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ir harp başladı 
Taarruza geçen İtalyan oı· usundan 2000 kişi yaralandı 

• 
Habeş çeteleri de ltalyan ord __ .... _u 

~ --B!I~~::. 
un a kasına sarkıyorlar 
l<ısmile 1irtibatı kesildiği söyleniyor llRas Seymonun ,.10,000 ·kişilik ordusunun 
~ 

eses 

Hab~ş askerleri yurd!arını karış karı~ müdafaay:ı çalışıyorlar ltalyan I,nmu, " G r 1 [ ~ 13ono Cir lt<ılynn mitralyozu Hnbeşlcrc ateş ı:ç yor 

italya ordusu taarruza geçti 

İtalyan uçakları cephelerde 
bombardımana başladılar 

İstanbul l 1 (Telefonla)- Dün gece sabaha karıı ve bu 
ııabah alınan telgraflar İtalyan ordularının Kuzey ve Güney 
cephelerinden genel bir taerruza geçtiklerini bildirmektedir. 
Kozeyde iki tllraf arasında başlıyan tem&s hokiki bir mu
harebe halini almııhr. Muharebe bütün şiddetilc devam et
mektedir. 

Habeşlerin çevirme hareketleri 
Habet çeteleri de Aksumuo Kuzeyinden sarkarak İtalyan 

karakollarını tehdit etmektedirler. Önemli bir Habff kuvveti
nin Aduvanın doğusundaki İtalyan hatl:ırınm gerisine doğru 
sarktıkları haber verilmektedir. 

italyanlar güney cephesinden ilerliyor 
Güney cephesinde Ogadan çölünde ltalyanlar ileri harekata 

devam etmektedirler. İtalyan kuvvetleri buradan İngiliz so
mah11 boyunca ve fakat Somalının sınırına ynna~maksızın 

ilerlemekte bulunuyorlar. 

italyan uçaklarının bombardımanları 
Bütün cepheler üzerinde İtalyan uçakları keoif ve bombar

dıman uçuılan yapmaktadırlar. İtalyan uçakları dün sabah 
yeniden ıol cenahta İtalyan mevzileri önünde bulunan mev
kileri bombardıman etmiılerdir. 

Şiddetli harp devam ediyor 
Ankara l 1 (A. A.)-Aduva etrafmda şiddetli bir hnrp de· 

vam etmektedir. Şimdiye kadar halyanların 2000 yaralısı 
olduğu Raıı Seymunun da 10000 kitllik olan ordusunun esas 
luımıyla irtibatı kesildiği söylenmektedir. 

Hbeşistana iltihak edan italyanlar 
Erit re a&kerleı inden mürekkep bir müfrezenin Ha beş ordu. 

•una iltihak etmek üzere sınırı geçmiş olduğu bildirilmektedir. 

İtalyanların zayiatı 
Deyli telgraf gazetesinin Roma aytarı şunları bildirmiştir. 
.. Bazı düıünceler sebebiyle İtalyan zayiat listeleri bugüne 

kadar neıredilmemlıtir. İtalyan kuvvetlerinin çok ağır znyiat 
Verdiklerinden korkulmaktadır. ,, 

Bir italyan uçağı düştü 
Bir İtalya uçaAının Aksum mevkiinde Atal dağına düştüğll 

haber verilmektedir. Uçaklarda bulunanlardan ikisi ölmüı 
lktıı yaralanmıılardır. 

Habeşler Ambargodan Kurtuldu 
k Ankara 10 (A. A)-Uluslar Sosyetesi Asamblesi tarafandan 
le urulan komitenin Bu akıam habeıiıtana karşı ambargonun 
le aldırılmasına ve halya'ya kartı da ambargonun artırılmaıına 
•r•r vereceil btldlrllmektedir • 

Habeş ordusuna girnek istiyenler 
Londradan bildirildiğine göre Habeıiltan elçiliği, ga:ıetelerle 

neırettlğl bir bildlrlkte Habeı imparatorunun ordularında hız. 
met etmek lslf yen birçok gönüllfilerin httdalarmdan dolayı 

tefekkür etmektedir' Bu müracaatlar para mühimmat ve silah 
yokluğundnn dc'n,,, kab ... I cdıleır.cmtıtlr. 

