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İtalyanlar 
Dünya durumu 
Önünde 

Bizim için endişe 
Yok! .. 

Dün gece saat 24 de g~len 
njans telgrafları bize; İtalyan 
ordusunun Ha be§ toprn.kla rına 
girdiğini bildırdiği zaman bu
n11 hiç ~ll§madlk. Çünkü : Bu 
hareket, nylardanberi sürüp 
giden hazırlaklarm ve arsı 
ulusal nsığların (Menf aatlarm) 
çarpı~dığı bir durumun çok 
nomal ve beklenen bir sonun 
cu ldi . 

ltalyan llabeo anla~ma:r.· 
lığının acunu sürüklediği yep 
Yeni blr acmın ( Facianın ) 
gözlerimiz önünde bir dev 
cü11eaile böyüyüp gittiği bir 
&ırada meydana çıkan hakikat 
ıudur • 

İtalyanlar bir Habeıiatan 
davaaı uğurundıı kalkınmış ve 

bu ite bir defa atılın iş bulu
nuyorlar • Artık geri dönme
lerine imkan yoktur . Çunkü : 
döndükleri gün bay Musolinin 
ıiyasaaı ile birlikde Faıizm 
de.vaaıda !flıiı etmiş olabile
c~k demektir • 

Mamafı biz İtalyan dava
•ırıı bu bakımdon tahlil et
illeyi düıünmiyoruz • 

Meselenin orta yere attığı 
bir akdeniz muvazenesi ve 

hl\kimiyeti vardır ki : 
Ôtedenberi halledilmemiş 

nokta budur . 
Ve iote : Çarpııma olura~ 

bu konu ( mevzu ) üzerinde 
haılayacak demeklir . 

İtalyan-Habeı anlaşmaz
lığının meyde.na çıkmasına 
hnkan verdiii hckikatta bun
dan baıka bir şey değıldir • 
Şu balde bu gün it başında 
Yalnız İtalyanlarla Habeşler 
görünnılyorlar . İtalyanların 
karfl&ında İngiliz! er ve İngi
lizlerle beraber de F ranaızlar 
bulunuyorlar . 

Bin11enaleylı; bilfiil harbin 
baıla.dığı buoünlerde herhangi b . :> 

ir lngilfa-İtalyan davasının 
da ortaya çıkması ihtimalden 
hiç de UZl\k bir şey değildir. 
Şu var ki :: İngilizlerin çok 
hasaaa davrandıkları . bu fşde, 
her iılerinde olduğu gibi, çok 
kapalı ve ihtiyatkar olarak 
hareket ettikleri görülüyor. 
Acunun süet] \'e siyasal duru. 
hıunu böylece toparladıktan 
•onra göıümüzü kendimize 
atacak olursak : 

k Büyük önderimiz Atatür· 
ün kurduğu yükıek iç ve 

dıı &iyaıaınızın amacı : lçerde 
)alnız çalıomak ve endüstri 
~aıayııına geliıime vermek, 

dııarda da bütün devletlerle 
oıt g . . 
.. eçmenın bulunduğuna 

tore b· 1 12 m için endişeye hiç 
l'er Yoktur· Çünkü : Evvela ; 
Yaba.n ttlk 
hı cı u eler üzerinde hiç 

r erneltmiz yoktur. Sonra 

Adisabaha 3 (A. A.)- İtah·an uçakları bugün Aduva ve 
Adlgrat'ı bombandıman etmişlerdir. Birçok ev yıkılmış kadın 

ve çocuk ö\müştür. 

İtalyanlar pasaportlarını aldilar 
Adisababa 3 (A.. A .) - İtalyan e!çisi ve menıurlnrı pnsaport· 

larmı almışlardır. 

Habeşistan 
,:, 

sef e:rber liğinı 
Adiıababa 3 (A. A.)- Habeıistan bu sabah on bi~de törenle 

genel seferberliğini ilan etmittir. 

İtalyadaki sel! erbe:r iğe 
20 milyon ~işi girdi 

Roma 3 (A. A )- İtalyada dünkii seferberliğe girenlerin 
sayısı yirmi milyon olarak keıııtirf lmektedir. 

Musolini d ·yor ki: 
Roma 3 (A. A .) - Musolini söylevinde : Amncma doğıu 

yürliyen yalnız ordu değil, ordu tle birlikte 44,00010~0 İtalyan· 
dır. Süel Mahiyette tedbirlere, savaş hareketlerine aynı suretle 
mukl\bele edeceğiz demiştir. 

Uluslar sosyetesi yeni
den mi toplanıyor? 

Cenevre 3 ( A. A. ) Ulusla.r Sosyetesinin cumartesi yapacağı 
toplantıda bulunmak üzere Eden bu sabah Londradan ayrılmış 
ve Parise getmiştir. 

