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Çarpışma çok çetin bir halde • • 

Uluslar Sosyetesi İtalyayı Dünkü toplantı~a ~atsız çıtar~ı • 1 

Tütünlerimiz 
ve tütün alıcı

larımız ... 

Bir kaç yıldanhui çok 
dikkat ettiğimiz ve üzerinde 
öıenle düıündüğümüz halta 
kozacılaktan daha önde ve 
daha ilertde gördüğümüz bir 
ürünümüz var : Tütün .. 

Bugün için Uitünürı değe. 
ri kozanın yanında pek o ka. 
dar öneın verilecek bir meta 
ılbi görunmeyor. Faka- haki· 
katta hal hiçte böyle değil· 
dır. Bu gün koza ve ipek 
lGkı bir ıeydir. Tütün ise 
barcı llem olan ve herkesin 
kullandıiı ve kullanmağa a
lııtıfı bir mahıuldür. Bir ba
kundan tütün insanın ıailı -
na zarar veren bir nesne ol· 
makta beraber diğer bir ba
kımdan da insanlığa büyük 
bır ıelir temin eden önemli 
bir verim kaynafıdar. Bu iti
bar ile tütiincülOğe - Bahu
ıuı Bura" gtbi iklimi elveriıli 
bir bölgede - çok önem ve· 
rllmek gerekmektedir. Bugün 
Duraanın Kızıklar gibi Uluda. 
lan münblt yamaçlarına da
Janan bay.rlaunda acunun en 
nefis tütünleri yeUıtyor. Bunu 
Yalnız btz değil, Amerikadan, 
Avuıturyadan gelen alıcılar 
da takdir ediyor ve beleni· 
Jorlar. 

lyı ama daha ileri götür· 
rnek ve daha çoğaltmak li· 
zırn geliyor. Bu günkü tütün 
durumu Bursa için o kadar 
aıığlı bir fey değildir. Hatta 

Gıtelik ve zaman zaman ü

~etmenler bundan tikiytt bi
ke etmektedirlar. Buna mu-

abU; Uitün alıcıları bıı ıta 
Amerikan Geri Tabako sos. 
Jeteıt olmak iizere Bursa Ul· 
Ulnlerlne çok rafbet etmekte 

:• tütünlerlmizl değerinden 
•ha Gıtün bir flatla almak· 

tadırlar H · atta geçen yıl ıeh. 
rlınize 1 b dt ıe en u ıoıyetenin 

rektarü Miıter GerJ; baru. 
dan 1 k ayrı ır en memurlarına tu direktifi vermek ıuretile 
• unu Pek iyi izah etmftli : 

- T6tunc6lerl daima mem-
nun edı ' B ded· n. " u Amerikalının 

d 
1
111 çok doğrudur. Memnun 

e 1 en bir Gretınen her za· 
:•n ° Grünü daha iyi yetiı· 
b ' 1

111 ek için kendinde bir hız 
u ur 

_ •e ayrıca kendiıinl 
-e11anun d 
1, 1 

e en ıoıyeteye kar. 
llır.Çten bir te•gl ile bağla. 

IÖ Bu hal ıeçen yıl bize 
•• •ıer11aııur kı : Fazla flat 

'lllelc ı1, 1.,_ ıureule Gretmenl bu 
--w•llc eden ıoı7ete bu yıl 

Adua bir kaç defa Habeşlerin ve Italyanlann 
eline geçti nihayet dün 10,5 ta gene sukut etti. 

150 bin kişilik bir Habeş ordusu Aduaya doğru ilerliyor. 

Adisababa 7 (A.A) İtalya 
Habeı muharebesi bugün A · 
dua etrafında çarpıımalara 

inhisar eylemiş ve güneyin 
Ogaden bölgesinde harekat 

çeteler ve uçak hareketinden 
ibaret kalmııtır. Dün bir kaç 

defa elden ele geç~n ve ak· 
ıam İtalyanl~rın elinde kalan 
Adua etrafında bu sabah ye-

niden çetin bir çarpıınıa baş

lamıştır. Bir habere göre de 

bir kııım Habeş kuvvetleri 

Aduanın batı kuzayından 

İtalya hatlarını geçerek Erit

reyi istila için ilerlemeğe 

baılamııtır. 150 bin kişilik 

bir Ha.beı kuvveti de Adua 

bölgesine gelmektedir. 

Erazi vaziyeti 
Habeşlere müsait 

Adisababa 7(A. A.) Royter aytarnndarı;erazin!n ltalyan kıt· 
atını fevkalade müıkül vaziyetlere sokmakta ve una mukabil 
Habeılere korunmak hususund~ bütün ımkanli!.rı ' m kted'r. 

