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Tütünlerimiz 
Nasıl satılacak? 

Geçen yıl tütün alımı iti
nin alıcı ile satıcı arasında 
tütünlerin anbarda veya köy. 
lerde mubayaası üzerinde e
peyce münakaıalar olmuı ve 
Ticaret odası da bu tıle ala
kadar olarak ekonomi bakan
lığına müracaat etmittl. Mü
bayaa vaktinin yaklaımıı ol· 
maaına ralmen bu itin nett
cetl hakkında hiç kimsenin 
müıbet bir ıey bilmediğini 
görüyoruz. Bu itibarla eğer 
bu ı1den mü§bet bir netice 
alınm1t ile bunu halka ve 
alakadarlara bildirmek lazım· 
dır sanıyoruz ki : herku Le 
yapacağını ve tütününü kaou· 
nen ne ıekilde satması icabe· 
deceiini btlmiı olsun .• 

Türk kuşu 
açıhyor .• 

Planöde uçuı denemeleri 
yapmak üıere kurulan <'Türk 
kuıu» Şehfrimlzne de bir şu· 
be açacaklar. Bunun için ha
va kurumu genel merkezi 
yardım edecek; ayrıca Bursa 
hava kurumu ıubeılde bu jı\e 
uiraıacak ve bana yardım 
edecektir. 

Türk kutu ıubeıl içlo V•
llyet umumi meclisinin bir 
karanereeeği haber alınmııtır. 

Sarhoşlukla ka· 
rısını boğmak 

istemiş! 
Evelkl gün ıehrlmizde sar· 

hoılukla baılayan ve ıonu 

f acla ile neticelenecek dere
ceye varan bir vak1a olmuı

tur. 
Ebu ishak mahallaslnden 

Rifat Mahmut, urhoı bir 
halde iken karısının üzerine 
hücum dmit ve onu boğmak 
iıtemittir. Fakat karısmın fer
yadı üzerine yetişilerek Rifat 
Mahmut yakalanmıı ve kara. 
kola götürülerek hakkında 
tahkikata baılanmııhr. 

Sarhoşluğun sonu 
Hurriyet hanın da oturan 

Rept oflo San isminde biri 
diln ğece içtiği ispirtonun te
ıtrlltı elektlriklerin söndüğü 
11rada inmek iıtedfği rnerdt. 
yenlerden diiıerek ba ıından 
1aralanmıı ve tedavi için has· 
taneye götürülınüıtür. 

Karacabey hanında oturan 
Hüımen oilu Süleyman'da 
Halkan rahatını bozacak de· 
recede sarhot olduğundan hak· 
kında muamele yapalmıotır. 

Güpegündüz 
hırsızhk •• 

Molla fenarl mahallesinde 
6 numaralı evd~ oturan ma
kiniıt HüseyiDin evioe g6pe 
gündüz bir hırsız glrmlf\ir. 
Hırsız evde klmaenin bulun· 
madığı bfr ıırada evin duvar11z 
kıımıodan içeri atlamıı ve 
odaya girerek orada bulduğu 
üç lira kııdar bronz para ile 
yerli kumaıtan bir kat elbise 
ve bazı diler etya çalarak 

Sahibive umumi Neşriyat müdürü 

Derviş Edesen 
Basıldığ'ı yer : Bursa Bizim Ba11mni 

Tanesi 60 Para 
[İlanlardan mesuliyet kabul edilmez] 

( HERGÜN ) Bursada çıkar, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı. Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 539 

Şimil denizinde müthiş I Habeşler gene taarruz ediyorlar. 

k k b• h d• Roma 24 (A.A. Radyo) Mareıal; Raskassa kuvetlerinin tem-Ve or UDÇ ır a ıse ?iye civarında yapmıı cldukıarı taarruza daır yapıt~n mukabıı 
Italyan taaruzunun muvaffakiyetle neticelenmit ve ltalyanlarm 

Moskova. 24 (A.A. Radyo) Şimal denizi sl.!lhtlinde frıerinde 
1863 balıkçı ile 1480 at bulunan buz sahalarının birkısmı ko· 
parak eoglne doğru açılmıştır. Bura.ya yakın biryerde- birçok 
Bangizler 38 bahkçıyı alup götürmü§tlr. Bfrincl surpbun 40 
günlük yiyeceği vardır. Diğer gurupta htç biroey yoktur. 8u 
ıeyyar buz adalarının yerlerini meydıu1a çıkarm&k için v.o yar 
dım tertibatında bulunmak üzere iki tayyare havalanmıetır. 

