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Dil savaşı 
ilerliyor .•• 

On beı yıl önceye dek 
~urdun dört bucağını saran 
dara bulutların ınkıntısı altın· 

a. ezilen ve bunalan Türk 

ıulusu ( milleti ) gene, öz var
ı" d ~ın an dofacak kurtuluı 
auneıtnın aydaolatıcı ıııklaruıı 
Rôzleyordu. 

Yurt baıtanbafa özke 
( ecnebi ) yağılar (düıman) 
eltnde kalmııtı. Bunlara ken
di aramızcfan katılanları da 
ekleyecek olursak, çekilen sı
kıntılar, o kara günlerin bez
einliğı , kendi varlığı içinde 
Çırpınan Türke acı göz yaş· 

lan akıttırmııtı. 
Giinün birinde, Samsun 

taraflarmda doğarak iç Ana· 
doluya doğru yayılan kurtu -

luı rıüneıi, kızıl alevleri ara· 
ıında ölüme götürülmek isle
nen Türke tam bir kurtuluş 

ınmuıtuliyordu. 

Türk adınm acunda (düo
Yada) anılmasını istemeyen 
\re çekemeyen yağılar (düt
rnanlar) Ulu Başbuğun sar
ıılınaz isteği ve çelik yumru
lu altında ezilmif, Türk ıçm 
kazdıklar1 çukur onlara me
Zır olmuıtu . 

Bu mutlu kurtuluıun kı
vancı (ıeviocl) içinde pinek
li1eceğimizi umanlarla bu İ
tin artık hu kadarla sonlan. 
dıtıuı ıananlar da pek çok 
oltu. Amıt; it onların umduk
ları gibi çıkmadı. Büyük Ön
der, acun uluılarmın oruncu 
(bayranbğı) arasında daha 
birçok değitiklik ve yenilik· 
ler ortaya çıkardı. 

Ôrümceklenmiş kafaları 
•aran aKlar parçalandı. Fes· 
ler yırtıldı. Tekkeler ve med
reseler yerine mektepler, üni. 
\rersiteler açıldı; ülkenin dört 
bucağını çeviren demir yol
lartle , her tarafta tüten fab-
rika bacaları Türk ulusu, 
lürk köylüıü, Türk işçisine 
• 0 nauz bir kurtuluşun müjde
clıi oldu. 

Butün bu değ!tikliklerden 
' 0nra yeni yazıyı öğreof"n bu
~un (halk) bundan sonra da 
~ı diline katılan yabancı dıl-
erı •tmağa andetmi§tir. 

I Artık dil ıava~ına da b&§· 
"ndl. Ve Türk ulusuna eski 
0~&.nl,rın çetrefil yazı ve düz
ıulertni bellemek için birçok 
;:ılukl~r (lügat) karıştırmağa 
l zunı kalmayacak.. Tutsak-
ıaın ( esirliğin ) bir batkası 

01
"n hu durak ta gene Sü

l'ük Ônderin aydınlatıcı gö
~iiılerı altında aııldı, Türk u
dueu Öl: varlığı glbi öz diline 

e kavuımuı oldu. Bundan 
'

0
nra da ulu Baıkanın 

--

Ulu Önder· n soy adları 
Gazi hazretleri <c Atatürk >> 

soy adını aldılar. 
Büyük Millet Meclisi Ma· 

latya mebusu 1ımet Paıa Hz. 
ve rüfekası taraf mdan veri-
len bir takriri müzakere ve 

kabul etmi§tir •. Bu takrir ıu

dur: 
1- Kemal öz adlı Cum. 

bur Reisimize ( Atatürk )soy 
adı verilmiştir. 

2 -- Bu kanun neşri tnri· 
hinden itibaren muteİJerdir. 

.... 

3- Bu kanunun icraınna 

yüksek mecli~ memurdur. 
0

80 
teklif dahiliye encümeninde 1 
müzakere ve heyeti umumi
yeye sevkedilmiştir. Bundan 
sonra kanun teklifı heyeti u
mumiyede müz:akere edilmiı· 
tir. İsmet Paşa Hazretleri 
kürsüye çıkarak demiılerdir 

ki: 

Cumhur Reisim;z Kemal Atatürk 
liazretlcri 

"-Arkndat lar! Büyük Ön
derimizin Cumhur Reisimizin 
soy adı için bir kanun teklif 
ediyoruz. D ü~ür.dük ki soy 
adı kanunu tatbik olunurken 
Büyük Önderin taşlya.cağı adı 
tayin Büyük meclisin borcu_ 
dur. Bu kanunla Atatürk a
dım teklif ediyoruz. İnanıyo
ruz ki: Ulusun en değerli var-

hAı olan Cumhur Reisfmfzio 
admı aöylerken c;lerfn saygı 

ve sevgi duygularımızı bir
likte Eezdirmiş olacrığız(alkıı
lar) inanıyoruz ki: Atatürk 
adile Büyük Türk Uiusu en 
büyük oğluna en büyiik say
g2h hitabını yapmış olacak
tır. ( alkışlar ) Bundan son
ra kanunun heyeti umumiye
si ittifakla ve c.lkı;lar uı·asın
da kabul edilmiıtir. 

Uludağa kar yağdı 
Kış sporla1·ı bu haf tadan itibaren 
başlıyor. Dağ kulübünde hazırlık

laı· yapılıyor. o 

Birkaç 
günden beri 
şehrimize 

devamlı su
rette yağ

mur yağ

mJş ve dün 
ha.va kıs

men açmış· 
tır. Uludağ 

daki otel 
ve Karabe
len imdat Uludağın karlı bir resmi 

evinden telefonla aldığımız 
haberlere nazaran dağm her 
tarafına kar düşmiiştür. Ka
rabelende karm irtifoı'.10 san
timdir. Otel civarında ~5-30 
santim, zirve ve havalisinde
de yarım metreden fazla kar 
vardır. Kar; §ehrimizden gö. 
rüleo yüksel< tepelere kadar 
inmi§ bu sebeple hava soğu. 

muştur. 

Kıı sporlarına bu haf ta-
dan itibaren başlanacaktır. 

Batta eve)ki gün İzmirden 
bazı kayakçılar fehrimize 
gelmişlerdir. Dağ ı;porları kup 
lübünde hnzırhklar yrıpılmak
tadır. Otelgözü aığınağmda 
20 sporcunun yatabilmesi için 
evelki gün bazl eşya Gatın a
lınmııtır. Kayakçıların ilk ka
filesi önümüzdeki cuma gü
nü dağa çıltacak ve bu e§
yayı da birlikte otel gözüne 
götüreceklerdir. Gelecek haf
ta cuma günü dağcılar kıt 
bayramı yapacaklardır. 

