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BAŞLIYAN 
HARP 

iki gün evvel ltalyan or· 
d~ıunun Habeı topraklarına 
gırmeaile baıhyan İtalyan
Habeı harbi; dün gece gelen 
telgraflar.s göre bütün §idde• 
tile devarn etmekte bulunu
Yor. Bu hal de gösteriyor ki : 
y ~ni harpler artık eakiieri 
gibi bir harp ilam şeklindeki 
lt>frifata bağlı değildir. 

Şimdiki harpler bu mana• 
112 teırif attan kurtulmuş ve 
taarruza hazırlanan bır ordu. 
nun doğrudan doğruya hare· 
kete geçmesi harbin ilanı ve 
baılamuı demek olmuıtur. 

ltalyan - Habe• harbini 
k' k '.\' 
ıru azanacaktır? Bunu s~m· 

dıden keaUrmek güçtür .• Şu 
Var k" 1 1 1 : ta yanlano bu dava-
ya çok büyük bir önem ve 
intttla sarıldtklan gerek Bay 
Muaoı· · " ı ınm ıoy evlerinden ge· 
rckae İtalyan gozetelerlnin 
Y4lyınından (neıriyatıodan) an· 
laıtfıyor. 

Habeılilere gelince: On· 
lttr da yurtlarını kanlarının son 
damlasına kadar koruyacak
le.rına ahdetmiş huhıımvorlar 
~ . 
-..u h8 ldc ıki latef :cin de 
Çnrpııma çok çetin ~lac:- k 
dern~ktir. Flılrnt sonunda kim 
kaı3nacl\k ve kim ı. ·ybede· 
lck hu belli d~ğil... Yalo:z 
lglyanların; yurtlarından çok 

uıak ve iki mine al.ıkın 0 \ • 

hl<tdıkları bir torr.ıl<ta nı' 
~amana kadar harbe dayana-
~lcceklerl oldul<ca üzerinde 

duıü ··ı nu meye deeer bir nok· 
tadtr. 

1 
Habeılilerin iıe harp areç. 

k
art ( vaaıtaları) hal yanların ki 
adar 1 ki ( o mama a beraber 
Y~rdu koruma) gibi en yük, 
ııe" bir l l t u usa ülkü etrafında 

ıoplanmı§ bulunduklarına göre 
talyanl 

l arı çok uğraıtıracak-
arı muhakkakhr. 

Bafhyan lıarbin bugünkü 
rnanzaras b d 
kt 

l u ur. Eğer yarın 
durum b· b k ır aı a çerçe\·eye 

girer ve: h h b er angi bir devlet 

td~r ~~r~e. kauıirsa .~çok ... tabi· 
ve b lıio rengı degişmiı 
t aı\ıyan harp yepyeni ve 
anıamen b k 

air . aı a bir mecraya. 
mıı olacaktır. 

MUSA ATAŞ 

Yer· · ırnız olmadığından 

MONBLAN 
Yazımızı koyamadık 

~ 
/\..azanç vergisi 
ıçin bir tefsir 
K.azan k 

cij rn d ç aoununun üçün· 
fıkra.8' deııinın 6 ve 21 inci 
fade •rındakt istisnadan iıll • 

edenlerin müteahhit aıfa. 

( HERGÜN ) Bursada çıkar, Cumhur.y tçi, Milliyet ri, lh.I ::ç, 

r 
MAS 

50,000 kiş. ik 
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harebede bir noktayı terketmişler 
• .,. 

'-
AdisababC\ 4 ( A. A ) ~~-~--~~~~~-

Dün İtalyanlar, Habeşis. 
tanın Kuzey sınırını üç nok· 
tadan geçmişler ve Habeş im. 
rn ko!l:ı rı en~ smdan g<' çi!mesi 
güç ve arızalı bir topraktan 
yarım kilometre kadar iler. 
lemiılerdir. 

Hava filoları da Adun ve 

Ad ğral'ı bombardıman el· 

mişlerdtr. t.dut\ henüz dü§ 

memiştir. r u cephede oıddet. 

li bir muharebe devr.m et· 

mektc ve lfob.-·ştıler şiddetli 

bir muka\•emet göstermekte· 

dir)cr. Agamen civarında ele-

İtalyanl r ·g ri 
yeceğiz d·y 
. 

bir ltalyan gazetesi böyle diyor 
Roma 4 (A A.) - Popoditalya gıızete .. l İt lyamn nrtık geri 

ı boşa dönmiy"ctğinl ve ba!~.rnlarının inadı içın 

feda ed miycceğini ycızmakt.:d.r 

" Ali kon1iser Hava ve D~niz l<u v Jet-
leri kumandan arile görüştü 

Londra 4 (A. A.)- lngilterenin Mısu ali komiseri uçakl3 
Kahfredcn Loodraya gelmi~ ve İogıliz Hava ve Deniz kuvvet· 
leri kumandanlarile görüşmüş\ür. 

!l4elisme~ i i~in 
-.;.1' , t Seker sanayiin1 ·zi1ı 

• 

Demiry z 
c z 

Ailktıra 4 (A.. A )Ş .. ker sanayi ş rkelinin devlet dem:ryollnrile 
yapilığı anbşma üzerhıe p:ıncar l{üsbcsi ş'meadıfcdeı de gayet 
ucuz ve buna m&hsus bir taı lfe ıle nakledılecek ve şeker 
olrkeli bunu köylüye pura.sız olarak ve r.adece nakil masTafı 
mukabilinde dağıtacaktır. 