-• 
lngiliz {UVV ske tle • 

ı 

deriyede toplanıyor 
İskenderiye 3 ( A. A. ) İskcnderiyede İngiliz kuvvetlerinin 

toplanması devam etmektedir. İtalyanlarda Trablus, Mısır sını
rında asker yığmaktadırlar. -... --~-----· .. --w---·--.. -
~1()111> <t l'< Çı ~, ••• ·fiı· rJr-Q· ·){ 

(~c~n ciııiıı ••ğ·zıu • !D n 

Monblan'a tırmanmıya hazırlanırken 
j Anlatan: NİHAT SAYDAM Yazan: MUSA ATAŞ 

Bu heyecanlı seyyahat yazısını S. 3 te okuyunuz. --------...... --------------
her devletle doetuz ve dost 
geçinmeyi kendin, ize bir 
prensip ediomiı bulunuyoruz. 

lçerde çalııacağız ve ça
lışmaya mecburuz. Ta ki: Yüz 
yıllardanberi ihmal edilen 
enaiiıtrt yaıayııımız gellııin 

ve bugünkü Türk ülkesi bir 
bayındırhk örneği olsun. Bu 
bakımdan çok müsterih ve 
inanlıyız. Mamafih; gene her 
ne oluna olsun güçlüyüz ve 
dalma güçlü olacağız. 

MUSA ATAŞ 

-~--

adılar!. 
Dış bakanımız 
Geldi 

İstanbul 3 ( A. A. ) Dış 
bakanı Tevfik Rüştü Aras bu 
sabah İstanbula geimiştir. 

Yeni bir 
Demiryolun1uz 

Auk:na 3 ( A. A. ) Çan
km - Er~yli demiryolu Çerkeş 

İstasyonu dün yolcu işletmeye 
açılmıştır. 

Yunanistaııcla 
Askeı·lik 

Atina 3 ( A. A. ) Yuna
niscanda askerlik müddeti on 
dört aydan on sekiz aya çı
karılmıştır. 
" lngiliz kabine-
sinde verilen 

son karar 
Londra 3 (A. A.)- İngiliz 

kabinesi dünki toplantısmda 
Uluslar sosyetesi müşterek 
sistemini müdafaa kararını 
vermiştir. 

Karadenizde 
görülmemiş 

Fırtına 
Ankara 3 (A. A.) - Kara 

denizde uzun yıllardanberi 

benzeri görülmemi§ ve İ§idil
memi~ büvük fırtına olmuf; 

Dağcılık kulü
bünün yeni oteli 

Hükumet 
ve partinin 

1 yardımile. Ulu 
tfoğda kış spor 
tarının gelir 

( 

· mesi (inkişafı) 
t ıçın yapılan 

dağ sporcula• 
4 rına ait 150 

f' 

D _ 1 k k l"b'. kiıllik kayak 
agcı ı u u u 

Başkanı evinin in,aalt 
Saim Altıok bitmittlr. 

Şimdi içinin nokıanları ta· 
mamlanmaktan baıka birıeyi 

kalmıyan bu yeni otelin mo· 
beleai nereden temin edileceği 
düıünülmektedtr. 

Dağ sporları Bursa için 
önemli bir gelir kaynağı ola• 
cağı anlatıldığına göre hüku· 
metimizle partinin bu noksa
nı da tamamlıyacaklarına ıüp· 
he yoktur. Uludığa son mal
zemenin nakline nezaret etmiı 
olan Dağcılık kulübü başkanı 
Saim Altıok bize otolin dıı 

kısmının bittiğini ıöylemitlir 
ve geçn gün yağan kardan 
sonra oraya çıkıp inmittir. 

Giresundl'I, Tireboluda, Güre· 
lede, 6ulancıkta, Piraziıte 

zararlar yapmııtır. Giresunda 
beı motör batmtf, 12 tayfa 
boğulmuı, iki ev yıkılmıı, 

sahilde serpili fındıkların bir 
kısmını alıp denize götürmOr 
tür. ----.. -----~------

.. pekçiliğimiz için .. 
kondisyon talimatnamesi hazırlandı 

Endüstri ve tecim odasın
da ipekçilik emtitüsü direk· 
törü Tahir Ertuğrulun başkan 
lığı altmda toplanan (kondis· 
yon) komisyonu incelemeleri
ni bilirmi§ ve talimatnameyi 
ikmal etmıttir. F.u talimatn:ı

mcyi <'il ustri ve tecim odıısl 
me:lısl d,.. Oa•~rJamış~ır. 

Ta?im'lln<:me drnno ı' bıı· 

knnlığın.ı gönr erilmiş ir. 

