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Kam al 
Atatürk'ün 
Memleketinde 

Yazan : Hanri Laporte 
-ti-

ıonra Padlıa '•n ka ç ııı vuku. 
buluyordu. 11 lkincitnırlnde 
sabık hükümaar, İngiliz do
nanmasının en büyük krava
zörlerlnden biri olan Atala!/a 
ıeftnealne gidiyor . 300 mil. 
yonluk bir islim ümmetinin 
baıı olan bir Haltfc'oin, h•rfs . 
tlyan bir devletten muavenet 
istemesi brlhte tek olan bir 
hadisedh Zira, Peygan1ber'in 
halifderlnden biri ilk defa o
larak "Gavurların,, hüküm ve 
, üfuzu altma glrmrı oluyordu 
o güo, iıli.mtyetin büyük btr 
devri kapanmıı oldu . 

Fdtat, bundan da büyük 
bir devre 4 MRrt 1924 tarı

htndf', y ı Hilafetin kat'i il
glıile, kapandı. Padtıah'.ı az. 
letmek, ve ıaltnnatın bütün 
siyasal f:ntiyaz ve kudretlerlnl 
kendi üzerine almalda bera
ber, Büyük Millet Mecliıl, 
Salt•natm bütiln lalam ileml 
Ozertode h8lz. olduğu en bu· 
yOk dini kuvt'itf ye_k~en ıel
betmeie ıaret edememiıtl • 

Bu yilkıeli • ~akam ibka 
edılmif, ve Ali oım~n hined -
1aandan ~KA1...cİd'e t.a.b· 
ıt• olanmuıtu ; Zira AbdOl· 
mecld'in ötedenberi silik bir 
ıahıtyet olma11, Jeni rejimin 
emniyeti bakımından teıntnat 
teıkll edl ordu . 

Bununla beraber, bir müd· 
det ıonra muhnfazakir bir 
muhnltfet barlııi, lslamiyeltn 
alemi altında mernlekette bir 
monarıt galeyanı uyandırarak 
ortaya çıkmakta gecikmedi. 
Bu tehl!keııio baı göster~e
ılnden mütee&1lr olan l\1usta
ıa Kamil , derhal iki mühim 
karar verdi : Evvela reımen 
Cumbuı tyel ilan etli, ve onun 
baıkaoı tayin edildi ki, bu 
vaziyet esasen mevcut olan 
bir halt deflıttrmedi, sadece 
yarı açık kalmıt bir kapıyı 
tam11men kat'i surette kapa
tıyordu . Sonra, Büyük Millet 
Meclisine rey birlifi ile Hila 
fetfo llgaaını, ayni zamanda da 
Abdülmecid'in azli ile eakt 
hanedsn atleflnln nefyini ka· 

bul etttrdt . 
Bu ıon kaııun nihayet 

ve tilmulü pek ,·asidi; o ka. 
dar ki yeni r«"jlmfn birçok 
traafhra bu derece cür'etkar 
bir reformu genç Cumhuriye· 
tin manevi ııık ve nüfuzuna 
müthıı bir darbe indirebilmek 
ihtimallnlepeyce dütündüler . 
Netekim, Hilafet makamının 

temıil ettlil manevi kudretin 
ve diğer mnıliiman kütleleri 
ilzerinde icra ettiği nüfuzun 
bu mak m n bulunduğu mem· 
leketıo preıUjinl yükıcltebile

ceflnl ve bu memlekette bQ· 
yük bir ılyaaanm büUin un-< 
ıurlarını temin ettiği zımnında 
bir idda yüriltmek mümkündü 
-Mabadı ikinci n1ıtfede-
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Mudanyada fırtınan"n 
yaptığı tahribat 