Uluslar sosyetesindeki komite 
Ankara 11 (A. A.)- Uluslar sosyetesi anmblesinin dünkü 

toplantısında söz alan delgeler arasındıı balkan antlaıması 
adına Maksimot!, liüçük antlaıma adına Puriç söz alarak hMbi 
durdurmak için alınacak zecri tedbirlere iştiraklerini bildiren 
diyevlerde bulunmuşlardır. 

Asamble bu müzakerenin sonunda bir irtibat komitesi tetkil 
etmlttir. Bu komitenin vazifesi almacak zecti tedbirleri tatbik 
etmek, tatbikını kolaylaıtırmak ve durum hakkında konseyin 
dikkatini celbetmektir. 

Çanakkale boğazımız 
Beklemediğimiz ihtimallere maruz kalırsak 

icabeden tedbirleri almakta tereddüt 
etmiyeceğiz. 

-

Ankara 11 (A. A.)- Ka
mutayın bugükO toplantısın-

• 
4da boğazlnr hakkındaki bir 
soruya c<'vap \'eren d•ş işini 

b kanı veluli iç bakan ı Şük

rü Kaya ezcümle demiştir ki: 
" Çannkkalerin bugün· 

kü vn2ıy,.t'; Poğazlar muka· 
v~lc:ı: n:n içindedir. Mcmleke· 
lin müd hes nı tamamlamak 
ıhliyac nı ars Jlusal içtimalar-
da unlatma} a ç lışıyoruz. 

Bddemedlı.; n iz ihtimallere 
maruz kalırs'lk ic1beden t~d· 

birleri almakta tereddüt et 
mlyeceğiz. " 

Yunanistanda kırallık 
Ankara 11 (A. A.)- Yunan ulusal kurulu dnn toplanmıı 

ve cumhuriyetin ilgasına kıralhiın yeniden kurulmasına ; 3 

ikinci Teırinde yapılacak genel oya kadar Kondlliıtn kıral 
naipllil ve baıbakanhk vazifesini 1ıörmefe karar vermlıttr. 

Parti başka
nımız geldi 

• 
yın 

Ka muta -
ftçıldığı 

günden beri 
An karada bu· 
lunan C. H. 
partiti il yöne
t im kurulu 
ba1kan1 ve ıay 
la vımız Dok-

• tt "" , ta tor Sadi Ko · 
cklor Sadi Koı.t:knuk dün ıehrl· 

mize gelmiıtir. S 

Muharebe 
- -·--

i ~ Haberleri 
DünkO sayımızda İstan

bulda çıkan akıam ~"ZC• 
telerlnin Londradan aldık· 
ları bir haberi bize ulat· 
taran telefon haberine gö. 
re · Habeş ordusunun A
dua ve Adıgratı İtalyan
lardttn geri aldıkları bil
diriliyordu Bu haber ger
çeklen bir_İng\liz kayna
ğından verilmi~ti. Gec.e 
sa.baha kar ıı ııae.t üçd~ de 
Alman kaynağından ve• 
rilen bir aj.rnsa daye.nan 
diğer bir telefon haberi : 
İtalyan ordusunun bütün 1 cephelerde genel bir h•· 

1 
arruza geçUğl bildiriliyor
du. Bun uda iç sahif emize 
koymuştuk.. İtalyan ve 
Heıbe§ kl\ynıtklarına göre 
ise muharebe haberleri 
durumu hep kendi hesap. 
larına elverf~li bir ıektl 
almıı gibidir. Binaenale
yh ltalyan-Habeı mu
harebesine ait haberlerin 
ancak iki taraflı karııla
hrılmuı s o n u n c u nu 
bir hakikat olarak kabul 
etmekten baıka çare yok• 
tur . •• 





.· 

Sahife 3 

F..DEBI YAT KÖŞESİ 

Son ders : ""üçük bir 
Alıaslının Öyküsü 

Buna rağmen kendinde so 
nuna kadar dera vermek ce
saretini hulmuıtu. Yazıdan 
ıonra tarih denini yap
tık, Daha ıonra küçükler hep 
bir ağızdan BA BE BI 80 BU 
yQ okudular. Salonun köıe.sin 
de ihtiyar Hauıer gözlülrleri 
nl takmıı iki eliyle alfabesini 
tutarak onlarla birlikte harf· 
ları heceliyordu. Onun da ça
lıttıfı görülüyordu. Sesi heye
candan titriyordu. Onu dinle
mek o kadar garipti ki hepi
miz gülmek ve ailamak isti
yorduk. Ahl Bu ıon dersi da. 
ima hatırlayacağım . ... 

