz daha temiz 
görünmek için bu bez parçuile 
terazisini , mermer tqını battan 
başa ıiliyor. Ellerini ş6yle bir çır
pıştırdıktan sonra temiz bir halde 
yeni milfteriainiD emirleriai beldi· 
yor. Sizı 

- Şuradan 125 ıram badem 
tekeri veriniz l diyonunuz, o, he· 
men şeker kavanozuna açıyor, na• 
ııl temizlenditini ıördüjiinüz elini 
kavanoza daldırıyor, avuçlayarak 
çıkarıyor. Beyaz şekerlerin ibtillı
de parmak izlerioi ıörünee claya
uamıyorıunuz ve : 

-Yahu, imaf et ı ıunu elia· 
!e koyma .. 

Diyoraunuz • Şekerci kendiıl 
için çekilmez bir habrlatma olu 
bu sözler karş111nda : 

- Ne ıöyliyonwa 1 bizim sibi 
ıekerci bir tue daha g8ıterebi
lir miıia ? bizim belediyeden te
mizlik ıabadetnamemiz var ! .. 

Siz de bu phadetıwneli ıe• 
kerciye kızıyonunuz : 

- Çok ıüzel, ben şeker al
mıyorum . • Diyorsunuz ve çabuk
ça dıprı çakıyorsunuz •• 

T•miz oldujunu elindeki , .. 
hadetnameıinden anlayan bir kim· 
seye karşı bunu kontrol eden ne 
yapaan, o şekerleri yemek sorun· 
da olanlar iuaalar 11e yapsaa ? • 

Y uanm rahunu içimle du
yanlara acımak kifi ıelmiyor • 
Oolan her halde uyandırmak ve 
elindeki pbadetnamenin neye ya
radıfını anlatmak icabedlyor • 

Bu anlatma İfİDİ zaman ve o 
zamanın kültür dolu hayıb yapa· 
cakbr. 

Dagı 

le onu kendine adam akıllı 
bailamııtı. Bu aebeble onu 
buradan kimıe ayıramazdı. 
O artık onlann çocutu olmnt
tu. llk tahlilini burada 16r 
mGt, hatta relim yapma11, 
piyano çalmayı bile burada 
6frenmlıtt. BüyGdGkten, ba
baıının yanına geldikten ıoD• 
ra yi:ıe onları unutmada. Her 
hafta gelir, bir iki gece ka
hrdr. Ne zaman ııkılaa, keder 
ve 1elı içinde kalta keacllnt 
buraya atar, bu tirin yu~ada 

teselli bulur, ona 10D1uz bir 
ıevgl ile kollannı açan bu 
aevatli halanın, bu ten enlt
tenln mGıflk ı6zleriyle bGttla 
kederlerini unuturdu. lıte ba 
gün de yine ayal yeiı içinde 
olduiu halde, kalbinde fırtı
nalar koparan hicran Ye ke .. 
derleri teıkln etmek Ye unut
mak için kencllnl bara1a, ba 
pek seYdfil ıen )'UYafa atmat 

-Bitmedi-
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6 

Zehirli Gazlar Bahsi 

( 3. ünci bölge ) 

G~çen yazıdak• örnek de 
göıterir kt gazler kendilerini 
bilmiyen ve kendilerine kıır-
1' ıah11larım koruyamayanlar 
ü2erinde teıir yapabilir. De
mek oluyorki herkes gazleri 
iyi tanımağa ve bunların le· 
ıirlerinl jyf öğrenmeğe ve ko· 
runma vasıtalarını bilmeğe 
ve bunları tedarike mecbur
dur. Şu halde bize öğretir ki 
her keı gaz tehlikesine karıı 
evelden hazırlanacaktır. 

