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YENİ 
YILA GİRERKEN .. 

_,.-
Büyük ülkü yolunda dev 

adımlarıyle yürüyen ulusumu· 
za yeni yıh kutlularken ulu 
önderimiz başta olmak üzere 
bütün Türk ulusuna sağlık ve 
her alanda batarılnr dileriz. 
Ben huraf alara inanmamakla 
beraber Sala gününü sevmem. 
Çünkü ten tess.düflerle haya. 
tımın en büyük acıların Sah 
günlerind~ duydum. Hatta 
geçen yılın Salıdan baılamas1 
dolayısile arkada§larla görü. 
türken bu yılın acun için 
korku olduğunu ıöyleye fllka· 

laımııtak. 
Gerçek o yıl İtalya-Habeı 

davası baıladı v~ Dünya sul
hünü tehlikeye koydu. Mede
ni dünyan n medeni? .. Çocuk· 
ları (bizce temiz) vahıt de
dikleri zavallı bir ulusa ıal
dırmak için Afrika'J& giden 
askerlerin silahlarına çiçek 

taktılar. 
Biz hiç bir vakıt soysalhk 

arneii sandıiımız bata uluıla
r1nın bu vekilde hareketlerini 
aoyıallık bakımından hoı gö
remeyiz. Meler ıoynllık ıart. 
ları araınJda zayıflara saldır
mak kGçüklerl ezmek umdesl 

de varm11 •.• 
Her ne ise, biz diplomat 

olmadığımız için bu büyük 
itlerin ekıtlrlertnt görOp ıOH
cek deiilız. M&kudımız yeni 
yıla girerken yurt ve ulusu
muz f çin faydalı olduğuna 

lnamhfımız ıeyleri dilemektir. 
Halkevlertntn ülkü yolunda 
yüklendikleri önemli ödevle· 
rinden biri de köylüleri uyan· 
dır.mak, yarın köylerden do 
ğacak günE-şin ıııklarını haz1r• 
lamaktır. 

Birkaç ay önce köylere 
rad) o ahnacağmı ve hatta bu 
radyolardan gümrilk resmi 
alınmaması için kamutaydn 
görütüldüf(inü gazetelerde 
okuduğıJm vakıt ndcnd"r 
ıe vinmiıUm ... 

Ancak gönül istiyor ki hu 
verimli ff tez günde o!ıun. 
Çünkü; köylerde öyle kart
lantnıt baykuılal' vardır ki : 

vücutları yıprandığı halde 
dilleri hala ltliyor ve ç~vre. 

lerlnde sinsi ıinsi zehir aaç. 
maktan gert kalmıyorlar. 

lıte bu baykuı ıeslerinl 
gerekli öğiitlerl~ susturmak 
radyoların önemi vardır. Yal· 
ntz be'r ilin ıoysal ve ekono· 
mtk durumları birbirine ben
zemedlii için Bursa gibi ka· 
labalık iller.de küçük radyo 
latasyonları kurmak ve bu 
kuzeyde belli batlı bir prog· 
ramla fıe baılamak gerektir. 

Ôyle umuyoruz ki: İlimi
zin ıerçek ihtiyaçlarını kavra
mıı arkadaıtarın çahımalarile 

az zamanda de§erll ıonuçlar 

aloaacakllr. 
Köylere gazete, kitap gt · 

diyor. Fakat okuma oda~n 

olmadıiı icin köylü bunlr.rı 

okuyamıyor. Muhtarların o· 
dalarında toılanıp duruyor. 

Sahibive umumi Neşriyat müdürü 

Derviş I!desen 
Ba .. ıldığı yer: Bursa Bizim Ba1Jmfıvİ 

,.f anesi 60 Para 
[İlinlardan mesuliyet kabul edilmez) 

( HERGÜN ) Borsada çıkar, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 518 

Kış olimpiyatlarına hazırlık .. 
Uludağda olimpiyatlara 

gideceklerin seçimi 
--~..,~.:>----

Bu kış Almanyada yapı

lacak kıt olimpiyatlarına itti· 

rak için bir müddettenberi 
Uludağda baılamıı olan f aa
}Jyet sona ermektedir . Anka· 

r Yüksek Ziraat Enstitüsü 
beden terbiyesi muallimi Her 
Ridelin muallimliği altında 

kurulmuı olan kampa Bursa 

daicılık kulübünden Saim nJ. 
tıok, Musa Ataı ve Nusret; 
İstanbul dağcılık kulübünden 
Ekrem Rıza, Vedat Ubul ve 
Hikmet Ankaradan Rcfat, 
Mustafa , Hüseyin ve İsmail 
ittirak etmiılerdir . Kamp it
lerine dağcılık federasyonu 

genel sekreteri il yasla Buraıı 
dağcılık kulübil başkanı Saim 
Altıok nezaret etmektedirler . 

