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İtalyanlar hab • 
şıstar 

Kamutay Habeşistan bu hareketi protosto etti 
Kamutay bugün toplantı. 

larma baılayacaktır. 1935 yı· 
lanın ıonbaharmda Türkiye 
itleri ne. kadar normal ve 
yerinde fıe, Türkiye dıtı o 
kadar duruıuz ve karıııktır. 

Biz içeride bayındırlık, 
endüıtri, tarım ve her türlü 
kalkınma iılerimize devam 
ediyoruz. Para 1tkıntm içinde 
değiliz. Halk, yüksek devlet 
ııyaıaıına .ıuurla ve gönülden 
baihdır. Dııarda artık anane. 
leıen barıt ve ... doıtluk politi
kamızı güdüp ııidiyoruz. Her 
çeıil tehlikeye kartı olduğu 

kadar auıuluıal barıı ve ıü· 
kun davasına hizmet için 

hazır bulunmaktayız. 

DGn7a ve Anupanın kay
ıuıu lıe,i_yalnız Habeı mese· 
leılnden ibaret deiildir. Teh
like muhltt ıanıldıjından da· 

ha ıentıtir. Daha kötüıü var; 
Uluılar; her taraf ta .. harp f ik· 
rloe yeniden alııtırılmııhr. 

1918 den sonra birkaç yıl 
•Üren harp dütmaolıiı fikri 
Ç\lrQt6lmüıtür. Gençlikler, sa
~•t unıuru olarak yeliıtiril· 
aaektedirler. Dünyaj cndüstri

•luln en bü)'Ük kıımı kara, 
deniz Ye hava kuvvetlerine 
'1llb yetltUrmek için çahtt· 
Jor. Döiütülecek düıman, 

Merthte deiildir : Güzel arzı· 
lnızın üstündedir. 

Büteln ulusları hep 1birlik · 
le harıı için organize etmek 
ideali yerine, yeni aergüzeıt· 
ler için, grup grup, toalan· 
inak politikaıını geçirmek 
l•yretleri artmııtır. lbre, bü• 
Yük bir hızla, 1914 e doğru 
dütüyor. insanlar barut koku· 
•unu, yara acııını ve ölüm 
Yaıını unuttular. 

Hiç bir memleketle davası 
olauyan uluılardan biri oldu· 
iunıuz için, hidiıeleri ıoğuk 
kanhhk .•e baıkanlarınm bah· 
llyarlağı duası~ ile ıeyrediyo
ıuz. Hiç bir macera ve fırsat 
Peıtnde kaybedecek vaktimiz 
Yoktur. Bulanık ha•anın Tür
kiye tarafı daima ıükünlu ve 
•Ydınhk kalacaktır. 

Komıularımız, uzak~ ve 
Yakın doıtlarımızla en tabii 
lbllnaıebetler içindeyiz. Ne 
khnıeden tasamız vardır, ne 
de kimseyi kaygulandırn ak· 
tayız. 

•e ;ıc - ' ı 

Cenevre 2 (A. A.) İtalyan kuvvetleri Habeşistan Eritre ve 
Franaız somaHsi sınırlarının biı·leştiği noktada Musa Ali dağı
DID batısından sınırı geçmi§lerdtr. 
Habeş hükumeti keyfiyeti uluslar sosyeteci nezdinde prntos· 

to etmit ve bir komiıyonun veyahut Fransu~ som ,ılisi hültlı · 

meUnin bunu tespit etmesini i5temişbr. 
İtalyanın niyetleri haakında kesin inanç ver!lmcd l ğl t.\kdir

de Hab~ti~tanın yarın genel seferherlık ilan cd .. cd;i hıld iril

mektedir. 

Bütün İtalyada genel 
seferberlik yapıldı. 

Roma 2 (A.A) Bugün hiitün ilta\yada genel seferberlık 

yapılmııtır. 

Bulgaristan Başbaka 
nına suikast .. 

Bütün Bulgaristanda 
örfi idare ilan olundu .. 

Ankara 2 (A. A.) Belgrattan bildirildi gine göıe [folg.ıris
tandn b"ıbıtkana kar111 tertip olunan euike.!'lt nelic " İnı:le bütün 

Bulgaristanda örfi idare ilan edilmiş ve suiktııt mürcltipİeri· 
ııln elcbaşdft.rı yakalanmıştır. 

Ba;bakan Toıof hükumetin fesatçılnrın devlel bnşkanmı or
tadan kaldırmak ve hükünıeH devirmek projelerini u1.un zıı· 
mandanberi bildiğini ve fesatçıların bu fti kralın t htl\ çıkı· 
ıının yıl dönümü olan 3 birinci teşrinde yapmak niyetinde 

bulunduklarını söylemiştir. 

Çemberl3.ynın s·"ylevi 
Avrupa işleri gergin 

şartlar içinde .. 
Londra 2 (A. A.) lngillz bakanlarından Çemberlayn crsı 

ulusal parlementolar tecim konferansını açarken verdiği söy
levde demiştir ki: Avrupa i erinin bu günkü gergin şartlnrı 
içinde istikrar için yapılacdk her teşcbbü• tamamile rnantık
s:z bir hareket olacaktir, dem iştir. 

(\()JllCll ll(~(tklaı·ı o·j t t İ 
.J ~ 

Ankara 2 (A.A) Romen süel uçakları bu sabah Ankara· 

dan ayrılmışiar ve saat 10,30 da Eskişehire varmışlar ve ha
va okulunda ıereflerine verilen bir şölenden sonra sact 15,30 

da İstanbula hareket etmi§lerdir. ----·-·-- _..., ______ _ 
l\toıı ltliiıııı cıli<tıı ilk 'I" ·i ı·k 

.J 

g·eııciııiıı <ığ·zıııfl,ııı 

Kamutay bugünden batlı· 
Yarak, büyük kalkınma hare· 
:&cet· ı un zin normal ııled ile j 
'-ireırnakta devam edr.cek, · 
ibaılıca. hasaalarından biri olan 
,Sertn önıörü ile, hidiıelerin 
'lelltlmlnl takip edecektir. 

Kaınutay'a yeni inıa yılı· 
:~n hazırlıklarından batarı, 

•zden öteılne de sükun ve 
'•"d a uyu dileriz. 

FALlH RIFKI ATAY 
·uıuı,, dı• 

Monblana çıkarken 
ADlaran : NiHAT SAYDAM Nakleden : MUSA AT AŞ 
Sugüıı yerimizin darlığından koyamadık yarın devam edecektir. 
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Dış bakanımızın 
Belgratta bir diyevi .. 