Saya-ıdefer Baıbakan İnö
nunun bir ıöylevile açılmıı 
olan ( Gaz Maskeleri) fab
rikaları bu hazırlıkların en 
baıında gelen ve yükıek var
hğın sevgili ulusumuza arma
ian ettiği endüstri evleridir 

Ônce de yazıldığı gibi 
benlliint bilen memleketlerde 
( Gaz Manevraları ) yapılarak 
halk bir gaz tehlikesi olunca 
ne ıuretle kendilerini koru
yacakları ameli bir ıektlde 

öirttllmektedir. Bundan bek
lenilen iyilikler; halkın gaz 
ve hava tehlikesine daha ev• 
Yelden alııtırıhp, düıünceleri
mizde ve tılerlmizde delerin· 
den çok teıir yapabilecek o· 
lan bu tehlikenin zuhurunda 
bilhassa karıııkhğa meydan 
vermemek ve her hangi bir 
yanhı hareketle insanları teh
likeye uğratmamaktır. 

Bugün hemen hemen her 
memlekette bir (Sivil gazden 
korunma kurumu ) vardır ve 
bunların ( üyeleri ) her gün 
çoğalmaktadır. İıte sayın O· 

kuyucular hiç kimse dııarıda 
kalmamak ıartile her keı bu 
tehlikeyi bilecek ve ona kar· 
ıı kendini korumayı öğrene

cek ve koruma vaıtalarını 

hazırlıyacakhr. 

Gazleri tanımak 
Gazleri yakından tanımak: 

Evc!li. bunları ayırmak ve 
her birinin haiz olduğu kud-

ret ve tesiri anlamakla olur. 
Gazler kullanıldığı maksada 
göre de ayrılır. Mesela bu 
gün sanayi aleminde, tıbbi 

sahada . . • . . ilah gibi. Fa
kat bizim bildirmek ve an
latmak istediğimiz gazler 
bunlar değildir. Biz isteriz ki 
yapacağımız ( ayırt ) ile gaz· 
leri yakından ve kolaylıkla 
tanıyalım ve bunlarla karıı

laıtığimızı hemen fark edelim. 
Bu da ancak gazlerin vücu
dumuza yaptığı tesirleri öğ
renmekle olabilir. İıte bizim 
de sayın halkımıza tanıtmak 
istediğimiz gazler bunlardır. 

1- Göz yaıı getirenler. 
2- Aksırtanlar. 

3 - Boğucular. 

4- Yakıcılar. 

·s- Öldürücüler. Sınıfına 
ayrılırlar. 

Bu beş ( Genel ayırma ) 
dır ki şimdi bunların içinde 
kokularile, renklerile, tesirle
r ile ad alarak ayrı ayrı mev
cut olan gazleri gözden geçi• 
relim. Fakat ıunu da önemle 
göz önünde tutalım ki yuka
rıda sınıfları ya zıh olanlar 
içerisinde mesala : boğucular 

içinde göz yaıı getirici gazler 
olduğu gibi göz yaşı getiren
ler arasında yakıcılar da var· 
dır· Bundan sonra tesirlerini 
öğreneceğimiz ve bazılarını 

az tehlikeli olarak göreceği

miz gazler ilk tesirlcrile yani 
bu göz yaıı getirici gazdir, 

bu insanı öldürmez ) düşün

cesile ona layık olduğu ehem 
mlyeti vermiyerek korunma 
itinde tedbirsizce hareket et· 
mek insanın hayatına mal 
olur.• Her ne olursa olsun bir 
yerde gaz olduğu anlatıldı mı 
onun en yüksek hakkı veri
lerek hayat korunacaktır. Bu
na çok dikkat edilmesini sa
yın okuyucular•mıza bir daha 
anlatmak isterim. 

- Arkası var -

...... ----------~----
Yazmacı kızı 

Suları boyuyorsun kız bu akıamda yine 
Bir atlas iıliyorsun sahilin mor rengine 
Sarı zeybeklerglbl dalgalar sahillere 
Diz vurarak koıuyor o benbeyaz köpükler 

Bu akıamı hüznünle neden inletlyorsun 
Neden bu bezler seni ve kalbini deyorsun 
Söyle bu kızıl renkler dudak boyasımıdır 
Yoksa •Önen akıamm hüzünlü yasımıdır? 