Mudanya 13 hususi Saat21~0 ve22 sı ral arında bu güne kad r 
misline raslanmam•f bir kaııırganın denize yaptığı tlddet ve taı 
gınlık net cesinde İlçemizin ismet paıa ve Ha lit paf '.l cadd lerine 
hücum . eden deniz dalzalıırının deniz kıyılarJDdaki c.l i kkin 
ve mağzrı.larlfl henüz adedi teıbtt edilmeyen zeytin ve yağ 

depoları ve evlerin yıkılması gibi büyük zararlara sebebiyet 
vermiıtir. Sabaha kadar devam eden karayel fırtınasının dük · 
kanlara yaptığı tahribat eınuında dükkanların boıaltılmaaı 

ve tehlike görülen evler halkının diğer evlere nakli hadlsele. 
rine sabahlara kadar nezuet eden ve vazifesi başından ay· 
rılmayan Mudanya llçebayımızla poliı Komserfmizln İlçemize 
göıterdikl~ri alaka ıayanı şuh' randır Hayri 

Mudanyada inkilap konf ransları 
Mudanya (Huı:usi) Şubatın 1 l mci Salı günü Akıamı İstan

bul Emin önü halk evi Bat kanı Agah Sırrı Devrim ve İstiklal 
konu1U etrafınd& parti kurağmda verdiğı söylev kadın ve er
k ~ Yüzlerce dinleyici tarafınden aürekli alkıılarla dinlenmlıtir. 

Dün Postalar geldi 
istanbul yolcuları naler anlatıyorlar(' 

Bir ilci gündür her tarafı korkuhıı kara kış fırtınası dün 
tamamen dinmiş ve yollar açılmıştır . Dün İstanbuldan ve An
karadan postalar gelmiştir. İstanbuldan gelen yolcular arasında 
bul~nan Yerli Mallar Pazarı sah.bi Sabri Zahid Haksal'm bize 
anlattığına göre : Dün deni:ı süküııct bulmuş bir \Taıiyette imiş. 
Y okular Y alovaya çıkar çıkmaz Yalova İlçe bayı; Orhangazi 
yolunun açık olup olmadığını kontrol ettirmek \; ıere kendilerini 
bir saat kadar Yalova'da alıkoymuştur. Bilihare bizzat l~ebay 
bir. otomobille yolcu otomobüslerioin .önilnde gidere R şadive 
karakolu yanma kadar gelmiş ve oradan Bursa yolcular.nı u 
jurlamıştır. YolçQlar Jiçebayın gösterdiği bu alakadan dola:vı 
ke .... M tıeııwm. etmektedirler. 

Olimpiyadlarda Kayakçılarımız 
Sonuncu geldiler .. 

Müsabakalarrn Neticeleri 
Garmiş Parten K;rhen 7 (Cumhuriyetin Hususi olimpiyad 

muhabirindcn)-Bu sabah saat 11 de yapılan ski inif müsaba. 
kalarınm neticelerini aşağıya· yaz yorum. 

Erkekler: Da. Sa. 
1 inci Bırger Runud (Norveç) 4 47,4 
2 inci P anz Pfnuer (Almanya) · 4 51 ,8 
3 üncü Guzzi Lantschner (Almanya) 4 58,2 
4 üncü Allais (Fransa) 4 58,8 
5 inci Kormingeu (Norveçya} 5 00,4 
6 ınc1 Roman Woerdle (Almanya) 5 01,2 

y ~inci Norveçyah, sekizinci Alman, dokuzuncu İtalyan, 10 
uncu da gene bir Norveçli olmuştur. 60 erkeğin iştirak ettiği 
bu müsabakalara Türk timi de 4 kişile iştirak etti. Bunlar : 
Nazım, Rt.!şad, Ülker, Mahmuddular .• Maalesef Türk takımı iyi 
bir netice alamadı. Bununla beraber iki üç senelik kış sporu 
mazimiz olduğunu duyanlar hayretle ve takdirle takımımızı teb. 
rik ettiler. Gerek Ülkerin ve gerek Mahmudun ayakları idman 
esnasında incilmiı olmaları şansımızı birkaç defa daha azaltmış 
oldu. 

(İniş müsabakaları) nda maalesef Türk takımı sonuncu ol-
muştur. Bununla beraber candan takdirle alkışlanmıştır. 