C. H. Partisi genel mer
kezince bu yıl Almanyada 
yapılacak arsıulusal kıt olim· 
pıyatlarına ilk defa olarak 

iştirakimize karar verilmlı 

olduğundan İstanbul , Bursa 
ve Ankara dağcılık kulüplerin

den seçilecek birer , Yüksek 
Ziraat Enstltusündeo de bet 
kayakçı muallim Her Ridel 
ve genel sekreter İlyasla bir· 
liktc Türk Et ·ni teıkil ederek 
Almanya~a gônderilecelderdir. 

( Arda hinci yüzde ) 

------------------..-.----------~--..-,,,-==~ ~ 
Uludağdan inen 
sporcular 

Evvelki gece ve dün Ulu
daidan bir kaç kafile ıehre 

inmtıtir . Bunlardan bir k11-
mı Ankaraya bir kısmı da 
İıtanbula dönmüılerdlr • 

Bu kııflleleı· arasında Üni· 

Bir çeşmeciye işten 
el çektirildi 

Çekirge mıntakasında ça
lııan Uray Çf'fmecisl Müminin 
o civar halkından Belediye 
hesabına tamir ücretı) namı 
altında para aldığı zabıtaca 

versite profaıörleri Galataaa
ı ray ltıeıl tklncl müdürü albl 
• 

tespit edilm;~tlr. Bu huıutla 
yapılan 7.abat varakasını ince· 
llyen encümen çeımecl Mü
minin derhal fıten el çektt· 
r;lme11lni ve a) r.ca kanuni 
takibe.ta çarptırılmasını karar 
altına almııtır. 

1 
bazı ecnebiler de vardır • Ev. 
velkl gec,.kl k&file ile arka
daıımız Musa Ataş da şehre 
dönmüıtür • Kulüp baıkanı 
Saim Altıok la dün gdmlıtır. 

Bayram yerinde 
bir yankesicilik 

Kavaklı mahallesinden 
Ramazan kızı 13 yaşında Se· 
lime bayram güniı pınarba-

ıındaki bayram yerinde salın· 

caklara bindiğf sırada kan
berler mahallesindeııSl\dık ka· 
rısı Sah ile kızı Fatma. y:ı· 

nına sokularak Selimenfn 
cebinden para çantasını çal· 
mak istemlılerdir . Satı ile 
kızı Fatma o sırada yakalan· 
mıılal'dır . 

Yangın 
Fevzi Çakmak caddesinde 

201- J numaralı dükkanda 
satıcılık yapan Süleyman oğ· 

lu Kizımm gündüzden yanan 
ocağının kurumlarından ateı 

çıkmıı ise<le derhal İtfaiyemiz 

yctitmit ve ateti söndürmü§
tür . 

Okuma odaları köy okul
ları kadar önemlidir. Köylü 
çocukların okuduklarını unut. 

mamaları, okuma kıvancını 

tadarak onları genç yaıta 
köy kahvelerinden kurtarmak 1 
için okuma odaları gerektir. 
Birçok köylerde bu odalar 
için köy bütçelerine para 
konduğu halde henüz hiç bir 

köyde okuma odası açıldığını 
tıitmedim. Şu halde madem 
ki köylü okuyamıyor. Biç 

olmazsa ona dinlemek fırsa
tını vererek bilgilerini arttıra· 

j lım ve bu yıl atncağımız to· 
( humlerını ürünlerini gelecek 
c yılın baııcda doya doya 
j tadalım. KÔYLO 

Mudanya kulübü 
açıldı 

Mudanya (Ô:ıel)- İlçemiz 
merl:ezinde Mudanya adıylo. 

bir kulüp açılmıştır. Evvelki 
gün kulüp üyeleri yaptığı bir 
toplantıda kulübün baı kanlı

ğına Müddeiumumi Bay Meh
met Aliyi ıeçmiılerdir. 