"f1ıil ve açacağı ıtıklı 
)o 1•rda ıonsuz bir hızla ba
:• dönmeden yür6ycek, ileri· 
~~ekur. DERVİŞ EDESEN 

Herkes soy 
Son günlerde herkes kcıı· 

disine bir soy adı aramakta
dır. Soy adı koyan zevattan 

adı koyuyor •• 

(Yalçm); kısmı idari reisi Hu-
10.si bey (Balkan), kısmı ılya
si komiseri Mehmet bey(Y alt) 

üçüncü komiser Hamdi bey 
(Barkın) üçüncü kom!~er Ne· 

YURTDAŞ! 
YERLİ MALI! 
KULLANMAK 
YURDA 1 

Ba"'I 

bir kısmını yazıyoruz. Vali 
miz Fazlı bey soy adı olarak 

(Güleç) belediye encümeni a
zasından eczacı Ahmet Tev
fik bey (Ôber) baytar müdü
rü Tahsin Nahit bey (Aksoy) 
gazetemiz S. Dervit 13. Ede&en 

cip bey (Baykut) polis ihsan 

efendi (Aykun) kelimelerini 
alınışlnrdır. Arkada~1mız Mu
sa bey de soy adı olarak 

Tasarruf haftası 
Birinci kanunun on ikiıin

deo on dokuzuncu gününe 
kadar devam edecek olan 
beıinci yerli mallar ve tasar
ruf haftası için Bursa Milli 
•ktisat ve Tasarruf cemiyeti 
tarafından genit bir program 
hazırlanmıştır. Bu programı 
gel~cek sayımıza koyacağız
y almz halkımızın f imdiden 
tasarruf ve yt:rlı mallar haf. 
tasına hazırlanmalarını ve 

Edirnenin 

daima yerli mala almamn hlr 
yurt borcu ve ıevılıi oldulu· 
nu hatırlamalarını dileriz. Ta
sarruf haftasında yeril malt 
satan müe11eıeler araaanda 
bir de vitirn müıabaka11 ya
pılacaktır. Ayrıca yeni açılan 
Gazips ıa caddeıl üzerinde 
yapıhcak barakalarda vlli • 
yet dahilindeki yerli malların 
teıhiri ve ıatııı belediye ve 
ticaret odasınca temin oluna
caktır. 

kurtuluşu 
Edir·nenİn kurtuluşunda bulunan 
arkadaşımız Musa bey hatırala-

rını anlatıyor •• 

O:izel Edirnemizden bir görünüş ve Trakya mmtaka müfettişi lbrıhim 
Tali Bey 

Dün güzel Edirnemizin Seltmtye minareleri ara .. 
kurtulu§ bayramı idi. Edirne· ıına da yirmi bet metre u
nin bu seneki kurtulua bay· zunluğunda bir Türk . bayraiı 
ramı gimdiye kadar görülme· çekilmlttir. Edtrnemizde ya· 
miş bir §ekilde kutlanma§ ve pılan bu muazzam tezıh6· 
çok büyük merasim yapıl· ratın dünkü kurtuluıa ait o
mııtır. Bu merasimde birçok lan manasından baıka ilerl
mebuslarımız bulunduğu gibi si için daha büyük manası 
İstanbul üniv1'rsitesinden yüz- vardır. (Ediroenin kurtuluıun· 
lerce talebe hazır bulunmuo- da seyyar jandarma on birin· 
tur. Gündüz merasiminden ci taburunda ihtiyat mülizı· 
başka gece Selimiye minare. mı olaral< bulunan arkada· 
lerine büyük ışıldaklar kon- ıımız Musa beyin hahralaum 
muş; her tard donanmıştır. üçüncü sahifeye koyuyoruz.. 

~-'SWR!Ef ft ; UQ 

Emniyet müdü
rü iyileşti. 

Emniyet 
müdürümüz 

Yusuf Ziya 

beyin geçen
lerde bir ka-
;ı::a neticesi 

dü§erek ba -
tından yara- , 

)andığını yaz Emniyet müdürü. 
mııtık. Epey· müz Yusuf Ziya B 
ce zamandanberi tedavi al
tında bulunan ve bu sebeple 
de.tresine gelemeyen Yusuf 
Ziya bey iyileımtı ve dün-
den itib4ren makamına ge
lerek vazifesine baılamııtır. 
Dün kendisini makamında 
ziyaret eden ve gazetemiz 
namına geçmiı olsun diyen 
btr muharririmize Yusuf Ziya 
bey; geçirdi~i kazayı ıöyle 
anlatmıftır. 

- Zevk sinemasmın ö-
nündeki noktayı arıyordum. 
sinemanın ~igara salonunda 
olduğunu tahmin ederek ora· 
ya çıktım. İnerken ni1sıl oldu 
bilmi)•orum; ayağım hoıa 
geldi ve iki üç metrelik bir 
yerden dü~tüm. Ilu yıldırım 

gibi sukut neticesinde haıım · 'ı 
be 1 

belediye 
• • • 

reısımız 

Ankarada 
Belediye re· "" 

isimlz Cemil 
bey belediye
ye ait bazt 
itleri hükıl· 

met merke-
zinde bizzat 
takip etmek, 
üzere evelki · 
gün Ankara
ya gitmiıtlr. Belediye relıimiı: 
Belediye re· Cemil Bey 
it vekilliğini daimi encQmen 
aza.1ından eczacı Ahmet Tev• 
fik bey yapmaktadu. 
lii:ii - il 

fena halde incinmtf U. Baıım· 
d~n çok fazla kan akıyordu. 
Bu kanı dindirmek için bir 
iki ec~ahaneye gittlllmizl 
biliyorum. Ondan öteıini bil
miyorum. Kendimi kaybet· 
ıniıim, Gözilmü açtığım za. 
man ameliyat maı.ıumda bu· 
lundut!umu görd6m. Muhak
kak bir öliimden kurtulmuı
tum. Bu tehlikeli yarayı haa· 
tahanenin operatörü Ekrem 
bey çok büyük bir ihtimam
la dikti ve iyi etti. Kendisin• 
ne kadar teıekkGr ~t••• 
azdır, 