Şer kulübünün Bi~ bakır parçası 
vereceği balo ıl~ alda!mak 
Şar kulübü tarafından be ıstemış •• 

ledtye salonunda bi~ mevsim Doğanbey mahalleıinden 

balosu verileceğini yazmııtık. Mehmet Emin oğlu Ali fsmfn-
Bu balo yarın akıam verile- de birtsl üzerinde domuz ve 
cektir. Bülün hazırlıklar bil- insan reılmlerl bulunan brr 
mlı ve muhtelif eylenceler bakır parçaıile arabacı Şakir 
tertip edilmittir. Bu mevsim ustayı aldatmak iıtediği aıra-
baloıunun çok güzel nezih ve da yakalanmııtır. 
eğlenceli olmaaıoa çalııılmak- Bir teneke zeytin 
tadır . yağı r 
Vil~~et umumi Hisarda nakkaı Ali paıa 

meCllSI toplantısı mahallesinden hammal Osman 
Vilayet umumi mecliıi evt 1 ojlu Halil adında biri; tahta 

ki g4o öğleden sonra İlbayı- ı kalede bakkal Rafete yazdıiı 
mız Şefik Soyer'io baıkanlığın b·r pusla ile kendtiinden bir 
dl tuplanmıı ve çalıımaaına teneke zeytin yalı aldırdıfı 
devam tıtmtıttr . anlaıılarak yakalanmııtır. 

Bulgar basınında neler yazılıyor. 
Varna limanında bulunan "Rodlnn" adh Bulgar vapurunun 

telsiz meurp Nevyorkta bir telsiz istasyonile ve muvafakiyetle 
konmuştur . Nevyorktakl memur sesin gayet mükemmel gel· 
diitoi söylemit ve siyasal durum, havalar ve daha. bazı meıe · 
le ler hakkında Varnadıı n h abe sormuıtur . "Rodına,, telııizi 
Am rikadan maada J aponya gibi uzak memleketlerle de gö. 
rüşmeğe muvaffak olmuılur . 

Kadastro aliyeti 
Şehrimizin iki mıntakasını 

teıkil eden Gazi Akdemir ile 
uzun çarıı ha valisinin ikmal 
edilmiı olan hadaatrolıuına 
ald evrakm iki aylık aakı müd· 
detlerl bit mit ve askıdan ah· 
na ak mukaveleleri yapıldık
tan sonra ıicil muhaf ızlıiına 
devredilecektir . Bunun için 
mülk sahipleri senedlerioi her 
gün kadeslroya mu racaat e· 
derek almaya ba~lamıılardır . 
Çekirge bötgeainlndc kadaaro
su bftmiı Ankaradcın planlar 
gelir gelmez bunlarda tukıya 
çıkarılacaktır • 

~ 

Hava açıldı 
Karlar eriyor •• 
Dün sabah hava biraz 

açılmıı fakat tekrar kar ser. 
plftirmeğe batlf\dığından her-
keai ürkütmüttür. Mamafih 
bu çok ıürmemit öğleye doi
ru gök yüzündeki kurıuni bu. 
lutlar ııyrılmıı ve parlak bir 
güneı ortalıfı aydınlatarak 
karları erftmeğe baılamıttır. 
Akşama doğru ha va soğumuı; 
gece yerlerde kalan karlar 
tamamen buz tutmuştur. Ha
raret derecesi çok düımüıtür. 
Mahsullere veya meyvalara 
bu donmanın zarar ~--ereeeil 
zannediliyor. 

Uludağ' da zevkli bir gün 
25 kilometrelik orman inişi 

Pazar günü Uludağda kıt beden terbiyesi muallimi Ne-
ıporculuğun çok zevkli gün· zlhi ile Ala.man arkadaılardan 
)erinden birini yıadık. Bir gün Valter Keller geliyorludı. 