Mudanyada ba;o 
Mudanya (Özel)- Akıam 

Holkevinin içtimaı ya,.dım 

kolu tarafından fakir çocuk· 
lar menfaatınn Parti binasın
da bir B lo verilecektir. 

Yangın baş angmcu 
Dün akşam saat clört sı· 

ralarında Pirinç hanı önünde· 
ki Sıitçü Kazımın dültliiı.nında 

yangın çıkmışsa dA yetfıen 

İtfaiye taratından derhal 
söndürülmüştür. 

Büyük arahk so
kağı yürüyor mu? 

Setba11nda bü7ük aralık 
sokağındaki bazı hane· 
lerin toprak kayması yüzün
den büyük bir tehiilce geçtr

mekte olduğu haber verili~or. 
Evvelce de ayni mevkide bu· 
lunan birkaç ev bu yüzden 
Belediyece yılıtırılm ıtı . Bize 
anlattıklarına bakılacak olursa 
kayma tehlikesinin eın ziyade 

yağmurun getirdiği sulardan 
ileri geldiği anlaşılmaktitdır . 
Belediyemiz, on onbeı metre 
kadar uzunluğu olen bu soka. 
ğa adi kaldırım döıeyecek 
olursa vukuu melhuz tehllke
nin bu gün için bir parça 
önüne geçmio olabileceği o 
civar ıaktnleri tarafından 

söylenmektedir • 

Habeş imparatoru 
Habeş-ltalyan harbinin filen 
başlamış olduğunu söyliyor .. 

Ankara 31 (A. A.)- Royter ajanıı imparatorun muhaıa· 
malara başlamasını Habeı ordusuna emrettiğini ve bu suretle 
İtalyan - Habeı harbi filen baılamıı oldufunu bildirmektedir. 

ltalyan uçal<lar. lsveç kızıl haç 
seyyar heyetini bombalamışlar •• 

Ankara 31 (A A.)- lsveç kızılhaç seyyar heyetinin İtalyan 
uçakları tarafından bombardıman edildiği ve çok milhlm 
hasarlara uğratıldığı Adlıababa'dan bildiriliyor. 

lngiliz kuvvetleri tarafından 
sevkulceyşte tahkimat yapılıyor •. 

Ankara 31 1(A. A.)- Mısırdaki İngliz kuvvetleri için mühim 
mikdarda ıilah ve cephane getirilmekte ve sevkolcen mınta
kalalarını tahkim edilmekte ve (600) ingliz uçafının çalde 
harbe amade bir halde bulunmakta olduğu Kahireden bildiriliyor 

ltalyanlar on iki adada 
tahkimat yapıyorlar .. 

Ankara 31 (A. A.)- Deyli Telgraf aazeteaine Attna'dan 
blldirildf~ine göre İtaiyanlar 12 adadn lngilizlerin Mısırdaki 
garnizonuna mukabil tahkfmen 50,000 asker topladıklarını Ye 
adalar ıularında 4 Zırhlı (17) Torpito muhribi (12) Denizaltı 
gemisi ve (250) uçak bulundurduklarını söylemlıtir. 

iç bakanımızın teşekkürleri .. 
_.....,..e_ 

Ankara 31 (A. A.)- iç bakanı 22 vilayete ve 32 kaaa 
mer!<ezinde uçak hücumlarına karıı yapılan ııık söndürme 
denemelerine karıı halkın ve matbuatın aösterdtklerl yakın 

ve içlen alakaya teşekkür etmektedir. 

Yeni Yıl ve Balo •• 
---caQ .. ~n---

Bayramdan sônra geçen 
iki tatil gününü yeni yıl f çin 
hazırlıkla geçiren 1 Bursalılar 
dün akp.mdan itibaren sokak· 
la'l'l doldurmuşlardı. Birçok 
yerlerde toplantılar, eğlence· 

ler hazırlanmıştı. Kalabalığın 

en çok göze çarpan tarafı 
piyango bayilerinin önleri idi. 
S!nemaJnr, tiyatro ve." diğer 
eğlence yerleri de hemen 
hınca hmç dolmuıtu. Bazı 

evlerde hususi toplantılar ve 
eğlenc~ler de yapılıyordu. 

Halk büyük bir neşe içinde 
idi. 