Birdenbire klllaenin saatı 

on ikiyi ıonra Angelus'ü çal
dı. O ıırada talimden dönen 
p,.uıyalılarJD tnsmpetleri pen
çerelerimlzin altında tanin 

Yazan : ALPHONSE DAUDET 
Çeviren : H. R. AKYÜREK 

3 -

endaz oldular .. . M. Hamel 
kürsüsünde sapHrı ayağa ka

lktı. Bana hiç bir zaman o 

kadar büyük görünmemişti . 

( Dostlarım, dedi, dostla
rım, ben... Ben ... ) 

Fakat bir ıey onu boğu

yordu. Cümlesini bitiremiyor
du. 

O vakit yazı tahta1111a doğ 
ru döndü, bir tebeıir parçası 

aldı ve bütün kuvvetiyle yük 
lenerek kabil olduğu kadar 
büyük bir ıekilde : 

( YAŞ ASIN FRANSA! ) 
Yazdı. 

Sonra orada, baıı duvara 
dayah ve bir ıey söylemeksı. 
zln kaldı . Eliyle bize itaret 
ediyordu: 

( Bitti ... Gidiniz. ) 
"Contes du Lundi,, den ----------------

ltalyan -Habeş harbın
dan son intibalar 

,. , __ 
r -- -- . 
1 

•' 

Cepheye giden H:ı beş askerleri 

C~pheye giden İtalyan askerleri ___ ...... ____________ _ 
20 iLKTEŞRiN ·PAZAR. 
GENEL NUFUS SAYIMI 

Okur Jazar bil tün yurtdaı lar kendilerine verilecek 
l&Jım ve kontrol memurluiu vazifesini kabul etmeie 

•eeburdurlar. 
Kabul etmiyenler için para ve hapis 

Haldun Sesi 
A &EM E & O 7 

Yolun önemi. •. Toprak işleri : 
Yalova yolunda 
Gördüğüm ba· 
yındırhk •.• 

Yolun önem ve değerini 

İstiklal savaıında öğrendim 
Savatın ilk yıllarında kıt'ala· 

rımııla yolsuz yerlerden ge· 
çerken taııt araçlarının uğra
dığı güçlükler içimizi sızlatır; 

askerlerimizin topçulara yar
dım için tekerleklere sarıhıı 

görülecek bir manzara t~ıkil 

ederdi. 
Baı kamutanlık meydan 

muharebesine giderken Altın 

hı-Dumlu pınar ıosestndfn 

yörüyorduk. Bu d Ü z g ü n 
yol üstünde karııleştığımız ka 
laylık he yolun önemini anla 
tacak en cıınlı bir n iial o1ciu: 
Pitdarda (önd") bulunan hü· 
cum taburumuz durup dinlen
meden yörüyüp g idiyordu. Ö
nlimüzü düımandan gizleyen 
sırtlar biter bitmez (Çalköy) 
ovasına çıkacak ve burada 
artık düımanla çatııacaktık .. 
Birdenbire arkadan öne doğ. 
ru gelen bir emir : ( - Pi ya• 
deler yolun sağına, topçular 
ileı i ! .. ) haberJni veriyordu. 
Biz nia çekildik topçular 
ortalıfı velveleye veren bir 
gürültü içinde yammızdan 

ıür'atle geçtiler ve piyadeden 
evvel düımana ateı açtılar ... 

Bu hal doğrusu bizi ~ok 

ıevindlrmifti. 

lıte yolun aavaıtaki fay
dası böyle olduğu gibi barır 
taki ekoncm k dnumuda pek 
ön'!mllJır. Yıllarca onarılma· 

yan bir yolun üılünden geçer· 
ken duyduğumuz acıya dütü· 
rıe im. Bir de düıı:düz bir yo-
lun üstünden yağ gıbi kayıb 

giden otomobilin için le yapı 
lan rahat yolcu'uğu göz önüce 
getirelim. Bunlardan ilki in· 

sana azap veren ve i nsanı 

yolculuktan caydırıp SOF\ tan 
bir şeydir. 

İkincisi ile ı~hirler ara Hn· 

da gezileri aı tırır ,.e yurddaı 
ları birbirine yaklaıtarmaya 

birbirlerini uk s.k lamtmıya 
yarar. 