· evvel baıtayan tipi ogün din- Ormanlar arasından Jotı 
mlf, ortalığı göz gözü görme· hakikaten enfeı bir ıeydl . 
yen bir ılı kaplamııdı. Öğleye Kar; ince toz ıekeri halinde 
kadar keıkln bir rüzgarla be- olduiundan kayaklarımızın 
rııber serpiftiren kar da keıll· arkasından püıküren bu toz 

mi,t•. gibi kar birer helezon reıme 
Ô,ileden ıoara beı arka- derek geriye akıyordu. Solu-

daı; kayak ev•nde bulıınan 35 muzda (1000) metre derinlik• 
Ankaralı ıporcu ile vedağlaıa· teki vadilere inen dimdik 
rak (Cennet kaya) yolunu tut sırtlar ııöz karartan bir halde 
tuk. Metrelerce kar yığınları idi. Sık çam ormanlarmın •-
üstünden yukarı çıkıyorduk . rasını dolduran bet altı met• 
Bu kar yığınları arasında ko- relik kar yığınlarının üıtilnden 
ca koca çamların bodurlaıa- ve çam 3ğaçlarının meydanda 
rak küçüldüklerini ve üstleri· kalan kısımlarının aralarından 
ne yağan mebzül kardan türlü döne döne, kıvrıla ıüzüle 
türlü ıekillere girerek acaib ıüntla inlıe devam 
birer hayvan manzaraiı ald ık- ediyorduk. 
larını görüyorduk. Bu halleri- Ta aıa'arda, yol boyun. 
le ormanlar tıpkı birer hay- ca elden kayakçılar bize bi-
vanat bahçesini andırıyorlar· rcr ılyah noktadan daha kü-
ilı. Cennet kayadan sonra bir çük görünüyorlardı. Bazan Ö· 
çok dik tepelerin en yüksek 
yerlerini aıarak ormanlar 8 • nüm üze birdenbire bir çukur 
rlllından 25 kilometrelik bir veya dere çıkıyordu. Dereleri 

lnlf yapacaktık. Buraya kadar 
herıey yolunaa gitti. Mamaff 
hafif bir ılı dalgası ~cnnet 
kayanın üıtünil yalayıp ~
le geçdiğioden bir müddet o
rada durmaya mecbur olduk. 
Biraz ıonra lntı baılamııtı . 

Artık kayaklarımız ıahlanmıf 

küheylanlar aibl güç zabtedili 
yordu. 

Orman mmtakıuına gir
meden evvel geçtiğimiz ataç. 
sı z ınhadan son süratla ini· 
yordltk. Arkadaılar, llpkı yan 
yana uçan tayyarelerdekt pi· 
)otların birbirlerine bFlktıkları 
gibi bizde kah sağımızdan 
kib ıolumuzdaıı suratla inen 
arkadaılarımıza sadece Eı
tantane birer göz atabiliyor· 
duk. Daha fazla birbirimize 
bakmaya imkan yoktu. Çün· 
kO: Biranda tepe tak ak ol
mak iıt~n degildi . Orman 
mınlakasına gelince: Arkada. 
ıım Saim Alt.okun ıeılnl İfit· 
tim. 

geçmek için de kayaklarımızı 
birer tank glbt kullanıyorduk. 

Uludağm garb ı:lslleaini 

takiben ysphfımlz bu infı yo . 
lundan timdiye kadr degll 
kııın hatta yazın bile geçen 
olmamııtı. 

Bu balta girmemiı ve ln
l!ln görmemtı ormanlar ara
ıınden (Deve taıı) na inmeye 
çalıııyorduk. Halbuki bize bu 
inlt öyle birzevk ve heyecan 
vermlt olacak ki : Deveataı1 
hizasını çoktan geçmf tiz de 
he.berimiz yok. Karıımıza bir· 
denbire kirezlt yayla çıkmca 
buna btzde ıaıtık .. 

Ansızın önilmüze çıkan yo
lun tıaret direilnde asılı frtl. 
fa levhesanı görünce ~rkamı· 
za baktık. lndliimiz yafçın le· 
p~ıe,, üıtümüzde kanat rer· 
mit birer kartal haımett1e 
göklere yükıelmtılerdf. 

