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C miyetin dış 
hayatında 1 ürk 

kadını: 
Lmi::.' de mıinleşir "Frele Pres
sen nam J.elı gazetesinden : 

Türk basınından gelen ha
berlere bakılırsa Cemiyetin 
dıi hayatında Türk kadınının 
nufuz ve ehemmiyeti günden 
gflne Mtmaıdadır. 

Yiiksek devlet şurasında 

dört kad an nza bulunmakta· 
dır . Yalnız Ankarada ıehrin· 
de on dokuz kadar kadan 
m~htelif sınıflarda hakimlik 
vazifeıiol görmektedirler. Ay. 
ni ıehirde on iki de hıdm 
avukat çalıımaktadar . Yirmi 
kadar kadın memleketin yük
.ek mekteplerinde profesörlük 
ediyorlar • Bundan baıka bir 
çok kadın, tabip ve dit hekt• 
minin bulundulunu öğreniyo· 

ruz • 
Devletin resmi dairelerin· 

de ~e ~üstakll mahalli idare· 
de takriben sekiz bin kadar 
kadın mc-mur ve ıtneodaktilo 
lıtibdam olunmaktadır . Ay· 
rıça hususi teıebbüslerde de 
bin beı yüz kadın çıılıımak 
tadır • 

Şimdi de Türk kadınları, 

iıçt ve amele olarak memle
ketin fabrikalarını istila et· 
mektedirler • Bu gün lstaıı· 
bul .ela ve Ankara da fabri

kalarda yirmi binden fazla 
amele vardır • 

Eski belediye 
reislerinden 

Ahmet Nuri öldü • 
'Eıki belediye reislerinden 

Ahmet Nuri evvelki gün kap· 
lacalarda bir odada ölmügtur. 
Ahmet Nuri Sivas kongresinde 
Bursayı tem&tlen bulunmuı 

ve ilk defa milli da va) a i. 
aanmıı zevattandır . 

Bir üfürükçüden 
intikam almak 
istemişler ••• 

Dün gece saat 23 de or
han boğazından evine gitmek 
te olan üfürücülüklen sabılualı 
Ahmet oğlu Hilmi; önüne çı

kan ve kendisine bir karı 
meselesinden kin besledikleri 
anlatılan ijdlr köyünden Ha
aan, Recep ve Abdullah adm 
da üç kiti tarafından ağzı 

kapanmak suretiyle döğüldü
fünü ve cebinde bulunan 36 
liraaının alındığım iddıa etmfş 
bunun üzerine zabıtace derhal 
yakalanan ıuçluların Üzerleri 

aranmıısa da iddia edilen pa· 
ra çıkmamıt ve yalnız döğdük 
)erinden dolayı böyle bir ifti
rada bulunduğunu söyleoılt
lerdir. Tahkikata devam edil· 

mektedir. 

Tabanca ile oynar 
ken yaralanmış 

Kayanda tadırvanlı handa 
oturan bozacı Mahmut oğlu 

Süleyman dün tabanbaaını 

kurcalamakta iken kazaen a
teı alarak elınden ve ayağm· 
dan yaralanmııhr. Süleyman 
tedavi için baıtahaneye nak· 
ledllmiıttr. 

Lik maçları 
Mıntaka lik maçlarma dün 

de devam edilmi~tir. Evvela 
ikinci takımlar arasında maç
ı.u yapılmııtır. Bu maçlardan 
dura F porla demirtaş arasın4 

dakinl ~urahlor s.fıra karşı 
birle, ".nuradlye sporla akm 
spor arnsındaklni de akın spor• 
lılar sıfıra karşı dörtle kazan· 
mıtlardır. 

Birinci takımlar arasında· 
ki maçlarda: Duralalar demir 
taıa üçe karşı dörtle galib 
gelmislerdir. Muradiye sporlı-
larla akın spor bir bire bera· 
bere kalmıılardır . 