Bugün İstanbula giderken 
Yelova yolunun gerek Buna 
ya gerekse Yalovaya ait kı· 

sımlarında yapıldığını gördü. 
ğüm genf ~ bir onarma i11 be· 
raber )'olculuk yaptığımız ar-

kadaılarla bit hkte heldmlzi 
sevindirdi. 

Buruya nit bozuk yerler 
de iki silindirle bir çok İfÇi 

çalıfl}"Or. Yalovaya ait pl\TÇi\ 

da ise ( Bur:uı en tehlikeli 
dönemeçler bulunan yrrd r. ) 
Ortadan vir&jlar kald ı: dmak 
suretile yol ve yolc.uluk kısal

tılıyor. Yani bu surellt! oto
mobil kazaların il cniı 11lı· 

nıror . 

Yalova ile Buısa aroıında 
ki yolun özel bir Ö:Jemi daha 
bulunduğuna göre her iki İl· 
bayhfan bu yola verdiği önem 
tamamen yerine barcanmıı 
bir feydir. 

MUSA ATAŞ 

Monbilan 1 
Tefrikamız 1 

Arkadaıımız Musa Ataı iki 
günden beri htanbulda bu· 
tundufundan bu aeyehat 
yazısını yarınki sayımıza 

koyacaiız özür dileriz. ................... 

T opral< siyasasının sosyal sonuçları 
- 2 

kırk biri olması yüı.ünden in· 
sanların yurtlarını terkederek 
baıka diyarlara göçmesinden 
iki buçuk milyon kişi gibi U· 

lusta bir eksiklik olma11 erazi 
aıyasaaının ihtiyaca uyğun oJ. 
mamasından ileri gelmiıtlr. 

1873 den 1896 ya kadar 
altı milyona yakın, herhangi 
bir ulus varlığına temel olbi
lecek insanların lrlandadan 
ayrılması erazin!n büyük par
çalara bölünmesinden tlerl 
gelmiıtir. 

logilterenin ana kurulanın 
ıailamlığı, ıüphe edilemez İd 
umum imparatorluk ulusuna 
bir etki yapmamııtır. Çiiokü: 
yurtlarmı terkedenler gene İn
giliz sömürgelerine yerleımlr 
terdir. Sömürge aababi olma
yan devletlerde bu it ulusal 
bir acın halinde o uluıun var· 
lığını sanacak kadar sonuçlar 
vermiıllr. Eıki Avu,turya im· 
paratorluğunda, Doğu Avuı· 

bölıealnde öyle büyük erazi 
yerleri vard ki bu er11.ı:ioin o 
günkü durumu, imparatorlu
fun bOnyesinf ıaramıt adeta 
büyük harp içinde, Avuıtur
yanın çeıitli ulusları dimalın· 
da bu erazi sıyasasının büyük 
ve Avusturyaya karıı etkileri 
olmuıtur, 

Gene Roma tarihinde, bü
yük erazi idaresinin o devlet 
hayatı ilzerlndetd yakıcı et
kileri tarihin yaıayan ıayıf a· 
larında g6rülmektedrr.' Es1d 

çarlık Ruıyaaının milyon\arc~ 

dönümlük, kf~ilere ait f'ra"Zl· 
lerinin, Ruıyanın büyük dev 
rimindeki etkileri tarihte ya
ıayace k olan büyük bir mi
saldir. 

Küçülmekte beraber gene 
bu gün bir varlık olan d~v
letlerdeo Macarialand,., kişi· 

ler" alt bü)·ük parçAlarda ki 

arazi yüzüncen macu ulusu· 
nun A,·uıturalya ve güney 
Amcrikaya dünyanm bir çok 
yerlerine dağılmaları macar 
ıılusunun büyük harpten sonra 
iki milyondan fazla insanın 

dııarı gitmesi isteklere uygun 
gelmtyen toprak aıyaıuından 
ileai gel mittir. 

