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Gündelik 
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Gazetemtz evvelki aiinden 
itJberen haftada iki defa çık· 
maya baıladı ..• 

936 EflOIDn6n onbiocigiln6 
aündelJk olarak çıkarmaya 
baıladıiımız « Hakkın Seıi » 
nde vazife almıı bir arkadaı 
ııfattl• 811r•anın bu biricik· ve 
tarihe karııan gündelik ıaze
teıtnin bayatını anlatmadan 
ıeçmek b6yilk bir inıafıızhk 
olacak ..• 

Çünkü: 8uu& tarihi fhn
rliye kadar de•amlı ıurette çı
kan bir günlük gaı;ete kay
detmemiotlr . Aziz doıtum 

Riza Rüıenln iıtirdad yıllarm 
da ~çıkudCı 4(An.adet), daha 
sonralan Abdullah Kerimtn 
çıkHd;fı ( Yeıflyurt ) ve eski
den çakan (Ertuir.ul) gtbt usun 
müddet tutunmuı ve tenınmıı 
ıazeteler gGn a1lr1 veya haf· 
tada iki defa olarak çıkmıı · 
lardı. (Ha~kıo Sesi) iıe akaa · 
madan alta ay kadar herıün 

çıkabilmek bahtiyarlıfına erfı· 

mittir. 
Bu da Buna Matbwat tari

hi için bir mazbari1ettir . 

* • • 
Bura1a -kar itin~ ıçerçe· 

... ı ..,."'Cl,ı çehrftidtr . Benim 
anlatmak fıtedtjtm ~ lee 

ıünliik bir ıu.tenla iç cep• 
iletidir. 

Elıntn aeçtnce, rilwlp '9-
Ttrip belkide ( Ne -..ı f9Y 1) 
diye dudık bükt\Widz bu"t-" 
yapraktan ibaret ıazetefi her 
ıün çıkarmak hiçte sannettt
ıtnb rtbi baett blrfey deıtldı. 
Hele daha 6ncelert tkl üç ay 
kadar hergün ve muntazaman 

elinize aldığınız dört ıahtfelt 

(Hakk1n Seıini) çıkarmak için 
insanda çok büyük ve aanıl
ma:ı bir aabır ve metanet baı
suı bulunmak lazımdı ••• 

y a r d ı m 161'1Delulzlo 
kendi yeğıyle ka•
rulmak mecburiyetinde o'-' 
bir aazete lçlo ile bu baua
mo yalnız bir (Afk)tan ibaret 
obııaıt ki.fi ,idi •.. 

Evet ; YH.tltaı •adedealer 
çoktu ••• 

F.kat 111J111ele ı6aden ite ae· 
çlnae bv ytlt'dıma...ın btreı ba. 
~ fibl ort.7eriie ıtlhrip 
•rkliilakle g6rd6k, b. itibarla 
Bana'da bir gilrilGk •esete 

·~ . çılmr11ta1mr, bahuıut lıtaubu-
luo blt.none dJbmde olan °bir 

• ıehir için çok zorlu bir if ot. 
duğunu kabul ederek buuu 
Taktı merhununa veya •ıref 
l&&bna terk edip haftada lkl
'1e lndtrmlt bulunuyoruz · 

* • ... 
( Hakkın Seaı )nl ,Ondeltk 

çıkaraaak flluial ortaya ben 
atınııtına -Aziz •e aevılli arka· 
daıım Dervtı Edel9n bu fikri 
derhal le.hu& etmlftl. Huarlı
p baıladak . Hazırlak , tam 
ıs pn ıürd6 ... 

- De•a11a etlecek
MUSA ATAŞ 

Asri kaphcanın 
mobilyası 

Aerf kaplıcanan mobtlyeıt 

lıtanbuld•o gelmeye baılamıf· 
tir. Mobllye müteahhidi ,ehl
rtmize glerek Kaplıcayı rez · 
mittir. Mobtlye 15 Mayısta ta• 
mamlanmıt olacaktır . a.,. inen bekçi 

sopaat r ••• 
30 uncu daire bekçlıl Ah· 

met oA-lu Şükrü aralarında çı· 

kan kavgada bekçi Salim, 
Şükrünün baıına ıopa vurmak 

ıuretlle yaralanmıftlf. Yapılan 

mua,,enede:bekçlofn ıarbuı ot· 
dulu 'olaıılmtıtrr. 

t 

Kültür m~fettişl 
Cemal Ongel 

İlk Tedrlaat m6fetttılerin
den ve kıymetli gençlerimiz
den Cemal Ôngel arkadaf ı
mız lıtanbula tah•il memuri

yet etmiıtir. Müfetttı Cemale 
dün akıam müfettlı arkadaı· 
la11 hır ziyafet vermfılerdlr. 