S«l\i(lŞ ııek )~akııı ~·öı·iilİİJT()J·~ 
Belgrat 2 (A. A.) Dıt ba 

kanımız Tevfik Rüotü AraB 

Bclgrattan geçerken gazeteci
lerine arsı ulusal durum hak
hakkındaki sözlerine fU ceva
bı vermiştir" : "Balkan anlnndı 
sağlam ve sarsılmaz bir te
mel üzerJnde oturmektadır. 

İtalya, Habe~ anlaşmazlığt 
hakkında resmi malümabm 
yoktur. Fakat gazete havndfıı· 
lerine bakılırsa sa va! pek ya· 
kın görülmektedir.,, Dı~ Jşleri 

bakanımız boğazlar meselesi 
hakkındaki soruyada: Uluslar 
ıosyetesi karşısında ya.phğt 

dlyevle Türkiyenin bu mcsc · 
lede de durumunun açık ola
rak tayin edilmtı bulunduğu" 

- , 
Dış bakaoımııt Tevfik Rüıtü Ara• 
cevabını vermiıtir. 

Almanya -Avusturya -Le~istan · 
·Macanstan ittifakı 

Ankara 2 (A.A) ov ' er ajan1t Almanyanın Avusturynya 
beş yıllık bir ademi tecavuz paktı yapılmasın teklif ettiğini 

ve Almanynnm Avusturya aleyhinde ne Almanyada ne de 
Avusturyada Nazi propagandası yapmamasına Almanyanın 
Avusturyadaki Lejyon tc§kilatının knldmlmasına, Avuıturya 

eşyasının fazlaca Almanyaya glrmeıine karıı Avuıturyanın 
dı§ siyasasında Alman aleyhtarı hattı hareketini bırakarak 
Almanya, Lehistan, Mncaristan ilUfak1na katılmasını istediğini 
yazmaktadır. --::----...-... ,_ ...... ______ _ 
Oğretmenler arasında değişiklik 

Kültür direktörlüğünden 

öğrendiğimize göre yeni yıl 
kadroları tastik edilmiotir. 
Yeni kadroya göre olan de

ğiıiklikleri yazıyoruz : 
Gemlık Kültür işyarlığına 

Karacabey iu•arı Sıtkı, onun 
yerine incirli ba ş öğretmeni 
Kerim, Orhaneli Kültür it· 
yarhğına Karacabey öğret· 

menlerinden Mahmut, Orhan
gazi iıyarlığına Gemlik işyarı 
Cami!, merkezde İncirli baş 
öğretmcnhğine Tophane baş 
öğretmeni Aptdrrnh im, Top
hane baş öğrttmenl: ğine Ge m 
lik meıkez baş öğretmeni Ko. 
maf, G e ro l i k taer:ccz 
baş öğretm~nliğme Tophane 
öğretmenlerinden Münip M. 
Kemnlpa~ad e.n P erv in ve Ak· 
çala r köyünden Hnce r Demir· 
taş köyüne, Abo\yond köyü 
baş öğretmeni niyazi ve ikin
ci öğretmeni Mükerrem İne
göl merke:L. mekteplerine A 
bulyond bat öğretmenllğine 

M. Kemalpa~a kız baı öğret· 
meni Ali Rıza, onun yerine 
Orhaneli ityarı Şeref, Gem· 
ilkten Nerim~, Orhanra:zidan 

Hüsniye, Y enlıehirdQn Aliye, 
İnegölden İbrahim Turgut, 
Kııracabeyden Cemile mer· 
kezdekl mekteplere alınmıt· 

lardar. İznikten Cavide, Na
zime Y eniıehir köylerine ve· 
rilmiolcr bunların yerlerine 
yeni mezunlar tayin edilmtı

lerdir. Orhaneli öğretmenle
rinden Muharrem, Gültekin 
Şükure Karacabey ve Gem
liğe verilmi~lardir. Bunların 
yerlerine de başka illerden 

ilimize verilen öğretmenler 
tayin edilmiılerdir. MMkezde 
11 eylül okulu öiiretmenlerin• 
den Şahver Nalbnndoğluna, 

Hoca Alizade öğretmenlerin• 
den Muazzez Haraya, Hara 
öğretmeni Şevket de Emir 
Buhariye nak!edilmiılerclir. 

Bu yıl ilimiz Kültür di· 
rektörlüğü emrine verilen 23 
mezundan ancak leylt oku. 
ynnlar tayin edilmişlerdir. 

Ba~ka illerden verilen sekiz. 
öğretmen de ldimilen tayin 
edilmi ~lerdir. Bureadan 6 öf
retmen diğer illere verilmit· 
lerdir. 
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kozacılık 

Okullara talebe akını.. Esnaf ve Hayatıma .. ~~:te.!! 
Tüccarın ceraları yüzGnden ölümGne Dün kaltür direktörü Fakir Erde

min başkanlığında toplantıyapıldı 

Dün llbaylık kültür direk 
törü Fikir Erdemin baıkanh. 
tında ilba:rhk kültür enıpek
törlerl bir toplantı yapmııtar 
dır. Bu toplantıda: bu yıl ilk 
okullara yazılmak için baı· 
vuran talebe ıayııının geçen 
yala nazaran hemen bir Irat 
fazla oldulu anlaıılmıı bu 
durum karııııncla yeni ıu· 
beler açılmaıı için görü16l· 
ml1Ulr. Bu ıubelerden üçil 
alb parmak civarındaki okul
larda, diler biri de incirli 
ıemU yaldnlndeki okullar da 
açılacaktır. llk 11nıflardan yu 
kandaki diler sınıflarda gö· 
ze ~rpan talebe kesafetini 

azaltmak için de bazı önemli 
tedbirler ahnmııtar. Alınan bu 
tedblrlar sonuncunda: ilk o· 
kullara baıvuran hiç bir ta· 
lebenln yersiz kalmaması te
min olunmuıtut'. Yeniden açı· 
lacak ıubeler için lizım o· 
lan ııra, yazı tabta11 gibinok· 
ıanlarında f U bir kaç sün için· 
de temini çaresi balunmuı-
tur. 