Bulgaristanda (213) i:ıişi 
tevkil edi,.di 

Sofya 4 (A. A.)- Bulgaristan<la Darbei hükumd ımçu ile 
ilg"li olarak on dördü subay olmr..k üzere 213 kitıi ynknlan

mııtır. 

tile yaptıkları mu!lmelelerdıen 
snğlıy~cakları luı:zr.ncın vergi· 
ye tabi o!up olmadığının tef
ııir yoluyln teyidini hühiinıet 
kamutaydan istemlıtir. 

Tefsiri istiyen Finıms ba• 
kanlığı bnıbakanhifa gönder
diği tezkerestnd~ de\'Jetle yap· 
tıkları söz bağlarına dayanl\
rak kazanç vergiıinden istisna. 
edilen bırakığh ııosyetelerin 

ve kanunun bu huımste.k\ f ık· 
rnsmın şü nulü;-ıc giren haf: iki 
ve hitkmi şah1sl rın lcazo.nç 
vergtsi lrnnununun neki ... inci 
maddesinin bir numaralı fık· 
raiında yazılı daire ve l<urum· 
larn karft müteahhit va:ıiye 

tine girdikleri takdirde verile· 
cek paralardan vergi alınması 
kanaatinde olduğunu bildir· 
mektedir. 

vam etmekte olan muhare· 

betle İtalyanlar Gereçi zayi 

etmişler ve bir milctar esir 

hırakm ş1 ardır. Musa Ali da· 

ğı bölgesinde de muharebe 

bavlamı~tır, Elli bin kltilık 

bir Habeş kuvveti Cibuli-A· 

disabnba demir yo)unıı iler
lemekte olan İtalyanları dur. 
durmak vazifesini almı şlır. 
İtalyanlar yaptıklar\ hücum 
farda muharebe arabaları 
kullar.makta ve piyadelerfnl 
hava kuvvetlertle himaye 
etmektedirler. 

yr top antısı 
iimr .. k. Posta, Tarım kredi 

layihaları kabul edildi. köylüye 
daha geniş kredi açılacak .. 

K amutsy top' antı halinde 

Ankara 4 (A. A.) - Ka · rimli olabllmeai için gayri 
mutay bugün yaptığı toplan. mahdut ve miit~selell mesuli-
tıda gilnde)Jğinde bulunan lca yet prensibine dayanan ve 

nnn liiyihoJ rmrlan gümrük ç!ftçllerfn kredi ihtiyaçlarını 

ve inhisarlar bakanlığı vazife daha geoit ve kolay elde 
ve kurumuna, posta \'e telgraf edebilmelerini temin edecek 
ve tel fon memurlar.cm bir olan yeni tarım kredi koope-
birlerine kefalet borç! rına ait raliflcrl ksnuo layihasının 
kanunların ilchıci muzakere- m inkercsine geçmf~ ve 16 
leılni yapır k kabul etmi~tir. mnddesl üzerinde görü§mÜt· 
Bund ~n rnnr~ k:lm'Vt y tarım t 'r, Knmufey pazartesi günü 
kredılcrinln hr!r } ö.ıd n ve· toplnnaca~hr. 
--Mşea•-at.-•~cr. .. ~-ı.•U'~ ·~~eti 3-ıtCCı.--...... .._. 
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ngut 
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$ üel 
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RoJ: er ojansını1 

! lerin:11 y 

ve Arap gazete
zdıkları •• 

1 Loodra 'ı (A. A.) Roytçr ajansı : Mıs r ulusal fakaıının 
İngilız siyas .!nn.ı muzaherete karar verdiğini; Arap gazeteleri 
de pek y kında bir İng.lız - Mısır S!id ittifakı yapılacağını 
l llZme.ktadırlıır. 

f ngilizf P,1· it lJıan harekatına 
taarruz değil tecavuz diyorlar 

Lon<lra 4 (A. A.) Bütün İngiliz gazeteleri italyftnların 
taarruzunu tecavüz kelimeıile ifade etrı ektedtrler. 
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İlbayımız geldi. Esnaf ve • Bir sarhoş bir 
eve girdi Üç gün evel İnegöt, Yeni· 

§ehir ve İzniğe gitmiş· olan 
sayın ilbayımız Şefik Soycr 
dün gece saat 21 de inegöl
den ayrılarak gece 22,5 da 
ıehre dönmüıtür. 

Genel emniyet 
2 ci şube müdürü 
şehrimizde 

Ankara gene) emniyet di
rektörlüğü ikinci ıube müdü. 
rü ve eski emn;yet müdürü· 
müz Bay faik dün istirahat 
için şehrimize gelmiş ve kü· 
kürtlü oteline inmiıtir. Poli
simizin çok değerli erkanın· 

dan olan bay faik dün mat
baamıza uğrayarak bizimle 
konuımuı ve gazetemizle ala 
kadar olmuştur. 

Dağ kulübündeki 
toplantı 

Yeni oteli işletme 
teklifi 

Dün gece dağcılık kulübü 
yönetim kurulu Sııim Altıok J 

un baokanlığmda toplanarak 
federasyondan gelen kıynfet 

tamimi üzerinde konuştuktan 
sonra Uludağda yeni yapılım 
dağcılar otelinin f ıletme ıek-

ll için yapılan bir teklifi in· 
celemfttir. Bu teklife göre; o 

telln ıu, yemek, mutfak, l§ık 

ve ateı gibi ihtiyaçları itle· 
ten tarafından temin edile· 
cek; karyola ve yatak takımı 

kulüpçe yapılacaldır. 

Yönetim kurulu bu teklif 
aahiblne teklifin maöde mad• 
de ve tahriren yapılması Jfı. 

zım geleceğini anlatm1ştır. 