çetin mücadelelerden fonra Hab4!ş taarruzunu akamete uirat
mıı olduklarını bıldiriyor. 

Habeş kumandanındaki 
karakter •.• 

Fransa da yani ka· 
bine teşekkükl ettf. 

LondJa 2j7 (A.A Radyo) Habeıistanda mevcut ecnebi ajanı• 
ları; Habeı imparatorunun. Rasdestanın yerine Ras makolenin 
tayinine karar verm·ş olduğunu bildirmektedirler. 

- - ··-

Rasdest&nın, Rasmakolenin kumandası altına kirmekten im• 
lina ettigi ve n~caıiye yakında yapacağı şiddetli bir muhrebe 
ıle itıbarını iade mahiyetinde İtalyan genel hareketini dur
durmak için kabul edilecek yeni tabiyeyi tatbik edeceğini Paris 24 ( A. A. Radyo ile) 

Cumur h.:ışkanı Bay Löron ka. 
bin\!nİu teşkiline bay Alber Sa. 

royu memur etmiştir • 

' söylemiştir. 

Saro kabineyi teşkile çalış· 

maktadır . Kendisi iç işleri ba • 
kanlığım eski baş bakan da 
dış bakanlığını deruhde edecek
lerdir. 

Kabine bir sol cenah koa· 
lisyon kabinesi mahiyetinde ola
caktır . 

Frnnsa Cumur Başkanı Bay Löbron 

Mısırda bir çarpışma oldu. 
Kahire 24 (A.A. Radyo) Talebe tahriklta devam etmektedir. 

Derslere girmemektedir. Mı&ır iıliktaline ait ıarkılar söyleye
rek bağırup ça~ararak sokaklarda dolaıml\tadır. Abidin mahal· 
ıinde bir çarpııma olmuı btrpolis zabiti yaralanmı~tır. 

Mısırda vazi)'·et kötüleşiyor. 
Kahtrede 24 (A. A. Radyo) Elehram gazetesi heıtaraftaki 

Mısır kıtalarının siyasi vaziyette hükum sürmekte oıan müb
hemtyet dolayitile her ihtimale kartı hazır bulurımak emrini 

almıt olduklarını yazmaktadtr . 

\ 

l 
\ 

ltalyan uçaklarınn bombardımanı 
Harar 24 (A.A. Radyo) Royt€r ajansı Habe,larin üçgün evel 

Delrnhmudo civaı ında mecburen karaya inmiş olan bir uçağı 
aradlklannı bildiriyor. 

İtPılyan uç&.kl8ra bügün Sasabez'i bombarduman etmitlerdir. 

On üç_}'aşında kumandan 
Adisab1ıba 24 (A. A. Rr.dyo) İmparatoruıı l 3 yaımdaki oilu 

Harar il Habe~ :;ençleri arasından topla nacak olan on bin kiti· 
lik fırkaya l:t!rnanda edecektir . 

ihtilafın halline imkan yoktur. 
Cenevre 24 (A.A. Radyo) Milletler çemiyeti lconıeyi dün 

onüç(er k'Jmitesioin İtalyan-Habeı ihtilafı hakkında raporunu 
tasvip etmittir. Bay Aloiz.i müstenkif kalmııtır. Raporun baıhca 
fıkrası şudur: «Halihazırda ihtilafın muslihane birsurette halle 
yaraya bilecek her hangi yeni bir unsur yoktur. 

. . 
Deniz konferansı dolayisile Amerika 
murahhısının Japonyaya teessüfü •• 

Nevyork 24 ( A. A. Radyo ) Londra Deni-ı konferan91n da 
Amerika murahhısı buraya gelmiştir. Mumuileyh Japonyanın 
koferansdan çekilmesine teessüf etmiş, yalnız devletlerin Ja
ponyanın tekrar mevkiini işgal etmesine yarayacak bir porog· 
ram bulacaklardır. Sovyetler Birli· 

ğinde nüfus artışı 
(Prapda gazetesinden) 
Moıkovada çocukları ve 

anaları esirgeme kurumu kong · 

Yanhş hüviyet 
vermiş •• 

1 • 

reıi açılmışhr • Bu kongrede 
muhtelif önemli raporlar O· 

kunmuıtur . Bilhana Sovyet · 
ler birliğinde nüfus artııı hak· 
kanda verilen malümat naza· 
rı dikkati celb etmektedir . 