Bu yıl 25 eylüle kadar 
ilk okulların birinci sınıflarına 
yazılmak için baıvuranlann 

yekunu 1590 dır. Mamafl bu 
gün bu ıaymın 2000 e ka· 
dar çıkacaiı anlaıılmaktad1r. ---------·----------

Şehitler anıtı 
onanlacak .• 

Uray encümeni tophane• 
deki ıehltler anıtının mermer 
taılartle zinclrlertnln onarıt .. 
snuına söz keımiıür. Bu O• 

narma az bl r maırnfla ola· 
caktır. 

Üç otele 
ceza verlldl •• 

S.hbt noksanları olcluiun· 
dan ve bu nokıanları uray 
baı beklmlijiDin blldirijints 

raimen tamamlamad•klann
dan ,ehrimizdeki merkez, Al 
ıan Ye Luça palas otellerinin 
ıabiplerlne bu seferlik uray 
encilmenlnce onar lira ceza 
verUmlıtlr. 

O.bet ıGn içinde bu nok
tanlar tamamlanmazıa otel
i eri kapatılacaktır. 

llbayhk 
idare heyeti 

Don llbaylık idare heyeti 
Yarllbay Edibin baıkanhiın
da toplanacaktır. 

Susurluk ta 
Gazi büstü 

Buraaya baah Suıurluk 
köyünde açılma töreni cum· 

, huriyet bayramında yapılmak 
üzere bir Gazi büılil yapıl

maktadır. 

Siyasal bilgiler 
Okulu 

lıtaabuldakl ılyaıal bilgi· 
ler okuluna bu yıl Jelllden 
yOz yatılı okur alınması ka· 
rarlaımııtar. Ankarada yapıl· 
makt• olan bina yakında 

bltmlı oJacak ve gelecek yıl 
bu okul Ankaraya taıınacak
tır. 

Şehre getirilecek 
yeni sular •• 

Uray; ıehlr ıul~rma karıt· 

tırılarak sularm çojaltılmaıı 

için bir milddettenberl keılf

ler yaptırmakta idi. Ôlrendl· 
ilmlze ıöre: Araı ve Balıkla 

ıularının tehir sularına katıl· 
ması için yapılan tstikııf bu 
i§ için 350 hin lira lazım ol· 
dulunu meydana çıkarmıtlır. 

F=~--SUiUT_ ....... 1.:~~q 
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Diye tekrarladı. Sonra bir 
az evvel awçlarını kavuran 
dudakların ta iliklerine kadar 
ffleyen bararetlle baygın : 

- Belı yok, diye inledi ;1 

olabilir.. Fakat ıtzl rahatsız 
41ttlm NQzhet.. Eter bllmtı 

ol1a1dım •• 
Suıtu.. Dudaklarından bi

rer canıız enet gibi dökOlen 
kelimeler, ıltemll bir ahenkle 
inleıor, aeıl; matem havalan 
Gzerlnde dolaıan bir kema· 
nın hazin feryadı gibi titre· 
)ordu. 

ıunuz yenge, dedi; rahallız 
olmama ne ıebep var?. 

Genç kadın ıitemli : 
- Kim bilir!. 
Diye mırıldandı. Çehresin

de müphem bir tebe116m 
dalaalanıyor, bu tebe11nmle 
her .. ye Yakıf oldutunu an. 
letmak istiyordu 

NQzhet ıaıkın, diitUliü 
mllıknl vaziyetten kurtulmak 
için muhanreyl dellıtırdt Ye 
tabii ıörGnmeye çabıarak: 

t 

1 

1 

Derdi ve dileği 
Derdi veya dıleği olan 

esnaf ve tüccarlarımız 

dertlerini veya di!eklerini 
bize k11aca bildirirlerse 
bu sütunda n•ıredeceğlz. 
ve dileklerine çare bul· 
mak yollarını arayacağız. 

l 
Adreıfn açık olma11 

ıarttar. 
TFS 

DaAclların 
Yeni otelleri 

Dai sporları kulübünün 
Uludaida yaptırmakta oldutu 
otelin dıı kıımındald ınıaat 
bitmiıtlr, 

Dün ıon malzemenin nak
li~e nezaret için daia çıkan 

kulüp baıkanı Saim Altıok 

geceıehre dönmüttür. Ôiren
dlğlmlze göre timdi otelin 
içindeki yapılarm bitirilme-

sine çallıılmaktadır. K11 bi1ı· 

butün ba,hrmadan önce bu 

yapının bitirilmesine ve içine 
konacak malzemenin nakline 

önem vertlmlıtir. 

İkiz çocuklar 
Cafer •e Hilseyin isminde 

iki yurtdaım ikiz çoculdan 
dGnyaya gelm•ıtt ... 

Urayııtnz bu çocuklann 
aai olduiuau tespit ettifin. 
den bu iki aileye ayda Dçer 
lira ikiz tahktkabndan yar-
dım etmeye karar vermlıllr. 

. ... ~·' ... ~ .. ~ . . 

Boynuzlu hayvanlar 
• • 

sergısı 

Pievnede açılan bOynuzlu 
hayvanlar sergisi çok~ parlak 
olmuı, ıergtyi geıenlerin ıa· 
yııı 25 bini bulmuıtur. Ser• 
ııde ıahlan 186 tane genç 
boğanın her birinin ortalama 
aatıı fiatı COO levayı bul
muıtur. Bunlardan bazıları 
12000 levaya kadu sahlmııhr. 

pek çok kimselerin inanmak 
lstememif olduğu meıhur 
Lavrens arhk sahiden ölmüıe 
benzemektedir. Gazetelerde 
okuduğumuza göre bu hünerli 
casusun vaslyetı bile açalmıı· 

tar. Memleketi hesabına bfr 
çok defalar hayatını tehlike· 
lere koy mut ve pek az ada· 
mın cesaret edebilecejl itler 
ıörmüı olan 1 La vrem ıerlde 
ve 1&nılablleceii gibi pek btı

yiik bir servet barakmıı de· 
ilidir. BüUln baraktıiı 7441 
lnıtlb liraıından ibarettir. Bu 
parama en bii1Gk kıımı llG· 
aln eeerlerlal baıtırmak ödeYl 
kendine verllmtı olan kardaıı 
Arnold LaYreme kalmaktadır. 

Güzel bir usul 
Macaristanın flnanı ba · 

kanlıiı vergi ve• resim borcu 
olduiu halde adrea bırakma· 
dan ortadan kaJbolanlara ye· 
niden bulmak için giizel bir 
u1Ul keıfetmlıtlr. liöyle yol
suz hareket edenlerin lıimlerl 
bitün ıazetelerle ilin edıl · 
mektedir. Ba haberi okuyan· 
lar araııada çojun kaçalı 
hGk6mete haber verecek bir 
bir dlımaaı çıkmakta ve böy· 
lece de onu ele ıeçirmek 

imkanı bulwımaktadır. 