Uluıdağdan 
lnegöle 

kayakh yürüyüş 
Dağcılık kulübü idare hey. 

eti parti merkezinde ve Saim 
Altıokun baıkanlığmda top• 
it nmıı; kongra itini, ve kur. 
ban bayramında yapılacak 

ı.; bdağ-Zırve·İoegöl seyuhatini 
konu§muştur . İdare hcy'ctl 
bu seyahata iştirak edecek 
sporcuları tesbit emiı ve ay· 
rıca llbaylıktan lnegölu ala
kadar eden bazı temenntyatta 
buluemasını, por mıntakasın· 
danda bu ıeyahat için bazı 

malzeme istemesine karar 
vermletlr . 

Ankara dağcıları 
geldiler 

Ankara Gazi terbiye ens· 
titüıü bed~n terbiyed sınıfla
rına müdavim mulUmlertnden 
40 kl~illk bir gurup dün Ka
raköy den ıehrimize gelmi§l ... r 
ve doğruca Uludagl\ çıkmış
lardır . Genç muallimlerimiz 
15 gün Uludağda kalarak.ka· 
yak llporları yapacaklardır • 
kendilerine Bunıı dağcılık ku· 
lübü reisi Saim Altıolda idre 
hey'etloden Tayyar Akkeekin 
Kirazlı yaylaya kadar refakat 

etmiılerdlr • 

Muradiye sporun 
yeni hey'eti 

seçildi •• 
Muradiye spor yurdu yıl· 

lık kurultayını yapmıı ve ye. 

ni idere hey'eti seçmiştir . 
Başkanlığa Ali Baysan, i· 

kinci ba§kanlığa Haklu Erim
el, sekreterliğe Halit, muha
ıebcciliğe Şevket İyigJ, l<aGa • 

darlığa Hakkı gençel, mümes· 
silliğe Ali V asfl, iç iıleri şef· 

liğine Hüseyin dernek seçil· 

miıtir • 

Halkavi orkestra· 
sının ilk konseri 
Halkeviode teşkil ederek 

çalıımay.ı ba~landığım haber 
verdiğimiz orkesla ilk konse· 
rini 22 şubatta verecektir • 

Orkestraya dahil onlar 
provalarına devam etmekte• 
dlrler • 

Bursa 
Şarbayhğından 
Uıay kurulunun 2-inci 

seçim devres1nin 23 -üncü 
toplant111 7 /ıubat/936 cuma. 
günü öğlenden sonra saat ı 5 
te yapılacağı ilan olunur · 

Ruzname: 

1-Eski zaptın okunması . 

2-Yeol aelen evrak • 

rın Asıllşı 
nin T af silitı 
= ! 

on binlerce Bursalı, asılan 
h yd tlar l "net ve nefretle seyretti 

er 
0 

r er saat 1 O da kaldırıldı .. 
idam hü :cümlerinın infazı sırasında hazır bulunan 

arl<adaşımız Musa Ataş'ın intibaları : 

Dün sabah evinden soka

ğa çıkrınlar ağızdan ağıza ve 

güretle §ehirde şayi olan me· 

rakla bir haberle kaşılaşıyor· 

lardı. " Soyguncular aınlmı§ 

lıır ! ,, · · · 
Hele çocuklar 1 hele çocuk

lar ! allmnllah sokaklardan 

birer ok glbl fırlayarnk koşu· 

7orlardı, ve birbirlerine bu 

haberi hiç kar§ılık bekleme

den müjdeleyorlardı, bittabi 

mektepten önce &Qluğu Cum

huriyet meydanında almıf bu

h.muyoılardı. 

