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Yeni Türkiyeye 
dair .. 

llbayımız 
Uludağa gitti 

lıbayımız Şefik Soyer bu 

L'lndc Pendence Roıımaine 
ga:clesindc : 

1 

Basın Genel Direktörlüğünün 1 
Betkeler Servhinden 

. sabah Uludağa çıkmııtır. il· 
bayımız orada kıı sporları 

için yeni yapılan tesisatı gö· 
recek ve Almanyaya gidecek 
ıporcuların ekıersizlerinl göz-

Yeni Türkiye, hayatını ye. 
nllemek yolunda her bakım· 
dan hayranhia deier olan 
cehiller yapmaktadır. Ata· 
türk'iln devlet idaresi baıına 

ıeçmesinden beri memlekette 
yapılmıı olan müteaddit dev· 

rtmler, Osmanlaların eski im· 
paratorluğuo veçhesini tama
men detı1t1rml1tir • 

Tilrkiyenln devrimcileri· 
nln bilhassa canla baıla itina 

ettikleri cihet, cezri ve azim 
kar blr ıurelte hem de maıi 
ve tarihi gçmiıe aıla müsa

maha etmel<slzin, memleket· 
lerinl medeni memleketler 
camiasına sokmak oldu. Ken· 

dilerfne, uluslarını modern 
kılmak gibi bir gaye vazetmiı 

olanların uyanık gözünden hfç 
bir ıey kaçmamııtar • 

Kıtamızın dillere destan 
olmuı olan haıta adamı, ye
ni kun•etler lktlıabetlf; beli· 

nl dolrulttu ve ıtmdi de la
mu111hha bir adamın aailam 
y6rü161G ile yilrilmektedlr • 

AtaUlrkGıa demmlert, ulu· 
ıunun bütün ıoıyal bayatını 
kavramaktadır . Hayli pitto· 
resk olan feı ile kadınların 

romantik örtüıilnün ilgaıın· 
dan tutun da TOrk dilini de· 
llımeslne varıncaya kadar ıa· 

hit olılufumuz ıeyler, bGtün 
dO 11yanın meftunlyetlnt ka
zanmıı olan bir memleketin 

yenlleımestne deli.let etmek· 
lir . Fazla olarak Türk uluıu 
Avrupa gilveninln tahkimi 
huıuıunda çok kıymetli yar
dımını vermekten de geri 
durmamııtır . TGrkiyenln Afi· 

rupada ancak dostları vardır. 
GüttüiG uslu akıllı ve haki
mlne ıiysa, kendisine bütün 

memleketlerin ve bütün hü
kflmetlerln Sempatisini temin 

etmtıUr • 

Tahrir baromuza geleo(La· 
Turqule Kamilfıte ) adlt mec· 

mua, yukarda söylediklerimi· 
zl tamamen teyid etmektedir. 
Gerçi Tlrk basınının genel 

Direktörlü fil taraf ındc.n çıka
rılan bu mecmua, resmli bir 
mecmuadır ; bununla beraber 
bu ııfat onun deferinl bir ez 
olıun btle azaltmamaktadır. 
Yabancı TOrklye bakkmda 
malCimatlandırmaya matuf o· 
lan bu mecmua sanata, tart· 
he, ziraata ye ıanayie tahılı 
edilmtı betkeler buluyoruz. 
Hattl burada TOrk paysage'· 
tarının hakkı dahi nuntutma
mııtar • 

Diler taraftan Türk sana· 
Jiinln de memleketin artak 
dıpraya ve yabancıya muh· 
taç olmamasına bibakkin ça· 
ltıtılun lllft Mertek ••&11eU 

Sayın İlbayımız Şefik aoyer 

den geçirecektir. 1lbayımıza 
Dağcılık f ederuyonu genel 
sekreteri İlyaıla Buna Dağcı· 
lak kulü ü baıkanı Saim Allı 
ok ve arkadaşımız Musa Ateı 
refakat etmektedir. 

ltbayımız karlı sahadan 
yukarı kızakla çıkacaktır. 