Sovyetler birliği aha liai 
hasseten 1926 senesinden Lıeri 
sür'atle artmakta ve her yıl 

vasati 3 milyon çoğalmakta
dır ki bu yıllık artış mes

0

ela 
Finlundlyr.nm bütün nüfusuna 
muadildir . 

Bu artışın baılıca üç se· 
bebi zikrolunmaktadır . Birin· 
cisi çocuk ölümünün azalması 
ve halk sağlığı itlerin ilerle. 
mesidir . lkinc:sı de Çar ha· 
klmtyett zıımanmda Rusyamn 
150 milyon halkından 20-30 
milyonun daima yarı aç bir 
ıekilde yeııamasına mukabil 
timdi bunlartn jf ve fttihsal 
batına geçıniı olmahdırlar . 

Üçüncüsüde çocuk tevel· 
lüdatm devletçe himaye ve 
teıvik görmesidir . Mesela 
yatnaz Moskava m n~akuınc'a 
1600 meccani doğum ev4 ça. 
lıımaktadır • Hu sene yeniden 
53 meccani doğum evi daha 
açılacaktır . Fakat doğum la· 

ym o kadar çoğalmaktadır ki 
bunlarda ihtiyaca kafi gelme· 
mekte, bu gelecek ıene için 

Ankaradan gelen ve orada 
Fevzi Peşa mahallesinde mu· 
hacır sokağında oturduğu an· 
laoılıın bir kadın yanlıt hüvi · 
yet verd1ğinden zabıtaca hak· 

1 
kında muamele yapılmııtır. l 

Halk ve Belediye 
1 

meclisi 
Haber aldığtm1za göre : 

Şubatta toplanacak olan be
lediye meclisi müzakerelerinin 
halk tarafından takip edile
bilmesi için belediyem\zce ba· 
zı hazırlıklar yapılacaktır. 

Halkımız; ıehir ftlerinin 
nual göıüldüğünü ve bu işler 
etrafında naul çalı~a idığım 

yakından görmek ve bu:ılarla 

ilgilenmek istedikleri zaman ı' 
müzakereleri serbestçe dinli- l 
yebileceklerdlr. 

,.-T T"TT~........-TTT,......, 

! iş Bürosu 
! Fahri Batıca 1 
Kozahanı No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komisyonculuk ve 
taahhüt i§leri her nevi 

maden kömürü satıfı 

Ün yon 
Sigorta Acenteliği 

ı 25-150 
tıı....~....A....._A.....A...A._A .4. ..... ~.A.....A 

yen;den doğum evleri açmak 
lüzumu §imdiden hii~olunmak• 
tadır, çünkü 1935 de doğum
ların sayı11 1934 ıenesine na· 
zar an :yüzde 30 f asladır . 

Türkiyede kadı· 
nın umumi hayata 
iştiraki : 

( Pariser gazetesinden) 
Türk matbuatının yazdı. 

na göre, Türk kadınının umu 
mi hayattaki ittlraki ve nü
fuzu daimi bir serete armak 1 

tadır . · Şurayı devlette dört 1 
kadın bulunuyor, yo.lmz An· ı 
}.{arada 19 kndın hakimlik ma · 
kamlarım işgal etmekte ve ı 
12 kadında avukatlık yap-

DOGUŞLAR: 

maktadır • 20 ye yak•n 
kadın yüksek mekteplerde 
profesörlük yapıyorlar, bir çok 
kadınlar tabib ve eczacı ola· 
rak faaldirler • Devlet biz. 
metlerinde bu gün sekiz bin 
kadın Stentypist bulunduğu 

gibi hususi müesseselerde de 
1500 kadın memur vardır, ka-
dınlar fabrikalara da girmek· 
tedirler, lstanhul ve Ankara 
fabrıkalarmda bu gün 20 bin 
den fazla kadın çalısmakta• 
dır . 

Münevver bir kızın muvaffakiyeti •• 

Bazan Ankarayı ben, be
tonlaşan çehresile hatırlar ve 
hayalimd;e onu Şikagonun kü. 
çük bir modeli olarak yaşatı
rım . . Çünkü : orada azim , 
irade , teşebbüs , enerji; hasılı 
bütün hasletler, sanki 70 katlı 
birer çeJikten abidedir. 

Yayla havası Ankaralıla~ 
rm sinirlerini birer çelik tel 
kadar sağlamlaştırmıştır . An
karada yetişenler ve Ankara
nın yetiştirdiklari ; ( hayatta 
muvaffak olmamak ) nedir bil. 
mezler .. . İşte size en yeni bir 
misal : Borsamızın çok iyi ta 
nıdığı bir bab:ının genç ve 
münevver kızı Mevhibe Tar· 
man . Ankarada okumuş ve 
Ankarada yetişmiştir . 