Habeş ordusu yürüyor 
r 

1stanbul 7 (Telefonla gece saat 2,5 da)- Sıraya gelen ıon 
telgrflara göre 150 bin kitllik bir Habeı ordusu Aduaya doğru 
ilerlemekte:iir. Dün saat 10,5 da. İtalyanlaran eline g~çenAdu. 
anı önünde yenibarplerin cereyanetmeslne intizar olunmaktadır · 

Hala mütecavizi tarif 
etmeye çalışıyorlar 

Cenevre 7 (A. A.) - Bugün toplanan on üçler komitesinin 
mütecaviz tayin eden raporunu değiıtirmeclen kabul elmlttir. 
Bu rapor İtalyan hükumetinin ulusla r sosyetesi idntakosunun 
12 nci maddesine göre alm:o olduğu taahhütler hilafına mu 
hasamatı açhğt netices!ne varm ıf.ır . Konsey oıı üçlerin rapo -
runu tetkik içtn toplanmıın. da bu husustaki kuarını yarın 
vermek için kısa devam eden bir müzakereden sonra dağıl. 
nıtftır. • 

Kamutayın dünkü toplantısı 
Ankara 7 (A. A.)- Nuri Conkerin baıkanlığında bugün 

yapılan kamutay toplantısında tarım kredi kooperatifleri ku
rulması hakkındaki kanunun görüıülmesine devam edilmiı ve 
encümene verilen bir maddesi müateına olmak üzere bütün 
diğer maddeleı l kabul edi1 miıtir. Gene bu tcplantıda bütçe 
encümeninin talebi üzerine kamutay gündesinde buluuan finans 
bakanlığı tetkilat ve vazifelerine ait kanun lıiyihaş gPri veril
miıtir. Kamutay çarıamba günü toplanacaktır. ----·--· .... __________ _ 
aynı Gretmeni hem kendisine 

bağlamıı hem de iyi tütün 

yelittlrmeye alııtırmı~tır. Son 

yıllarda inhisar ;daremizin de 

aynı usuli güttüğünü görüyor 

ve bundan çok seviniyoruz. 

Dileriz ki: bütün diğer tü 

tün alıcılarımız da aynı yofo 

gütsünler ve üiretmenlerl 

memnun etsinler. 

MUSA ATAŞ 

-

20 ilktesriıı 
6 

Pazar genel 1 
nufus say.mı 

Sıyım günü, sayını iti. 
nin bittfği ı:an edilinceye 

/ kadar çocuklarınızı soka
ğa bırakmayınız. 
Küçük çocukların ıoka 

ğa çıkmalarından ana ve 
babaları mes'ul tutulacak 
tar. 

• 
Italyanlar haksız .. 
Uluslar sosyetesinin dünkii. 
toplantısında verilen karar 

İstanbul 7 (felefonla özel aytarımızdan ıaat 2 de) - Buraya 
gelen en son haberlere göre bugün Cene9rede toplaoan uluı

lar komiteainin raporunu tasvip ettiğini ve ltalyanın 16 ncı 
maddeyi ihlal ettiğini kabul etmittlr. Soıyete evveli. altılar 
komitesinin raporunu okumuı ve ltalyanın bu maddeJl lhlll 
etmesi üzerinde cereyan eden müzakerat neticesinde konteJde 
bulunan İtalyan delıc:ıl kendi emniyetlerinin muhafazası na· 
mına hareket ettiklerini beyan etmit buna mukabil Habe1 
delıeıl de ltalyanlarm memleketlerine ıaldırd&klaraat ve reı
men harbe baıladıklarını bildirmitUr. Uluslar ıoıyeteıl kon1eJ1 
hal yanların bu hareketini be k•ı~ bulmuı ve ltalyanların mite 
cav1z va:ıiyetle oldulclarım kabul etmfıtlr. 

Şiddetli çarpışmalar ... 
İstanbul 7 (Ôzel aytarımızdan gece saat 3 de Telefonla.

Adua önlerine hareket eden yüz elli bin kltilik Habet orduıu 
İtalyan kuvetlerlle temas etmif tiddetll bir harbe girtımittlr. 

Altıncı Tıp ku
rultayı açıldı. 
Ankara 7 (AA) Altancı 

t•P kurultayı bugün on birde 

b. f 1lakan ismet İnönü'nün bir 

söylevile açılmıştır. Kurultay 

çalıımasına başlamııtır. Al 
t ncı hp kurultayı bir kaç 

gün sürecek olan bu çalııma· 

ıında muhtelif konular üze• 

rinde konuıacakhr. Kurultayı açan lımet la~aa __________ .................................. ..... 
Moıı blana çıkan 

ilk türkgenci 

MonbJana çıkarken Cumudiyeler üzerinde 
yürüyorduk .• 

Anlatan : Nihat Saydam Nakleden 1 Muıa Atıf 
BU HEYECANLI TEFRIKAMIZI 3 NCO SAHiFEDE 

OK.UYUNUZ. 