Sahire 2 

fsfanbul yolculuğunda 
Gördüklerim 

Yaiovay a 
Dalgakıran 
Lazım 

Bir kaç gün cvcl İstaııbu
·la gidip geldim, bu :soıı yol
culukta gördükhwimi; kı~ııı Bur 
saya seyyahat edecek olaıılarm 
uuima karşıla~aca klaı ı ın~11ıza
ralar olmak itibarile ~ıynen 
ııaklcdiyornm : 

Otobüs sef'erleı i \' t ' yul fı~

na Jeğıl. Fakat Uuı :-sad:.ııı Y :.ı
lovaya hareket edeu ıııolıüsle
rin ün :,ıralamıda yer bıı I ma k 
için en a~a bir !:JÜrı evelden 
ıııürataat etmek lüzım. Çünki· 
~imdi yaz mevsiminde oldt1ğıı 
gibi gümle onlıeş yirmi 1110-

büslük müşteri olmadığınd:rn 
aııcak beş altı otobüs sefer 
yapıyor. Bnnun için lıeııim gi 
bi acele işi ol arılar ou be::;; ı la 

• kika sonra otobü~e lıinrııek 
mecburiyetiııJe kalırsa arka 
sıralarJa yer bulmaya razı ul 
malıdırlar. 

Yalnız; otobüsçülerimiz be 
}etli yelerin talimatlarına aııGa k 
~elı i r içinde ria yel cd iyoda r, 
Mesela: bu talimatta ~ii!'örüıı 
yanma lıiç bir yolcıı almamı· 
yacak denildi0·i lıalde şehirden 
çı kar çıkmaz, hem de iki ki~i 
birden otıırtuluyor ki : Bittabi 
söfiirler arabalanm zor kullan 
dıklaı·ımlan kaza.lamı t,.:oğu bu 
yiizden oluyor demektir. Bat
ta bu yolculukta belediye ıııcc 

lisi aza larından olan bir aı ka 
daşırn uahi şöforün yarıma 1 ı

lurtulmu~ ve )Chre geldiği za-
. man içeri aluıarak lm vaziye

te bizzat şahit olmuştur . 

Sonra; olobüsleriıı bag:.ıj 
· ye.rlerine yolc;ulann yağlı ve 
sıılu y~mekleri konulduğuıı
uan ufak bir sarsmtıda bu Ye 
mekleı·iıı fağlan Jiıkülen.:k 
yolcuların üstleri başları lıer
ba t oluyor. lın halin gene biı· 
başka arkaua;;.ıınızııı başıııa 
geldiğini de gunJük . 

Otobüsler Ya lfJva ya erke1t 
varıyorlar. Yapnnın lıııreketi
ne biı' buçuk saat o!du~·u j~iıı 
herkes Yalova gaziuolarnıa do 
luyor. Uurada gunliiğüm bir 
lıa l; biz de gazetelernı neden 
çok basıp ~ok sat:uıı:ıdı!.:br 1111 

göstermek noktasımbıı t_.'uk urk 
kate de~er. Bir yolcu be~ kıı
nış l uk Lir kahve içerek heş 
gazeteyi sıradan geçiriynr. Tür 
kiyenin her tarafındaki kahve
lerde beş altı gazeteyi günde 
en aşa 1 GO ki~ınin okuduğunu 
kabul edecek olursak bizde Je 
okuyucunun az olmacJığ'ı, an-

.. cak zanıret dola yisilc veya Le~ 
kuruşu kıskarııp gazele alama 
mak yüzümlerı satışm ve b;ı
sışın bir sürlü arlmnm:lkla bu
lunduğu neticesiuc vaı mz . 

Yalovaya i~leyen vapurlar 
fırtınalı ve hillıas~a sert Jııly
razlı günlerde iskeleye yaııaşa 
mıyodar ve halla yofoulaı ını 
çıkartmadan geri dönme~e 

mecbıır k:ıhyoıfarmı§ . Büyi'ık 
bir su şehri ynpmağa azmet
tiğimiz Yalovanıri iskelesi r'inü 
ne küçük bir dalrra kırnn Ya-o • 

pılarak bu malızurun önüne 
geçi leceğ'İne şüphe yoktur. Ve 
bu iş Yalo'Va için ehemmiyet
li bir noksandı ı · . 

Va urumuz kesif bir sis 

Dağ kuliibii 
kongresine 
gelen cevaplar 

Geçen hafta toplanan Dağ 
kulübü kongresinin büyükle· 
rimize çektikleri saygı telle· 
riae ~u karşılıklar gelmiştir. 

Bursa Dağ spo .. cuları kon
gre reisi vali Fazlı beyefen· 
diye: 

C: Kongre münasebetile 
bana kartı gösterilen duygu
lara teoekl<ür ederim. 

Rebi Cumhur 
Gazi Mustafa Kemal 

C: Sporculara muvaffald
yetler diler güzel duyguları· 

nıza. teıekkür ederim efendim. 
Ba~vekil İsmet 

C: Bursa spor kulübünün 
kurltnyl :münasebetile hak
kımdaki f samimi saygılara 
tegekkür ederim efendim. 

fJ. M. M. Reisi 
K. Alp Kazım 

C: Teşekkür ve muvaffa-
kiyet dilerim Şükrü Kaya 

C: Kurumunun ilk kurul
tayını yapan Dağ spor kulü
nün gösterdiği temiz duygu
ya teşekkürler eder kongre· 
deki arkadaıları muvaff aki
yet dileği ve sevgi ile selam· 
larım. C. H. F. umumi katibi 

Recep 
C: Dağ sporları kulübü-

nün; kurumunun ilk kurulta· 
yı müoasebetile hakkımda 

gösterilen saygıya teşekkür 
eder muvaffakiyetlcrinizi di. 
lerim efendim. 
Büyük Erkana Harbiye Reisi 

müvir Fevzi 
C: Çok değerli kurultayı 

öylerine ve : yüksek başkan· 

lığa teşekkür eder sevgi ve 
saygılarımı sunarım efendim. 