Henüz çok genç olmasına 
rağmen Aokaradaki İnkılap 
Biçki Yurdundan . meıun ola· 

rak şehrimize gelmiş ve bura. 
da yalnız kendi teşebbüsü ve 
kendi enerjisile bir biçki yu~
du açmak gibi yüksek ve ha. 
kikaten takdire değer bir ce
saret ve kabiliyet göstirmiştir. 
Açılalı henüz bir iki ay oldu-
ğu halde l\1evhibe Tarmanın 
22 talebesi vardır . 

Aralarında genç kızlar ve 
evli bayanlar dahi bulunan bu 
talebeler şimdi dikiş ve biçki 
gibi kendilerine çok lazım olan 
hayati işin hem nazariyatmı 
öğreniyorlar , hem de elbise• 
manto gibi kadın işleri ve er
kek gömlekleri dikiyorlar . 

Dün , bu yurda girerke'B 
içimde ufak bir tereddüt var. 
dı . Çıkarken gördüklerimden 
ve öğrendiklerimden ciğerle. 

rim göğsüme stjmıyordu. 

MUSA ATAŞ 



~,i:ıır !')1S"1r.:..r.H' v~ k H nursa u 11 ut{U a-
kimliğinden· : 936-73 

Müeıc\th o an iCfare
sinln usulsuz kesilen 04.Llg 
sebebi He hukuku şatfslyes 
Q.Wl ı ıe~ kurıuşua mahke
RJJı<JJJJ•lir,afı . ve vekalet üc
reti ile birlikte tahsilj ta• 
J,e.bi 0 ile ~vacı bursa or.man 
fifares·ı ·vekil( avu\c&t sadık 
(ln'U!tH • a sın tarafından bur~anın 

ili aı ötelinde Hüseyin, Me· 
Ylmet a'eyhine açılan dava
nın davalllardan Mehmedin 
HfR~hı meçhul olması

na ~maen • gıyabında ic(a 
•ulanan aıahkemesinde da-
1Vl$1ı -~~kiU ,işbu iddiasını 
bursa sulh hukuk mahke
.lflG,lnip •. 9Ş6-1a 11u~aratı 
dosyasrnda mevcut zabıt 

varakası .. "e tahdidi müca., 
ut raporu ile ispat edec~-
ıuııo ı 
q~fü beran \'e meskur dos· 
·gönın 1 ceYp ve tetkiki için 
mahkeme 27 2-936 tarihi-
ne ijşadff perş nbe günü 
sadt f" Cfe tayin eailerek 
.davalıların ikametgahı me• 
ıh(l.ul) olduğu ~laşılmasına 
Pln~n "e~Ueri.n.e bir ay 
91iUJfe-J.VMJA:erek ilAneu gı · 
yap kararı tebliğine ·u karar, 
verilmiş olduğundan usuleıı 

itj.rM .. eı~~ıe!ı! ~e· ?ı••
kitiie~1~1:1ı~r1ltcııdıgı giin m
ahkeıiaideM'mt veya bil 
L1f~t .. J1Bıır öulunduklar• 
,l•~lr~f, vak~~a&ı dM"ar ~t· 
-'P!İş §M•J~a_,~ b~ da~a ~a· 
~.~~fWY41dk~~u~ t:~ilmiyece .. 1 
lfleri gıyap kararına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 
nıli11'{ ... • ı 

~ 
5frı.,19ıab.~9 'Müekkill or· 
filli :ıi ı~F' ,.• v J ?J.-m n mt eslhin usufsuz ke· 
sıttn ı:ı o"'dup seliebl jf e bu· 

• f(. J 1 .,. ... • " 1 
lluku ~hsıyesJ olan kuru · 
rt n :oı: ... r J ı ... t 

,f,~R..P'JRft"eme. qıasraf ı ve 
ekile·f ucreti ıle birlillte 

l~.s1ı ,j,f~~J Jle davacı ~ti
_r am.,or19an . idare~i v~~ili 
fV~~"l s~ık tahsin tarafı~ 
~ftn bU(ıi~run se.y~t abat k· 
3j,yiMe~ Ali ve arkadaşta-

,:Bursa İkinci Hukuk '" 
Maiıkctnf!sinden : 