Dü,1 .)pıca g"ne enst:lü 

direkıörü Tnhir Ettuğruh.ın 

baş1caol ıg; n!tmdA f,Jatür fab· 
riltatö ri•ri bir topla.,tı yap · 
mışla:d r. Bu toplnr.tıcla da: 
kondfs)o~ rnüeıısesesiııfn ııer

best veya mecburi o!nıatı ü 
zerinde münak~şı::.lar yap1L 

mııtır. Yurdumuzda henüz ko 
za ve ipek cinslere ayrılma

dığı için diğer memleketlerde 
olduğu gibi tiplere ayırmak 
ve bu tiplere birer iıim ver
mek zamanının ge)miı oldu· 
ğu anlaşılmıştır. Bunun için 
timdiye kadar yapılmayan bu 
i~e kondisyon müessesesinin 
f aaliyetile birlikte baılanacak 
ve kozl\larımızla ipeklerimiz 
klasik bir tarzda tiplere ay
rılarak ıu veya bu kalltede 

i 
~ m taııyacaktır. Toplanhcia 
l u tiplerin t< abiti f~infn ens
titü direkt8rü Tafıtr Ertuğrı:• 
la havale edilmeıi kararlaı· 
mı ıtır. 

Bu toplantıdan fonra bir 
toplantı daha yapılmıf ve İra 
nm bizden istediği 20 bin ku 
tu tohumun ne suretle gönde. 
rileceği konuşulmu~tur. 

Varılan sonunca göre 
kom§U devletin istediği bu 
miktarın yurt ihtiyacını kar
şılayabilmek noktası düıünü
lerek 5000 nokıanile 15000 
kutu gönderilebileceği anla
ıılmlfhr. 1hraç edilecek bu 
kutular üzerine birlik dam
gası konacak ve bir gurup 
kutuları Irana götürecektir. 





jMonbllna çıkantürk gencinin ağzından 

Bu 1 üı·k Geııci Moııbliiıı'•ı 
asıl Çıkııııştı ? 

Anlatan : NIHA T SAYDAM 
Nakleden : MUSA ATAŞ 

-4-

KullbQa tertip etUgl bu da otob6ılerlmlz hareket etti. 
lelere 9ll IJI clalcılar eeçtle- ilk konafımız AYrupanın kıı 
c... NlhaJet lnıllp 1önetfm ıporlartle ıöbret bulmuı Şa. 
kunllanun teÇtlli azalar ara· monlkı ıehriydl. Sabahın ala· 
llDda llmllma bulunduiunu ca karanhfında Şamonlkı'e 
alrtlace çok HYlncltm. Eaa· varmııtık. 14 temmuz Franıız 
lea barle bU Hfere çıkabl- ulusal bayramının tatilinden 
lecelc kudreti kencltmde bal· lıtlfade ettllimlz için vaktl-
•ra baılamııtım, çGnkl : mfz pek dardı. Bunun için 
Aılarclanberı J&Ptıit• an· bitin bir gece ı 6 r e n 
lr9DllaaaJar Ulak bana tam otobGı yolculuiunua verdiii 
bir cetaret Termııu. Bu ıef. yorpnlufa bakmıyorak çizi· 
Jalaat ıerçekten ıtmdlye ka· len prOlfama ıöre hemen 
dar J&pbldarımm en çetin Ye Şamonikı'ten dlıli trene bin· 
ea tebhkellll olacaktı, ıonra elik. Ayrıldıiımız Gronobl 
La1atıaada bu kadar yüksek ıehrlaln rakımı 200 d6. Şa· 
btr Jere çıkmıı •tlldim. Bu monlkı'e varınca 800 metre 
halcaaadan 4810 metre yGk• daha yiikselmittik. Ditli tren 
...._ acalaa ricaclamcla De biat ıon merhaleye bıraktılı 
lata edecektim clt,.e cldde11 zaman deniz ıevlyesinden tam 
talı •erak edtJordtna. A vnı· 1800 metrede baluna,orduk. 
"'•• en ~- tepeıl olan Trenle buraya çıkan dffer 
(Moabi&a) a bir çok alplııllt- yolcular ve ıeyyablar ıerl 
'-•bt t•ktıt- lptt,or " mub· d6nerlerken biz Monblin H• 

teltf teNlkelerla mkaclele et• ferine çıkan 40 kiti Şamontk1-
tldertaı claraıorduk. Me.ell: ten aldıiımız klavuzu takip 
a......_ htr lialut baıkını ederek bllmedflimlz ve tanı
-.... kaluak pkan bir maclılımız bir yere dopu 
........ karbaa slttlklerl de çıkmafa baıladlk. DGadenberl 
........ Bltaa banlar bana 1Mt iyi ııda baya burada birden 