1<1ral Jorjun hikayeleri 
Yunanlıtana relmeye ha. 

zırlanan eıkl kıral Jorj men
f ada bulundutu mtlddetçe 
kendisine yapılmıı olan garip 
teklifleri Mklye etmekten çok 
hotlanmaktadır.. Bunlar ara. 
ıında haktkateu tuhaf olanla• 
n da vardır: Mesela bar kon• 
aerTe f abrllraıt yeni hir mar• 
kayı plyaıaya sormek için 
buna karalın ismini koymak 
lıteml ıtir. 

Birkaç ay önce de bir 
Amerikan filim ılrketl karala 
Holivuda gelip,, filim çevirme• 
ılnl teklif etmiıtir. Ve bu 
filimde kendtıine verilecek 
rol neydi btllyona~unuz ? 
J01 Sezar rolG. 

yukarda duramadım.. Odalar kından alAkadar olurdu?. Ve· 
fınn gibi.. lev iivey dahi olsa bir anne· 

- Ben de ölle.. Yorgun nin kızı hakkında bu kadar 
olmama ralmea uyuyamadım. afar ittıbamda bulunması 
Sıcaktan ayunmıyol'kı.. dofrumaydu?, Her kellmeıl 

Vedia hafif fakat battan bin bir mana, bin bir hicran 
bap hicran ve ıltem dola bir ifade eden bu Mbleri niçin 
kahkaha fırlattı : ve ne makıatla söyle1ordu?. 

_ Yorgunluk mu? Ha, Durdu, JUtkuadu. Cevap 
evet doğru, dedi; çafhyan vermek için aralanan dudak. 
ltzl fazla yormuı olacak.. lan tekrar kapandı. Ba11, ka· 

Nüzhet kıp kırmızı keıll· bahath bir çocuk sıbı öulne 
mııu. 0 devam ediJordu : dGıUl.. SGkOtu tercih etmtıtl. 

Nbhetln - ikrardan ıe-
- Bllba11& Nermin ııbı len - bu ılk4tu Ozerlne Ve-

arkadaıla yapılan çailıyau dlanın çebreıtnde derin bir 
MJJahali insanı manen ye ye'ıln bGtllo çtzıllerl tam 
maddeten harap eder, bili· manaılle tecetdm etti.. Son· 
rlm. ra ıaz k•paldan kalkb. G6z-

Dudaklarından m&ıtebsı l...a Nlzhet'la ell sklerinl 
bir ahenkle dokillen bu keli· a~dı, b•ldu. Naaarlan ikili· 
meler NOzhetfn bilUin ataba· dil, ıG'ztllcffl Ye clertnhtttl •• 

l'lozbet, ııledtli kabahatin 
azameti karı111acfa mahçup , 
bapaı lntlne eiclt : 

- Bu ıece çok 11cak var 
delil mı yease, dedi; ortahk 
adeta yanıyor. ' nı kamçılamııtt · Baynk bir heyecan geçiri-

- Niçin ba1le 16yl91or• 

Genç kadın gülda : 
- Evet, diye taıtlk etti; 

pek 11oak var o kadu ld ; 

Bu kadın ne demelc ltff• yordu. BOtln vlcudu tltreyor, 
1ordu?. Ntçin onunla, onun dolrua ı&ltl bıllı btslı inip 
ahnll huentle bu '-clar ,.. 1 katk17orda • Bir ...._, iki 

Bulgariıtanm lhtt,açlarını 

kapadıktan ıonra 15000 kilo 
pamuk koaa11 ai1mıftı. Bu 
mikdar, çok iJl fiatlula Al· 
manyaya ıat1lmııtır .. Bu sıra
larda dGa1a ptraalannda 
pamuk kozalı üzerine istek 
artmııtır. 

Negüsün arslanları 
26 Eylül ıilofl Habeılıtan 

imparatorunun 1arayında bu
lunan arslanlardan bir kıımı 
dııarı kaçma7a muvaffak ol· 
muılardır. Bunlar sokaklarda 
bir adamı, iki arap atam •e 
birkaç koyunu öldürclilktea 
sonra takiplerine ko1ulan lld 
JiİZ kadar asker tarafından, 
gGçlillde öldilrtllmGtlercllr. 

Yunaoistanda deniz 
ticareti 

Y UDan deaiz tecim cllrft· 
törllllnh yapblı bir lltatll· 
tile göre, 1 AiudOI 1985 
tarihinde hepsi 125.165 toa
luk 76 vapur ipi• olarak 
durmaktadır. 1 Temmuz 935 
tarihinde lplz vapurların sa· 
:rııı 76 •• tonajı 153.414 adi. 
Geçen yıbn 1 AptOI taft
blude de tonajı 183~ 7 48 olan 
85 Yapar tıti&dl. ltllJeD Ya -
purlann 85 ı Jlk ıs ı . ıolca 
vapurudur. 

Bulgaristan ve 
Yunanistan arasmcla 

Bulaarlltnl• Yamafitan 
araunuld .... ••rlt 1955 ,.. 
lama ıllr •J• lçtilile ıeçen · Jı· 
lın aynı de...-ne ra..... art· 
mıfhr. 1 ddaet ltbttn 938 tlwn 
30 lldlrliD 935 e bdar lhl· 
ıarlstad YllDAIÜlllllla 8127000 
drahmilik mal almtttır. Ge
~en. yıbn aım clentı1l içinde 
Bul,arutan Y unanlıtaaa ıat· 
tıp 1077000 drahmilik mala 
kar11 ondan 7483000 drahaat· 
~k mal almııtı. 

2o[K 
TEŞRiN 

Genel n6fm ı&JJm aQDDcltır. 

-------

1.aa bar birini ıtlzdG, eoara 
boynu bir akıl• aibl blldll
da, .anık Ye titrek bir eelfe: 

- Nermin ılzl MVltoı .• 
Ve .• Sevtıı1ormnm deld lid?. 

Diye sorcla. 
Titreyen elleri, NGZbet'la 

11cak •• hummab ançlara 
araıına dGıHL. Merak Ye He
yecanla ce•ap bekliyordu. 