Sabahın alaca karanlığın· 

da.n baılayarak saat ona kadnr 

usılanları görmek fçln Cum·· 

hurJyet meydanına gelıb gi· 

den Bursalıların aayısı onblıı

leıl geçmi,u, saat onda mas· 

lup sol gunculer iplerden indi

rilerek Belediyenin aıhiyye a· 

rabaslyle götürüldüler. Haberi 

vaktınclo. alkmayanlar hata 
r.ıeydana geltb gidiyorlar, fa· 
kat artık idam aehpalarmin 
bile kaldırılmıı olduğunu gö · 

rerek yetf§emedıklerine esef 
ediyorlardı. Buna rağmen O· 

ralarda birlküp, sağdan soldan 

ııoruş\urarak nasıl aııldıkla.rı· 
nı anlamaya çalışıyorlardı. 

• ııo 

Dün gece so)•gunculor asıl
dıktan lOnra a baha karıı bu 
hadiseye o.it intıbaları (Hak· 

kın sesine) yetiştirmeye çalıı· 
mı§tım, büAünde intbalarımın 
alt tarafını yaziyorum. 

Hapishaneye giden yolu, 
atlı ve yaya zabıta, bekçi ve 
polis kuvvetleri muhafaza al· 
tına almııtı, hapishanenin dıı 

kapısı saat 2,5 de açıldı ve 
kolları a1'kaya alınarak bilekle
rine kelepçeler vurulmuı olan 
haydutlar birer birer kapıdan 
çıkarılıp ayrı ayrı olarak bi
rer otomobile yerleıtirlldiler. 
uykudnn henüz kaldırıldıkları 
kan çanakları gibi şişkin göz. 
lerinden derhnl belli o-!Jyor
du, her otomobilde haydutla. 
rın kelepçeli kollarına sımsıkı 
yapıtmış soğlı sollu Jandar
malar, önlerinde ve arkala· 
rında da birer poltı ve gardı· 
yan oluruyordu. Şerirler bu 

hallerile adeta güvey evine 

götürülen birer geline benze· 

yorlardı, birbirini takib eden 

otomobillerin manzarr 'll da 

1aten bir gelin alaymd .. n fark. 

sızdı. Loş ve yarı aydınlık 

yoldan yukarı ejderha ıavleti' 

le çıkan çifter gözlü bet altı 

otomobil , lodosun gökdere 

boğazından indirdiği ıhk ha

vayı yararak süratle adliye 

binasına doğru ilerliyordu , 

en arkada baı müddei umu

mi Cemille müddeiumumi 

muavinlerinden Ferid, Jandar· 

ma kumandanı Hurrem ve 

emniyet müdür vekili Saldin 

bindiği otomobil geliyordu. 

Merke1. jandarma B. kumanda

nı Hayreddin, adliye binasının 

etrafında ki Jandarma kordon 

hattından dııarı çıkacaklar 

için (Vur !) emri vermiı bu· 

lunuyor,bunun için oralardan 

hiç kimse geçmiyor, adeta 

kuı uçmuyordu . haydutlar, 

doğruca adliyenin bodrum ka· 

tındaki tevkifhaneye alındılu. 

Bir k!\ç dakika sonra hl . 

rer birer adliyenin birinci ka. 

tındaki koridora çıkarıldılar. 

bu koridorun bir köıeıinde 

ba§ müddei umumi Cemılle 

müddei umumi bat muavini 

Fahri bulunuyorlar, tevkifha

ne kapıaındada müddei umu · 

mi muavinlerinden Ferid ve 

Edip ıerirlerin çıkaulmaaıoa 

nezaret ediyorlardı • Evvela 

soyguncuların elebaııaı olan 

piyade Mustafa yukarı çika

rıldı. dini merasimin biraz 

uzunca sürdüğünü gören müd

ddel umumi baı muavini Fah. 

ri imama kıs:ı kesmesini ıöy• 

ledl. Çünkü: zaten haydutlar 

adaletin bu amanıız tecelli

sinden artık cidden korkmaya 

ve irkilmeye başlamııtılar • 

Hele bu ele baıı ha} dut bü· 

tün canavarlık hayatını mu. 

hakkakki; bu dakikada göz

lerinin önünden bir sinema ıe . 

rldi gibi geçiriyor ve onun için

de hiç .esini çıkarmayarak 

mukadderata boyun eymit bu

lunuyordu. Çok nazarı dikka
timi celbeden nokta ıu idi : 
Şerirlerin hiç biriıinln aizıa• 
dan bu ölüm henıimeılnde 

dahi hiç bir fena kelime çık
mıyordu. Çünkü: Y aptıklarıuı 
biliyorlar ve suçlu olduldarına 
onlarda inanıyorlardı . 