"taraftan heJecaa Yen7or bire bozulmpıtu. Yafmur ha• 
dtier taraftan da merakımı flf hafif illtClmClzü ıılatmaya 
.._,.Jorcla. I batlamııtı. Dııb tirenden in· 

Hareket aCbal 1akla111Ufb, cllllmtz zaman kar mıataka• ....... , • .._...._.ak. Çan• ıuaa ıtrmifttk. Yez ortasında 
~. lplerlmtsi, kazma· (Temmuz) da olmamı:ta rat· 
İi611, CSllMUtll,.._e tırman- men tirenin durduiu yerdeki 

it _kb .. luıa akı. otellerde blll ka,.akçılar kar 
'•tt.ııuı.a. ~.. a.tlade ka111orlarcb. Biz Dit· 

\etea kar olauJ&D byahk· 
ak. ları tercih ederek çıkııımıaa 

devam ediyorduk. Bir hayli 
7flkselclikten sonra yatmur 
ba aefer kara çe•lrdl. Ôtlere 
dolru 2500 metre de (Ki : 
Uludılın zlrvelile bir y6kıek· 
llktekl yer) bulu,an bir ••~•· 
nakta yemellmlzl yedik, ufak 
bir moladan eoara yolumuza 
clewam etmeie bqladık. 

EDEBi VAT KÖŞESi 

İlkbaharda 
Yazan : GUY DE MAUPASSANT 
Çeviren : H. R. AKYÜREK ---3---

Ve ellerini, i~nelerle rlelin
miş ktiçük elleriııi yakal:uJım. 
Bu beni mıiteessir etti. rendi 
kendime : - ( İşle ç:ı hşmanın 
aziz al.imeıleri) <liyorrlum. 

- Oh ! .Mosyıı ı Mösyö! 
Çalışmanın aziz ah\metlerinin 
neye dcJalet etti(: ini biliyor
musnnuz ? Onlar atölyenin 
tekmil gevezeliklerini, fı~ılda
ııan çapkınlıklaı ı, a11latılan 
bütün kirli tikirleri, kaybol
mnş iffeti, gıwezeiikleı in tek
mil aptaliıklarıııı, lıeı· gü11kü 
alışk-ııılıklaıın leknııJ set'aleıiui, 
paı makl:uıı ın tı ·ımıh ç ılış· 
manm niı ıd:im~ılerini f"!Şt· 
vanmkiue h:\kim bu s kılde . ~ 

yerleşmiş olau hay:ığı k:ıdın-
1.ua lıas fikiı leriıı thı lıguıı 
söylemek isterler. 

( Sonra uzun müddei göz 
goze b ı kışlık. 

(Oh! bn kadın goıünün 
ne kadar kudreti var! insanın 
ne kadar fıkrini karıştınyor, 
isti!;\, temellrık, tahakküm, 
ediyoı ! Ne kadar derfo, Yaal
hırl:ı dolu, sonsuz gorünıiyor! 
Buna birbirinin rııhumı. bak
mak deniyor! Oh! Mus~ ı! ne 
s •çma söz! E;er orada ruh 
görülseydi daha makl1l olu
nurdu, haydi. 

( Nılıayet aptallaşmış, deli 
o\musıurn. Onu kollarımın a
rasına almak istedim. - El
lar aşağıya, dedi • 

( O vakit vaoına diz çök
tüm ve kalbimi açımı. Tek· 
mil beni boğan muhabheıleri 
dızlerinin üzerine döküyordum. 
Tarzı hal'eketiınin deği işinden 
mütehayyir göı Ondu ve yan 
gozle - Seninle böyle •lyna-
1111· a benim sade dıl do~lum, 
pek al~ görürüz, der gıbi 
haklı ( Uiziıu gibilerle tüccar 
kadınlar aşkta daima safız, 
Mösyö!) 

Onn Bougival'e , Saint - f;er· 
mam e, Maisoııs - Lafitte'e , 
Poissy'ye, yöre aşklaıınm yn
v:u+ındı,::ı 1ekmil yerlere gü 
türdiim. Kürük çapkın sıra
sında bunıı b:ma çılgmr.a ya
pıyordu. 

( l\ilı~yct biisbülıin ntıha
kememi kaybeıtim ve üç ay 
sonra onunla evlendim. 

( Ne isıersmız, yalnız, 
kimsesiz, oasihatsız, bir İşyar
smız! Hayatın bir kadınla lal· 
lılaşacağı söyleniyor! Ve bu 
kadınla evleniyorsunuz. 