Üzerinde tabanca 
bulunmuş 

Zabıtamız; Selimzade ma. 
hallesinden Abbas oğlu İsma· 
ilin üstünde bir tabanca bvl
muı ve tabancayı alarak hak 
kında kanuni muamele yap
mı§tır. 

Tüccarın ı 
Derdi ve dileği l 

Derdi veya clıleği olan 1 

esnnf ve tüccarlarımız 

dertlerini veya dileklerini ı 
bize kısaca bildtrirler&e 
bu ıütuntla n~şredeceğiz. 
ve dıleklerine çare bul
mak yollarını arayacağız. 

Adresin açık olması 
. ıartt;r. 

Talebe akınına 
karşı tedbirler 

İlk okullarda başgösteren 
talebe nkınım kar§ılamak ve 
okullardaki talebe durumunu 
incelemek üzere kültür direk· 
törlüğü enspel<lör!erinden Ce· 
mal ve İhsan setbaf l bölge 
sindeki okulluı gezmioter ve 
fazla talebeleri diğer okulla· 
ra nakleltfrmfşlerdfr. 

Bir üfürükçü 
yakalandı 

Şehcimizdeki Balkan ha
nındo oturan ve seyyar satı· 

cılık yapan Kudüslü Kasım 

oğlu Aptullahın üf ürul<çülük 
yaptığını haber alan zabıta· 

mız dün aldığı tertibat so· 
nunda üfürükçüyü tı üstünde 
yakelıyarak hak yerine ver
miştir. 

Uludağ yolunda 
denenecek 
kamyonlar 

Dün Ankaradan şehrimJze 
muhtelif tipte bir ko.ç kam 
yon gclmft ve bunlar yokU§'l 

dnyftnma denemeleri yRpıl

malc üzere Ufudağ..\ çıkmış· 
)ardır. 

Altı parmak yolu 
Urayımız Altıparmak yo

lunun genişletilmesine ve kıs· 
men parke döşenmesine de· 
vam etmektedir. Bu yolun bu 
yıl içinde bitirilecf'ği görül· 
mektedir. 

m J!:Wl& •as 
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artık.. Beni de ağldıyorsun . 
Diye inliyordu. 
Ayın bulamk ziyosile yere 

akıeden iki gölge yavaı ya. 
va§ bir birine karııırken; genç 
kadının solgun dudakları , 
Nüzhet'in Utreyen dudakları

nı arıyordu. 

. . . . . . . . . . . . . . . 
( Nermin'den Nihal'e ) 
Bana ne kadar sitem ve 

serziniıtte bulunsan yine 
az... Biliyorum, kabahatım 

büyük •. Seni pek fazla ihmal 
ettim ve mektupsuz bıraktım 

değil mi ? Hatta ne yalan 
söyleyeyim; akıam baıtan 
baıa sitemle dolu olan mek-

tubunu almamtll olsaydım, ih
timal yine bir müddet daha 
ihmal edecek ve mektubsuz 
bırakacaktım. Dedim ya ka 
bahat benim.. Fakat af et, 
mazur gör .. Zira şu sıra ba
ıımdan öyle çok §eyler geçti, 
öyle tatlı rnacernlar içinde 
yuvarlandım ki NihaJ; bütün 
her kesle beraber kendimi 
btle unuttum. 

Ah Nihal.. Sevmek ve se. 
\itmek hal<ikat~n ne tntlı .. 
Ve sevi§menin inınnı meste
den, kanını, sinirlerini tutua· 
turan ne ateıli bir lezzeti 
var ... Bunu ben.. He, du ·, 
Öyle ya bu sözlerime gülü
yor ve hayret ediyorsun de· 

Dün gece aaot 4 de paın 

mahallesinden ve sabıkalı ta· 
kınımdan biri sarhoş :b:r hal 
de ve yınhşhkla aynı mahal
leden HıJseyfn oğlu Boyacı 

İzzetin evine girip sızmıı ka\. 
mıı olduğu İzz.ctfn polfıe mü· 
rncaat ve ~\kô.yetinden anla· 
§ılm1ç zabıta bu sarho~u evd~n 
çılrn.rn"ak hakkında kanuni 
takibata başlamıstır. 

Şehrimizde İşbanka
sından kunıbara 
ikr·amiyesi kazananlar 

ra 
İ§ bankasının aon kumba
ikramiyesindc Bur!adan 

kazananları yazıyoruz: 

100 lira Necdet Hüseyin 
24965 nu:nara, 100 lira Ne
riman 4741 numara, 100 lira 
is mail Hakkı 2811 numara, 
10 lira Kemal 4247 numara, 
1 O lira Rauf Ali 2544 numa· 
ra, 10 lıra Seniha Salim 2045 
numara, 10 Hm Perihan A
run 238l numara. 

Büyük ikramiyeden 1000 li 
ra istanbuJda Yoııır Ahmede, 
250 lira Kad&köyünde Pal<i
zeye isabet etmi~ ve daha 
yüz ltra)ık ikramiyeler çekil· 
mittir. 

Şehrimize gelenler 
Tarım bakanlığı genel ens 

pektörlerinden Mahfi ıehrimi 

ze gelmiştir. --------
f:::~~~~::;· 
~ Röntgen Mütehassısı -

Muayenchııne : 
Biz.iııı Matb:ın karo111 No. 30 --

Hastal.ırmı hergün kabul 

eder . Telefon 64 

ğil mı?. Hakkm var.. fal<ati 
daha dur bakalım ynvrum .. 
Bu bir §ey değil .. Dahası var. 