Havanın müsait oluıu 

bu kalabalığın sokakları dol· 
dcrmasına imkan vermittl . 

Malülier balosu 
Dün gece Uray salonun

da harp malülleri menfaatına 
it bayın: ı ı Şefik Soyerin hi. 
mayesinde bir balo verilmiı~ 
tir . Bu balo çok güzel ve 
k:ılabalık olmuıtur . 

İstanbul Haydar paşa Lf. 
sesi talebesinden mürekkep 
bir zeybek gurubu baloya ay
rı bir manzara verm1ı ve bu 
gurup birkaç defa zeybek 
oyununu tekrar etmlıtir . 

Bazı aileler gece yarısın· 
dan ıonra baloya gelmitler
dlr . 

Gece yanıı yeni yıla 
glrlı elektriklerin kaM btr tan. 
dürülütü ile kutlulanllMthr • 

Caz bu 11rada bütDn 
gııyretile baloya bir hız Ye 

ahenk vermiıtir. 
Balo sabaha kadar neıe 

içinde devam etmiı ve Mlo
nu dolduran çiftler m4tema
diyen danı etmiılerdtr . 

Muhtelif danı m6ı.ba

kaları da yapılmııhr . 
Bu meynnda tango ve 

vals müsabakaları fazla rai
bet görmüıtür . 

TAM ŞAKA 

Bir l~ekor .. 
Bir gün K. Amca lstaa

buldan g~len iki arkadaıile 
konuf uyorda blrlsi sordu : 

- Haogl yönde oturuyor• 
sun, K. Amca. 

-Maksemde .• 
Öteki düıündü bizim ar. 

kadaı " Makaim ,, i Makıem 
diyor galiba dedi ve ilave et. 
ti K. Amcaya : 

-O halde ıen rekor la
rıyortiun .. 

-Ne rekoru. 
-Ne rekoru olacak Mak 

sime her halde tayyare ile gl· 
dip geliyorsun . Buraadan la 
tıınbula sabah ak .. m. ıttmek 
bir me11lecltr. GGliltUller • 



r 

Ankara gücünden Reıat. 
mıolardır • 

İoff maçlarile kayakçılı
ğın teknik müsabakası olan 
( Slalom ) da en güzel dört 
sporcu muvaffak olmaktadır • 
bunlar Yüksek Ziraat Enııtl
tüıünden Olgartla Nazım , 
Bursadan Musa Ataı , Anka
radan Reoattır • İıtanbuldan 
Ekremle Yükıek Ziraattan 
Mahmut ve Sadri de muvaf
fak olmaktadırlar . 

Ayrıca iki Türk subayı da 
bu müsabakalara lttirak et
mekte v~ muvaffak olmak. 
tadırlar . ) 

HAKKIN SESİ : isuhbn
ratımıza nozaran : Alman
Y dnki olimpiyatlera bir egip 

önderme liğmıiz ; bu ıpo de. 
ar ı uluıal bir derece almnk· 
tan ziyade bu spora yerat 

baıladı ımızı dünyaya ta.nıl• 

maya nı tuf tur • 

me ı~ 
[KARABONCUKJ 

asuhpaşa Hamamı 
sokagı No. 15 

Her ti.ırlit bnstalıkl r mun} ene 
ve tedavi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 
Sayın holimizc bir hızaıet 
olmak üzere p z rte i ve 
peıembe gurılcri munyt"

ne ucrc 1 

di 

sehiminin mu 
936 tarihine kadar bir ay 
müddeı İ\ i1de pazarllkla 
satılıktır. Muhammen bede
li 45000 liradır istekliler, 
bütiin şrtları anlamak için 
her iş saatrnda Uray mu· 
hasebesine ve Pazartesi ve
ya Perşenbe günleri saat 15 
te 337 ,s liralık muvakkat 
teminat muakbıızu veya ban· 
ka maktubu ile Uray Ko
mi.,yonuna gelsinler. 