O, o vakıl si1.e sabahtan 
akşama kadar sovlip sayıyor, 
hiç hır şeyden anlamıyor, hiç 
bir şey bilmivor, durup din
lenmeden gevezelık ediyor, 
kafa patlatacak kadar l\f usette' 
in şarkısını söyliyor, (Oh! Mu. 
sette'in şukısı, ne Rzap! ), kö
mürcüyle döğüşıiyor, kapıcıya 
evinin mahreıniy~tini anlatı
yor, komşunun hizmetçisine 
tekmil aile sırlarını tevdi edi
yor, kocasını satıcıların yanın· 
da küçük düşürüyor. Kafa
sında o kadar saçma lıikaye
yeler, o kadar ahmakça iti
katlar, o kadar gülünç müta
laalar, o kadar harikul'ade 
hırafeler varki onunla her ko
nuşnşumda cesaretsizlikten ağ
h yor um, Mösyöl 

( Uiraz soluiu keöilmiş ve 
mOteheyyjç olarak snstu. Bu 
zavalh saf dertliye acıyarak 
bakıyordum. Ona cevap veri
yordum ki vapur durdu. Saint
Cloud'ya gelinmişti. 

Fikrimi altüst eden genç 
kız inmek ıçio kllktı. Gizli 
bir firaı ı tebessümle. o sizı 
çıldırtan trbessilmlerden birı 
de yandan bir göz atarak ö
nümden geçti. Sonra köprü
nün üstüne atladı. 

Onu takip için atılıyorrlum. 

( Şüphesiz ona temellük 
e<lebilecektim. Aptallığımı da
ha sonra anladım. Fakat be
nim aradığım vncut değildi. 
Muhabbet, ideal idi. Zamanı-

-Ardı var- . il . 
mı daha iyı ku anmam ı~

.................................. __ ........... _...... beıtiği bir sırada işi his saha-

Fakat beriki ceketimin kolun
dan yakaladı. Seri bir hare
ketle kurtuldum. Hu sefer 
redingotumun uçlannı kavra
dı. Her kesi baktıracak kadar 
yüksek bir sesle ıekrar ederek 
beni geriye doğru çekiyordu : 
( Gitmiyeceksiniz! gitmiyecek
~iniz!) /Ca• b U -' • sına dokmuştüm. Bunu sözle-

• UCG ey cıarasınuan • rimden kMi mikt~l'da anlar 
Harada gclsterilecek numunelerine göre t 200 anla muz kalktı ve tekrar Saint-

1iralık şof ra takımı ve muhtel~f mefruşat açık Cloud'ya döndük. Onu Parise 
Cksı ıneye konulmuştur. isteklilerin t 1 teşrini . kadar bırakmadım. Dömişü· 
ev müzden beri o kadar kederli 

V 935 tarihine müsadif cuma günü saat t 5 bir tavrı vardı ki sordum, ce-

Etrafımızda bir gülüşme
dir koptu. Bu maskaralık ve 
rezalet kaı şısında kızgıu, ha
reketsiz ve ces•trt3lsiz kalakal
mıştun. 

de ~natlarile birlikte Hara müdürlüğüne vap verdi : ( Düşünüyorum ki. 
ll16racaatlan ılAn olunur. 3-4' işte hayatta pek çok buluna

Gemi tekrar hareket etti. 
I\oprünt u üstünde kalmış 

olan genç kız, başıma musal
lat olan herif kulağıma tekrar 
ederktlu ümitsiz bir tavırla 
uzaklaşmamı bakı1ordu: 

ŞM6aylığından: 
iki kanseri iq•ı Kıymeti "900 .. Lira 

ra1111 iki et ka1111oaa11a iki karüserl pazarlıkla yaptı-
. Pazarlık 17-lO-i3S perşembe günü saat ıs de 

llOll•onullda olaealttır. llteklller, ıartları anlamak 
...._besine ve P.Q•rlık saatinden öncede 

ı.11t.111a 1,s teminat makbuzu veya blanka mektubiyle uray 
sı '=~ a:ı~nler. : e 3-4 

mıyacak günlerden biri!) Kal. 
bim göğsümü patlatacak dere
cede çarpıyordu. 

( Erteısi Pazar, <laha ertesi 
Pazar ve sonra tekmil diğer 
Pazarlar onu tekraı· gördum. 

- Haydi, size güç bir 
hizmette lmlunc.lıım. ( Son) 

( La Maflon Tellier J den __ ........... .._ .............................. ..._ ........... _ 
As. Sa. Al. Komsiyonundan : 

Yulaf 

IJursa garnizonu için t 00,000 kilo yulaf sa· 
tın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 37?;0 lira
dır. Şartnamesi satın alma komsiyonuodadır. 
Eksiltme 18-10-935 cuma günü s.-.~ t6 da 
Tophanede satın alma komsiyonu biııa dcLi 6 
lacaktır. Eksiltme açık olarak yapıl&Cılk~rı Mu 
vakkat teminat 281 lira 16 ~g~t • ~ · ı t-16 

Safhk ~ı 

Kalp hastahğı 
nasll ba,ıar, nasıl 
anıa,ıhr? 