Solak duclaldartndan hl• 
rer hicran Ye ıaz 1aıı halla· 
de d6kGlen ba kelimeler Niz. 
het'I dllılz yapmıı •• hiç 
beklemeclıtt bu ıaal k•rp-.. 
da dili tutulmuttu 1aakl •• 

Genç kadın hekBJorda •• 
Mahkemenin aon kanhat 
bekllyen mammllar llW •• 
He1ecan Ye kalp ~ 
ara11ncla.. Ncızhet hala IQMI• 

JOl'du. 
Gen~ kaclm o•a r.tr d 

daha yaldaetı. Ta MtslwıJd• 
1ç1ae Mllaralr ı 

- B&tmecll --
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İlkbaharda 
Yaıan: GUY DE MAUPA~SANT 
Çeviren : H. R. AK YÜREK ---2---

Kalktım ''C nnll p-eıniııiıı 
t!iğ"eı· ıırııııa kadaı· ıakip cı
tırn. - Mtısyö, dedi, kı~. ~·)
ğ"ııkl:tn, yağnııırn ve ka .. n ile 
yak\aşıığı zaman hekiminiz 
Sİ7.e lıel' giiıı : ( Av:ıkl:ırıııızı 
sıcak tııtun, . o~uk ~!maktan. 
nel.ladcrı, hrnıı~itıeıı. za trıcc ·enp
te.ıı Sakının. ) del'. () V~'\kıt 
b~rılen:o ihtiyat '1.lırsımz. F'a
nıl~. kalın ı ıa rdesıiler, kışlık 
a.y~kkabılar giyersiniz. 13urılar 
sızırı iki avınızı daima yalak 
içinde geÇiı·menize mıu;i ol
m~z. Fakat yaprakları, çi~~k
len, ·ıca k ve yıınrnşak mcl
ternleri. Sİi'e belirsi?. kaJp Jıer
clır~erçlet i, sehepsi7. tees. ürlcr 
geLıren kır larrnm tehclıhıırntı 
ile ilkbahar ~eldiği i'.~nı. n ~i
ze diyecek kimse çıkm::ız : 
( Mösyö, aşktan sa kının! Heı· 
Yercie pıı ıı kurmuş, lıer kö
şede sizi ~üzlil\'Or, tekmil de
sisllleri kıırnlr~rn~. tekınil gİ-
1:\lılaı ı keskinlctiİmiş, ıckınil 
Yel'as11\ıklan lıazıt laıımı~tır·. 
Aşktan sakının!.... Aşktan sa
kınrnt O nezle, bıonşit, zatüc
conpten daJıj 1ehlikelidir. O 
nffotmez ve her kese tamir 
kabul etmez abdallıklar yaptı
rır. ) Evet, Mösyiı, diyorum 
ki her sene lıfıkl1nıct clnval'
lal'll1 iizerjnc ( llkbalıal'm dö
nüşü. Vaıaudaşlar, aşklan sa
kının ) yazılı büyük afişler 
asurmahdw. ~asıl ki e\!lerin 
kapısına ( Dikkat. boyalıdıl'! ) 
yazılıyor. - Peki, madam ki 
lıükl1ınet bnnıı yapmıyor, o
nun yerine ben yap1yoı· Ye 
size : ( Aşktan sakının, diyo· 
ı·~ım. Sizi yakalamak iızerc
dır. Tıpkı Husyacla humn 
tlonaClk bir yolcuya yaptıkb
ıı gibi size onrede11 haber 
vermek vazifemdir. ) 

Bu garip adamın ününde 
Şaşkın dııruvordııın. La,·iki 
veçlıile bir tavır takınar~k : 
<. Mösyo, netice itibal'ile bana 
~•7.e taallı1k etmiyen şeylere 
karışıyors;;unuz gibi gelivoı·. ) 

• dedim. · · 

Ani hir hareket yaptı ve 
ceva P verdi : 

- Oh ! Möswı ! Mösvtı ! 
Şayet biı· adamın. tehlikeli ·hir 
Yerde boğulacağını gürül'scın 
onu mahvolmağa hımkmalı
mıyım~ Bakın, lıikavemi din
leyin. O ?.aman ~için size 
i>?YI.e söylemeğe cesaı·et elli
ğımı anlıvacaksımz. 
. . ( ~eçe~ sene bu sıralal'da 
ıdı. Öne" s· .. 1 ı· . k. be ~ ıze soy eme ıyım ·ı 

. n Denız Bakanlı~rında işya-
1.nn. 0..a<la şeflerimiz, mufet
tışlerin şiritleri bizi fona hi r 
:-1~darn ulamk kahu l ir,i11 önem-
ıd· .. 

. ır. - Alı! koşke tekmil a-
ınıı:ter Sİ\'İl olsavdı. - Fakat 
~eçıyorum. -- Yazıhanemden 
ırla.ngıçlann uçuşlııkları mas 

lllavı bı'ı· "k ... go . parcası rroı·u-
Yordu \' " " tonla ın. e bana siyah kar-
,, rırnın arasında dans etmek 
uevesl · erı geliyordu. 
""" ~ Hüı,.iyet isteiriın o kadar 
UUJUd~ k' ~ 
..,1•1l. u 1 nefretıme rairmen 
41) ıın :ı · · · c 
tna 1 . rnı~ımı buldum. 1 )ai-
idi, Hddetlı tatsı~ herifin biri 
d. asta oldugumn öYle-
ırn. Ban d'kk . 

baA'ırdı • a ı. atle baktı ve 
• - Hıç sanmıyorum, 

l\liisyii . i\ilıaycl lıir yazılı:ıııc
niıı btıyle i~yul'lal'b. yiiri'ıye
hildiğiııi ıliı~i'ıııCııı ! ) 

( l.:~ktim giıtim. S11i11c'c 
~cldim. Bı,giiııkii gi lıi hiı · lıa
va Yal'dı. ~aiııı - Clrıııd'yıı bil' 
dolaşnı;ık i~iıı ~lııııclıc'a lıin
diın. Alı! Mösyii! ke~kc itrnİ
rim istediğim iziııi reddedcydi ! 
Giiııe~iıı alıııııla geııişlediğ'iıni 
hisscdiyonlunı. ller ~eyi, ge· 
miyi, n eh iri. ağaçlaı·ı. evleri. 
yaıııındakileı i, hep:-ini ~evi
ynnlıım. 1'e olursa olsun hiı· 
şey kıı~aklaınak istiyordıım. 
Bu tuzağı lıazırlıyan ;ışktı. 

( Birdenbire Trocadel'O'da 
eliııdc biı· paketle bil' geııç 
kız hindi ve karsıma ntıı nfo. 