Elinde oynadığın o penbe beyaz bezler 
Ruhundaki isyanı hep akıammı temizler 
Hırak yazmalarını eğilrne artık suya 
Kulak verme hayatta o m<?t'um oğultuya 

Kız gel atıl suların zümrütlü mor eline 
Biraz nurlar serpilsin haliç sahillerine 
İpek sarı saçların enginlere uzansın 
Beyaz çehren akıamm baygınlığile yansın 

:.-*********=-*~ 
~ Gazetemiz ~ 
~ . HERGÜN ÇIKAR 1 * İlanla~nızı her rün çıkan ga- ~ 
~ zetenııze vermek kendi men- i 
1 faatınız icabıdı. ~ 
1. Sayıaı: 100 para ~ 

------------~ 

ŞÜKRÜ ATALAÇ 

Diş Tabibi 

Edip Rüşdü 

Pekkal 
yerli mürekkebi 

ıl 

Hakkın Se!;İ 
x::ı az 

Adiyö Suzon 
Yazan: Alfred de Musset 

Çeviren : H. R. Akyürek 

Ac\iyö Suzon, beni sekiz 
gün seven sarııın gülüm . En 
büyük aşıklar ekseriya dün-

yanın en kısa hazlarını doğu
ruyor. Seni terkettiğim anda 

serseri yıldızımın beni nerele
re sürükliyeceğini bilirmı idim? 
Bununla beraber gidiyorum 

küçüğüm. Daima koıa koıa, 

pek uzağa ve pek çabuk. 

Gidiyorum. Son opuşun 

ateşli dudağımın üzerinde ha· 
la yomyor. Ey ıhtiyatsız sev· 
gili, alnın kollarımın arasında 

dinlendi. Kalbimi duyuyormu 
sun? Nf! kadar çarpıyor? Se
ninki ne kadar neş'e ile vu· 

ru:rordu. Bununla beraber gi· 

diyorum küçüğüm. Daima se· 

ni severek, pek uzağa ve pek 
çabulc. Paf! Bu hazırlanan a

tım. Ey elimi güzel kokulara 

boğan fena başmı yo\da be
raber götüremediğim çocuk! 
Mürain, kaçarken peri gibi 

gülümseyoısun. Bununla be. 
raber gidiyorum küçük. Hep 
gülerek, pek uzağa ve pek 
çabuk. 

Tatlı vedalarında ne ka• 
dar elem ve letafet var ey 
hoı çocuk. Kalbin göılerinde 

bulunduğu zaman göz yn§lıı

rına kadar her §CY beni sar· 
ho§ ediyor. Bakıııo yaıameğa 

davet ediyor : Ölürken de le
selli edecek. Bununla beraber 

gidiyorum küçük" Hep ağlaya· 
rak, pek uzağa ve pek çabuk. 

Eğer beni unutursan Suı..on 
aşkımız bir an daha sursun. 
Onu solmuf bir çiçek buketi 
gibi latif göğsünde gizle! A
diyo: Saadet yuvada kalıyor. 

Hatıra benimle beraber gldi. 
yor. Onu götüreceğim. Daima 
senin, pek uzağa ve pek ça· 

buk. 
" Nouvelles pocsies,, den 

Uray 
kurultayında 

Edip Rüşdünün 
Şarbaydan 
sordukları 

Dünkü sayıdan mabad 

Ru sırada Yar Şarbay 

Zehra Budunç söz almıı; ü
yeden Edip Rüıdüya hitaben 

demiıtirki: 

- "Cumhuriyet bayramı 
günü yapılan proğramda ço
cuk bahçesile daha bazı yeni 

müesseselerin açılma töreni 
y~pılacağına dair kayıt vardı. 
Ve bu kayıt açık bir davet 
mahiyetinde idi. Bunun için 
ayrıca davetiye göndermek 
lüzumunu duymadık . ,, 

Bundan sonra Cemil Öz 
tekrar söz almıı ve mıntaka 

meselesi etrafında tatminkar 
izahatta bulunmuıtur. Müte· 

akıben Uray sürel encüme· 
ninin seçim itini son toplan· 
tıda yapılması kararlaşmış 

ve yıllık raporun bazı kısım

ları okunduktan sonra celse
ye son verllmtıtir. 