Gene Lodos 
Galiba bu yıl Lodos yılı 

olacak. Haftalardanberi ara 
ıara dinen Lodoı fırtınası 

evelkl gece tekrar ba1lam11 
ve dem de devam etmtıtır. 

Mamafih bu aeferkl Lodoı 
eskisi kadar ıtddetli değildir. 

Tecim odası 
seçimi 

Tecim Ye endtlıtrl odaıı 
meclfılnln ıeçlmine baılan
mrctır. Geçen gün oda meclt
ılnin lklncl müntehipleri se
çllmittir. Bunlar (24) kitidlr. 
Bu müntehfpler pazartesi 
günü (12) ıi asıl, (12) ıl 
yedek olmak üzere (24) Qye 
ıeçeceklerdtr. 

Emlik bankası 
yeni binasında 

Emlak ve Eytam bankası 
ıetbaıında Atatürk caddesi 
üzerinde yeni yapılan binaya 
taıınmııtar. 

Yağlar da mı 
bozuk? 

Evvelki gün Belediye sıh
hıyeslnln yaptığı genel bir 
tefttı ıonunda bazı yağcıların 
bozuk ve karııık yağ ıattık

ları ıör01müf, musadere edf· 
lerek haklarında kanuni takl
batata tevessül edilmtıtir. 

ltçiler bürosu 
Birçok vatandaıların it 

b1.1lmak üzere Belediyeye mG· 
racaat etmekte oldufunu na
zarı itibara alan Urbay,(İıçiler 
bürosu) namı albnda bir bü
ro açmayı karar altına almıı· 
tır. Badema lı ve jıçi araya. 
cak olanlar doirudan doğruya 
Belediyeye miiracaat ederek 
bu gibi ihtiyaçlarını temin 
ed~bileceklerdlr. 

daha tam olarak ifade etmıı 

oluruz . 
Yeni Türkiye hakikaten 

yeni bir ritm ( Retme ) ve 
ahenk lçeninde yaııyor ve 

çab111or • 

Ulu dağda 
neler yapıhyor?. 

Dört bet gündenberl, Al
manyaya gidecek kayakçılar 

fçln Uludağda kurulan kamp
ta idim, dün gece Bursaya 
döndüfüm zaman ıehrl adeta 
ılık bir bahar haY811 içinde 
buldum. Slı, kupkuru sokak· 
)arın parkeleri üzerinde, pal· 
tolarınızm yakalarını kaldıra· 

ralc dolaıırken, Ulud&ğdaki 

kayakçılar birkaç metre yQk. 
ıelen kar yığınları üstünde 
göt1sü beğrı cç•k denecek 
kadar pervasızca kayıyorlar. 

Dün ıehtrde lodos esiyor
du. Halbuki orada es nki çu · 
valdan un dökülüyormuı gibi 
kar yağıyordu .. D~ğda gün 
ve saat gı0çmlyor iti : Ruzgar
lar, bulutlar birbirini kovala
yıp · lcöıe kapmaca oynama
sınlar.. Uludağ gıbi kamp 
hayatı da baı1ı ba~ına bir 
alem .. içlerinde zabit, mual
lim. it adamı ve tal..?be bulu 
nan bu sporcular akıamları, 
saçaiınıo üstünde altı oklu 
parti bayrağı dalgalanan yeni 
otelin bGyOk salonunda top• 
lanıp - belki Atman1ada 
llzım olur diye - uluıal 
oyunlar öğreniyorlar. Bol bol 
yemek yiyorlar. Sıcak soba
DlD etrafanda toplanıp yaren
lik edı1orlar. Saat 7 e cle
likalz bir uykuya dalan tp0r• 
cular sabahın 8 inde kalkıyor
lar ki: Günde 13 saat uyku 
her kula miiye11er bir maz
hariyet olmasa gerek ... 

Sabah kabvealtııı : Yu. 
murta, çay, peynir, üziim ho· 
ıafı veya un çorbası gibi 
kuvvetli ve ısıtıcı şeylerle 

yapılıyor. Saat 9 da kayak 
öiretmeni Bay Ridelle mada· 
mı eıki otelden kalkıp spor
cuların bulundufa otelin içini 
çınlatıyor. 