Sana, a§kla alay eden, aş1k
lara " Zavallı budalalar ,, dl· 
ye gülen Nermtn, bu gün b:r 

çift ela gözün tesiri altında 

kıvranıyor diyecek olursam 
o valut ııe yapacaksın? Hiç 

şüpheııiz " Kıyamet nl&.mcli ,, 
diyeceğinden eminim. Hakkm 
var Nihal .. Hem yerden göğe 

kadar .. Atk ve Nermin .. Ne 
tezat değil ml? Adeta siyah
la beyaz gibi .. Bu tezada ben 

senden fazla ~atıyorum.. Ben 
kt; yirmi beş senelik haya. 
tımda bir kere olsun ll§ka 
mağlup olmamıv, daima dal· 

ma onunla alay etmiı ve 
kimsenin tesirine kapılmnmıı-

r ken; şimdi bir çift elii gözün 
tesiri nltında kıvrandığımı 

görünce nasıl ıaımom ? Doğ· 
ru,. Bu hal; kıyamet allme• 

J! 1& 
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Habeşistanda Gazete 

H11beıistanda kaç - gazete 
çıktığmı lııliyormusunuz ? Hu 
gün Adisababa basımevlerin· 

deçıla:rılan altı gazete vardır. 
Bunlaran ikisi Fransızca, biri 
İtnlyancn, biri YunRnca ve 
geri kalan ikisi~ de Habeılerin 
reımiğ dtii olan aml-ıarik di
liyle çıkmaktadır. Bunlardan 
birinin adı Bohauinadır ve 
yazıcıları aruında pek büyük 
bir f?ıbdyetin; bulunmuiyle 
feref kazf\nmaktadır. \.J.erçek· 
ten, bu gazetenin baıya:z:ılarını 
imparatorun kendfBi hergün 
büyük bir öıenle yıızanakta· 

dır. Basının önemini an1amış 

olan Negüs memleketinde çı• 

kAn gazeteleri yakından takip 
ve kontrol etmektedir. 

Sığır vebasına çare 
İsviçreli bilgin Henry Spat

hlfogerin çalııma luı sayesin· 
de sığır vebasma artık çare 
bulunmuş demektir. 

B. Spathlinger, 1922 yılın· 
da inekleri veremden koruyan 
bir serom bulmuıtur. 

O yıldanberl UJııterde ya
pılan 32 deueç müshet sonuç
lar \ıermittir. 6 Aydanberi 
aşılı bulunan ineklere kuvvet· 
Ji mikdarda mikrop enjeksi. 
yonu y~pılrlığ' halde hiç tesir 
elmemio ve aıılanmıyan hay. 
vanlar 42 gün içinde ölmüı· 

tor. 

Bu deneçler, kuzey İrlan
da tarım bakanlığmın teıkil 

ettığl bir komis)'On tarafından 
)'apılmııtır. 

Yeni bir Fransız zırhlısı 
Bundan birkaç gün önce, 

Frans.zlar "Lul\r,, adında yeni 
bir kruvazör denize indirdiler. 
Luar 7600 tonluk bir gemidir. 
Saatta 32 mil sürati uardır. 
Dokuz tane 15,5 sırntimetre

lik, sekiz tane 9 santimetrelik, 
sekiz tanfl 3, 7 santimetrelik 
topla silahlanınııtır. Denizcilik 
uzmanları, 15 kilometreden 
atılac~k olan J 5 santimetrelik 
bir güllenin Lu geminin zırhı
nı delemiyeceğlni söylemek· 
tedirler. .. 
tinden baıka ne olabilir .• Kı
yamet alameti! .. 

Bilirsin ki Nihal; bana aık 
birmasaJ,~evmekıe, bir riyadan 
ibarettir.. Hatta seninle bu 
hususta yaptığımız bir çok 
mün ıkaıalarda, bana dalma 
kızar ve: 

" Aman Nermin; ne 
hodbin, ne vahıi ruhlu bir 
kızsın. Hayalm zevki ıev· 

mektedir ... İnsan için sevmek 
bir ihi.iyaç: aık ıa rubun il· 
daııdır. A§ksız hayat, ruhsuz 
ceset gibidir!. " 

Dedikçe sana güler, aık 
uirnnda göz yaıı dökenlere 
de tatlı tatlı acırdım. Meğer 
Nihal sözlerin nekadar doğru 
imiı!. V ~ ben o va kıt haki
katen ne ruhsuz bi:- kızmııım. 

On beı gün evvel beni 
decin uçurumlarına sürükle
yen o ela gözler; sinirlerimi 
kavurur, kanımı tutuıturur, 

insanlardan talili 
Hayvanlar 

Vaktiyle, Roma imparato. 
ru Kaligulanm gözdeıl olan 
ah senato üyeıi seçilmtıti. 

Bu seçim yapıldığı zamanlar, 
insanlar aılanlara yem olu· 
yorlardı. 

Şimdi de atlar servis va· 
gonunaa yolculuk yapıyor• 

tardı. 

Hindli Ağahan Bahram adın
da~i yarıı atını lüke vagonda 
gez..Jiriy'lr. Neıul gezdtrmesin• 
ler ki, 8000 İngiliz Uruma 
yar;f atları satılıyor. 

Amerikada bir baraj 
Amerika hü&cumetf, 165 

milyon dolara mal olan •e 
huıuefyle elektrik enerjiılnin 

üretimi için Kolorada nehri 
üzerinde 4,5 yıldanberi yapı· 

!\tna devam edilen barajın 

taMamlanmuı tle yapılan tö· 
rende 8. Ruzvelt, ıunları söy· 
lemittir : 

" - Ôzel endOıtrinin haf· 
lıca sora vı üzerine alarak 
daha fazla el emeAI kullan
maeı zamanı gelmlttir. Endtlst· 
rl fııaliyeUntn yeniden baıla· 
maaı için hükumetin (Great 
Boulder) bftrejı gibi birçok 
projeler yaplp bstarması ıe. 

reklir. 