~ 

( Güzeldi, evet miisyü fa. 
kat kadınlar ilkhalıarın ba§ında 
hava giizel oldıığn zaman ne 
kadar ualıa afızcl 1 'iıı·Liııüvor·-

" e . 
lar. Bir ba~ döndürme lıassa-
sııı:ı, hir h·tafole, bilmmliğiın 
bil' huswiyete malik olıı)\11'
lar. Bu tıpkı peynirin üstüne 
içileıı ~amp gibi hir şey. 

( Ona bakıyordum. O da 
hana bakıyorılıı. - Fakat tıp
kı biraz iııce sizinki gibi, za
man zaın:ın. Ni lıayet birbiri
mize dikkat ede ede bana mü
küleıneye haşlanıak içirı kflfi 
miktarda ta111ştık g-ibi geldi. 
Süz söyledim. CeYap verdi. 
Hepsi gibi kibardı siiplıesiz : 
Beni mest ediyordu, azizim! 

Saiııt - Cloıııl'da imli. -
Takip eltim. - lliı· sİp:\rİ~İ 
bırakmağa ı;icliyordıı. Tekrar 
p-nrıin<lüğti zaman gemi gj,jj. 
yol'du . Yanmda yCırüıııca-H 
ba~lathın . llavanıo tallılığı 
ikimizin de iç iııi çcktiriyord11. 

- 0!'rn:uıda lıavı1 dalıa 
iyı olacak, dedim. 

- ( Alı, cvell ) Ccvahıııı 
verdi. 

- Ora ya hi ı· gezi ıı ti yn ıı
ma ya gitsek, .Matmazel, ister· 
misiniz : 

( Seri hİı' gliz at ı~ı ile dl.'
ğeriıne palıf\ biı:ınek içiıınıi~ 
gibi lıeni bir süzdü. Nihayet 
bir müddet tcr..;ddüttcıı ~ııma 
kabul etti. Yan yana ağa~la
ırn arasıııa girdik. Heııül. bil' 
az ince yapraklal'lıı altında 
yiiksek. sık, «'İlülanınış giui 
paı lak biı· yeşillikte olan ot
lar güne~ taral'mdan jsıil~ı c
Jilıniş ve keza sevişeıı küçük 
hayvancıklarla dolııyJıı. Hı:.:r 
lamfta kuşlal'ln iHii~üşlel'i işi
tiliyordu. Genç kız lıava ve 
kırların kokıılarilc sarlıoş zıp· 
lay.'lrak koşnııya ha~ladı, Ben 
do onuıı gibi ~ı~rayarak al'ka
, ıııdan koşııyonJıırn . 

( Sonı·a çıldıracak del'ecede 
hin ~·ırkı süyledi. Opera par
çalan Mııseıte' iıı şarkı 1! Mu
sette' ın 'l>arkısı ! ( ) va kıt bana 
ne şairane geldi!... Ileıneıı 
aHlıyordum. Oh! hıltiııı bırn
lar tekmil akıl ve fikrimizi 
altü.st eden bo:. şeylerdir. Ba
na ı.namn .. Asla kıl'da şarkı 
söylıyen hır kadın almavın . 
Billıas~a Mıısette'in şark;smı 
söylerse'. 

( Del'hal yoruldu ve yeşil 
bir sathı mail iizerino oturdu. 
Ben de ayaklanrım dibine 
çöktüm. - Bitmedi -

-- -- - --=- - -
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Ev kadını 
Madenleri temizleme 

Maden kapları ve kaşık, 

çatal gibi şeyleri temizlemek 
için bin bir türlü W'tçlar var. 
Fakat bunlar elcseriva çok pa 
halıya mal olurlar. Cünltü en 
küçük şişeleri bilmem kaç 
kuruştur. Halbuki sizin evi
nizde de temizlenecek bir sü 
rü kap vardıı·. Buna paramı 

yet~r. Onun için Aize olduk
ça ucuza mal olacftk bir mah 
lül tarif edelim: 

Bir kilo suda 250 gram 
siyah sabun eritip buna 200 
gram trebent!n ruhu ve 60 
gram iı>pirto, 20 gram da tri· 
po:i ilave ediniz. Geri}·e ne 
kalına onu da o vakit kul
lanılmak üure ağzı kapalı 

bir fifeye koyup sak:aymız. 

Patatesleri saklamak 
Toptan patates alındığı za 

man alelusul ne yaparlar bi
lirmisiniz? Kilerin bir köıeıi· 

ne atarlar, onun bitmesini ve 
ya çürümesini beklerler. Çok 
dda patateslerin yarısı kul· 
lanılır, yarısı atılır. Çünkü pa 
tatea yığınımn arasından ha
va geçmediği için oradaki sı· 

caklık artar ve patatesler fi
liz verip bozulmaya baılar· 
lar. Buna mani olmak için 
bir kaç usul vardır. Duvara 
kuru ot veya saman, yere de 
odun ve tahta parçaları ko· 
nur, patates bunların tarafı· 

na ve üstüne yığılır. Yahut 
da ortaya çahçırpı konur, pa 
tates bunun üzerine dökülür. 
Bu suretle her tarafından ha
va geçip filiz vermesi ne ve 
çürümesine imkan bırakıl· 

maz. 

Kıymetli taşların 
temizlenmesi 

Elmas ve saire gibi kıy. 

metli tatlar zamanla parıltı

larını kaybederler. İnsan on
ların bu halini görerek adeta 
aahte olduklarına hükmede . 
celi gelir. Hiç korkmayın12, 
bu durum ( vaziyet ) a · gel. 
mit olan kıymetli te.~lar bo· 
zulmuı değillerdir. Yalnız dl· 
ğer eıy~ gibi onlar da kirlen 
mitlerdir. 

Onları dayandıkları yer· 
lerden çıkarıp altlarını yumu· 
ıak bir fırça ile hafifçe ov• 

mak gerektir. Bunun lçfn sa
bunlu su, pek ala kullanıla· 

bilir. Bundan sonra temtz ıu
dan da geçirildiler mi. eski 
parlaklıklarını yeniden iktl
sab ederler. 

Eter bu kadar uzun ame
liyat yapmıya üıenirsenlz, on 
ların her tarafından amon
yak' a batırılmıı kücük bir fır 

ça geçirivermek te kafidir. 

Mermerleri temizleme 
Ev: mermer yerleri iyice 

temizlemek için, bikarbonat 
dö sud ve toz tebeıirle sün· 
gertaıı tozunu karııtırıp bu
nunla ufmaladıl. Bu Qç mad. 
de birbirine eılt ( müaa vl ) 
miktarda konmalıdır. 