T. İ. C. l. reisi Aziz 
C: Dağ sporları kulübü · 

müzün kurumunun ilk kurul. 
tayında yürek beraberliğim 

vardır. Gösterilen sevgiyi say 
gLlıuımla karşılarım efendim. 

miralay lsmail Hakkı 
C: Dağ sporları kulübünün 

ilk kurultaymda adımın amI
masından ötürü övenç duy. 
dum büyük güvenli kulübü
müzün bu güzel sporu gözuy. 
mtzden çok ileri götürceğine 

imamm var derin saygıları

mı sunarım efendim. Can 
· --- -~s~wa e:.!!2-. . 
1al>'ık:ıs1 i ~iııde ılakıkada hiı· 
di'ı llıık ç. ı llıı ak i !ediyor. Mıı
zip çocllğun lıiı·i k: ı m:ıra de
liklerinden başıııı çıkarıp elini 
ağ'zına gülüı·mi'ı~. mut !:ısıl va
pur düdüğü ~·ibi hiı· St:s çıka
rıyordu . Bu sese kııl ; ık ka
bartan kaptan lıayli t J laş :1 di"ış 
tü. Nihayet iş aııl:ı ~ ıldı. F~
kat kaptan bun:ı lıaklı olarak 
çok sinirlendi . 

YaloYaya iııcıı yı ık:ııl.ınn 
ı'iııi'ınli ntobü~~iile r !~esiyor ve 
adel:ı bavullarıııı ı" lleriııden 
k~pın:tk isteyndaı·. l ·:-ı e lik: 

-Bm ·a! Btırs l lıt•\· irıı~ ılı
ye ba:lıra bağıra kııl ::ddanını-
zın zarını pn.ılatıyol'hır. Yolcıı 
azda OHdrııt mı'.' yııks·t Y:ı lova 
belediyesi oıobü5leı i slr':ıya 

koymu~ da hundan mı bir 
türlü anlayamadık . 

Yolıın en lml'lı: ıı kr~ını Oı· 
haugazi ile neml:k :ll'ılSJdıı·. 
Şiıncli nafiamız yı d ıııı lıtı kıs
mım da yapmağa luşlamı~ im 
luııııyor . llkb:ıfrn l'a b<h ı· bi
teceği söyleniyol'. 1 ~ııı irsı hiıı·r 
se artık Yalova ytılıııı,la bir 
iki küçük parçadaıı lı:ışka bo
zuk yer kalrrıayac ı kı ı ı· • 

MUSA Al,AŞ 

Dağ llulübünün 
Yeni heyeti 

Geçen hafta dağ kulübü· 

nün kongresinde intihap olu

nan yeni idare heyeti dün 

gece ku\üpte ilk loplant1ları· 

nı yapmışlardır. Bu toplantı• 

da iş bölümü yapılmış reisli· 

ğe Saim, umumi katipliğe 

Musa, muhasipliğe Tayyar, 

mümessllliğe İhsan Celal bey 

ler ve idare amirliğine Huri

ye hamın seçilmiılerdfr. 

Askeri mahf el
de nışan 

• • 
merasımı 

Dağcı ve kayakçı arka. 

daşlarımızdan Huriye hanım

la dağct ark;,ı.daşımız Sanat. 

lar mektebi muallimlerinden 

mühendis İhsan beyin nışan

lanmaları münasebetile cuma 

gecesi askeri mahfelde bir 

gece eğlentisi tertip edilmiş. 

tir . Sabahın dört buçuğuna 

kadar devam eden bu eğlen

tiden e vel Sanatlar mektebi 

müdürü Salih Şevket be7 i

ki gencin saadetini dileven 

kısa bir hitabe irat ederek 

nııan yüzüklerini takmıo ve 

hu merasim şiddetli bir al· 

kışla karşılanmıştır . Mütea· 

kiben cazbantla sabaha kadar 

dans edilmiş ve muhtelif eğ

lenceler yapılmıştır. Nışanda 

pek çok davetli bulunmuş ve 

da vetlher zengin bir büfede 

iZaz eJilmiılerdir. Yeni nı· 

şanlı arkadaşlarımıza tüken· 

mez saadet ,.e sıhhat dileriz. 

Mutlu bir nikah 
Dağ k~lübü azasından 

merhum muallim Sadullah 

bey kerim(!si Leman hanımla 

dl'-ğcı arkada!ltarımızdan sa

natlar mektebi muallimi mü· 

hendis Nihal beyin nikah me

rasimi perşembe günü saat l 5 

te belediye salonunda çok ka 
labahk ve seçme c.!ave.tliler 

önünde yapılmıştır, Nik::thta 

Bursanm bir ço.: tanınmış si· 

maları bulunmuş ve nikah şa 

hitliklerini maarif müdürü Fa 
kir beyle belediye seyyahin 

ıubesi müdürü Tevfik Halis 

bey yapmışlardır. Merasim

den ôonra herkes Leman ha

nım!a Nihat beyi tebrik et· 

miı!erdir. Bu aralık davetli

lere hatıra olmak üz~re zarif 

birer kutu içinde nef.s şeker

ler ikram edilmiştir. 

Ha.kkmsesi :dört dağcı gen 
cede tükenmez saadet ve sı· 
hat dıler . 

Zayi mühür 

Zati mühürümü zayiettim 

kimseye karş1 hiç bir taa h 

hüdüm yoktur. Yenisini çıka

racağımdan eskisinin hükmü 

kalmamıştır. Meydancık ma-

h&lleııinden pirinççi hacı 

Kerim oğlu Mecit 

..• . ,:< .' . . . 

Edirne Kurtulurken 
Hatıralarım 
Yazan Musa Ataı 

25 ikinci te§rin 922 saba· 
hı Edirne kıyısındaki ( Sazlı 
dere ) köyündeyiz. Günlerden 
biri Çorlu, Baba eski, Lüle 
Burgaz gibi ıehirlerl yağmur 

rüzgar ve kar tipileri altında 
Fransııdardan teslim a]a ala 
ilerlediğimiz için ne de olsa 
vücutça yorulmuıtuk. Fakat 
aylardanberi üst üste kazanı. 
lan büyük zaferlerin sevincin 
den hu yorgunluğu du yacak 
halde değildik . 

Yavaş yavao ( Sazla dere) 
meydanında toplanıyoruz. 
Kalplerimiz derin ve ilahi bir 
sevinçle çarpıyor . Çünkü: bin 
bir badire geçirmit olan Tür
kün bu alt ı asırlık güzel ve 
tarihi farı ( şehri ) bügün öz 
evlatlarınl bağrına basma ğa 
hazırlanıyor ... 

Uzaklardan Selimiyenin 
göklere kavuşan narJn mina
releri görün üyor. Daha uzak, 
larda Tunca, Meriç, &ve Arda 
nın üstünü saran sisler, birer 
gümüı süngü halinde h udut 
boylarıoa doğru uzanıyordu . 
Hava biraz puslu idi. Yani 
tabiat bile Edirneye girişimi
zi düşman gözünden sakla mak 
isteyordu .. 