Hekimlikte olduiu kadar 
halk ara11acla da tr.t kullama. 
mıyan bir bılıı vardır: "Kw 
dilerlerfne tire en az yora. 
lan ve en çok dvanan lalı 
örgendir !.. • Belki ele doina 
olan bu bllai birçok kllBMir 
rln, kalbin ylklendlll •in' 
öaemlA yüküa 6DM11al b._ 
madan onun haatalıiı ... 
öttlrl ilk belcleklerl heni~ 
memek ve yapılmuı kola7 • 
doinı olan ilk bakılann~ _. .. 
dkmellae ve bu ıaretle .. 
Uk önce teclayjıf &mkinb W. 
haıtablın teciaYlılDI lmll.1-
Ye IODU teblAkelı bir k. 
haatabiı haline ~ 
sebep olumaktadar. 

Kalbin normal ÇalatDr.t11-
nm boaulmala hetladl"9! 
bildiren beldeklerl bılmek, 
ııhatını ıe•en herkeı lçlD "' 
faydabdar. Blrçoklarım..a 
duydukları halele aldanı ..
medlklerl bu ~lk ........ 
hkl•, hekimlikte Ye ........ 

bu bakımdaki durumunda bt
ylk Ye IODlllS bir cfelerl Y~ 
dır. Kalp haıtahiınm ~ 
terllUk olan ilk ............ 
en 6aemlllerl tunlanbr : Nefll 
darlıfl, •J•ld..,.ld 'ft .... 

dua clller k ........... ld"tlP 
ilkler, kalp aalai7ea1Ddeld af
rılar, çarpmtı ••bip ~ .. t .... 
aımn bozalma11 ... Bunlan 
uca ciaden ıeçtreltm: 

Nete daltljt 
Bunu hekllİlllfln aa atflli 

gibl delil de l•• lılr baata 
dili ile ıl1lemek lkı•ıelirae: 
cOturan veya J&taD bir IJla• 
nan, normal surette nefes ahp 
vertrkea blrdeab&.,., ~ 

h•Y• , ... ,... .. ~-· ' .. 
kapıl.,ak ekıik haYaYı la· 
mamı.malıı: lçla 10lamamm 
uklaı&armak aenamla kal1111&11» 
hail 1~ anlatalablllr. Bel41eıta 
bll1Gk bir ulama Tarclir. A:rm 
nefeı darbW.r•• cılıhıledD ... 
haıta olan ln1&nlarm- ela ıa· 

rlleblllr. Y•ln•• .. fulıı:la ki 
toauncalaccla, J•DI cllwletia· 
elen halta olaalanlald .. .. 
darlaiı ....... r. .. ..... . 
blbiadeld laaatahktu ötlril 
olaalar 4a ile, butalaiaa ye
rme .,.. ~lll batla bir clew,. 
realne kadar arada 11rada 10,.. 
z\lken ile••••••, nefeı '1uhlP 
ları halta• ti•• 9U'PU'· Ba 
nefea darlakları Q6betlerl ıtt 
ıtde 11klaıar ve nihayet ferle. 
ıtr. Nlbet Uplerl btrkao tir 
Uldlrı 

a) Kunet harcamada• Ö· 

tiril nefeı darlıldan : ilk &ldt 
me1dana aelebden nibetler 
dir. Bu clnı nlbetler el.ha 
ziyade 7avatça ıenç olan hırr 
ıanlarda me7clana ıellr. lfli 
bir zoru •• ıiklpU"~ 
bir kimse sinin ~ 
seli bir mercll•n ••r• ~~ 
çıkarken alla'IH ~ .... 
bir 11kıatı .. ~-
le , ..... , •••••• , 
birkaç ...... cbaİnmek ıh. 
u1acuu 4-r•· Bu 11lanta dk 
&ad ........ ıtbldlr, az ılrer, 
çahk ,.,. Çinko bu deY. 
...ı. lıı:alptekt butalık çok 
ur1f Ye lnemalz bir ~ 
... lrı; K19flk bir beaimır•ıı 
Ye ı.lam ile iDiile ıeçllenk 
ı,ı oJ.bdlr. 