Beyaz gömlejin geydirlllti 
sırasında Muıtaf a bitkin bir 
hal almııtı. Kollarına yapııan 
jandarmalar sanki onu ıü• 

rükler gibi adliyenin ön kapı· 
aıodan çıkanp aaat dibine ıö· 
türdüler. idam ıehpaıının Ja• 
omdaki meraılm de öUimden 
beterdi. O dakikada Muıtafa 

kim bilir ne korkunç bir ecel 
teri döküyordu. Bir iki dakt4 
ka süren karar okunuıunda 

b~lki o, yüz defa ölmüf diril· 
miıti. Maaaya çıkarılır çıkarıl• 
maz aklına gene kurıuna di
zilmek geldi. ip boynuna ıe· 

çirillrken Müddei umumiye 
tekrar seslenerek {Beni kurıu• 

na dizin!) dedi. Müddei umu• 
ınl Cemil büyOk bir ıükunetle 
kendiıine (Kanun böyledir. 
biz kanunu tatbikle mükelle
fiz!) cevabmı verdi ve demir 

makaraya takılı yallı ip bu 
kah yürekli cana•arın canını 

bir hamlede aldı .•• 
Arkasından, bir canavar 

tipi olan ıerir Şad oğlu HO
seyio de ayni merasimle ıe

tirildi onunda gözleri ballı idi 
diğerleride hep ayni vaziyette 
getirildiler. Ve ayol meraıim· 
le hak ettikleri cezaya kavuı· 
tular. Saat 3,5 ta herıey bit· 
mitti. Cumuriyet meydanının 

karanhk bir köıeıinde yan 
yana sallanıp kalan haydut· 
lar hunharlığın ıonunu göıte
ren canlı birer miıaldtrler ... 

Valimiz Şefik Soyerle bat 
müddei umumi Cemli bu ıafa 
hatın devamı müddetince dar 
ağaçlarının karımnda devlet 
nizamlarını bozanların ve 
yurtta zorbalık etmek isteyen· 
lerin cezalarını vermeye ne• 
zaret ediyorlardı . 

Haydutların cansız ceıet

leri dün belediyenin ınhhıye 

arabalariyle dağınık servilu 
mezarlığına götürülmüı ve 
iklıer iklıer olarak birer çu
kura gömülmOılerdlr. 

MUSA ATAŞ 



Sahif ~ ~ 

Fransız-Sovyet pa tın a dik 
m uamelesinin telıirinden 

cıkabilecek akibet er 
' 

Bu başlıkla bir mekalc 
neşreden 14 Sonkanun 1936 
t arifıli <c Oeu vre göre: sılah · 
tan tecrit edilmiş buhman 
mmtakalar hakkında Berlin· 
den gelen haberler gittikçe 
endişe verici bir mahiyet el· 
maktadırlar. Fransa devlet o.· 
damları Almanyonın , Ren 
Nehiri havzasında askerlıkten 
tecrit edilmtı bulunan mınts
kaların yeniden tahkim edil
diği hakkında tehditkar oldu· 
,ğu kadar hakaretkar bir teb
liğde bulunması kabil olduğu · 
nun farkına varmaktadırlar. 

Bu mukaddemeden sonra 
Fransa - Sovyetler paktına dö
nerek diyorki: Umumi vazi
-yet hiçte aydınlanmakta de· 
ğildir. Bunun için, halihazırdo. 
~ovyetlerin Fransaya karşı 

takibettikleri siyasada vaki 
lan değişikliklerin Fransa için 

ne kadar vııhi01 olacğı his ve 
takdir olunmaktadır. 