Artık bu toprakla ra ayak 
basarken tepeden tırnağa ka 
d ar içimizin ürperdiğini his
sediyor uz ve bu tarihi toprak 
ların asırlardanberi yüzbin· 
lerce Tü rkün kaoile sulandı
ğını düşünerek d erin bir he
yecan içinde bulunuyoruz, 
gözlerimizin önüne tarihin 
Pılevne kahramanları, Edirne 
müdafileri, Viyana muhasa
raları geliyor ve o zamamn 
ordularım sanki bu yolda n, 
ucu bucağı gelmeyen siyah 
birer şerit halinde yürürken 
görüyor gibi oluyoruz . 

Hiç §üphe yok ki : millet 
ler için düşman işgali a ltmda 
kalmak ve dü~man esare ti al 
tında yaşamak kadar acı bir 
şey olamaz . H~le Türkün 
buna asla tahammülü bulun · 
madıgmı bütün bir mi&al yı. 

ğınile gördük .• Onun için E 
dirnenin çok aziz ve çok çi· 
le çekmit halkıda bizi saat
lerce uzaklardan ktırşılayor

lardı . Asırlardanbcri Türk 

kanının suladığı bu mubarek 
toprakları ıimdlde muhterem 
Edirnelilerin sevinç göz Y•ı• 
ları ıslatıyordu • Bu muzara 
karşısında insan taı olmahki: 
hiç bir ha11asiyet duymaıın 

ve içinden irkitmeıin • 
Edirneye giriyoruz. Şehir 

metha linden itibaren Edirne 
Askeri mektebine kadar yo• 
lun her iki tarafına tek sıra 

olarak di.t.:ilen f ranıız aaker• 
leri ; önlerinden geçen GAZI 
MUSTAFA KEMALİN genç 
ve dinç askerlerine ıelam du· 
ru yorlar. Bu öyle bir manza· 
raki : kazanılan zaferlerin bü 
yüklüğünü içinde bulunmuı 

olanlara bile çok daha. kuv
vetli ve geoiı bir mana He 
anlatıyor. Sevincimizden biz 
de kabımıza sığmttyoruz. Her 
Fransı:ı zabitinin selamını al
dıkça gayri ihtiyari içimizden 
( - Yaşa büyük Gazi! bunu 
sen yarattm! ) cümlesini tek .. 
rarhyorduk • Yollar, evler, 
balkonlar, hatta ağaçlar, dam 
lar ve minareler hıncahınç 

halkla dolmu§.. İçini çekerek 
sevincinden hıçkıra hıçkıra 

ağlayanlar, pençerelerden ya· 
rı bellerine kadar sarkarak 
( Yaşayın kahramanlar! ) di · 
ye bağıranlar, Türk jandarma 
larım alkı§lamaktan avuçla
rı patlayanlar, üzerimize çi 
çek, konfet ve serpantin at
maktan yorulmayanlar kar
§ısında artık hiç bir oey duy· 
muvor gibiyiz , Aıkerlerimiz 
Türkün ezeli ve ebedi btr 
hasletini gösteren derin bir 
veka r (içinde tunçtan birer 
heykel gibi geçiyorlar. Kara• 
ağaç caddesine vardığımız za 
man alkıt tufanından atları· 

mız şahlanıyor. Bu acıklı ol· 
duğu kadar sevinçli manza.ra 
nm munis hayvanlarımıza hl· 
le dokunduğunu görüyor ve 
büsbütün miitehasdı oluyo• 

ruz. 

Nihayet belediye meyda· 
nma varıldı. Sellmiyeye gidil · 
di . Trakya Paşaeli cemiyeti
nin ziyefetinde Türk Fransız 

zabitlerJ yanyana olurdu. ve 
Edirne, üç gün üç gece can. 
dan ~bir bayram yaptıktan 

sonra sahibine kavuomuıtu. 

Bursa Kız muallim 
Mektebinden: 

• ~Iektcl>inıize alınacak döl'ly iiıe lli metre maııloluk 

kalın ve yiizclli metre elbiselik ince lacivert yerli yün 
kuınn~ ile otuz ton tas kömiirü 20 aesı·ini snni 1934 

• • 
taı·ilıindml itibaren vi rmi gün ınüddetle ınünakasa,·a 

~ ( . ~ 

kouulruu~ttır·. Talip ulaulal'Jn şeraiti anlama~ ve nu-
ıııurıelt•ı·i görmek ü~üre heı· glin ınektebe müraca
atlar ı iit'ln olu nur. 

BÜRSAEVKAF 
MÜDÜLÜGÜNDEN 

E,·kat'ıa a<;ılan ( 25 ) lira iicrelli tahsildarlığa me
murin kannndakı vası f ve şaı·tları haiz bir efendi 
iıntihanln a l ınacaktır. Talip olanların ayın yirrniseki .. 
zinci çar~amha giinii a l\şam111 a kadar Evkaf miidü .. 
riyetine müracaatlarl. 



Sahife :ı 

Tapu ilanı 

llaldnn Se~i 

Bursa Evkaf Müdürlüğünden: 

Bursa11ın Karakft<li ınahallesinde vakfa ait 2 
nunıaralı dükkan arsası temliken satılacaktır. 
9-12-934 pazar günü saat on beşte ihalesi ic
ra edileceğinden taJiplerin evkaf müdüriyetine 
müracaatları. 26 

Babızemin mahallesinde 1 numaralı v~kfa ait 
hane tarihi ihaleden 3 l - ?> - 936 tarihine kadar 
müddetle kiraya verilecektir. 2 kanunevel 934 
pa~ar ~ünü saat on beşte ihale edileceğinden 
talıp1erın evkaf müdüriyetine n1Üracaatları. 29 

§ 

Yeni şehirde hali bey camiinin tamıratı keşif· · 
?ame~i mucibince münakasaya çıkarılmıştır. 
ıhalesı 1-- ·l 2-934 cumartesi g ür.Ü Yenişehir 
evkaf idaresinde yapılacaktır taliplerin rnüra .. 
caatları iJan olunur. 22 