~ristof Kolomba ait 
bir belge 

Moskova müzesinin arktv
leri arasmda, Kriıtof Kolom· 
bun ö~el bir gündemi (ruzna. 
me) bulunmuıtur. Bunun ilk 
yeprağmda ıu yazı vardır : 

"Oğlum Dlyego için, kendi 
elimle yazılmııhr. 3 Aiustoı 
1492.f 

Diş Tabibi 

(~ip Rüştü 
Bursa-Setbaşı 

irade ve benliğimi elimden 
alarken; ıözlerfnin dojrululu
nu bütün ruhumla tattik et• 
tim, ve anladım. 

Bugün aık zımnettijim o 
ela gözlerin teıirl ile öyle 
serhoıum ki Nihal .. Hfç bir 
şeyi dütünemiyecek, biç bir 
ıeyl görmeyecek ve hatta 
ruhum gibi sevdtilm seni bil• 
ihmal edecek kadar kör kü· 
tük ... 

Yirmi beı 1enelik prensi
bim, yirmi beı senelik abl&k 
ve tabiatımın böyle onbef 
gün içinde birdenbire deftıi
tine hayret etme nihai .• Bu 
bir hakikattır. Hem ıonra te· 

nin bir ıözün bir nazariyell 
vardı, batırlarm111n; ben aanac 

" - Mademki •ık bu ka· 
dar luizdlr, ne yapıam, onu 
na11l tatsam Nihal?. ,, 

Diye sordukça; ıen : 

- Bitmedi -



S11Klık köşesi: 

Kalp hastalığı nasıl başlaı·, 
"/\/asıl aıılasılır? 

h) Sırtüstü yatJılarda göze 
Ç&rpan ıoluma güçlükleri : Bi
rinci Up nefes darhklarının 
Yanında yer bulunan bu nevi 
nefes darhkları karakteristik
dır. Hasta, akşam üslil yata. 

Kına. yatmak üzere uzanırken 
birdenb· d ıre mey ana gelir· kısa 
\'e KÜççe bir nefes alm~ ha· 
ltnde ı d .... ar caıın an bogucu bir 
~kıilr\lk haıtayı yahrhnaz. 

atta ancak yatıı vaziyetin
den ot uruı vaziyetine geçer 
ıeçmez bu gıcık ve öksürük 
kaybolur. 

Uykuda iken meydana ge· 
len nefeı darlıkları : Hs.ata 

Uyuduktan üç dört ıaat sonra 
boiulu"o d . ı rınuı uygusıyle ya· 
ta" d gın an fırlar, nefeı dar l aıır 
Ve ağırlaıır. Kriz birkaç da· 
klka ıürer, lcaybolnr. 

d) Sabah uyanı~larmda 
Rözüken nefes dnrlıltları: Nor-

tnal olaralı: uyku t>snaınnda 
kalbin b ~ na ız sayısı agu laoır 

ve aze.ltr. Normal bir insanda 
uyku halinden uyanıf haline 
!~çitin Yerdiği fiziyolojlk de
R tmede normal olmıyan bir 
ha.l yoktur. Kalbinden hasta. 

olanlarda iıe vaziyet teuf ne· 
dtr. Kalp dinlenme halinden 

Uiraı haline gcçiıte birdenbire 

ADAPTE olamaz. Bunun so· 
nucu olarak nef eı darlJğı göze 

Çarpar. Haıta normal ahı va~ 
zlyeUne geçinceye kadar bir 

çok defalar dinlenmek ve 
Q'entı nefes almak ihtiyacını 
duyar. 

1 
e) Y enıelilerden ıonra ge

en nefes darlıkları : Kalbin 

, 

hastalığı ıçın le maı:nile özel 
sayılmıyan bu gibi ııef es dar
lıkları çok defa aşırı derecede . 
yemek yedikten sonra göze 
çarpar. 

f) Heyecandan ötiirü nefes 
darlıkları: Adından da nnla
şıldığı gibi sinirler cümlesinin 
bir MEKANİZMASI altında 
meydana gelir. 

Anlattığım1z dereceye ka
dar rıefea darlıkları koruyucu 
tedavilerle iyi edilebilir. Fa· 
kat hastanın bu beldekleri 
benimsememek rnretiyle has· 
talığmın ilerlemesine sebep 
olduğu ilerlemiş şeklinde ko
ruyucu tP-davilerin etkisi yok· 

tur. Hastalık ilerledikçe nefes 
darlıkları sılllaıır ve yerleşir. 
Haata ancak bir koltukta din· 
lendiği zamanda nefe_s darlık· 
larından biraz obun kurtula
rak rahat edebilir. Bu kerte• 
den sonra hekimin titiz ve 

dikkatli tedavisi ile rahat e· 
de bilir. Fakat ıans niıbeti çok 
defa azdır. 

Şiş1er 
Hekim dilinde ÖDEM de· 

dlğimiz tiıler deri altındaki 
uykularda ince damarlardan, 
deveran zorluğu dolayıaiyle 

süzülen kanın su, yani serom 
kısmının toplanmasından ötü • 
rüdür. Nefes . darlığında oldu· 
ğu gibi hast4lığın ilk zaman. 
larmda ayak ve bilek kısım· 
larında göze çarpacak kerte
de toplanır. Sabahleyin kolay· 
ca giyilebilen folin veya is· 
karpio akşam üstü ayağı git: 
tikçe sıkmağa havlar. Böbrek· 
lerin iyi süzememesi hali de 
ödem yapabilir. "İdrarın tah. 
lili• ile bu tş anlaş1labılir. 