Nazırlarımızdan bazıları 

So9yetlerin endişe ile degil 
tce de azçok itaatli bir haber
le Fran&n hükumetinin paktı 
ta-s.vip etmek lütfünde bulunma 
sını beklediğini ve pakt tas 
:dik edimeml~ olsa bile Sov
yetlerin vaziyetinde bir deği · 
tiklik olmıyacoğını zanned ı. 

yorla r. Runl:u artık aldanmt.§ ' 

olduklarını ve arkasından git
'i ikleri hayalin uçtuğunu gör-
ILÜ§ ve anlamı ş b\l lunıyorlt1r. 

Bu zevat dü~ünmelidirler lc:i, 
geçen iki mayıstanberi Fran· 
sızl arm göstetd i ğ i suiniyyet 

ve Al~manların yaptıkları 

mütevtlli eyi teklifler karşı · 

sında bulunnn Sovyetler dün 
Molotov'un söylediği nutuk ile 

vaziyetin değl§mio olduğunu 

ve, Sovyetlerin, fransanin ta · 
kıp elltği ha.ttı hare e t neti
celerinden istifade eamesfni 

bdeceğini açıkça anna lmıılar · 

dır • Molotov bu nutkunda 
Alamanyanm geçen Sovyetle· 
re on sene vnd~ ile 200 mil· 
yon marklık bir htlkraz tek· 
lif ettıği.ıi bu sene }'&pılan 

istikraz teklıfinin ise çok da
ha müsait olduğunu ~öylenli~· 
tir .• 

Alamanlarm hu teklifleri 
na mukabil Sovset endüstrisi 
fçin Sovyetlerin istemediği ve 

bizim btıızat teklıf etml~ ol
duğumuz ufak tefek krdilere 

karıı Fransada yapılan mun . 
tazam ve tiddetli oe§riyatm 
Sovyeller tarafından görüldü
ğü ıdphesl:ulir. Bundan baıka 

Sovyet-Fransız polttının t as · 
dil<i o kadar gectkmişlir kf , 
perşenbe günü toplanc&k ola n 

fııka liderle!'inin paktın tasdi
ki müı:akere!eri iç•n bir gün 
tayin edip etmiyecekleri sua li 
ha t ıra gelmektedir. 

Fran!JZ devlet adamlıuı ve 
parlamento liderleri artık bu 
hususta bir karar vermelidir · 
ler ; çünkü Mololo 'i'un, ba z& 
cümleleri mübhem kalan nut. 
ku bizim tçin hiçte hooa git

miyecek akibetler doğu rabt · 

lir . " 

fl~kkın Sesi 

Bu gün kumbar'!.sına para aı·an 

küçük el, Yarın çek defterine imza 

atan büy ük el olacaktır.. ~~Kil~ıtş ,-
,,~~ m~~ 

' 

li. ıı·ıı Kalıveci 
Mehmet Ef. Mahdumları'nın 

( (j}) Seneden beri şöhretini muhafaza 
ettiği nefis kahvesini artık Bursalıların 
da içebileceğin i yeni a çıJan acentesi nıü j-
deler. · 

Ata türk caddeıi poıtaoe karşısında No. 30 

izim Basımevi 
g e;ç *P 

Müşterilerinin isteği üzerine 

güzel ve şık işler yapar • 
lllil -

Bursa 

-----·------c---, 
: Defterdarlık arkası No22 
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ı ka ca 
Çe 

İçinde son derP.ce temiz ve şifalı çelik suyu bulunıı:ı 

eçel· am ı 

Yeni bir kiracı tarafıodan bütün nokssnları ta. 

mamlanarak bahçesi düzeltilerek s~yın halkımıza açıl· 

mııtır • Hamam ve banyo müıterilerinden bahçe için 

duhuliye alınmaz . Fiatlardıı hiç deği~iklik yoktur . 