Gene btr çok memleket -
lerde, arazinin büyük detti 

l
• nihayet bir ayleyi geçfndtre· 

mlyecek kadar küçük olması 
yüzJnden dağılın f uluslar ben· 
tikleri ttn.lmı~ olanlar da var
dır. Şu blakımlııra göre bir 
ülkede arazin:n lüzumundan 
artık büyük parçalar; ayral
mr. sı veya b r ayleyi geçindi
remiyecck l;ert~lerde uf ak ve 

• 

parça parça tarlalar halinde 
bakımından değil, 11yaıal, ıoy. 
sal ve varhk bakımlarındanda 
önemli ve naziktir. Bu hale 
göre bizde arazi iti bulunma· 
ıı bir uluı için yalnız ekono
mi günün büyük itlerinden 
ıayılHak ele alınması yerinde 
ve dPğerli bir tıtir. Nitekim 
bu önemli yurt itini Cumurt
yet Halk Partisi ve onun h6· 
kü!Detl göz önilne almıthr. 

G&rüıllme göre bizde, bele 
Trakyada, güney ve dolu A
nadoluda, kalkılmıyacak ker· 
tel-=rde büyük araziler vardır. 
Trakyanın nlıbeten boı olma• 
ıına bir çor sebepler 1a7ılaada 
arazinin sayılı elllerde bulun· 
maaı oralarda yeleıtp gön6lle 
çall14cak ellerin girmesine ea• 
gel olduğu glbi giiney llba1· 
hklarımızda, Mufle, Antal1a1 

Adana, Urfa, Dlyaribekir ve
ıalre gibi yerlerimizde bu ba. 
kımdan ölçllsüz kertelerde, 
bilyilk parçalarda, Anadoluda 
hele kuzay Karadeniz kı1ıla· 
rında bir ayleye düıen arazt· 
nin çok az olmaıı ora halin· 
nı n uzun yıllardaDbert, Ru• 
ya 1 Romanya, Jıtanbul v ... ı. 
re yerlere ıttmeıl Jüzilnden 
artmasını candan bekledlil· 
mi z nüfuıun dileğim iz ölça. 
ıün~e artmaaına enıeldir, Şu 
hıalde bir memlekette arazi 
it\nt yalnız ekonomi bakımın· 
dan defli 1011al ve dffer var· 
lık bakımlarından da 1tlatilne. 
rek tez elden ele almalr, do. 

zenlemek önemli vebü1Ak •ı· 
terden biridir. 

DOnyade, b6y6k Ye kOçClk 
arazi meaeleleri haldclilft aa. 
yaıız fikirler, g6riifler ve 'de
yiıler vardır. Biz bunların hiç 
l;tiriılue baflı olmayarak yur. 
domuzun özelltfhıe ve ıt>&11e1 
lerin durumlarına töre b6YQk 
orta ve küçük arazı itini dü
zenlemek zorundayız. Daima 
kaçınmak istiyeceğamiz nokta, 
araziyi ne altından kalkınıl· 
mıyatak kadar bOyük ve ne 
de bir ayleyl aıeçlnchrem~Je

cek kadar kOçi:ik tatlacıklar 

haline sokmaktır. Bu iki ftç 
nokta bilfndıkten ıoara bel· 
ı~lerin özelliklerine ıöre ça• 
reler aramak ve bulmak el· 
bette daha kolaydır. 

Ulusu, toprağa yalnız elco 
nomık değil, soıyal düıOnce· 
lerle de ballamak 'fe ıevdlr
mek, gelir kaynaklarımızın 
ulusal varhk ve b•n1ifimlzto 
öz-ellili bakım ndan ıehdctir. 

Tahıin COŞKUN 

( Ulus) dan ________ ...... _____ _ 
T ürkistanda büyük Çinde iç savaş 
petro l fışktrması Taıın Tokyo aytarının ha· 
Tilrkistanın güneyinde pet- berlerlne göre Çin Kızıl Or-

rol araıtarm:ı ;ılerl eyi sonuç. duıunun esaa kuvvetleri Si·Gu. 
lar vermlıttr. Üç kızıl ilçeain• van ilinin ku•ayında topl.a• 
de buğularla socdej yapıluken mııtır. Bma.da 16EJIOlde Nan 
bir kuyudan petrol fıılurmaya kin kuvvetleri ile Kızıllar a-
baılamıı ve 36 saat içinde raıınd• kanlı bir çarpııma 
10,000 ton petrol birikmiıtir. olmuı ye b6yGk mikyasta top• 
Bu fııkırma, Tiirklıtanda bu çu ate,lerf açılmııtar. Hildi· 
gilne kadar hiç ümid edilmi · • met aakerlerinl tapyan bir 
yen gayet zengin petrol kay · tren kızıllar tarafından taaru-
naklarının bulundufunun bir za ugramıı Ye l80 ... faala 
alametidir, Üç kızıl bölgest- hükumat aıkeri ilmiijtGr. 
nin ileride bOyOk bir endiis· 
tQrl balıeıl olacafı ıtmcliden beklenmektedir . 