İkinci toplantı Cuma gü
nü öğleden sonra yakılacak
lar, 

_ w=waı 

Türk mucizesi 
- Birinci sahifeden devam 

yada bütüa Türkleri nihai ve 
tam erginliğe götüren ve bir 
harikaya benzeyen bu zaferin 
elde edilmesinde , yalmz iki 

hadiı;enin yardımı dokunmuı
tur . Bunların birincisi Rusya 
Çarlığının yıkılması, diğeri de 
Avrupa devletlerinin bütün 
Jünya üzerindeki hakimiyet . 
lerinin!so:ıa ermesidir. Mustafa 
Kamal muzafferiyetio ancak 
Türklerin dünya ve hayat le· 
lakkiıerinin esaslı bir surette 
değişmesile mümkün olacağını 
anlıyarak ulusunun zinde ve 
zeka ruhunu büyük bir imti
hana çekmjf ve tıte bunun 
için adım adım ilerlemeğe 

mecbur olmu§lur. 

Ulusal iradenin doğuşun· 

dan sonra, diğer memleket
lerle aynı seviyeye ·yükselmek 
onlarla münasebetlere gmş

mek için teknik yardımcı un
surların elde edilmesi lazım 

geliyordu. Bunun içinde Batı 

kültüründen istifade _tmek 
halkı bu yeni dünyaya sok• 
mak icabediyordu. Bu hadise 
bize farklı zekasının yenilik
leri ne kadnr kolaylıkla ka
bul ettiğini gösterir. Eski si

yasal, sosyal ve ekonomik e
saslardan ayrılarak yenilerinin 
çabucak kabülü, ancak şarklı 
nın insanlar tarafından vücu
de getirilen ıekıllere kc..rıı 

duyduğu biğanelikle izah olu~ 
nabilir. İıte bu yeni devletin 
evriminin bizce anlaıılmıyan 

tarafı da bu piskolojik husu
siyettir. Türkler, Ermeni ve 
Rumların gitmesiylfl açılan 

sosyal boşluğu kapatmak, ban 
kacı, tüccar olmak, küçük ve 
büyük sanayi ile metgul ol
mak, münakale itlerini ele 
almak zorunda kuldılar. Yani 
eski göçebeler yerleıti. 

Türkler tarafından kurulan 
ilk §ehir olan Ankara bunun 

bir ııembolidir. Yakın ıarkta 

ve Asyanın içlerinde harabe 
halinde yü2lerce §ehir vardır. 
Bükreıten ve Moskovadau ta 
Tokyo'ya kadar hiç bir ıehir 
yüz yıldan d:.ha eski değildir. 
Ankarnnın merkez olarak 
seçilmesinin sebebi, onun ulu
sal hareketin be§iği olması 

ve strat~jik bakımdan daha 
önemli adedilmesindedir. Bu· 
rası aynı zamanda bir çok te
cim l ollannm birleştiği bir 
noktadır. Falce.t sıtmalı susuz 
~e ekonomik bakımdan değer 
siz olan bu mevkiin baıkn bir 
meziyeti yoktur. 

Altı yüz yıldan beri bütün 
Ana.doluda vücude getirilemi· 
yen medeni eserler, büyük 
zahmetler ve fedakarlıklarla 

bir kaç yıl içinde Ankarada 
meydana getirildf, halk ani 
surette ve adeta cehirle Gar
bin kü!tür çerçivcsi içine so
kuldu. Eski, Şarkı hatırlatan 

her ıey yok oldu. Yeni b jna
lar yeni go yelere uyduruldu. 
Fes ve sarık kanun kuvetilf", 
kadınların çnrt:ıf ı da umumi
yetle kendilerinin isteğile kal 
duıldı. Yeni kanunu medeni 
Avrupa devletlerinden alındı. 
Arap harflerin yerine lalin 
harfleri getirildi, şimdi de -
biraz zoraki olmkla beraber -
zeni devletin ideal 
teıktl etmek üzere 
incelenmif bir dil 
bir tarih ve anane 

esaslarını 

temiz ve 
ve ulusal 
meydana 

Yeni ve Kolay 
Yemek Yapınız 
"H ors-d' oeuvre,, 

Mayonezli 
Domates 

Ölçüleri : 

1 kilo domates (hepıi ay• 
ni büyüklükte) 

3 tane yumurta 
125 gram sardalya 
1 desilitre sirke (sardalya-

yı yıkamak için) 

l*I 
2 yumurta sarısı 
3 desilitre zeytiny"~ 
2-3 kaıık sirke 

Y a~ılışı : 