Küyiimliz olan Ruı·sa
ya tabi gegit köyünden 
moı·a Yenişelairli Süley
maı. ağa kerimesi falına 

h~nmı kızı Ayşe harnmın 
killik harman mevkiin<le 
ki tarlanın müstenidün İ
l~yfıj olan kuyud tasarru
fıye hükümet harikindc 
rnuhterik ol<luğundanmez 
kür ... tarla hakkında hir 
deyecekleri olanların ta
rih ilandan itibaren on 
zarfında ba isti da Bursa 
tapu müdüriyetine müra
eaat eylemeleri hakkmda 
ki, ilan varakası köyü
miiziin menıeı·kinnas olan 
mahalline tnlik kılınmak 
lizere Bursu Tapu ınüdü- Bursa Mıntaka Sanat mektebi müdürlüğünden: 
riyetintleıı mevrnd il:'\n Mektebimiz 1evli meccani talebesine yapılacak 
vara kasım aldım. 1 SO takım elbise münakasaya konuln1uştur. Ta. 
~·~!!!!!l!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!I!!!!!!!~-!!!!! lip olanların birinci kanunun ikinci pazar gü

bursa ikinci hu
kuk mahkeme-

sinden: 
Rursanın mak.seuı mak 

sem mahaJlc3inden Halli 
oulu Tahir ağa tarafından 
karısı Reyhan paşa ma
hallesinde hamam soka
ğında şerbetçi ve tatlıcı 
Mehmet :erendi nezdinde 
&erife hanım aleyhine a7 

cılau bosanma davası ü-. . 
zerine mezbure Serifc ha-
nım nanuna gfindcrilcn 
<laY<Hiyc ~crifc hanım 
güsterilen adresten çıktığı 
rneşru haliyle bila telJliğ 
ia<lc kılındıoınuan ilanen t"I 

ve ilsaka n davetiye tebli-
ğine ve tahkikatın ıo-12-
934 pazartesi günü saat 
ona talikine karar vcı·il-

diğinden mezbure Şerife 
hanım vevmi mezkür ve .. 
saatta bizzat. mahkemeye 
getm~z veya tarafından 
baroya kayıtlı biı· vekiJ 
Sl~ndeı·mezse hakkm<la hl 
zın1 geleu nıuamclei ka
uuniyenin gıyaben ifa 
kılınacağı tebliğ makamı 
lla kaim olnıak üzrrc i ltrn 
olunl\r. 

Burs~ıh hukuk 
tnahkemesinden: 
934 -96 Bursanın Ka
raşeyh mahallesinden 
Mehmet oğlu Vasfı 'e· 
fe d" • n 1 vekili avukat Ne 
c~p ~eşrefiler nıahalle
sınden T-evfik f d" 
o~ı e en ı 

5 u Cevat ve Cevdet 
ve. Cahit beylerle Ce-
rnıle ve Res . h mıye a-
nımlar aleyhine istih· 

nü saat on beşte vilayet encümenine müracaat 
ları lüzumu ilan olunur. 

Elbiseyi görmek ve şeraiti öğrenmek için her 
gün mektep idaresine müracaat edilebilir. 2- 3 

sal eylediği 30-9 - 934' 
tarih ve 93-! - 1935 nu 
maralı ilam mucibin
ce şuyLiunun izalesi i
çin satılarak bedeJleri 
nin hissedarana hisse
leri nispetinde tevzi ve 
taksimine karar veri
len Bursada Se1çuk 
hatun mahallesinde 
cami karşısında sağı 
37 parsel Sabri efendi 
solu bir parsel Sürey
ya bey arkası iki par
sel Mecide hanım ve 
kısmen üç parsel Gül
süm hanım haneleri 
önü selcukbatun cad
desile mahdut 1300 Ji-. 
ra kıymeti mukadde-
reli ve 11 kapı numa· 
ralı bir bap hanenin 
tamamı ;ve Karaşeyh 

mahaHesinde karaşeyh 
Çlkmazında sağı 3a 
parsel Naciye ve Nev .. 
ber ve Fethiye hanım 
lar solu ve önü kara
şeyh çıkmazı arkası 53 
parsel Ayşe hanım ha 
nelerile nlahdut 600 li
ra kıymeti muhammi
neli ve 3 kapı numara 
1ı defa bir hap hane
nin tamamt 24- 11-
934 tarihindenlitibaren 
otuz gün müddetle a
çık artırmaya çıkarıl
dığından talip olanla
rın kıymeti muhan1· 
minelerinin yüzde yedi 
buçuğu nispetinde pey 
akçalarile beraber Bur 

sa sulh~hukuk mahke· 
n1esine gelmel{'ri ve 
ihale 26 - J2 - 934 ta
rihine .~müsadif çarşam 
ba günüısaat on beşte 
Bursa sulh hukuk 
mahkemesinde yapıla
cağından müşteri1erin 

o gün mezkür mahke
mede hazır bulunma-
ları ve şartnameleri 
tarihi ihlndan itiharen 
herkese açık bulundu-
ğu ve işbu günde art · 
tırma bedeli ıgayri men 
kullerin muhammen 
k}ymetlerinin yüzde 
yetmiş beşini bulmadı 

ğı takdirde arttıranla
rın son ~taahhütleri ba 
ki kahnak üzere arttır 
manın on beş gün da .. 
ha ~temdit ile 1

) 3-l-
93ti tarihine müs:ıdif 
pazar günü ayni sa .. 
atte mezkür mahke . 
mede gayri menkulle-
rin en cok arttıranla
ra ihalesi yapılacağı 

bir guna iti razı olan
ları o yirmi gün içinde 
evrakı müspite ile bil· 
dirmeleri aksi halde 
hakları tapu sicili ile 
sabit olmadıkça satış 
bedeli paylaşmasından 
hariç kalacakları ve 
belediyeye ait telJaliye 
rusümu ile ihale karar 
pulları ve tezkere ve 
ferağ harcı müşteriye 
ait olacağı ilan olu
nur. 