Aa. Sa. Al. Kom iyonundan: 
Saman 

Bursa garnizonu için ( 325,000 ) Mudanya 
için ( 44.000 ) ve Bandırma içinde 44,000 ) 
ldlo saman saman satun alınacaktır. Tahmin 
edilen bedeli Borsanın 6500 Mudanyanın 880 

936 
C: CUMHUAIYE > :.8Pdumama 660 liradır. Şartnameler Satın Al· 

komaiyonundadır. EDiltme 17 -t 0-93?; per 
tenbe gilnil saat t 6 da Tophanede Satın Alma 
Komsiyonu binasında olacaktır. Eksiltme kapa· 
lı IBrf usuliJedir. Muvakkat teminat Bursanın 
'87 lira 60 kuruı Mudanyanın 66 Bandırmanın 
4'9 lif& 50 JaırWtur. Teklif mektupları 17 ..... t O 
985 perşea- giiııü saat 1 n şe kadar satın alma 
komsiyon reisliğine verilmiş olacaktır. t.· 8· t ı .. t 6 

Almanağına reklim verecekler 

Kuru Ot 
Bu~ garnizonu için ( •82,000 )Mudanya için 

( tiOOO J ve Bandırnıa için ( 2.t.000 ) l<ilo J,; uru 
Ql sitın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli Btır· I 

o t 6200 Mudanyanın 900 Uandırnıanın 720 
linadtr., Şartı;ameleti Bursa satın alma komis 
yoaundadır. Eksiltme tl-10--935 pazarttsi gii· 

ii saat t 6 da bur~• tophanede satın ulnla 
·yoau bina&~ aeaktır. Eksiltme kapa- ı 

lı zarf usuliled1r. muvakkat teminat burs·H11n 
t2 !J lira mudaoyau~ 67 lira 50 kuruş harwı 

mo 56. liradır. Teklif mektupları '11 • 1 O H3~i I 
zarteai ğünü saat t 5 şe kadar satın alma l<o-

Mtı11cmın reisliğine verilmiş ofacal<tır. 4·8· I ı- ı 6 
§ 

Koyun Eti 
...... garnizonu icia ( 50,00tJ ) kilo koyun 

eti aatıJI alıaactaktır. Tahminediltıı bcda.i 17500 
• Şartaamtai Sa. Al. KOmiıyooundadır· 

••-t.IOı.t.;.;, -831eamagüaü saat 16 da8Qr· 
911G'* u~mecme· •• , ..... alma ko ~u 'tilna•n

çkJır. eksiltme kapalı r.arf usuliledir. Mu
.._. .. t te'miaat 1312 Jira 50 kuruştur. eksiltm

·-..ıc ittinak eclecekJer ticaret odasında kayıtlı ol
dair vesika göstermeleri IAzımdır. 

Matbaamızda: Cumhuriyet Ayları Musa At•t• 
Her gün sabahtan aktama kad•r ba9vurablllrler. 
936 Senesi Cumhuriyet Almanağının pek mükemmel olması için aylardanberl 

çalışılmü:tadır. Cumhuriyet almanagı memlekette ilk almanakhr. ve her evde 
balnn ... ı llztm gelen bir eserdir. Dünyada olup biten her şeyden bRhs eden 
bu eser müeııesentzln ılln ve rekllm1arı için emsalsiz bir fırsattır. Dalma elde 
kalacak olan Cumhuriyet Almanağının reklAm flatları •••Oıdadır. Bir sahife 15 
lfra. Yarım sahife 10 lira. Dörtte bir sahife 5 liradır. Renklf bir sahife illn 2!S 
liradır. 

iş Bankası 
Kumbara ikı·amiyelerini 10 bin 
Liradan 20,000 liraya çıkararak bir misli artırdı. 