-Bitmedi-................... _____ . ______ _ 
Mudanya mal müdürlüğünden : 

~1udanya lıükunıet konağının iki tarafında 
~a~1laca.k ilavei keşifli inşaat için ö88 lira be 
elı keş1fle 27 -9-935 tarihinden 3 - l 0-9ö5 
perşembe günü saat ı 6 ya kadar bir hafta n1üd
det)e uzatılmıştır. 

Fenni fartname, pilan, ve mukaveleled gör
ınek üzere her gün L\1uJanya nıal nıüdürlüğü-
ne müracaatları. 4 -J 

....... 

Burs'!-evkafmüdiirlüğünden: 
Bedeli muhammeni 

K" Beher metre M2: Lira 

1
°sefer mahallesinde ismet paşa cadde -

8 nde lazlar hanı sokagmda ev arsası 47 22 
)) » » » » » 
)) )} )) )) )) )) 221 ı 5 
Yttkarda mikdariyle bedeli muhanmenleri gösterirken 
~akfa ait ev arsasının ayrı ayrı mikiyeti satılmak üzre 
d -I0-935 den 5-11-935 tarihine kadar 30 gün müd· 

etle açık artırmaya konmuşdur. ihaleleri 5-11 -935 
Pazartesi günü saat on b~ş de Bursa evkaf idaresinde 
rapılacakdtr arhrma şartnamesini görmek ve atmak 
seyenıerln Evkaf Müdüriyetine müracuatırı. 

5-9 -13 - 16 

B - - -- -
ursa Şarbaylığından: 
u İki karuseri inşası Kıymeti "900,, Lira 

rıfacriın iki et kamyonuna · iki karüseri pazarhkl~ yaptı
Uray ak hr. Pazarhk 17-10-935 perşembe günü saat 15 de 
için Otbfsyonunda olacaktır. istekliler, şartları anlamak 
Yiiıc:te u;ay muhasebesine ve pazarlık saatinden öncede 
konıı ,s teminat makbuzu veya banka meklubiyle uray 

SYonuna gelsinler. 4-4 

Hald~ın Sesi 

... ,,, ...... T,_·,.. R ... 
eklam verecekler 

~J'latbaamızda: Cıunhuriyet Aytar; '-ılusa Ataşa 

Her gün sabahtan alışama kadar başvurabilirler. 
936 S~nesi Cumhuriyet Almanağır.ın pek nıiikemmel olması için ayJardanberi 

çahş1lmsktadır. Ccmhur 1yet a!manngr memlekette itk alrnauakhr. ve her evde 
butnnması ıaı.ım gelen bir eserdir. Dünyada oıup biten heı· şeyden bahs eden 
bu es~r miiessesenizin Han ve rl:kJamları için emsalsiz bir frrsattır. Daima elde 
lcaiacak olan Cmnlmı iy:.!t Alman?ğımn reklam fiatları aşağıdadır. Bir sahife 15 
lira. \'arım s~hife 10 JJra. Dörtte bir sahife f> liradır. Renkli bir sahife ilan 25 
liradır. 

)3ursa ll'.Inhasebei Hususiyesinden: 
1 - Pazarlık suretiie ve bir ay müddet içincıe istekli çıkmayan l\i uhasebei Hususi 

yeye ait aşağıdaki emlak 31 -5-1936 nihayetine kadar kiraya verilmek üzere açık 
arttırmay çıkarılmıştır. 
2- Muhammen kirn bedeliyle teminat akçasrnın em1~kin hizalarında gösterilmiştir. 

Bu emlake pey sürmekistiyen !er ihale gününden evvel teminat akçasım iş Bankasına 
yatıracak ve ihale günü Bank makbuzunu Vilayet enciimenine gösterecektir • 
3- Mezkur emlak 25/10/1935/ cuma günü saat 15 de Hü kumet konağında Vilayet 

daimi encümenince ihale edileceği ilan olunur. ı -2 
Cinsi No. Mevkii Muhammen kir bedeli Teminatı 

Lira K. Lira K. 
---~~~~-----~~~~~---~---~---~~---~---~-6 90 Oda Fidan hanında 

" 

58 
EH-96 

103 
69 

63-89 
92 

,, ,, 10 1 60 

" 
" 

" 

Arsa 
Mağaza 

Oda 

" 

" 
" 
" Büküm yeri 
Talra 
Mağaza 

" 
,, 
Oda 

Hane 
Dük karı 

" Oda 

" 

57-75 
77 
OQ 
24 

62-91 
57 

72-80 
60-64 
77 - 96 

00 
00 
46 

44_45 
22-45 

2 
1o4 

3 
86 
90 
41 
13 

" 
" 

" 
" 

" ,, 

" 

" 

" 
" 

" 

" 
" ,, 

" ,. 