Bursa su)h hukuk 
mahkemesinden: 

934- 91 Bursanın Orhan 
mahaJJesinden Halim ağa 

kızı Hatice :hanımla Hamit-
1 er köyünden Mustafa [ça
vuş oğlu Mehmet ağa ve 
Halim ağa oğlu Aliş ef. ve 
Halim ağa torunu İkbal ha
nım ve İsmail efendi oğlu 
Etenı efendi beyinlerinde 
müşterek olup şuyuunun i
zalesi için satılarak bedel
lerinin hissedarana hisse
leri nispetinde paylaştırıl
masına 20 - 2-934 tarih ve 
934- 245 numaralı mahke· 
mei temyizden musaddak 
bir kıta UAm mucibince ka
rar verilen Bursada Rey
han mahaHesitıde sağı bat. 
pazarlı Osman efendi solu 
sahibi senet ve Salih ağa 
arkası Mustafa ve Ali efen 
dıl ~r he neleri önü yol ile 
mahdut 1300 lira kıymeti 
muhammineli bir bnp lhane 
nin tamamı ve mezkür lha
neye muttasıl sağı ve 'solu 
sahibi senet arkası Salih e
fendi haneleri önü ryol ile 
mahdut yetmiş beş lira kıy 
meti muhammineli bir bap 
hane arsasının tamamı ve 
mezkür arsa ittisalinde sa
ğı sahibi senet ve solu çı-

kırıkçı Yusuf ağa arkası 
berber Mustafa ağa hane 
ve arsaları önü yol ile mah 
dut 125 lira kıymeti mu~ 

hammineli harap bir ahırın 
tamamt 25- 1 1 - 934 tari
hinden itibaren 30 gün müd 
detıe açık artlrmaya çıka
rı ldığmdan talip olanların 

kıymeti mukadderelerinin 
yüzde yedi :buçuğu nispe
tinde pey akçalarile bera
ber Bursa sulh hukuk mah• 
kemesine gelmeleri ve iha
le 27- 12- 934 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 
on beşte Bursa sulh hukuk 
mahkemesinde tyapılacağın
dan almak isteyenlerin o 
gün mezkür mahkemede 
hazır bulunmaları ve şart· 

nameleri tarihi iUlndan iti
baren herkese açık ~bulun
duğu ve işbu günde artır

ma bedeli gayri :menkulfe
rin muhammen kıymetleri· 
nin yüzde · yetmiş beşini 

bulmadığı takdirde arttıran 
ların son taahhütleri baki 
kalmak lilzere artırmanm 
on beş gün daha temdit f. 
le 14- t - 935 tarihine :mü
sadif pazartesi günü ayni 
saatte mezkiir mahkemede 
gayri menkullerin en çok 
arttırana ihalesi icra kılı· 
nacağı ve bu bapta bir gQ_ 
na itirazı olanların ve ala
kadaranınıb 20 gün içinde 
evrakı müspite ile bildir
meleri aksi halde hakları 
tapu sicili ile ~sabit olma
dıkça satış bedeli paylaş· 
masandan hariç kalacakları 
ve belediyeye ait telUUiye 
rusümu ile ihale karar pul 
ları ve tezkere ve ferağ 
harcı müşteriye ait olacağı 
ilAn olunur. 

Bursa Ticaret ve Sa
nayi odası s;cil tica
ret meınurluğundan: 

Ticaret sicil No. 1632 
Ticaret unvanı: lnegöl 

Sayı 387 

Bursa ikinci lhukuk 
mahkemesinden: 
934- 684 İntizam ma
hallesinde aziz ağa so
kağıuda ı 7 :numarada 
Zehra hanım ~tarafın
dan kocası İzmir def ... 
terdarlığı varidat mer 
kez memuru Ömer e
fendi nezdinde Mah
mut oğlu Ahmetfef en
di aleyhine ikame ey· 
Iediği boşanma dava
sının rcra kılınan mu
hakemesinde:müddeia
leyh Ahmet efendinin 
mahalli ikameti meç
hul bulunduğundan i· 
lanen ve ilsaken dave· 
tiye tebliğine ve muha 
kemenin 13 - 1 ~-934 
saat ona talikinekarar 
verilmiş olduğundan 
yevmi mezkürde;bizzat 
mahkemeye gelmez, 
veya tarafınızdan bir 
vekil göndermezseniz 
hakkınızda lazım ge· 
len muamelei kanuni
yenin ifa (kılınacağı 
tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olu. 
nur. 

Tapu ilanı 
Gözede köyünde söğüt 
lü namı diğer Eriklide 
re nıevkiinde kain 13 
dönüm :1 evlek tarla 
deli Emin oğlu Alinin 
a baencet bila senet ve 
bila niza malı iken ta-
rihten yirmi sene evel 
vefat ile evlatları IHati 
ce, Kamil ve karısı Ne 
sibe hanımlara intikal 
muamelesi icra edile
ceğinden bu yer hak
kında ~tasarruf iddia-
sında bulunanlar Bur· 
sa tapu [müdüriyetine 
veyahut mahalline gi
decek olan tapu memu 
runa on gün zarfında 
müracaatları ilan olu· 
nur. 

lü oğuHarından hacı 
Mustafa oğlu Ahmet 
Hulusi kanaat kavafi
ye ticarethanesi ünva • 
aile Bursada Tuzpaza ... 
rında 127 numarada 
kavafiye üzerine tica .. 
ret yapan yukarıda ti. 
caret sicil numarası 
yazılı Ahmet Hulusi 
efendinin ticaret ün
vgnı ve imzası ticaret 
kanununun 42 inci 
maddesine tevfikan si
ciline kayıt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

• 
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Bursa sulh hukuk 
mahkemesindt: ·1: 
9;i4-a~32 lstan :Ji1lda 
balık pazarında 101 
nun1aralı dukkanda 
peynirci Stayros efen 
t+i vel,ili Numan hey ta 

rafından Bursan ı n E 
mirsultan köseJEcİ ler 
mahallesi :ie ?) numa· 
ralı hanede Az\z <:fen
di aleyhine açilan ala
cak davasında ınüdJei 
aieyhin ikametgahının 
meçhuliyetine binaen 
ilanen tebligat icra il 

Jındığı halde gelmedi
ğind~n gıyabında icra 
kılınan muhakemede 
müddei vekili iddiası
nı suveri kanuniye da
iresinde ispattan izhar 
rı aczile yemin teklif 
eylemiş ve müddeia
leyh beş gün zarfında 
hakk1 itirazını istin1al 
etmek üzere yemin için 
gıyap kararının ilanen 
tebliğine ve muhake
menin 22-12-U3.\. ün
cü cumartesi günü sa
at ona taliki karargir 
olup beş gün zarfında 
hakkı itirazınızı isti
mal etmez ve yevmi 
muayyende gelmediği. 
niz takdirde müddei 
vekilinin iddiasını ka
bul ve yeniden imtina 
addile hüküm oluna
cağını natık i~.bu gı 
yap kararı tebliğ ma
kamına kaim ohnak ü 
1.:ere ilAn olunur. 