Yumurtalar yıkanır, kay_ 
nnr ıuya atılıp 10 dakika ka
dar haılanır. Sonra sovuk su
dan geçirilir, kabukları ıoyu
yulur -tavla zarı biçiminde
küçük küçük doğranır. Sar. 
dalye ayıklanır sirke ile yıka. 
nır, oda küçük parçalara ay. 
rıhr. Mayonez hazırlanır öte 
tarafta domatesler yıkanır 
sivri uçlu bıçakla ortaları oyu 
lur (dolmalık kadar fazla 0 _ 

yulmıyacak, ağızları on ku
ruşluk geni§liğinde olacaktır.) 
sonra tuzlanır. Yumurta ve 
sardalyeler, mayonezle içleri· 
ne doldurulur. Tckr.r teker 
küçük salata tabaklarına alı. 
nı:-. Etrafları gene mayonezle 
süslenir. 

Mayonezin yapılışı : 

İki yumurta sarıaı çukur 
bir tabak içine konur. Tuz 
biber ekilir çatalla yuvarlak 
olarak hep bir yana durma· 
dan karııtırıhr ve azar azar 
zeytinyağ damlatılır. Çok ko
yu bir ıekilde kabardıktan 
sonrıı ıirkede damlatmıya baı 
lanır ve bu tarzda zeytinyağ 
ve sirkenin hepsi yedirilir. 
Eyi bir mayonez hazırlaya 
bilmek icin ıu noktalara dik
kat etmek lazımdır. 

1- Yumurta aarıamı sıcak. 
ta tutmayıp aerin bt r yerde 
çarpmalı. 

2-Zeytinyai ve sirkeyi 
birden dökmeyip yavaı yavaı 
damlatmalı. 

3 - Kışın fazla soğuk zey
tinyağ kullanmamalı. 

4-Yazın sıcakta icabeder 
se buz üzerinde çalıımah. 

istenirse mayoneze biraz 
hardal yahut sirke yerine li
monda konulabilir. 

HAYRİYE 

getirmekle uğraşılıyor. Halkın 
eği timi için bütüu kuvvetler 
aarfedildi ve ilk, orta ve yük
sek akullar tesis olundu. İsla
miyet dinsel (autonomie) kay. 
betti, kim bilir belkide günün 
birinde Türkiyede bir dinsel 
merkez vücude gelecektir. 
Türkiye hükümeti, harita Ü· 

zerinde çok önemli bir mev• 
kie sahip olduğu ve Asya ile 
Avrupa arasında bir köprü 
vazifesini gördüğü için daima 
Kuzeyden, Batıdan ve Doğu

dan gelen cereyanların tesiri
ne maruz ~almıştır. Bu du
rum, ileride de değişmiyece
ğine göre Gazi - yeni adıyla 
Atatürk - tabii bir kal'a O• 

lan Türkiyenin ileride Pana. 
sia hareketinin Batı kolu sıf a 
tile kar~ılaşacağı büyük ödev· 
bnıarabilmesi için, kuvvetli 
bir orduya sahih olmasın,., 
aayret ediyor. 



2 
Sahife~ 

Bursa Tecim ve Endüstri odas 
Sicilli Ticaret memurluğ·undan: 
Ticaret sicil numarası 1242 
Ticaret ünvanı : Osmanlı bankası Bursa ŞU· 

besi iinv2nı altında Banka muamelat üzerine iş yapan 
yukarıda Ticaret sicil numarası yHzıh Anonim şirketin 
bu kere odamıza verdiği aşağıda sureti yazılı imza sirkü· 
terinin siciline kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 

Osmanlı Bankası Bursa Şubesi namına imza atmağa 
mezun memurlar. 

Aşagıdaki imzalar Borsa Şubesi için cari banka muame
leleri hakkınd muteberdir. 

A: sınıfı 

Müdür 
Bay Mehmet Şehri Bülkat 
bu suretie imza atacaktır. 

İkinci müdür vazifesini göre murakıp. 
Bay Kamil Ekrem Alppay 
bu suretle imza atacaktır. 