- Haydi Loı ! eksersJz !. 
Kayakçılar otelin alt korldo· 
rundan birer lkiıer kayakla· 
rıyle doiruca kar üstüne çı

kıyorlar. Ôileye kadar dolaı· 
madıkları tepe. dere, orman 
kalmıyor. Mahallebl ıekerl 
gibi kupkuru t"z halinde olan 
kar denizleri üstünden kayak. 
çıların tozu dumana katarak 
tepelerden lofıleri beyaz per· 
dede gördüiünO&den daha 
ıüzel ve ıeyrhıe doyulmaz 
bir manzaradır. 

Bittabi öile yemeği büyük 
bir lttiha ile yeniyor. Saat 
2 de tecrObe için müsabaka
lar yapılıyör. Giin batarken 
kayakçılar yorgun fakat ııh
hatlı, neıell ve ealdıinden 
biraz da ha zende olarak 
otellerine nönüyorlar. 

MUSA ATAŞ 

Romantik •• 
_ Günlerini naııl ıeçlrl· 

yorsun?. 
- Tam bir romantik ha· 

1atı ıilrOyorum dostum .• 
-Niçin ? .• 
- Se•ılhyl ı&rdGIGm 

yok ki •• , 

Habeşlerle İtalyanlar -·-Aksumun elli kilometre garbında 
büyük bir harba giriştiler 

. ........ ~"':
"-~ 

Ankara 21 (A. A.)- Adiıababa'dan bildlrlldiiine ıöre Ha· 
beıler Akıumun elli kilometre ıarbıoda ltal1anlarla • bilyik bir 
barba ıtritmiıler ve lki ltalyan karakolu ııe birkaç .. tank zapt 
etmiılerdir. Her iki tarafında zayiatı ehemmiyetlidir. 

Harp cepbeılne ııden Habeı aıkerlerl •• 

İtalyan - Habeş ordularının 
Makkale cenubunda faaliyetleri 

Ankara 21 (A. A.)- Royter ltal1an Ye Habeı ordularını• 
ıtmal cephelerinde temaı ettiklerini timalde Aluum cenubi, 

ıarklılnde Temblende Makkalenla ceaubaacla birik '* faa• 
llyet ıörnldilltlnil ve bazt Habeı kuvyetlerlnln Maldrale bll. 
gesine kadar sokulduklarını ve ltalyanlarin heniz Temblenclen 
Habeıleri tamamiyle çıkaramadıklarını blldirmektecllr. 

Faşist meclisinin Sulh teklifleri 
hakkında dOfiJnceleri 

Ankara 21 (A. A.)- 8üy6k Faılıt mecltıi Parlı Sulh tek
liflerinin loılltere tarafından reddedilmesinden ileri ıelen du· 

rum kar1111nda ltalyanın hukukunun kaU ıurette mlclafaa111le 
Muıolin~'nln çizdtAi amaçlara dofru yClrümete karar Yermlftlr. 

lngl iz, taarruza uğrayan bir memlekete yardım 
etmeği düşünüyor ve bazı milletlere soruyor ..• 

Ankara 21 (A. A .)- lnılltere taarruz~ ulrayan bir meml .. 
kete askeri kuvvellerl de yardım edip edemlyeceklerlni &fren· 

mek için bazt memleketlerle temasa gelmııttr. 

Royter ajanıı bu memleketlerin ispanya, Yunanistan •• 
Yugoslavya gibi Akdeniz deYletleri oldulunu bildiriyor. 

Akdenizde ihtilaf çıkdığı takdirde 
Türk, Yunan, Romen ve Yugo;;lavya müsbet 

cevap verecekler 
Ankara 21 (A. A.)- Royter ajan11 Akdenlzde bir ibtllif 

çıktılı takdirde mOıterek muavenetlerln temini buıuauncla 

lnrtltere tarafından ıorulan ıuale Türk, Yunan, Romen Y• 

Yoguılavya bükllmetlerinin Milletler cemiyeti paktının oa 
altıncı maddeıtnin üçüncü fıkrasını tatbike hazır olduklan111 
bildirmek suretiyle müsbet cevap verdiklerini bttdirmektedlr. 