~~YYVTY'f'T'T-, 

İş Bür osu 

Fahri Batıca ş 

Karacabey Ha- ' 
ras Müdürlüğü-

ı••wwwwwvvwww! 

1 DOKTOR . 

' nden: 1 1 

ı 

Ahmet Selami 
[KARABONCUKJ 

Nasuhpaşa Hamamı 
sokağı No. 15 Keten Satış ı 

Haı·a ihtivacından 
" 

fazla (on bin) kilo kc· 
ten 22 şubat H36 Cu
martesi günü sa at on 
birde Aleni artırnıa u

suliyle Hara merkezin 
de satılacaktır. Beher 
kilosuna Altı kuruş kıy· 

met takdir edi1nıişt i r. 

teminatı muvakkate 
' olarak (k ırk b;ş) Lira 
alınacaktır. isteldiJerİ n 

art ınua günfı kanuni 
vesil<alarife birlikte H 
arada bulunmaları ilan 
olunur . 
,.,_ ı 3 -17 -21 

§ 

t 
Her türlü hastahk1ar muayene 

ve tedavi olunur . 

/ GECE VE GÜNDÜZ 
Sayın ahalimize bir hfam .. t 

1 

olmak üzere pazarteıi ve 
P~f em be günleri mnaye-

1 ne ücreti : 

1 50 Kuruş 
1.a•••.o•.-r.ae•te• 

., . ., 
beşle Bursa Baytar 
Müdürlüğünde aleni a~ 
rtırma usulile sa tıla

ca ktı ı- . beher Ji t resi ne 
yedi kuruş muhammen 
kıyı11et takdir edi Jn1İş· 

tir . isleklilerin beşyüz 

Kozabanı No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komisyonculuk ve 
taahhüt i~!eri her nevi 

ç ır . 1 
l ınart 9;:Hj tarihin

den !Sağımın sonuna 
kada1· istihsal olunacak 

li ra muvakkat teminat 
la ri le bi rlikte artırma 

günü Bursa Baytar M· 
üdürlüğünde teşekkül 

edecek satış kon1siyo
nuna müracaatları ilan 
olunur . 

maden kömürü satışı 

Ün yon 
Sigorta Acenteliği 

30 -150 
... .... ... ...... ... .... ....... ........................ .... 4 , Ar r .. 

1 
Hara yayla ve ova ko
yun s1itler i 25 şubat 

936 sal1 günü saat on 4 - 10- 18-~4 ... 

ı-. -2-1936 

Bursa 
Şarbaylığından: 

Yangın ıöndürme müs
tahdemleri için 27 çift c.ızme 

açık c-kıiltmeyn konulmuıtur . 
Eksiltme ve üstermest 13-2 
936 per§embe günü saat 15 te 

yapıla.cakt1r . Beher çiftinin 
Dl UhaD1men bedeli 13 liradır. 

İstekliler , nümune ve ıartna 
meyi görmek fçin her it ıa-

tinde Uray muhasebesine ve 
eksiltme saatinden önce 27 

liralık muvakkat teminat :ınak 
buzu veya banka mektubu 
ile Uray komisyonuna gel•in
ler . 25-29- 4-8 . 

{ı~-.-. ..,.,,...,,.~.~~---:]) 1---- -~--·-- -
~ Bilmiyenlere : f: 
ı·~ Kuyuancular Çar111ında f{ 
(ı YERLi MALLAR PAZARI 0 
lJ Sabri Zahid Haksal 1:: 

H Mağazasında f: 
:·: Her çeşid yerli dokumalar U 
0 vardır. H 
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DOKTOR 

CEVAT TAffSiN PfKSUN 
Röntgen Mütehassısı -·-· 

Muayenehane: 
Bizim Matbaa kQJ'fllJ No. 30 ... ._. 

Hastalarını hergün kabul 
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SUKUT 
(Tefrikamız) 

Yazı çokluğundan kooma

mamaıtır, özür dUertz • 