Halkevinde kita· 
bın özünü dinleme 

Henah ~aü alqamı Halkevin· 
de tpplaaııuı ınÜllMverler, arala· 
rından biri.Di.a okuduğu kitabm aa· 
atılua oı.üıaü dialeyerek külfet.is 
"t: ubmetah: bir ..iette o kitabı 
okmq n 6tramit Oh.aküthrlar, 
ıençlerde U. F elafe maaınaiı 
Namdar Ralnai•dea-..~ lhe 
Edelıitrat • ı MGmt•'1 ~ 
~ T-.. NUit, doktor 
O.an ~ ... tbklan bher 
ldt.ptaa ...,.. ita laafta Salı l'ÜnQ 
akr=...ıa dit .......... Fahir Riftl 
"_. .. ~ Jaakuku menuhı ......... ,.~. 

Kan olnau,ı .. 
Bana'nın karamanı mabal

leatnden Zarifi oflu ıe•ketle 

Muataf a otlu Refik isminde 
iki ·ıenç birbirlerile ıakalaıar . 

larken Ş.•keUn eltnde bulu

nan çakı Ref igi kazaen elin- 1 

den yaralamııbr • 

Vali muavinillllz 
hasta 

Vali muaYinimlz Edip lltr 
kaç günden beri haıta oldu. 

tundan vazifesine ıelememelr 
tedir ıayın bay Edibe ıtfalar 
dileriz . 

Hara müdürü 
Macaristan• gitti 

Karacabey harası müdürl 
Şefik T...a .... itlMi lpn 
dGn Macarllıta• bereket et· 
mittir . .......... 

Muhlddla 
Urfa MJlaYI •• eeki bele· 

diye re..,adı: Mah"'411D db 
Ankaraya ,ttmlftlr • 

Bu sene böcekçilik 
kursu Adapazarında 

Ôğrendlltmlı:e göre her 
ıene f ehrimizde ipekçilik enı. 
tltüsGnde yapılan böcekçllik 

kursları bu tene Adazarında 
olacaktır. Kuna memur edl· 

len alikadarlar rakında ıeh
rlmlzdeo Adapaarına aide· 
ceklerdlr. 

1 KARABONCUK GÖZÜ iLE 1 

Birıçok istekler 
.. . ' uzenne .•.. 

Geçen ıenekt Nufuı HY•· 
mı .ıününde herkeı gibi bende 
kaft;1<a konulmuı bir 'f uımlıali 
odamda dört davarın araıında 
kapandım kaldım. Hurfyetten 
mahrumiyetin tath. ıerefll ve 
mahıum bir ıekll bu mahru· 
mlyetin baıka türlü olmama
aın1 heplmtz lçın dalma ean-
dan, yürekten dilerim. Fakat 
nede olıa gayri ihtiyari bir 
can sıkıntıaı var. Bu tıkıntıyı 
herkeı türlü Uitlü ıekillerde 
yenmeye çahttılar. Sende öte 
ettim beri ettim nihayet afgı
man lutuf ve atfetime ıııınarak 
tıpıırdatmaya baıladım. Naaıl 

oldu bilmem ? Denltin fikri 
oebe zikrJde odur derler, be
nimde afzımdan ve elimden 
nufuı ıayımına ait c.larak 
içimden doima geliıt güzel 
bir t•rkı çıktı. Akıam olupta 

· ·berkeıtn serbeıt t0kaja çıktı
iım görünce bende cadde o~ 
zertadeki bahçemde içimden 
dolan bu ıarkıyı serbest ola
Nk çalmaya. ve ıö,lemeye 
baıladım. Şarkı aufuı ıayı ... "'ı 

• lıakkledakt dtrekttften batka 
btqey.olmamakla berabel' 1al
nız dlr•ktlfte l>&qey unutul
mat. oidaafanCle• ben aac&k 
ona tamam!mbır ~· 'fi~ 
lawhıalde f ...... tn pek bopa .. 
na ....... olaıcak'ld kulaktan 
kulala .J,llJllarak •m •• clot· 
tu• l.pt&ı .... arca.,.. bu 
.-rkıya not etmek ~ ıellp 
lfftller ve haJlda bu müraca
atların arlı•ıı kealmecli . 