Artık yoldan kaymaya de
vam ederek 14 ilncü kilometre 

-Hydl Musa! ıtmdt 

p!ıtarlık et! di)'ordu. 
sen de bizi bekleyn otobüıiln ya. 

Öne geçtim. Arkam· 
dan Saim, Tayyar ve liıenfn 

nına geldliimf z zam-.n ıece 

saat 8,5 olmuıtu. 
M. ATAŞ 

'm 



Sahife ~ 

,Kahveden 
.Anlı yanlar 

Kuru kal1veci 
Mehmet 

Ef. Mahdumlarının Kahvesini ihtirasla 
ararlar. Bursa acentesi: Atatürk Caddesi 

Postahane karşısında 
Küçük apartıman albnda No 30 

Karacabey Ha- İ 
rası Müdiirlü- 1

1

. 

ğünden: 
Hasad zamanı kul 

lanıln1ak üzere <lört 
bin kilo orak ipi ile on 
hirı bin kilo balye teli 
açık eksiltmeye kon
muştur. eksiltme 2.7 
şubat 9;i6 perşenbe g
ünü saat on beştir o 
rak ipinin kilosuna o
tuz kuruş balye telinin 
kilosuna on iki kuruş 
muhammen kıvınet ta-.,, 

kdir edilmiştir. balya 
teli için yüz Jira · orak 
ipi için doksan lira m .. 
uvakkat teminat alına· 
caktır. isteklilerin ek· 
siltme günü teminatla
rile birlikte Uara nH:-r
l<ezinde bulunn aln 
ilan olunur. 
8 - '4 - 18 - 'l6 

Bursa Sulh Hukuk 
Mahkemesi nd~n : 

936-3 Bursanın kurt 
oğlu mehliesinden mehmet 
kızı ayşe ve mehmet ali ve 
ahmet ve yahya anası ayşe 
beyinlerinde müşterek olup 
taksimi kabil olmadığından 

şuyunun tzaJesi için satıla
rak bedelinin hissedarlara 
hisseleri nisbetınde payJaş· 
tır11masına 29- 11 - 935 gün 
ve 935-1267 numaralı ilA
mla karar verilen bursada 
yeni bezzaı mahallesinde 
sağı yol arkası 4 solu 9 pa. 
rsel önü yol ile ır.ahdut 
(80o) lira kıymeti muhatn
mlneli ve (9) kapu numara-

Jı bir evin temarnı tarihi 
ilandan itibaren otuz gün 
müddetle açık artırmaya 

çıkanıd1ğ•ğrndan atmak is
tiyenlerin kıymeti muha:n
minesinin yüzde yedi buçu· 
ğu nisbetinde pey akçaıari
le beraber Eursa sulh hu
kuk mahkemesine gelmeleri 
ve ihale 25-3-936 tarihi
ne rastlayan çarşanb~ günü 
saat ıs de bursa suth hu
kuk odasmda yElpılacağm

dan taliplerin o gün mezkur 
mahkemede hazır bulunma· 
ları ve şartname tarihi il~· 
ndan itibaren herkese açık 

bulunduğu ve mezkfiı· gün· 
de arhrnıa bedeli gayri m· 
enkuliin muhammen kıyme
tinin yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde son ar
tırmanın teahüdü b2ki kdl
mak üzre artırmanın 15 gün 
daha temdit ile 13 - 4 - 935 
t arihrne rastlayan pazariesi 
giinü aynı saate gayri men· 
kuiün en çok artırana iha
lesi yapılacağı ve bu babta 
bir güna itirazı olanların 
yirmi gün içinde evrakı m 
üsbite ile bildirmderf aksi 
halde hakları tapu kütüğü 
ile sabit olmadıkça sahş b. 
edeJi paylaşmasından geri 
bırakılacağı ve belediyeye 
ait deJJAliye rusumu ile ih 
ale karar pulu ve teskere 
ve ferağ harcı alıcıya ait 
olacağı ilan olunur. 