Sahife 4 H:l k\nn Sesi 

ccu 
Almanağına Reklam verecekler 

Matbaamızda: Cumhur5yet Aytarı Musa Ataşa 
Her güri sabahtan akşama kadar başvurabilirler. 
936 Senesi Cumhuriyet Almanağının pek mükemmel olması için aylardanberi 

çahşılmaktadır. Cumhuriyet almanag1 memlekette ilk almanaktır. ve her evde 
bulnnması tazım gelen bir eserdir. Dünyada olup biten her şeyden bRhs eden 
bu eser müessesenizin ıtan ve reklamları için emsalsiz bir fırsathr. Daima elde 
kalacak olan Cumhuriyet Almanağının reklam fiatları aşağıdadır. Bir sahife 15 1 
lira. Yarım sahife 10 lira. Dörtte bir sahife 5 liradır. Renltli bir salıife ilan 25 1 
liradır. 

~ , 
İş Bankası 

Kumbara ikramiyelerini 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, Temnıuz, Eylij1 ve Birinci Kanun) 
aylarının ilk günlerinde kumbara sahipleı·i arasında çekilecek ku 
ralarla (Her biri ikişer bin liralık) fevknlade ikramiyeler verilecektir. 

Bu ikramiyeli kuralara iştirak için de kumbara sahiplerinin as
gari 25 lira biriktirmiş oJnıafan iazımdir. 

Bursa Nafia Müdfrlüğ·ünden 
Bursa - Karacabey yolunun 65-500 kilometrodaki 4 metrelik 664 lira 13 kuruş kc

şlfıi yeniden yapılacak beton arme tabliyeli kargir köprünün yapılması eksiltmeye 
konmuştur. 

1- Bu işe ait şartname ve evralt şunlardır. 
A - Açık eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafia işlel'i umum şartnamesi 
D -- Fenni şartname 
E - Keşif 

2- İstekliler bu şartnameleri ve evrakı Nafia daire~inde gôrebilirJ~r. 
Ek~iltme 4- l0-935 cuma gjnii sarıt 15 de vililyet ~rıcümeninde y3pılacnktır. 

3-Eksiltme açık eksiltme usuli He yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için keşif bedelinin yüzde yedi buçuğu ni5petirtde muvakkat 

teminat vermesini ve bundan başka bu gibi inşaatı iyi yaptığına dnir Nafia daire
sinden musaddak vesika göstermesi şarttır. 

5 - İsteklilerin 4=-= J0 __ 935 cuma günii saat on beşten ev ve: vilayet daimi encümenin· 
de bulunmaları lazımdır. 1 - 2 

Karacabey harası 1 As. Sa. Al. K:ornis./onundarf: 
Müdürlüğünden: 1 

Harada ya pı1aca k 
ikinci tek tek ıneınur 
evi için 3~)00 kilo yu
varlak demir ile ı.,oo 
torba çimento açık ek 
siltmeye konnlmuştnr. 
isteklilerin ı a ~f eşrini 
evvel 935 tarihine mü~ 
sadif salı günü saat 1 fi 
de Hara müdürlüğüne 
müracaatları, 4.. 6-8 ·10 

San1an 
Buı sa garnizonu için ( 325,000 ) I\ludanya .. ~ 

için ( 440,000 ) Vt! Bandırnıa içinde 410,000 ) 
kilo saman s~man satun alınacaktır. l'"ahınin 
edilen bedeli Borsanın 6500 l\iudanyanın 880 
Bandırnıanın 6l>O liradır. Şartnameler Satın Al· 
ına komstyonundadir. Eksl!tme li- 10 - Haa per 
şen be gfınü saat 16 da f ophanedc Sa.tın A!ma 
Koınsiyonu binasıada olacaktır. Eksiltn1e kapn· 
1ı zarf usuliledir. !\ıiuvakkat tenıinat Bursanın 
&.Ri lira 50 kuruş MudanJ'anın 66 Bandırn1anın 
lı-9 lira :>O kuruştur. Teklif mektuplan 1 i - 1 O 

!C!& ,,. 

Bı·lı~ı iııiıı Fiatı tıılaı ı ilk lcıııirnıı 
Ciıı,i ııııl.t·ın Lira K. Liı a f\ ~ l.iıa I\~. 

lı:lbise 50 tahını 16 800, 00 60. 00 
A y.ıkknlıı 511 çil'ı 4, 50 225. 00 16, 8B 
Ka~kd 50 aılel 1, 50 i5. 00 5, 63 
1-Yıık:ırda yazılı gc~·ill'Cl'k rıı:ıdrkler 19· U-1935 ıarilıiııdı•rı 

itibarım _açık eksiltınc!'t1 ~ıkanlmış \'C ilk \ı'mİııat mikdarlar 
y:ınların:ı ytızılını.ıır. 