NuEuı aayımıadan bu gü· 
ne ·kadar epeyi btr zama lt;Ç· 
_.. olmakla .._.ber mabza 
ba mlracaatlan bir nihayet 
Yermek için i ıte ıarkı yı yazı· 
yorum. bundan tonra ıarkıyı 
öfrenmek iıteyenlerln ( Hak
kın ıeıf) ıazetnlne müracaat 
eylemelerini dtlerlm. 

Eaaaen ıeliıl llzel ve be
- lçtmden doiduiu ıtbl 
~-W.tuadan bu ıtbi ~Jlerde 
.... ~ YeMtre yanhıhkla· 
n -a..,.catı tat.Udir. 

Ba tarkı •Jnl zamanda 
beat• tarafımdan yapıfmı bir 
..t.ur. . Gelecek def akı nu· 
fuı aayımlannda e•lerimlıtde 
çalar Ye danı ederia • 

Şukarıada dayımı •ar 
Yanında bir taJımı var 
Sakın ıokafa çıkmayı 
Buıiln nufus sayımı var 

• Feleltn bunca ezaıı var 
Kllnatın fezaıı •ar 
Buıtm aokafa çıkanın 
Yirmi beı lira ceaa11 yar 

Gelıoltk lmı yermeytn 
ipe de un sermeyin 
Kapıya ıelen memura 
Cıgara kahve vermeyin 

Memurlar az bekleyin 
Milmkunıe emelrleyln 
Bayanlar yaıını saklarlar 
Dörtte birini ekleyin 

Bilirim keskin bir palasın 
Dilerim esende kalaıın 
Sayımdan Ocret uman 
A wcunu yalaıın 

Karaboncuk otlu 

Büyüklerinden mi 
öğrenmişler? 

Hoca Aliude mektebi ta
lebesinden 13 yaıında Raaim 
ojiu Arala.ala ayni mektepten 
15 yaılarında Hayri ismindeki 
iki çocuk arasında çıkan bir 
kaviada Hayri Arslanı ıol 
kolundan bıçakla yaralam~lır. 

Hikmet Münif 
şehrimizde 

,,Cumhuriyet,, refikimizin neşri· 
yat müdürü Hikmet Münif dün 
Şebirimize gelmittir • 

Bursa tapu dairesinden 
Burtanın camikeblr me. . 

halleıinde tomruk ÖDÜnde yıl
dmm vakfından olRo meKit 

araaaı vakıflar idare ım>in mala 
olduğundan bahıla ahara fe
rafı talep edllmiı ve tapu 
kaydıda bulunamamıı oldu
fundao tasarrufunun tahkiki 
için 1-4-936 günGoe müaadlf 
Çarıanba günü mahalline me
mur ıöndertlecejtnden bu ar
aada alikuı olanlar var lıe · 

tarihi ilanından itibaren on 
g6n zarfında · ellerindeki bel
geler ile ber&ber tapu m6dür
lüğüne ve yahut mahallinde 
bulunacak memura mOracaat 
ealemelert ll6n olunur. 

Bursa U rbaylığından : 
Barsa şeberhıe bil'l.canavar 

düdiğii, _açık eksiltme tte 
ah nacak tar. Düdüğiia sesi 
sakin havada 8 ve rüzglra 
karşı 3,6o kilometreden işi
tilecektir. Muhamrueni 1200 
liradır. Şartname bedelsiz 
verilir. Dışarısı için 6 ku
ruş posta pulu llzımdır • 

istekliler şartname için 
her iş saatında Uray muha· 
sebesf ne ve 2 nisan 936 
perşembe günü saat 15 te 
2490 sayıh kanuna göre 90 
1 f ra muvakkat teminatları 

ile Uray dairesinde komis· 
yon odasına gelsinler. 1 -3 

Bursa birinci sul hukuk 
mahkemesinden : 