§ 
936- 9 Bursada çekir·. 

gede fazlı oğlu İsmaiJ ve 
hozinei maliye He müşterek 
olup kabili taksim olıııadı

ğmdan şuyunun izalesi için 
satııarak parasınm hisse
darlara hisseleri nisbetinde 
paylaştırıJcnasına 18- 1-
936 tarih ve 936-441 sa1· ı· 
il ilAmla karar verilen bur· 
sada muradiye çar~ısırıda 

sağı 11 parsel evkaf ve ma· 
liyeye ait dükkan solu 13 

~::r---s U~K-U-T--r=1 
1 

ı 
1 

A. Turgut 1 _____________ _J 
---,ss---

buradan ıehre kadar pek al! 
yürüyebilir .. geriye kalıver 

bakalım .. beı kiıt •. beı kJtl 
otomobile çıkarız· oldumu . 

ı haydi bakalım çocuklar .. Ka
tar tamam .. 

Güzin hoppa ve yara
maz hareketlerle Cavidan ve 
Güzidenin kollarından tutarak 
otumobile ıürükleyordn . Ca 
vidan kıp kırmızı olmuıtu . 

Güztnln bu sunaııklığı G. 
zerine müıktl bir mevkide ka
lan hakim mahcup Nüzhete 
dönerek sordu : 

- Ne dersfn Nüzhet ? 
bu terazi bu kada.r ııklet çe
kermi ? 

Nüzhet koı ve Qmuzları· 

nı kaldırarak cenp verdi : 
-- Onlar rahatsız olma

sınlar çeker, motor kuvvetli • 
Hakim eller!oi uğuıtura

rak baımı eğdi : 
- Oldu. bitli .. Sen pe • 

ki dedikten ıonra bize lifmı 

dOıer . . Hem laf düı~e bile 
bu müsbet cevabından sonra 
Güzin liıf mı söyletir adama .. 

Güzin ellerini çırparak 
Nüzhetin boynuna nrıldı : 

- Oh yaıa Nüzhd a~a
b ey .. Nüzhet gülüyordu . 

Hakim mahzun boynunu 
bükerek komtk bir tavır aldı: 

- Kayıran ali ah bizi ka· 
yıra1n . Attan inip eıeAe bJn· 
mekte ne f eoa . Şurada rahat 

H:~kl<ın Sesi 

/ 
' \ 

Bu gün kumbarasına para atan 
küçük el, Yarın çek defterine imza 
t b •• ••k l J kt TÜRKiYE İŞ 

1
a an . uyu e o aca ır •. BANKAsı 

t ... • • 

~arsel hat~niye türbesi ar
kası J 9 pP.rsel hafız şükrü 
ve rafet ve hissedarlara ait 
bahçe önü çarşı caddesile 
mahdut zemini muradı suni 
gediği harameyin vakfından 
icareli ve (5oo) lira kıymeti 
muhammfneli bir dükkanın 
temamı tarihi ilftnden itı -
baren 30 gün müddetle açık 
artırmaya çıkarıldığuıdan 
almak isiyenlerin kıymeti 
n.uhamminesinin yüzde ye· 
di buçuğu nisbetinde pey 
akçalarile btraber bur~a 
sulh hultuk mahkemesine 
gelmeleri ve ihale 24-3 .. -
936 tarihine rastlayan salı 

giinü saat 15 de bursa su1h 
hukuk odasında yapılacağı
ndan taliplerin o gun mez· 
kur mahkemede hazır bulu· 
nrnaları ve şartname tarihi 
ilandan itibaren herkese 
açık bulunduğu ~'e mezkur 
günde arju ma bedeli gayri 
menkulün muhammen kıy
metinin yüzde yetmiş beşi· 

ni buf madı[u taktirde ~on 
artıranın teahhüdi1 baki ka
lmak üzere artırmama on 
beş gün daha temdit ile 
10 - 4 - 936 tarihine rastla
yan cumagünü ayrıt saatte 
gayri menkulün ençok arh
rana ihales; icra kılınacağı 
ve bu bapta bir güna itira
zı olanların 20 gün içinde 
evrakı müsbite ile bildirm· 
eıerf aksi halde hakları ta· 
pu kütfiğü ile sabi t olma 
dıkca sahş bedeli paylaşm~ 
asından geri bırakılacagı ve 
belediye ye ait dellatıye ru 
sunm ve ihale karar pulu 
ve tezkere ve ferağ harcı 
alıcıya ait olacağı ilAn oJu. 
nur. 