" 

avı usunda 
alt katta 

,, ,, Büküm 
,, ,, Sol taraf 
Davut dede nıahaJlesinde 
Koza ham nda 
,, " 
Emir hanında 
Koza hanında 

Mehmet karamani mahal. 
Gazipaşa caddesi 

" 
G~yve ham 

" 

15 
17 

8 

10 
12 
ıo 
12 
12 
8 
ıo 
6 
6 
3 

32 
2 

60 

120 
150 
192 

Kasap barakası 1 
4 

Yeni pazar 

3 
4 

105 
67 
80 

171 

12 

80 
30 
38 

" ,, " 
il 

,, 
Oda 

" 
" Oda 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 

g 
6 7 
7 - 28 

8 
31 

30 - 28 
32 
37 

30-43 
30 
24 

14 -16 
14 - 29 
29 - 39 
39-37 

" " 

" 
TuzhcHll 

" " 

" " 
Tuıhanı 

" " 
" " 

" 
" " 
" " 

" " 
" " 
" 

,, 
,, ,, 

ıo 
8 

12 
7 

15 
12 
15 
6 
9 

10 
14 
lG 

Bursa defterd0:rlığından 

2 
2 

1 

l 
1 
1 
ı 

1 
1 
1 

4 

9 

ıo 

22 
28 

ıs 

10 
12 
25 

1 
l 
1 
1 
2 
1 
2 

ı 

ı 
2 
2 

25 
55 

20 

50 
80 
50 
80 
80 
20 
50 
90 
90 
45 
80 
30 

50 
80 
45 
60 
75 
20 

70 
50 
20 
80 
So 
25 
80 
25 
90 
35 
50 
10 
40 

. Biluınutn eczaııeler ve ecza depolnn sahiplerine 

Türkiye içinde yapı\nn veya dışardan getirilen tıbbi ve i~pençiyari 
n1üstahzerlere oibaptaki kanun ve nizan1nan1e n1ucibince istiblah pulu 
yapıştırılrnası laz1m geldiğinden ilgililerin ih'l~ tnrihinden itibaren 
bir haf ta zarfında elJerinde ınevcut n1alların rnıktar ve sat1ş kıyınet-
lerini gösterir birer heyannanıe ile 111alsan<ltğına n1üracaat ederek 

lüzulnu kadar pul almaları ilan olunur. 



Sahife 4 H::ddnıı Sesi 

Seııı•I 

~o. 

194 

J96 

198 

199 

Hcırı~ 1 ııııtın İ!-İ m vı~ 
ikamell'.!:llıı 

İpotekli lııılıııı:ııı g-;ıyl'İ ınPııkıılı-111 T·ıı ıı ı "r n,-·ıliı.iıı 
Ta l'İ lı i l\ 11. Cinsi ~liktaıı Küyiı ~lcrkii 

D. E\'. 

Melım•)I oğlıı Necip \1 :tlıço 11,03 l loca 
Ifas:ııı 

l\i1 1llCI' 7-8-929 28 

M. rn:ıl ıa 1. 
Emine kızı Fatma ) Tar la 

) 
2·>.734 Çelıik kı'iyii 1 lakısııll:ııı 

İz yat 

17-1-932 44 

., 
" 

., 

" il 

•• ,, 
,, ,, ,... 

Hasan oğlu Mehmet 
Ferit ve oğlıı flasan 
Fevzi 

,. 

" 

" 

,, 

,. 

) ,, 
) 
) ,, 
) 
) Dalı~e 

) " 
) Tarla 
) 3:..l lıis. e 
) <le 7 ,, 
) 32 ılo 3 
) lıisse 
) .. 
) 

" 

) 3~ ,, 19 
) lıissesi 

) 1' " 

) 
) 32 " 7 
) 
) 32 ,, 3 
) 
) " " ,, 

14 

G 

l 
6 

85 

85,01 

85,01 

(İJ,01 

61,01 

61,01 

Veledi Habip mahalle
sinden 1. Hakkkı 
İbralıiın Edhem. Yu uf 
Nihat, Heşide, Ali 

Arpalık 

tada 

6l,O1 
53 

Ruhi vcre.se~i. 

" 

., 
,. 

" 
" 

" 
,. 

" 
,, 

• I 

,, 

, . 
il 

, , 

" 

" 
" 
" 
" 
" 

) 
) 

.. 
) ,. 
) T:ııfa 
) B ·ılıı;e 
) Ar~ct 
) Bağ 
) 
) O.ı rn rn n 
) Tarla 
) ., 
) il 

) 
) Ornı:ııı 
) f ·~,, yrri le 
) elmiyesi 

58 

S·J,02 
8 

1 1 
3 
1,01 

35 
16::-l,02 
152,01 
'207,03 

145 

) Çifı lik ycı·ile 4214 .. 
) clıniyc:-İ J>. Ev. 
) T:ıı h 507,n ı 
) ., 10,Ud 

) " 9,02 
) 
) ,, 
) " 
) " 
) 

) " 
) ,, 
) " 
) ,, 
) " 

90,00 
170,00 
33,00 

1611,0:1 
372,0 ı ' 
~o .no 

ı ,oı 

328,00 

" 

" 

,, ,, 
, .. , , 

Dercçnvu~ 
kriyü 

Sll'a 
r.cvizlüı' 
Koca 
ha 1 ı!.(eloı· 
l\i"ıyi~i 

., 
Kiıy yo\11 

" 

,, ,, 

" 
,, 

" 
,, 

~bı 1 926 1 ~ 

,, ., 13 ,, 339 31 

,. , , 

,. 

2811 ziran 126 
341 

ı '> :'\" " ı , ı:'an 78 
:137 

Ih yıı· ıı ıını diğer Üıner 
ta dası 

" 
15 

'. 

.. 

" 
Balat 

.. 
,. 

,, 
,, 

" 

" ,, 
" ,, 

il 

" 
,, 

., 

" ,, 

" 

. ' 
24 :\tan' 

926 
13 l\l:ııt 

339 

9 

'J.7 

,, :::s Hazir:ın 341 120 
l)ı \'ll~ 22 . . 933 154 
ycı · ı 

Koı:a 
ku 1'11 

, . 