Parti Genyön kurulunun 
dünkü toplantısı 

Ankara 21 (A. A.)- Bug6n toplanan C. H. P. Cenyön 
kurulu ıu kararları almııtır. Kıt konferanılar1 Halkevleriyle 
ilyon kurullarının tayin edecell tlçe ve kamun merkezlerinde 
verilecektir. Halkevlerine ıtdecek olan konferanıçılar teıblt 
edilmfı ve difer yerlere illerden gidecek konferanaçıların 
seçilmesi ıeklllerl tayin olunmuıtur. PaıU tarafından teftlt 
ettirilen 23 vlllyetln tefttı raporları Jncelenmlı ve icap eden 
kararl•r verllmlıttr. Ştmcliye kadar tefttı ı&rml7en diler Ylll· 
Jetlerde kıt teftltl•rl Jlpılacaktır. 



Sahife~ 

rn 
KOLAY ve YENi m 
yemelılu yap .. ı•I ..,;.____ __ , 

Üzümlü Kek 
Ôlçülerl : 

· 6 Tane Yumurta 
110 Gram Un, Şeker 
110 ,, Badem 
110 ,, Kuru Üzüm 
1 ı o ,, Kut Oz0mtı 
110 ,, Un 

Biraz Tereyai, biraz un 
(Kalıp için) 

Yapılı11: 
Bademler beı dakika kay

nar ıuda haılanıp kabukları 
çıkanlar. Kurutulur, makinede 
çekilir. Oztımler unla temiz· 
lentr. Yumurtaların akı ıarııı 
dikkatle ayrılar. Sarılar 80 
.- un tekerle lytce çarpı• 
hr. Beyazlaııp koyu bir krem 
ballDe ıeltnce öte yanda 
,._,ta akları köpürtmeie 
blıtlanır - telle çabuk çabuk 
.,..hep •Jnı tarafa çarparak-.
kar halinde lel'tlettirllir. 30 
.,.. un ıeker lll•e edilir. 
Tebar btraz çarpılır. Sonra 
elenmiı un, ozaman, badem, 
d6•4llmot 1umurta .. rıları, 
Hrtl9ftlrtlmıı aklar hep bera. 
ber - telle - ulke ıtlke ya· 
...,a karııtarıhr. Bol yallan
_, Ye ualanmıı Kek lsalıbına 
bopitalar. Sıcak fmnda ptıt· 

rtllr. 
Hamuru kalıbın kıy111ndan 

titr buçuk ıantlm kadar ekıtk 
ko1arak kabartma payı bırak• 
mak it.zamdır. Ptıme miiddetl 
45 dakikadır. Sıcaklık kala· 
bın.. -1tıaclan ve.. 6atünden aynı 
ıurette ıelmell, fırının kapa· 
tını 11k 11k açmamalıdır. Fı· 

nadan çdiannca btr tel Gn
rtft-'çevfttnlr ıofuttaktan ıon· 

ra: lıt9fe tar• ketllln tiıçalda 
dllHall'i 

Net: 
Yumurtalaııa akuu sarısına 

ayınrken akların çok temiz kal· 
m~ dik•t etmeli. Sarıları 
çarpıp aklaıı k8p6rtmete baılan • 
dıtı vakıt sarılan dövmete devam 
edilerek mutlak iW kiti ça&...., 
lıdar. Alui takdirde ıulaDır ve 
kabarmaz. HA YRIYE 

Mlwllde bir uçalf· 
tir bir uçakçı 
( M880 ) mett!1t 
ktif.. yük••ldi :. 