B. sınıfı: 
Muhasip 

Bay Ahmet Eker 
bu suretle imza edecektir. 
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Bursa ili kültür direktörlüğünden: 
Orta okulJar pansiyonuna erzak ihalesi 

1?>-11-935 cuma günü saat 15 de yapılacağın
dan Lteyenlerin vilayet encümenine müracaat 
etmeleri 

Bursa Posta Telgraf ve Telef on 
başmüdürlüğünden: 

Nevi l\1 uhaınmen bedeli Muvakkat 
beher kilosu ten1inat 

Kuru meşe o. 30000 1 2:!,5 
n Gürgen o. 10000 1 7,5 
Posta ve Telgraf ve Telef on İdaresi için )'U· 

karıda yazılı iki kalen1 odun şartname;i muci
bince açık eksiltmeye konulmuştur- Eksiltme 
i - ı J -H35 den 22- 11-93?5 cuma gününe kadar 
devam edecektir. İstekliler tarafından verilen 
bedel tam değer görülürse ayni gün saat 17 de 
P, T. T. Başmüdürlük dairesindeki eksiltme ko. 
misyonunca ihalesi yapılacakt1r. İstekliler te
minatlarını Başmüdürlük veya merkez posta 
kasalarına )'atırabiJirler. Şartnameyi görn1ek 
istevenlerin basn1üdürlü kalemine müracaat et-

~ . 
meleri i1an oJurıur. 7 - 1O-13-1 G 

Bursa Kültür direktörlüğünden 
Eksiltmeye konulan iş : Bursa sanat okulun

da dershane binasının kalölüf er tesisatı tahmi

ni bedel (794) lira (76) kuruş 
Bu işe bağlı evrak : keşif hane ,fenni Şartnanıe 

nafia şaraiti umumiyesi plan eksiltme kaimesi 
Yukarda yazılı kalölüfer tesisatı 29-10-935 gü 
nünden baslamak üzre on beş gün müddetle açık 

eksiltmeye konulmuştur . 
§ 

ihale 12- 1 t - 935 sah günü saat 15 te kültür di
rektörlügünde yapılacaktır . isteklilerin ) üzde 
yedibucuk tenıinatlariy1e kültür direktör1üğün
deki koınsiyona daha fazla malümat almak iste
yenler her gün okul yönetkesine baş vurmaları 
ilan olunur · 29-1-4-i 

Bursa Tapusundan: 
Bursanın mera yeri ruev 

kiinde doğdusu balıklı yoJu 
batısı tekaüt Mustafa karısı 
Hatice kuzeye alaiyeli Ha· 
san bahçesi ve süprüntülük 
güneyi mahmudiye caddesi . 
le çevrili 2297 metro bahçe 
273 tarihli evkaf kaydı mu· 
cibince sinanbey vakfından 
!careteynli olarak İbrahim 
lbrahio1 oğlu emanetçı Ah· . .. 

ğından bahsile intilcali ta
lep edilmiş ve vergicede 
kaydı bulunmadığı gibi ta
pu kaydıda bu1unamanıış ol 
duğundan tasarrufnnun tah
kiki icin 18 - 11-935 giinü· 
ne müsadif pazartesi günü 
mahallinde tahkikat yapıla· 
cağından bu bahçede ataka 
sı olanlar var ise tarihiilan 
dan itibaren on gün zarfın· 
da ellerindeki belgeler ile 
beraber ta u idaresine ve 

Hakkın Sesi 

ç kiş öğrenmek 
yenlere 

Ankarada ültürbakanlığının resmiyetini haiz 
inkılap biçki yurdundan mezun 

il 

1 an 
Setbaşında Şafak oteli karşısında Hoca Ali so

kağı başında No. 2 de 

( ze .. çki yurdu ) aç~ıştır 
Kısa bir zamanda en modrn usullerle bicki ve 

• 
dik ·şi öğrenebileceksiniz. 

Ayrıca ) Alınmaktadır. • ar 
Yu da girmek isteyenlerin kayıtlarına devam 
olunuyor. aydolunn1ak isteyenler pazardan 

mada her giin yurt adresine müracaat 
edebilirleı~. 