rahat oturup J!hre gidiyorduk 
ne vardı önümüze ç ıkacak . 
Haydi bakalım delikanlılar 
tabanları yağlayalım • . Bura
dan ıehia e kadar ha~ 1i yol 
var. BiJbaua b~nlrn gibi ihti · 
yarlar için o!dukça hatırı sa.
yıhr bir yol. 

Sonra Güzine dönerek il&. -ve etti : 
- H!!/di bakalım. sizin de 

arzularımı yerine gelain, Fa
kat bir tartla .. Şöyle zabitan 
yurduna kadar ha • Fazln git· 
mek yok .. Nüzhetfn de f fi var. 
Mani o1mayıo .. 

Hepsi otomolıile saldırdı 

Hakimin küçük oğlu Kamuran 
lıerkesten evel binmiı ve kö· 
rye kasılmııtı. Güzin de Gü
zideyi sürükleyerek arkaya 
yerleıince otomobile binmek 
üzere olan Hakimin karm du
rakladt Otomobilin almaya
C'lfflDI, ukııık bir vaziyette 
rahatıız olacağını hfe etmiıtı. 

l Bursa inhisar--
• 

j lar Baş Müdıir,, 
lüğünden: 

Bursada kayanda 
idaremize ait ahırın 1 
mart 936 dan itibaren 
bir sene için kiraya v . 
erileceğinden açtk ar
ttırmaya konmuştur. 
istekliler ihale gunu 
olan '!9 şnbat 936 cu-

nıartesi günü saat on 
ikide üç buçuk lira iğ-

reti ten1inatlarile B11ş· 

mü<lürlügümüzde kc
msiyona gdmeleri. 
14-17- 20- 23 

Acele sstıllk hane 
Ahmet paşa mahallesin · 

de çatal fırın sokağında 49 
numaralı hane, üç kat üze
rir.e altı oda bir mutbah 
terkos suyu iki evlek bah· 
çesi vardır talili olanlar ha· 
nede oturanlara müracaat 
etmeleri ilft.n olunur. 

,.......,.....,... .................... ............,.. y .......... ., 

iş Bürosu 

Fahri Batıca ı 
Kozabanı No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komisyonculul< ve 
taahhüt itleri her nevi 

moden kömürü satııı 

Ün yon 
S!gorta Acenteliği 

l. ::-~ ... 4- 4 4- A ..tı. 4 • 

indi gitmekten rarfı naur ede· 
rek geri döndü: 

-Ben vaz geçtim çocular, 
vaz geçtim ben.. Çendere 
içinde gitmektense yayan git· 
nıek daha hayırlı .. Baksan·z'a 
üç giot ile otomobil dold:.ı • 
Sıkıt teplf gidip rahatsız ola
cağıma erkeklerle arkadan 
gelirim . 

Sonra Ca vidana döndü : 
- Haydi k•zım .. Atla atla .. 

siz gidin biz annenle b~rabf!r 

ukadan geliriz. Daha rahat .• 
Öyle değilmi hemşire ? 

Cavidanın anneai de ayni 
fikirde tdı. derhal ta sdlkledı: 

- En doğru hareket .. Biz 
arkadan gldeltm. 

- Haydi öyle ise Cavidan 
atla., Cavidan ıahte bir Ulraz· 
la sözünü kest l : 

- A dünyada olmaz teyze. 
Vallahi içimize ılnme:ı.. Siz 
gelmezseniz btzde gitmeyiz . 