1-1 
§ 

İstiklal caddesinde Ar
pacı Hüseyin evi ile Rem
ziyeye ait arsa vanındaki 

42 M2. yer, 31.1.935 tarihine 
kadar bir ay içirıde pazar· 
lıkla ~ahhkdır. Beher mew 
tro muraob ının muhamme
nl 5 Jıradır. İstek1iler, bÜ· 
tün şaı tları anlamak ıçin 

her iş saatında Uray mu· 
hasebesine ve pazerte i ve· 
ya perşenbe günleri saat 1 

15 te 16 liralık muvaltkat 
t_eminat makbuzu veya ba
nka mektubu ile Uray Ko· 
msiJ onuna gelsinler. 1- ı 

§ 
2o OoO kilo yulaf, Uray 

temizlik hayvanları için açık 
eksiltmeye konularak tis 
te_rr~E. i 9-1-936 perşeobe 
gur.u sn t 15 te vapılacaktır 
verme i teyenler şartları 
anlamak içın her iş saatm
da Urn} 1 h s-besine ve 
ueıterm s atından önce 64 
hralık ımuvakka ienıınat 
makbuzu veya banka mek
tubu ıle Uray ıconı&fyonutta 
gelsinler. ı -1 

(1194) 
18 2 cı 

Jeri Daire~tf...Il. r . • l 
t ir. isteklilerin eksiltme w~ 
vzuu olan işe benzer yap
tıkla rı işlere dair vesika
ları 17 2.ci kanun 936 cuma 
güııü saat onblre kadar Bi
rinci Daire Su İsleri Mü
dürlüğüne göstererek Mü-
dürlükten aıacakları fenn1 
ehliyet vesih:aıarım dış za. 
rfm içine koymaları meş· 
ruttur. 2-6-10-15 lrrv işT T .:,~-;.~ T T l 
~ Fahri Batıca i 

Koz.abanı Na. 221 Te!efon 95 

Ticaret, komisyoncululr ve 
t ahhüt fr ;ri her nevi ı 

nıadcn köaı~rü satııı 1 

Acenteliği 

DOKTOR 

CEVAT AHSiN PEKSUN 
Röntgen Vlütehassısı 

r u:ıy &tehnnc : 

Bizim Ma.b.ıa karş aı No. 30 ---
lfa,,talarını bcrg~ın kabul 

eder . ,eleron 64 

ef İ .!Z 
'azı çoklu und n konma

m mıotır. özür dileriz . 

~ ,, ( l 
«..' 

• m-a a n bi'ry • 

ve şifalı çelik uy.ı bufonan 

ır tın a o · an a. t , 

lan r bahçcsı düz lti rt' s y n h 1 umı:ı açı • 

tır • Ham m b nyo muıtcırilerioden bahçe için 

duhuliye alınmaz . t Uardtt. hlç değişiklik yoktur • 

... •• .. -~·~;i; ~. . .. 
I~ '\ • -...... ·~ ·lt~~~ •'"ti J1 ?; I ~ a -... • f ' • ~ - •• • • • ! ,·- , 

Bizim Basımevi 

Müşterilerinin 

güzel ve şı 

. , 

istediği •• • 
uzerıne 

• 
~er yapar. 

u sa : Defterdarlık arkası No 22 

Telefon -130 

İnegöl Asliye Hukuk 
l\1ahkeınesinden. 
93a-4-61 

İneğöıün hamfdiye ma. 
hallesln en cedıt l 75 sicil 
nufushanesinde kayıtlı 291 
ğumlu hacı rüstem oğluo 

recep vazifei askeriyesini 
ıfa etmek üzre kudiis cep
hesinde 4 çü oreu 74 cü a
lay t ci tanbur 2 ci böHik 
2 d takım 4 cü mankada 

1 iken 331 sene~inden beri 
f hflyat mematı btHnmediğm-

den olumlu 1ek t ntem~ı 

1 
olm tsır~a binuen kanu 1unıe

denıni 31 ve 32 el madde· 

!erine tev l an hamiye ma . 
haltesinden recep oğlu os· 
man muma H yh hakkında 

gaiplik kararı talep ve iddia 
eylemekle bu hususta icra 
1nhnan nıuh kem~sinde gaip 
Olduğu iddia edilen recep 
335 senesinden beri şimdiye 
değin ne ıkametğahı ve ne
de hayatı mematından bir 
mnlftmat alındığından ka
mın mezkürun 32 ci maddesi 
mucibince bir sene müddet 
hitamından sonra gaipliğine 
karar verilerek ölüme bağ
Jj hal<lar kanuni mfrascılar 
tarafından kullanılacağı ke· 
yfiycti il n oıunur. 