T ·· rkiye ·İş Bankası 
,..-:: 

' lira kıymeti muhammineli 
ve ikt buçuk metre murab· 
bamda köşede saraf dükka· 
nm tamamı tarihi ilandan 
itibaren 30 gün müddetle 
açık arttırmaya çıkarıldıgm 
dan taliplerin kıymeti mu· 
hamminelerinin yüzde 7 5 
ğu nispetinde pey nkçalarie 
beraber bursa sulh hukuk 
!'"ahkemesine gelmeleri ve 
ıhale ı ı - 12- 935 gününe 
rastlıyan çarşamba günü sa -
at 15 de bursa sulh hukuk 
odasında yapılacağından ta· 
tiplerin o gün mezkür mah
kemede hazır bulunmal~rı 
ve şartnameleri tarihi ilAn
cıan itib~ren herkese açık 
bulundugu ve mezkur günde 
arttırma bedelleri gayrimen 
kullerin muhammen kıymet 
lerinin yüzde 75 şini bul -

~/ 
\ 

• 

iş ankası: 
ambara ikramiyelerini 10 bin

liradan 20,000 liraya çıkararak 
bir misli daha arttırdı ••• 

madığı takdirde son arttı· 
ranlarm teahhütleri baki 
kalmak üzere arttırmanın 
on beş gün daha temdit ile 
27 - 12- 935 gününe rastla· 
yau cuma günü ayni saatta 
gayri menkullerin en çok 
arttırana ihaleleri icra kılı . 
nacağı ve itirazı olanlarm 
20 gün içinde evrakı müs
bite ile bildirmeleri ve aksi 
surette satış bedeli paylnş· 

Bursa Sulh Hukuk 
Mahkemesinden 

935-46 Bursada Hacılar ma 
hallesinde ölen arnavut Emi· 
n mirasıcıJarına ait olup Ta· 
ksimi gabil olmadığından sa· 
tılarak bedellerinin hise
darlerın hisseleri nisbetinde 
hissedarlara paytaştırııma· 
sına - 13- 3-935 gün ve 
935-91 ı sayılı Hamla ka
rar verilen Bursada uzun 
çarşıda saman pazarında sa
ğı abdullah solu süJükü za· 
de hakkı veresesi arkası ko-
za hanı önü uzun çarşı ca
ddesiyle mahdut cedit 39 
atik 34 numaralı kflrgir ha
rameyn gediklerinden sene· 
vi binde yüz para icareli 
ve (2000) lira kiymeti mu
hammineli yirmi beş metro 
murabbaında bir bap bezzaz 
gediginin temamı ve yine 
uzun r ıda sa"' ı 455 ada-

ı 7 parsel eter önü uzun ça· 
rşı ile mahdut zemini koca 
efendi ve orman gazi vak
fından gediği karameyen ge· 
diklerinden (2200) lira kiy· 
metı muhammileni 18 met· 
ro murabbamda bir bap be
zzaz gedik ve zemininin te· 

mamı ve yine uzun çarşıda masından geri kalacakları 
demir kapu ağzında 63 ka- ve belediyeye ait dellaliye 
pu numaralı sağı sahıbi se· rusumu ile ihale karar pul· 
nedin 65 kapu numaralı dü. tarı ve teskere ve ferağ 
kkanı ve bazen semerci harcı alıcıya ait olacağı 
Mahmut ve hafız Münir ve- ilan olnnur. § 
resesi dükkanları solu Fat· 935- 3136 Bursada Yeşil 
ma arkası Halit ve hisse- mahallesinde 53 numaralı 
darları dükkanları önü de evde oturmakta ıken 4-11 
mir kapı caddesiyle mahdut 935 günü ölen Memduh Tur· 
2200 lira kıymeti muham- gut ve karısı Fikretin kü
meneli 16 metro murabba- çük cocuktarı 933 doğumlu 
mda def'a bir bap bezzaz Nafia Bilge ve 934 doğumlu 
zemin ve gediğinin tamamı I Şevket Alp arslanın velile
ve yine uzun çarşıda demir ri olmadığından tesviyei u· 
kapı ağzında 65 kapı no. ıu murlarına husumete ve da
sağı uzun çarşı caddesi so- vaya şamil olmak üzere ana 
ıu sahibi senedin 63 no. ıu babaları Bursa Asliye ikl11-