2- Ek.~iıtıne kaunıııııııııı l 7 iııci ınaılcle~iııc ~iirc h:rnkalarııı 
vcrcrckll'l'İ 1cıııiııa1 m~klııplarnıılan lı:ışka ııakıı ve ııakıl ın:ılıi
yctiııdeki evı·akın ekc.;ilııııeyt! girilmczdL'Iı evvel mal sandığın:ı 
vatll'Jlınası \'C ınııkalıiliıııh.: alınacak ınaklııızlarla ck,iltnıeye 
ğirilrnr.si yır11ır. :\lal sandığına ya1ıt'ılacak nakıl \'C ı ı:ık ı t m:ı
lı iyetiııdeki evı·akııı lalı~ilflt mrızekkereleri Bmsa Ziraat ınüdrıı·
lrıği"ınJe kcsiliı·. 

:3 -f~k.;;i\ııııe 4-Tı'~risicvvel- 1935 rıııııa giinii i'ığ'lcucn ~uııı·a 
s~1at 15 de Umsa Bdcdiyo s:lluııııııda y;ı pılat.:aklıl'. 

4 - S·ırlııanıclcri rl'örınek ve fazla lıil!!i alıııak iste\·ı:ınlr.rin ıı· 
~ t:> .. • 

mıııni l3tıl ııiinler'İndeıı IJ[ı:;b lıeı· gnıı nı:r ... t:ıyy:ın~ siııeı ııas 
ii. tiiııdeki Ziı·aat ınüdii: lii~Oııo veya ınckıuk id:uı.:siııc h:ışYıır· 

nıalaıı il~m olııııur. 24 - 27-30-3 

Bursa Şarbaylığından: 
4452 lira 67 kuruş keşif bedelli (Cumhuriyet alanındaki) 

parka ait inşaat, açık eksiltmeye konularak eksiltme ve 
ihale işi 7 -10 -· 935 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır 
(proje, keşif ve şartname 23 kuruş karşılığında verilir. 
istekliler, bütün şartları görmek ve izahat almak için U. 
ray Baş mühendisliğine ve ihale günü beJJi saatından ön
ce ele keşif bedelinin yüzde 7,5 ğu nispetinde muvakkat 
teminat makbuzu veya banka mektubu ile Uray komisyo. 
nuııa gelsinler. 20-24-28-4 

, .. 7 

U3S perşenhe günü saat l ~) şe kadar satın alma 
kon1siyon reisliğine verilmiş olacakttr. '" 8·12 l O 

·~ 
Kurn Ot 

Bursa garnizonu için ( /ı.32,000) ~1udanya için 
( ~4000 ) ve Band· rn1a için ( 2/;.000) kilo kuru 
ot satın alınacaktır. Tahmin ,edilen bedeli Bur . 
sanın 16':!00 l\.1udanyanın ~00 Bandırmanın 720 
liradır. Şartnaıneleri Bursa satın alma komis· 
yonundadır. Eksiltme 2 l-1 O--D35 pazartesi gü
nü saat 16 da bursada tophanede satın alma 
komsiyonu binasında olacaktır. Eksiltıne kapa· 
lı zarf usuliledir. nıuvakkat teminat bursanın 
121!5 lira rnudanyanın G 7 lira tiO kuruş bandır
ınanın r\} liradır. Teklif mektupları ~ ·l • 10 9H~) 

pazartesi ğünü !;aat ı 5 şe kadar satın alma ko
n1isyon reisliğine veriln1iş olacakt.ır. 4-8· t 2· 1 n 

s s 
Un 

Bur!'a garnizonu için 242.000 1\ludanya için 
1 ;39,000 ve Bandırn1a için 212,000 kilo un satın 

;; Jınacaktır. Tahmin edilen hedc)i Bursanın 

:?1:!25 lira l\1udanyaınn t:iG37 lira ?iO kuruş 
Bandınnanın 233'20 liradır. Şartnanıeleri Bursa 
Askcı i ~atnı alına Koınsiyonun<ladır. Et siltn1e 
22-10-~Bü ~alı günü saat l G da bursada top 
hanede satın alnıa kon1siyonu binasında olacak 
tır. Eksiltnıe kapalı zarf usuliJedir. J\luvakkat 
ten1inat Bursanın 2041 lira 88 kuruş Mudanya
nın l l i ~ lira 85 kuruş Bandırmanın l 7 49 lira
dır. Teklif nıektupları 22-1 O-H35 salı günü sa 
at 15 ş:.. kadar satın alma kon1siyon reisliğine 

ve1 ilmiş olacaktır. '"- 8-t 2- lfj 

- = 

ZEVK SİNEMASI 
5 Birinci Teşrin cumartesi iki büyük filim 

Madam Butterfly Esrareng·iz Ciftlik 
.J 

Silviya Sidney - Gari Grant Jorj Obrien 
Muazzam Amerika donanmasınd• cereyan eden ve Japon yanın yaşayış tarzını gösteren bir aile maceraıı HARP filimıni yaratan Silvya Sidney bu eserinde çok muvaffak o)muttur. 