,. 
,. 

l\lrzm·lık 
allı 

,, 

,, 
,, 

'. 

" 
A klıc'JIH yııv: ı~ ı ,, 

1 lt~ylıJliılu 

ll 1.1111 1Jf1 ~:·ıd: ı '. 
.\11h:ı11·1 hO- ,, 
ı 11d.1 

,. ,. 
Koydc '. 

,, " 

ç f'ılik ;11 b~ı ,, 
Eıııiıttır lı.tym ,, 
Ceçiı kal ,vc- ,. 
siııde 

180/53 

14 
174 

169 
178 
177 
176 

170 
168 

167 

175 
183 
182 

1 loğ:m ~lnzadık kı~ı ,, 191 
,, c..: ·ıyır ttlıı ,, 
,, Si va boğ.111ıla ,, 

aıı.: :ıllıııda 
,, SiY:t bağıııı.1 . 1 ,, 
,, Kııc:ı arpalık ,, 
,, ~li>ıızil kııı lıi ,, 
,, lJayrarnycı iııdı; ,. 

" " ,, " 

19 1 

189 

188 
187 
186 
185 
>84 

Bankamızdan hoı·~ alılıkları paralaıı vadesinde Ye y:lpılan tcLligala gı')rc ıle iidcmC'diklerinden 
ötüıfı yukarda adlar( yazılı hoı çlıılaı 111 lıaııka mıza l ıiı iııci r'creco n1 sırada ipotdleı i ve yiııe yukarda 
cins ve mevki ve miktarı gfo,ıcrilen \'C lıııduılaı · ı tapıı seııetlcrin<lc yazılı g"<lyri rnenkulleri 1697 
sayılı kamına gıke bir h11ı;uk ay zamanla açık :lrtırnııya ~ıkarılını~tı1·. At'lırmaya girmek istiycn
lerin yüzde 7,5 nisbeıinrlo per paı-.ısı vermf'leri lnzımdıı·. Dıı gayri merıkııllcl'iıı ihaleleri 22 Son 
teşrin 935 :;ünleınecinc tilSllayaıı cuma giiııii s:tal oııbc~fı1 y[lpılar·aklır. Ve ~:ırlrı;ııne de 7 - ıo -
935 güıılemccindcn itihaı·en her kesin göl'ıne. i içiıı bankamız knpısırnı as1lrnı~tıı·. J >:d1a f'azla bil
gi edinmek isteyenlerin Banknınna gelip sorınalnr ı iltın olunıır. 

- • •· •• ,· ' • •. • ;• . ~ • • (, •: • ~· "" ~ I ,. -· •. r~ 

Karacadey Harası Merinos Yetiştirme Çiftliğinden: 
Merinos Yetiştirme çiftliği ve Elit Sürü hayvanları için ( 96!l0) kilo 

mısır, (6839) kilo tuz, (3 l 9669) kilo yulaf, ( 9360H) kilo arpa, (83917) 
kilo susam küspesi, (G73 ı) kilo bakla kırıntıs1, (3~7 43) kilo kepek ka
palı zarf ile eksiltn1eye konmuştur. 

İsteklilerin ( 1630) lira muvakkat ten1inatlarile birlikte eksiltme gü
nü olan 14- Teşrini evvel -035 pazartesi günü saat onbeşte l\lerinos 
Çiftliği müdürlüğüne müracaatları ılan olunur. 3-5-7 - 9 

~' - .. t L& ,,... 

Bur .. ~a Şarbcıylığından : 
Nasuhp ::ışH ha;,;amı karşısın 1a ve y~ni cndde iizerim!dd 

ı·e metre nıııra' har 40 lira t<thmin c·dilen Urny arsas ı 1 ;n 

miilkiyeti açık a rttırmayn konular~k 24-10 ·-935 perşembe 
günü sast J ~ı re arttırma ve ihalesi · yepılacaktır. Alıcılar 

şartları anlamak için htr iş günü ve saatanda Urey mu
hasebesine ve ihale günü belli saatından önce 90 lira 
nıuvakkat teminat makbuz teminat veya banka mektubu 
ile Uray komisyonuna gelsinler. 5-9-13- 19 

Karacabey Harasından : 
Harada gösteri1ecek numunelerine göre 1200 

liralık s.>f ra takın11 ve muhtelif ıncf ruşat açık 
cksiltnıeye konuln1uşt.ur. İsteldiJerİn 11 teşrini 
evvel 9;~a tarihine müsadif cuma günü saat ı 5 
te tcminatlarile birJikte Hara nıüdürJüğüne 
nıüracaatları ilan olunur. 4-4 

§ 
Hanı ihtiyacı için satın alınacak ( 40,000) 

kilo yulaf açık eksiltn1eye konn1u~tur. htek· 
lilerin teminatlari1e birlikte 1 '" 'f ( şrini evvel 
935 tarihine n1üsadif pazartesi günü saat l!) 

de Hara ınüdlirlüğüne müracaatları. 4 6 8 1 O 
§ 

Haranın 1 Tt şrini sani naJ tarihinden 3 l 
'feşrini evvrl L130 tarihine kadar bir senelik 
ınant.la ve karasığır sütleri kapalı .zarf usulilye 
arttırn1aya konulmuştur. lstekJiterin 18 Teşrini 
evvel 9:35 tarihine ınüsadif cuma ğünü saat 13 
te 600 Jjra muvakkat teminatJarile birlikte Ha
rd ntüdürlüğüne müracaatfarı. a-8-t 1-1 '" 