931 Yılında tahta kalede 
ölen kasap SelAhittinin te· 
rekesine izafeten tasfiye 
memuru avukat Veli dayı 
tarafından kayan çar,ısın
da kasap Şefik aleyhinde 
açılan 1735 kuruş alacak 
davasfnm ikametglhı ~· . 
hul olan davalı Şefiğin gı· 
yabında bakılan muhakeme. 
sinde davacı işbu iddialar1 · 
nı ısbattan izharı aczede
rek davalıya yemin teklif 
etmiş ve bu suretle llAnen 
gıyapında kararı tebliğini 
istemiş olmakla muvafık 

1 
kanun görülen talebi veçhile 
kendisine ilAoen yemin için 
gıyap kararı tebliğine ve 
muhakemesinin 21-4-936 
gününe rastlayan sah günü 
saat ona bırakılmış oldu· 
ğundan o gün ve saatte 
mumaileyhln yemin etmesi 
için gelmediği takdirde ye -
minden kaçınmış ve davacı 
mn iddialarını kabul etmiş 
sayllacağı gıyap kararına 

kaim olmak üzere ilAn olu
nur , 

Par.a meselesin • 
den yaralam" ••• 

Kütahyanın kırık 'köyünden 

İzzet oğlu SaClullab ile Alaca 

hırka maballeıinden Etem 

oilu Oaman bir pa,. meıele

ılnden ka•p etaıifler; Oıman 
Sadullaln btç.t.kla ıartlbclan 

ajır surette yaralelnt.fbr • 

Sağa sola çatMI 
serhOf. 

Emlraultanlı havlucu Ali 

iıllrinde biri hocaltaND ma

halleıtnde fazla 1&1hot olar~ 

mahalle içinde batırıp çajır

maya ve ahaliye çatmaya 
batlamtt oldufundan zabıtaca 

ya1'alanmııhr . 

Bursa İkinci İcra Me
murluğundan : 

936 / 31 Marangoz AWut. 
lahın lıtanbulcla Aya1: Pllf&da 

Cemale 3352 · lira 59 kuntt 
borcundan dolayı mahcuz •e 
paraya çevrtlme•lne karar Te

rilen Reo marka •e 5556 1Ma
tor ve 66 Ptlaka numaralı Te 

yine ayni marka ve 8253 Ma· 
tor 91 numarala iki otomobll 
( OtobOs ) 30/3/936 ıhlemcl .. 

ne ralllayan · Puarteıl sini 
ıaat 14 den lttbarea B--. 
,_.. ,alda ............... 
blacafından taUplerfD o aGa 
•• ıaatte mah.lltnlle ~ 
bulunmaları tlln uluwww • 

Bursa inlıi•ar -
lar bcıf müdiJ.r -
lüğünclen : 

M. Kemal paşa in· 
hisarlar. idaresince bu 
yıl satın alınacak ar
tar ve eksilir (60000) 
Altnıış bin kilo yaprak 
tütünün denk halinde 
M. Kema 1 paşa idare 
anbarından Bandırma
ya kadar kamyonlarla 
nakliyatı 19-3-936 
tarihinden itibaren on 
gün müddetle kısa ek
siltmesi temdit · edil
miştir. 

İstekliler nakli~at 
şarnamesini görmek 
üzere her İş güı:ıü ,Bur
sa, M. Kemal paşa ve 
Bandır.ma inhisarlar 
idarelerine muracaat 
edebilirler. 

Bu nakliyatın iha • 
lesi 30-3-93.6 pazar 
tese günü saat 16 da 
yapılacağından istekli
lerin yüzde 7,5 teminat 
akçalarile baş müdür 
]üğümüzde müteşekkil 
komisyona muaacaat· 
ları iJan olunur , 
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Sahife ~ 

Bursa Merinos Yetiştirme Müfet
tişliği Satın alma KoınisJıonunda 

Cins ve mahiyeti mikds.n 
Adet 

Tahmin bedel ı 
L Krş. 

1392 32 . 

H~kkın Sesi 2t-~-l936 

. ursa Oı{9nian Direktörlüğünden : 

• ' a 

muhammen kıymeti Muvakkat temi· 
beher M3 b' nat 
~J!!_-~ş L!!a kuruş_ 

17 00 20 79 

13 00 

00 

Kilosu 1,50 
1,50 
1,50 

ı 

o 

2 
2 
4 

1 

o 

26 

81 

72 
59 
95 

16 

93 