Yumurtaların tazeliği 
Yumurtaların tnze olup 

olmadıklarını anlamak için 
I 20 gram mutfak lu:ıunu bir 
litre saf suda eritmeli ve yu· 
nmrtaları buna batırmalıdır. 
Eğer yumurtalar dibe çökerse 
bunlar çok taze, hatta gün. 
lüktür. Dibe kadar gitmezse 
bir veya iki günlüktür. Üç 
günlük yumurta suda çalka
lanır. Yüze çıkarsa heı gün
lükten fazladır. 

Bu usul katiyen yanıl
maz. Çünkü suyun yüzüne çı 
kan yumurtanın içinde fazla 
hava var demektir ki, bu, za 
mania dolmuıtur. Vakıa ba. 
zıları yumurtayı ışığa tutarak 
da taze olup olmadıklarını 
anlarlarsa da bu marifet an
cak epeyce bir tecrübeden 
sonra elde edHebilir. 

Toprak kapları 
sağlamlaştırma 

Fayans ve porselen gibi 
toprak kahları sağlamlaıtır
mak ve onları pek kolayca 
kırılmaz bir hale getirmek i· 
çin gayet kolay bir usul var. 
dır. Bu kahları küllü suyun 
içine bırakarak bir kaç saat 
kaynatmak. Toprak kablarm 
mesameleri bu suretle küllü 
suyun tozunu emerek sağlam. 
laıır ve çok hararete maruz 
kaldıkları zaman - bu ameli
yeye tutulmamışlar gibi-ko. 
layca sırlnrmm çatlayıp sıy. 
rılmuma imkan bırakmazlar. 

Tavukları yumurtla
mak için 

Tavukları yumurtlamak, 
hususile fazla yumurtlamak 
için onlara verilen hamurun 
içme hardal karııtırmak ye
ter. Hardal, her on tavuk 
için bir kahve kaıığı mlkda· 
rmda olmalıdır. Hardal tavuk
ların hazım cihazlarını hare· 
kete getirerek onlara yem ye· 
dirdiği gibi diğer taraf tan 
salya guddeleri üzerinde de 
etki (teılr) gösterir ve fazla 
yumurta vermelerini mucip 
olur. 

Fakat, bazılarının tavsiye
lerine kulak asarak ıakm 
tavuklara biber vermeyiniz. 
Vakıa biber de hardftl gibi 
tavukları çok yumurtlatır 
ama, hazım cihazlarile, gud
delerini harap eder. 

Çocuk kurdlara 
Çocuklarda hasıl olan 

kurdlara ve budarın husule 
getirdiği asabi hallere kartı 
Veleryan kökü kutlanmak 
çok Jyidir. Bunu burundan 
içeriye duman tarzında ver· 
melidir. Sazan süte karııtırı· 
larnk tR fçirilehi:ir. 

Sıhhat ve T uvaJet 
Elleri beyazlatmak için 

Yazın safiye yerlerinde 
ve plnjlarda yanmak iyidir 
ama, bazıları onların yanıkla· 

ğını ve esmerliğini ilelebed 
mu haf aza etmek istemez. Bu 
çeıtit yanmıı elleri tekrar be. 
yazlatmak için şu ıekilde bir 
pudra yapmalı. 400 gram 
Hind kestanesi tozu, 360 gram 
acı badem unu, 30 gram pi
rinç unu, 7 gram karbonat 
dö potas, 4 gram bergamot 
esans. 

Bundan ·suyun içine bir 
tutam atarak elleri gilzelce 
yıkamalıdır. 

Tuvalet sirkesi 
Sıhhate muzır olmayan bir 

tuvalet sirkesini siz kendi 
kendinize evde de yapabilir
siniz. 

10 gram toz aailbendll 
3G derecelik 250 gram alkol 
içinde bir hafta bırakarak 
eritiniz. Sonra Ozerine 125 
gram kuvvetli sirke dökerek 
ağzı kapalı bir tlıed.e sakla· 
yınız. 

Tuvalet yapacağınız suya 
bu sirkeden birkaç damla 
damlatmak eli ve yüzü güzel 
kokutur ve insana ferabhk 
verir. 

Kahve kavurma 
Kahveyi her kes rasgele ka. 

vurabilir. Fakat ona ayni lez
zeti veremez. Kahvenin lez• 
zetli olmaH için onun hazır· 

lanmasından, piıirilmesinden 
ziyade kavrulması daha önem· 
lidir. Fazla harlı ateı onun 
muhafaza olunması lazım ge · 
len kokusunu alır ve kahveye 
acı bir tad verir. 

Kahveyi milmkün olduğu 
kadar az kavurmak, tadını ko· 
ruma için tek çaredir. Yalnız 
ne var ki ekonomi yapmak ıs. 
teyen ailelere uygun gelmez. 
Çünki fazla sarfolunur. 

En iyiıl kahve kararıp ta 
kokusunu etrafa sahvermeğe 

baıladı mı, kahveyi ateıten 
indirmelidir. Tabii kavururken 

muntazam karııtırıp her tane. 
nin ayni ı-:kilde pişmesine dik· 
kat olunmalıdır. Ateıten in• 
dirdikten sonra t"neleri bir 
bez veya kaat üzerine yayıp 
o şektlde soğumaya bırakma
lıdır, 

Kahveyi demir tavalarda 
yahut saç üstüvanelerde ka 
vurmaktan çekinmelidir. Çün
kü bu tarzda kavuruı onu acı 
ve lezzetini kaçırır. 