936-226 ~ından kapu 
mapallesinde aıaettin çık
mazında 3 numaralı harıepe 
hamdi karısı naclye tara
fmdan aym mahalleden ko· 
cası mehm~t oğlu odacı ha· 
mdi aleyhine ikame eyledi
ğ'f boşanma lia\'asının icra 
kJlınmakta olan muhakeme· 
sinde rnüddeaaleyh hamdi 
bulunduğu mahalleden çık· 
n:uş nerede olduğu malum 
olmadığı şerhile davetıye

sinin iade edllm.esi hasabi
yJe nıahg;Ji ikameti mechul 
kalmış olmakla ilftnen ve 
·ilsakan davetiye tebliğine 
ve muhakeme'"i n 17 - 2 ._ 936 
saat 10 nA tahkikine 'karar ....... -_ ...... ____ .. ____ _ 

ı ~ ı S U K U T 1 v ..... - ı 
ı~::ı... 1 ..... ~ ....... ____ ı::j 
~v rl .· n ' 7s-..--
'fu~t '' Claliıd; Önu Ço\ 

·ıe9eli' D\r tfftlyıit ' dôltlina ne 
. { ı. 

C'e!vil> '>rir~ceflnt düiünüy~~ 
i~ t~r~cld6t edlyorlfo. Nih_.y< t 
atflaklr blr harelietle f renlerl 
'tii~Yall *iakioeyi durdur
duktan ıonr~ cevab verdi : 
~v Lrf. ;m • •' 
1 d cu .. ~,,p,ı e~leııeP.Jem doıtµm 
. abuıuı bur~da ., bunun imkl-
ı ·ııo ' <' ı 
,,-ı(J'Ok.\' • ~D r l 

ınıl H,~~l'ılı{n r:~ü~ük ıiyah göz. 
,ıe!fciRarladıcıburuıuk çehr~ffD· 

1 
-~'. ~gı'.elJ bir tebessüm qal
ıal~qdı ,<JoQra ttıı :bir sule 
1'9~Y9~~ke~r~k ,ba:ykJrdı : 
ıs;'li -ıt~•P. •iÖJ.l~, rola geL. 
.M!~!' Mlapldı anlayorum .• 
.ll~rya, bu· ıyabancı aıuhitte 

yalnı•iın.x .Sl\Jla 6a aya~ ofa· 
?A1A A uf 

cak akraba~an veya Cdndan 
bir doslµn yok değllmt? Doğ
•ru .. Fakat seni seven ve dii· 
tünen benim gibi doat!ar d, 
yolC mu zannediyorsun. 

Nüzhet atıldı : 
-Meı~le bu değil.. 

- Ha, bahuauı buraqa ~v,. 
lenmemek i'8kim yok dedi
ğine bakıltua, sana göre .kız 
yok :aanoedf yprıun hL. Eğer 
böyle be çok yanlıı.. oı:um 

ıana • evlenmeği teklif eden bu 
ibti.,Yal" dost, elbet eı olaca'k 
hatunu da dü~üomiiı ve öyle 
teklif ıetmf§tir. ·Sana Çankın 
gibi yerde kız m~ yok .. Soru 
ile.. M~ı-ell.. Meıell 'bb.im 
ailf dı m0d61rü Kaaımın ktıçOk 

lo u r ıu u IJ 

Bursa 
'Şarbaylığından: 

b:ııı .. 
Nnıhet hay;eiie 

kesti : 
-Cavidan mı? " . 
-Ne zan?e~tin l"a.. TfAı 

sana layık bir c.f· , 
-Peki ama o niıan~ı de

ğillllt ? 
-Öyle idi. Fakt.l bir .ay 

evvel Cavidanm 11rarile niııın 
yüzüğl\_nü ged verınf~ler. 

-Sebeb? .... 
S~beh mi ? Sebel>.. Se 

beb.. Bıtal{ bunu s nQ ııonr.a 

ıöylerim. Yalnız ~öyie. Nnai\ 
in\ hnbım ?. Enfes ,:leğılll)i ?. 

ı Yükıek v~ kmlz oJJey~ men. 
ıub.. Oldukça iyi bir tchsll 
göımüv • ıfaro sana layık bfr 

bayat .arkadaı•·. Hem iöonra .. 
Hakim durdu. Mühim bi .. 

9eyleT ı6ylemek ieleyot fakat 
ter-eddüt ediyordu. SöylemelC
fk ııöylefncmek aresında" lli~ 
la~zrı bocalatlıktah s86ra ya: . r ft. ~ ~ vnca ı ave ehi : • 
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