- Hadi hadi öyle fi:Y ol· 

''"-2-1936 

} Kamil Atatürk'ün 

ı 
L\1emleketinde 
-BJrlnci sahifeden devam-

' ha lbuki, Ankarada bulunan 
1 önderler büsbütün be ıka bir 

fikirde td!lt?r . Onlarca Hila
f et Turk mtlh. tinin mahvına . 
sebeb o'makle kalmamıı, bil'
bk .s bu mahvı t~sci1 etmifli. 
Ayni öodeorler, fazla olar•k 
Hilafetin bütün dünya ıniblü
manlarını birleıtirmek ve uz· 
l&fbrmaktan ibaret olan vali· 

J 
feiinde kat'iyen muvaffak ol
mamıı, hatta, bu husustıı yap· 
tığı bütün tt'şcbbiblerin neli· 
cesi Türkiyeyi zayıf dütür. 
mekten baı!:a bir ife yara . 
mamıt oluduğuoa kani idiler 
dahası var. Uz.un seneler drni 
fıkrin tevakkuf ve ıalebeıt 
keyfiyeti, Osmanh İmparator
luğunun ;sonunda kurtaracak 
olan ıuıl millıyet fikrinden 
ahkoymu§tu. Diğer taraftan 
ayni Htlifet dünya ıa vaıı eı

nasında Hindli ve Araplaran 
cibad ilan edenin ordalarana 
karıı muharebe etmeler•ne 
asla mani olmamıttı • Hele 
İıtıklal ıavaıı bakımından 
Kamaltst ordusu, biç bir mu. 
vaffakiyetioi Hi1Afete borçlu 
değildi. 

Velhasıl, Hilafetin mazide · 
Türk ulusuna hiç hır fay dası 

olmadığam, iıtikbalde de hiÇ 
bir itt~e yaramıyacıimı anla
yan genç Cumhuriyet, Hll&feti 
doğrudan doğruya bertaraf 
ediyordu. Şunda itiraf etme
miz lizımdır kJ, tamam~o 
Garpla olan bu .Lcilkleşme te. 
ztni haksız çakaracak ve bu 
tezi li.zJm edecek hiç bir ıey 
§imdiye kadar .çıkmamıitır . 
Esasen milliyet ve ırk fikir· 
lerlne birinci derecede ehem
miyet verip dioi fikirde bil' a · 
kis arka planda bırakmakla, 

zamana ml& ıaf ık ıurette ha
reket etmektedir. Bazan diln · 
ya öyle sürükleyici ve öyle 
mukavemet götürmez cere- · 
yanlar, seller gibi bücüm e• 
derek akıp gtder ki, kendile
rini bu suya koyuverenleri 
çok ilerilere ve uzaklara gö
tü;ürl~r. 

Fakat akıntımn tenine 
kürek çekmeğe yeltenenlerin 
vay halin~. Hilafetin ilgası 

Cumhuriyetin ilam, bunlarıu 
muazzam birer reform olduğu 

( Sonu var ) 

maz.. Bizi dü§ünmeyin .. Baı
ka dt:f a bizde bineriz. Öyle 
değilmi Nüzhet ? 

Nüzhet mütebe11lm keke
ledi. 

-Hay bay. Nezaman ar 
zu ederseniz. 

-Meni.. 

Cavidan mahcub, ürk~k 

adımlarla otomobile yaklaıtı. 

Fakat oturacak yer kalmamıı· 

h. Durdu sonra Kama.nana 
dönerek rfca etti : 

- Kamuran sen Nüzhet 
ağabeyinin yanına git de ben 
oraya oturayım • 

Kamuranın inadı tutmuı· 
tu. Rahah bozmak latemeyor · 
du ıtddetle itiraz etti ! 

- Ooo , doğrusu rahatımı 

bozubta bir yere aidemem . 
Ablam gitııtn. Güdo yaramaz 
bir çocuk hırçmlığıyle sözünü 
keıli : 

- Bitmedi -