22 Sonteşrin 193.> larilıli 
.. Pravda,, Mos/wvadan : 

21 llkteırinde yapAlan tec
rlbe uçakları eanuında Moı
kovada menjeıvıki fabrikaıı 

uçakç111 Kokkinaki alelade bir 
...-ı- 14576 metre 76l1:1eklt
line çıkmıı ve ltal7an uçak
çaaı DMN.ti'aln kardufa y(lk
ıe1dlk rekorunu 146 metre 
ı~çmlıtlr. Uçakçının anlattığı· 
aa 16re, 12000 metreden ıon
ra mGvelHdllliumuza cihazını 
Uullanma•ma ltfmen hava 
..rhftnı Ht11etmlJe baılamıı 
ıhlilftloil buz kaplamııtır . 
Çlllltı liayanın ıoiukluiu ıı .. 
fırın altında 60 dereceye var
mııtır 14175 metre,e çıktılı 
zaman havanın keaafeti uça
la daha fazla yülrıelmek lm
klnını vermemiı, bunun üze
rine motör6 durdurarak bir 
pllnör ıtbl 62 dakikada u
ÇJk alanına lnmlttir. 

-
Diş Tabibi 
Edip Rüşdü 

Setbaıında 

Askeri satın al
ma komisJ nun· 1 

dan: 1 

tiOO Adet karyola 
örttsü satın alınacatır. 
Tahınin edilen bedel 
1500 liradır. Şartna · 
me ve nunıunesi satın 
alma komisvonunda
dıa. Eksiltme 7 -1-936 

Hrtkkın St.si 22 Birnci kanun 

Karacabey Merinos Yetiştirme Müdürlüğünden: 
1-Karacahcy Harasında müt . şekkil ~1erinos ye 
tiştirme çifliği hayvanatına ait l ':l!lS kilo nıeri
no~ yünü açık arttırn1aya konmuştur. 

n1alsandığı makbuzu 

veya 2~90 nun1aralı 

arttırnıa eksiltme ka · 2-Yünler Karacabey ~1erinos yetiştirn1e çifiigin· 
de teslim edilecektir. 
3 Arttırma 1-kanun sani 936 Tarihine ınüsadif nunu muktazasından 
çarşanba günü saat orıbe5te Bursada bnytar mü
dürlüğünde toplanan çiflik satış kon-:siyonunda 
olacaktır. 
4-T'alipler muvakkat teminat olarak k 1 rk liraflk 

t~n-ıinat nıektubu ihraz 

cdectktir. 

10-llı-18-22- ı.ır. 

sah gfınü şaat 16 da 
tophanede askeri sa- Karacabey Harası Müdürlüğünden: 
tın alma komisyonun- 1-larada yetişen safkan İngiliz 19~4 doğum· lüğünde soc-ıtılacaktır. 
da olacaktır. Fksilme lu dört b~ş Tay aleni artırnıa usulile satılacakhr satış günü l kanunsani 
açık o!arak yapı iacak- sat ıs günü 31 kanunu evvel 935 salı günü saat H3G çarşanba günü sa
tır nıuvakkat ten1i 1ıat b. · T · J 1 ı k (Y at on l>eştı·r ·ısteklı"lerı·n ı on eştır. emınatı mu va { cate o ara üz yet-
l l8 liradır. '22-"16-3 ·) ı· t kt · ı ı·ı · - H ten11·natları·ıe bı"ı·lı'l<te mış ıra a ınaca ır ıste { ı erın satış günu a· · 

§ Askesi lise okurla- rada bulunmaları iicln o'unur. 12- 18-22-28 
rı için 3~0:37a takını s 

satış günü Bursa Bay
tar Aiüdürlüğünde bu· 
lunmaları ifan olunur. harici elbise diktirile- S Haranın (,;2795) kilo kıvırc1k ve yarın1kan 

cektir. tahmin edilen 
bedeli beher talumı ~50 
kuruştan 168 7 J;ra 
50 kuruştu 1 • şartname 
ve numunesi satın a1· 
ma komsiyonundadır. 
eksiltme 6-1-930 pa
zartesi günü saat 16 
da tophanede askeri 
satun alma kotnsiyo· 
nunda olacaktır eksilt
me açık olarak yr1 p1-
lacaktır. muvakkat te
minet ı :2 7 liradır. 