- &LE!&±* 

Bursa sulh hukuk 
maukemesi ndet": 
93.t.-364&. Bolu viU'iye 
ti dahilinde Gövnük 

.; 

kazasının kirişlt!r kö · 
yünden çin Mustafa 
oğnllarından Mehmet 
oğlu ölü Bayran1 '~g-~,
nın küçük çoeukları 
Rahime ve Mehmet ve 
Münevverin velileri 
olmaeığından Bursada 
Muradiyede beşikçiler 

Hakkın Sesi 
ALI 2 AL PQJ CZCAE 

Bursa Satrn alma komisyonu 
riyasetinden: 

Bursa ve !\iudanya g<ırnizonJarı rç111 a~nğıda 
cins ve mıktar1arı yazılı sebzenin açık müna
ka~ası 1 ~ - 12-984 sah günü saat ı.t te fırka 

satın alma kon1isyonunda yapılacaktır· 1 alip 
olanların şartnan1eyi okumak üzere her gün 
ve münakasaya gireceklerin vaktinden evel te-
01inatla konıisyona rnüracaatları. 

40000 kilo Lahana 
40000 » Pırasa 

3:i' 00 » Ispanak 
:;ooo ,> Kireviz 
:iOOO » Havuç 
400h Jenıet Nane 
)ouo » Mavdonoz 

.; 

8000 adet Limon 1-4. 
. . . .. . . .. . .} .. . .. ·--~ , . ·.~. ...:.:~· .. r: .. ~ . . 

Bıırsıt lıeledi)Te 
Riy«ısetiııtleıı: 

424 lira keşifli raf, dolap inşası 
Belediyenin bodrum katında yapılacak dolap, 

kapı ve raflar kaimesind~ yazılı şartlarla açık 
eksi1tn1eye konulmuştur. 16-12-9:34 pazar 
günü saat l 4 te ihalesi yapılacaktır. istekliler 
bütün şartları anlan1ak için her gün belediye 
muhasebesine ve ihale günü belli saatinden ön
ce de yüzde yedi buçuk tenıinatile belediye en· 
cümenine gelsinler. 1 O 

• . • ,..... . ı • ., • " • h • . . . .. ( . . 

Bursa inhisarlar 
baş müdürlüğünden: 

Bandırmadan M. Kemalpaşa ve Karacabey 
idarelerine gelecek ve bu idarelerden Bandır
maya gönderilecek mamulat nakliyatına veri
len bedel haddi layık görülınediğinden müna
kasası 1 kanunevel 934 tarihine kadar uzatıl
mıştır. 

Talip olanların mezkur tarihte saat on beşte 
Bursa inlıisar1ar başnıüdüriyetine müracaat 
eylemeleri. 

. ;» ... · ... :-~··'J."J' ·r-.· -~ . .!,.~~.-· ,: ~- "~. ·~~~~;·'.~,~··r·"··· . 

Bursa belediye riyasetinden: 
1- f)işi merkep ( sıpah ) 
1- Sıpa 

1- Dana 
Ynkarıda ·yazalı üç ba~ hayvan h~ ~)ıboş tutu

lup müddetinde sahipleri çıkınadığından ~() - 11 
-H3-1: r:ız 'rtcsi günü saat onda hayvan paza
rında müzavide ile satılacakları ikin olu ,ur. 

.. • • • • _, •• ~. ..... ~ ' • • : • : J 

Bursa inhisarlar 
b(Jşmüdürlüğünden: 

~kağında 16 nuroara Bursaoın Değirn1enJi kızık köyünde idaren1i
lı hanede mukim eniş· ı ze ait malumulhudut yedi dünüln h,rJa şartna
teleri Mahmut bey oğ- mesi mucibince bir sene için kiraya verileceğin 
lu Yakup beyin yanın- den açık artırma 1'a konduğu ve ihalesi l 2 ka
da bululundukları ta- nunevel 934 perş.! nh ..... f!iinü saat on a1tıda icra 
lıakkuk ve tebeyyün kılınacağı cihetl':! taliplerin dört lira muvakkat 
eylemekle munıaifeyh teminatlarile nıezkür gün ve saatta başınüdü· 
Yakup bey küçüklerin riyetimizde müt<ş"ld<iJ kknıisyona müracaatla. 
tesviyei umurlarına rı ilan olunur. 1-';! 
vasi tayin olunduğun
dan ilan olunur. 

DIŞDOKTORu 
Edip Ruştü 
Setba nda 

Akba kitap 

Ankara 

• 
evı 

Sayı 387 

En mes'ut çocuk 

Bir iş kumbarası olan çocukturi. 

Türkiye ı, bankası 

En Mesut Çocuk 

Fıı·kıı satııı ıılıııa 

kf)lllİS)T()ll lllldan: 

Rursa garnizonu i~·in alanacak olan 15000 kilo sü
tiin a~ık miinakasası 26-11-934 pa~artesi gunu 
saal 15 de Fırka satırı alma k~nıisyonuıu.la yapıla-

caktır. Taliplerin ~arlnauıeyi görmek iizere her gün 
ve münakasaya istirak iciu de \'aktindeu evvel temi-.. . . 
ııaıla komisyona ıuiiraaaatları. 4-4 

Bııı·sıt fıı·kıı satın alına 

kt)lllİS)T()OUll(lan: 

.As. lise için satın alınacak olan 3000 lirahk inşaar 
malzemesinin amk ınünakasnsı 21-11-934" tarihille .. 
müsadif salı giinü saat ıo da Fırka satın alma komis 
yon unda icr .. l kılmacaktır. Taliplerin şartnanteyi gôr
mek için her gün ve münakasaya iştirak için de vak 
tirn.lmı evvel teminaLile komisyona müracaaaıları. 

6i-4 

Bııı·sa ı·ıı·ka satın «tlıııa 
koıııisyonoııdan: 

Bursa \'e ~ltulanya garniiiorıları için k.apuh ıarna 
46000 kllo ve Banthrma ~arnizonn iciu de U(~tk müna 
ka~a ile 10000 kilo pirin·~ almacaktı~. ihalesi 27-11-

934 tarihine mii~adif salı 1ıtiinii srrnt 14 <le fırka satın • 
alma komisyorıuıula icra kılmacaktır. Taliplerin nii-
munc ve ~artnainesini giirnwk için her giin ve nıü
rıakas~n·a i~tirak icin de vaktinden ev\'el teminat ve ., . .. 
teklifnamelcrile konıisvonu miiracaatları. 4-4 ., 
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repleri 

Güzellik 
sağlamlık · 

Timsalidir 