1 Nisan ve 1 birinci teşrinde verilen beşer bin liralık ikramiye 
lerden maada ( Şubat, Haziran, Temmuz, Eylül ve Birinci Kinun ) 
aylarının ilk günlerinde kumbara sahipleri arasında çekilecek ku· 
ralarla (Her biri iki,er bin liralık) fevkalade ikramiyeler verileeektir. 

Bu •ramlyell kuralara iştirak için de kumbara sahiplerinin as
ıart 26 lira biriktirl'1'İŞ olmalart lizımc:lır • 

ı•lll meiJtuplan 25-10-935 Cum• saat t5 şe § 
A.AL. koınaiyon reislğine verilmiş ola.. N•ıbpa .......... karşt1ıada ve ,_ı cadde iiziltadekl 

8-t!-18-~3 M "tre murabbaı 40 Hra talamln edilen Uray arsaaHUa 
yulaf mitkfyetl açık arttlt'Mya kcmatar • . 24- lo-935 perşenbe 

Dulla ••Pnİ"'DU if..in 100,000 kRo yulaf ıa· ainü -t 15 te arttırma ve ibatesi yapllacall'tır. Alacalar 
e---- •yw ........ •181118k lota her if gln6 ve aatında arar maha· 

tın alınacaktır. Tahmin edilen btdeli 8750 lira- lebebeslae ve ihale giini belli aaataadan önce 9011ra mu· 
d,r. arfnamesi satın alma kamsiyonuodadır. vaklat tfmfnat lllakbaz temlıuat veya baaka mektuba ile 
r.tahJ~. tine 18-t0-935 cuma günü saat t6 ela Utay komfıyonaaa gellfaler.-13-19 

Qp .. ıaede 1atın ahna komıiyonu binasında O• Mezbalıadakl toplaamıı giitreıer i24-I0.-935 perfHlbe 
•c•.ktı . iltme a~k olarak yapılacaktır. Mu f gieii -t 14 de pazarlıkla 1atılecaAından ve .... ııar 
\'81Bcat teminat 281 ra tö kuruştur. 4-8 ıt-16 ahcıva ait olacağından istekliler, gübreleri g&rmek için 

1§ aaelbaha memurlağUu ve pazarlık içinde 2 Ura t•mlnat· 
larne Mezbaha baytanna gelıfaler. 

~ § 
garnf zonu içia 24:2.000 Mudanya için l:Jtaya getlrllea batı bot bir •azanan sahibi 20-10-911 

MWMJ.Ye Bandırma için !lt,000 kilo un satın ~-dar alın• 18.-r jderek almana 21-10-111 
"" b · ed . .__ bed ı· 8 pazartesi güaii tahtakalede latıl•caoı duyuralar. 

••••· &-8 nnn ı1a1 e ı ursanın 
Mudanyaaın 15637 lira no kuruş Bursa Kultar direlıtör[QfiJnden: 
gaaıo liradır· Şartnameleri Buna Tahmini bedel Cinsi Mınkka Te. 

~~~""J(omsi~adır. Eksiltme Lira Kr. , Ura ıtr 
net mt {6 da borsada top.. , 24ii 8 metre mlklbı Çam kereste ıs 

• bi da la k 2ao MubtelUclas ve mtkdarda demir çe. zı 
""''~•PID•Jcm&1 nasın o ca M4 • • » Avandanlık 40 

.ut .. i•rl U1Ulileclir. Muvakkat 1045 55 ton - alevli maden kiadiri 78 

75 
80 
-31. 

88 kuruş Mudapya- ve ıo ten kok klalGrii f Slml tek ) 
rmaoın t 7 49 lira- .._ Slia'•t okuluaargerek• ynkarda .cJm re tahmini 

bidillttt 1'ftl• maıteme 11-10-tsS glnlemednclen •ı· 
ı11JA111ıt,.110-935 salı günü sa ı.- 1ıtre ~ ebUtlafı koaalmaltur. 1-lt-131 ca 

t'1111 .. iyoa reillithıe - g1a1 ıaardakt •ra _., edtlefek ••I ı5 de .ıw.teıe 
t.- 8-12-te rlae ....,....,........ ilteMtlerla o bia ve ıaa Hilıir 

:.-.__.. _____ _. .... ~~~-iliiililiil&iiliilliliilıll•l tllrQ.tGrUiilfte ve bu balatta izahat almak lıtey•lerla -.1a ...ı ok•I-. ..... elerl 11111 olunur. 12-16-20·2' 