Mudanya mal müdürlüğünden: 
~ludanya hükumet konağının iki tarafında 

yapılacak ilavei keşifli inşaat için a88 lıra be
deli keşifle 27-9-935 tarihinden 10-3-935 
perşembe günü saat 16 ya kadar bir haf ta müd-

detle uzatılmıştır. 
Fenni fartname, pilan, ve nlukaveleleri gör

mek üzere her gün Mudanya mal ınüdürlüğü-
ne müracaatları. 3-.J: 
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DA 
ıı·iltüı· akanhğn1u1 resn1iyetina haiz 

MEV E TA MAN 
Şehrim ·zde bir 

Bi YURDU 
• • 

Bcklt~~·iııiz ! ... 
• 

En kısa zamanda, çok pı"aiik e.2 vılle1· e n odern biçki ve dikişi mükemmel bir 

şe i e öğ ~eı~ bileceksi11iz ..• 

-' , 
9 

iş anka ı 
Kumbara ikramiye er .. G 

i 

Liradan 20,000 liraya çıkara~ak bi misli artırdı. 
1 Nisan ve 1 birinci teşrinde veı ilen beşer bin liralık ikramiye· 

lerden maada [ Şubat, Haziran, T ernmuz, · y:üı ve Birinci Kanun ] 
aylarının ilk günlerinde kumb, ra sahipleri arasında çekilecek ku · 
ralarla (Her biri ikişer bin lirahk) fevka~ade ikramiyeler verilecektir. 1 Bu ikramiyeli kuralara işf cık içın de kumbara sahiplerinin as
gari 25 lira biriktirmiş olmaları lazımdır 

Karacadey Harası Merinos Yetiştirme Çiftliğinden: 
~1erinos Yetiştirme çif tligi ve ~lit ~ür~ ha 'van <.1n içi 11 ( !JlHlO ) ki 1o 

mısır, (6839) kilo tuz, (319669) kilo :yulaf, ( !10G )., ) kilo arp?, (8;i~Jl 7) 
kilo susam küspesi, (6731) l"ılo balda ' ınntısı, (3?l7 4 i) kiJo k{pek k~
pah zarf ile eksiltmeye konınuştur. 

İsteklilerin ( l G30) lira muvakkat tcnıinatiarile hir1ikte eks?ltnıe gü
nü olan 14- Teşrini evvel - ~,35 pazartesi günü saat onbeşte ~1erinos 
Çiftliği müdürlüğüne nıüracaatJaı ı ıJtıo olunur. ;3-5-7'- 9 ________ ...... _____ ·-------e;:--6"-. .._ _ 
Bursa tapusundan: 

Kanun sani 336 günle
meçli ve 118 ve ı 19 sayılı 
tapu belgeleri mucibince 
18 pay itibarile 14 payı Ha
san Muhsin kızları Nuriye 
ve mesture ve ikişerden 
dört payı abdullah kızı Na
fia ve Ahmet kızı Remıziye 
ye aıt bulunan duhteri şe
ref mahallesinde fışkırık so 
kağanda 49 kapu numaralı 
evin bir kısnıının bu kerre 
ahara satışı talep edilmiştir 

Bu belgelere ait olan ta 
sarruf kayıtlarmın evrakı 
müsbitesi mevcut isede ka
yıtları yanak olduğundan bu 
gayri menkule bir tasarruf 

1 Karacabey Harasından : 
iar~da gö terilecek numnrJeıt'rİn° göre 1200 

liralık sJfra talnnıı ve muht~lıf nıefı uşat açık 
eksiltnıeye i o 1uitnuştur. İstrıdilcrin 11 tc~rini
evHd 9;3;> tarihine nıüsadif cuma günü saat ! .) 
de ten1inatı~~ ri!e birlir ·te I-ıa ra ffıiidürlü.!{üne 
müracaat'arı ılan o'unur. '2-4. 

Bursa ŞaY"baylığından: 
Orhan anbarındaki mermer taşları ve tuğla parç3ları 

7 - ıo-935 pazartesi günü saat 10 da yerinde pazaı Jıkla 
ve peşin para ile ve masraflar allcıya ait olmak iizcre 
olunur. 

se•W!W''ff M 

iddia edenler var ise tarihi 
ilandan itibaren on gün zar 
fanda ellerindekı belgeler 

v ~ ....... 31?' 8&W~ 

ile beraber tapu idaresine 
müracaot eylemeleri ilan 
olunur. 

Bursa Nafia müdürlüğünden : 
Bursı! Nafia miidürliiğii tarafından Karacabey Harası 

yapı isleri için iki adet Siirveyyan alanacakhr. 
isteklilerin aşağ1daki şartları haiz olması lazımdır. 
1- E11 az orta tahsil görmüş olmak ve asgari beş 

sene bina inşa&tında çalışmış olduğuna dair kanaat vere
cek vesikalar göstermek. 

2- İyi ahUlk ~ahibl olduğuna dair mazbata ve sıhhat 
raporu göstermek. 

3- istekliler arasmda Nafia müdürlüğünce yapılacak 
imtihanı kazanmak. 

Muvaffak olanlara ehliyetine göre 2- 3 lira yevmiye 
verilecek ve bu yevmiyeden başka hiç bir ücret verilmi
yecektir. SürveyyanJar Karacabey Harasında ikamet ede· 
cek ve inşaat en fazla dört ay sürecektir. 

İsteklilerin 4-10-935 akşamrna kadar Bursa İJbaylı-
lığına istUa ile müracaatları iazımdır. . 1- 2-3 

- .. 

As. Sa. Al. Komisyonundan: 
Bandınna garnizonu için 00000 kilo sığır eti 

satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 9600 Jj .. 
radır. Şartnamesi satın aima koınisyonundadır· 
E 1<siltnıe 21-1 ü-905 pazartesi salı 11 de top
han( de satın alma kçmisyonundadır. Eksiltme 
kapah zarf usuliledir. l\1uvakkat teminat 720 
liradır. teklif mektuplaaı 21-10-935 saat tO 
na kadar satın alma komisyon reisliğine verel
miş olacaktll'. 

§ 
Bursa ve Mudanya garnizonları için 55000 

Baudırma için 15000 kiJo patatis satın alına-
caktır. 'fahmin edilen bedeli Bürsa ve Mudan
yanın 3850 Bandırmanın 750 liradır. Şartnamesi 
satın alnıa komisyonundadır. l~ksiltmn 19-·1 O 
93:-i cumartesi saat 11 de tophanede satın alma 
komisyonu binasındo olacaktır. Eksiltme açık 
olarak yapılacaktır. Muvakkat teminat Bursa 
ve Mndanyanın 288 lira 75 kuruştur. Bandırma 
n1n f>t) Jir;:ı ~:i kuruştnr. 3-C-10-15-4. 

·Bursa Şarbaylığından: 
İki karuseri inşası Kıymeti "900,, Lira 

uraym iki et kamyonuna iki karüseri pazarlıkla yaptı
rılacaktır. Pazarlık 17-10-935 perşembe günü saat 15 de 
uray komisyonunda olacakhr. İstekliler, şartları anlamak 
için uray muhasebesine ve pazarlık saatinden öncede 
yüzde 7,5 teminat makbuzu veya banka mektubiyle uraY 
komisyonuna gelsinler. 2- 4 