1 'Tı-2-J-'26-3 
§ Askeri lise okur

ları için ı l 00 adet pi
jama satın alınacakt1r. 
Tahmin edilen bedel 
27a0 liradır. Şartname 
ve nun1unesi satın al
ma komisyonundadır. 
Eksiltme 7 -1-H36 sa
li günü saat 1 !5 Je top
hanede askeri satın ar_ 
nıa komisyonunda ola
caktır. Eksiltme açık 
olarak yaöılacaktır 
muvakkat teminat 206 
liradır. '2 '2- '26 - 3 

Bursa 
Şarbaylığından 
20000 kilo yulıJf 

Uray temizlik hayvanları

na ahnacak yulaf açık ek· 
slltmeye konulmuıtur 30-12 
935 pazartesi g6nü saat 15 te 
ekılltme üıtermest yapılacak. 

tır beher kilosunun muham· 
meni 4,25 kuruı\ur vermek 
iıteyenler ıartları anlamak 
fçln muhasebeye ve üıterme 

Malından önce 64 liralık te
minat makbuzu veya banka 
mektubu ile Uray komlıyonu· 
na gelılnler· 

14-18 - 22-26 

SUKUT 
(Tefrikamız) 

Yaza çokluiundan konma
mamatbr. a.or dileriz • 

yünleri aleni artırma usulileBur~a baytarI~1üdür ~8-22-18-12 

Tür~iye 

• 
iŞ 

Ban~ası 
~//ı ~ 

r~~ 

Bıı giiıı kuıııl>«•r<ı)ra ııaı·•ı ııtan kiicük el, 
.;) 

Yarın çek defterine imza atan büyük el olacaktır •. 

Bursa Ahmer Vefik paşa Hasta- 1 Kız ~1ua1lim okulu Di-
. B h k. 1 • .,. d rektörlüğündt'n 

nesı aş e ımııgın en : A cı aranı or. 
Nevi Mikdarı Muhammen bedeli Te,minRt Ş v ~ 

kilo Lf Lira K. Yamagı kendısinden ol· 
--·--

000 
__ !a ruak üzre ayda elli Ura üc-

pamuk 1 450 33 75 retli bir aşçıya lüzum var 
Hastanernize n35 rnali senesinde Uızını olan isteklilerin görüşmek ve a

ve açık el<s\Jtmcye konulan yukarda yazılı yeni nlaşmak üzre kız muallim 

k ·ı · okuluna muracaatları ilan 
panJuğuo e sı tlne ınüddeti 3- l - 93G cuına P"Ü· olunur. 20-22-24 

nüne kadar u~atılm1şttr. verilen bedel Jayık had I il v T T.,...,. ."":' T.,. ..,..TT...,. 
görülürse o gun saat onbeşte hflkumet dairesinde it Burosu 
vilayet encümeninde kati ihalesi yapılacaktır. ' Fahri Satıca 
şartnameyi görrnek istiyenler hastaneye veya vi- 1 l Kozabauı No. 221 Telefon 95 

)ayet encün1enine nuıracaat etsin bundan ötürü 
1 

Ticaret, komiıyonculuk ve 1 

para aJınmaı. l - İ taahhüt itleri her DeYI 

ttt* w•~• -illllFIB!ııiHIWID maden kömürü aatııı 

As. Sa .. Alma 
komisyonundan 

l LOO Adet yün fa 
nila satın alınacaktır . 
Tahmin edilen dedeli 
1870 liradır. Şartnaınc 
ve nümunesi satıo al 
ma komisyonundadır . 
Eksiltme 3 -1-936 cu 
ma gunu saat 16 da 
l:ophanede As. Sa. A:J, 

Ko. da olacaktır . Ek 
siltn1e açık olarak ya 
pıJacaktır . l\1uvakkat 
teıninat 141 liradJr. 
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· Yurtdaşlar 1 
Fitre ve zekatınızı T. 

hııva kurumuna veriniz. 
Bunlar T. htlva, Kızıl I' 

ay ve Çocuk eıirgeme 
kurumlan aruında kar
daıça paylaıılır . 
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