Sahife 2 
o & -

iskenderiye limanında 
alınan tedbirler .. 

Royter ajanıının bildirdiği· 
ne göre, Habetiıtanda harbin 
batlamıı olduğu haberi gelir 
gelmez lıkenderiye zabıtası, 
perıembe günü hemen bun
dan haberdar edilmlı ve teh· 
rin en önemli noktaları polis 
tarafından tutulmuıtur. 

Bir hafta önce temizlen
mek üzere alınan halyan ne
ferlerine ait tabancalar ken
dilerine iade edllmemlıtJr. 

Habeş imparatoru 
ne diyor? 

Adtaababadan bildtrildtil· 
ne göre: Habeı imparatoru 
bir ıöylevinde demitlir ki: 

" - Topraklarımızı sonuna 
kadar mndafaa edeceğiz " 

Adisababada heyecan 
Adiıababadan bildirildiği· 

ne göre ltalyanların ilerleme· 
ıi haberi büyilk bir hızla ya. 
yılmıı ve halk ara11nda tid· 
detli bir heyecan uyandırmıt· 
tir. 

1,000,000 Habeş 
seferber 

Adieababadan hildirildiii· 

Yugoslavyanın 
ısmarladığı uçaklar 

Yugoala vya hükumeti ta· 
rafından İngiltereye önemli 
mikdardıı uçak siparişinin 
verilmiı olması İngiliz basınını 
çok hognud bırakmııhr, çünkü 
Yugoslavya tlmdiye kadar 
uçak ihtiyacım yalnız f ransız 
fabrikalarından temin ediyor· 
du. Gazeteler, bu slpariıten 
sonra ingllJz uçaklarının daha 
ucuza mal olduğunun Belgrad 
ta anlaıılacağını yazmakta, 
ve Yugoslavya da yeni yapıla
cak olan Ha vker ıistemt uçak 
lara aid molörlerin bundan 
böyle hep İngiltereden alına· 
cafını bildirmektedirler. 

Vunanistanda 
Tütün ürünü 

La Bulgari 1!8Zeteıin( göre 
Yunanlstanm bu seneki tütün 
ürünü 50 milyon kilo gramdır. 
Türkiyenin 46 ve Bulgarista
nın 14 milyon kilogramla Bal. 
kan yaram adasının ürünü J 1 O 
milyon kilogramı bulmaktadır 
Bundan baıka geçen seneden 
arta kalmıt ıtok mikdar t da 
ayni gazeteye göre 88 milyon 
kilodur. 

ne 1ıre .reneı seferberhk bır H b · t 'd 
milyon yüz bin kiıiyi silah a eşıs ana gı en 
altına almııtar. Kuzey ordu- gazt teciler 
ıanun kamutanı Raa Kaua'dır Saturnia gemısi Musa ova 
kararılhı gondavda bulun· limamna gitmtıtir, içinde İtal 
maktadır. 250 bJn aıker ve yan kralının yeğeni ile 4360 
iki eene ıürecek bir harbe ıubay "Ye at1ker ve aynı za .• 
Jetlıec-sk erzakı vardır. manda bir çok aazetecl vaı-

Asll çarpışmalar dır. Bu gazetecilerden dördü 
Fransız, biri Alman, biri de 

nerede Olacak ? Norveçlidlr. 
Londra (A. A.)- Deyli 1 OO c.00 k. Tk 

telgraf ıazetesi aytarıoın A· ,u fŞI f 
dıaababadan; bıldirdıtıne göre Habeş ordusu 
Habeı hükamet adamlarınd~n Adiı.tba.badan bildirildiği-
birlıl, Hab91tıtanın iyice ince- ne göre Adiıababııda sü ha.· 
lemlt bir pllna göre, Akıum kam Ras Sulo 100 bin kf~i-
Adaa hattını midafaaya de. ltk bir ordunun kumandasını 
vam etmiyeceilol söylemittlr. deruhte etmek üıere Aokobe-
Aııl ve keein çarpııma çok re gitmiıttr. 
daha aQDeyde olacaktır. Bizzat imparator kararga· 

Glaey cepheılnde, Ogaden hını tesiı ederek harekah ida 
lllDde italyanların genel bir re etmek iıtiyor. İmparator 
llerl91l1t imkin11zdır. Çiinkil ve imparatoriçe ıehri dolaıa· 
b6t6D topraklar, yaimurlar- rak halkı müdafaa tcrUbah 
dan dolayı baıtan •t•i• ıılak almağa davet etmekledfrlu. 

IIakkın Sesi 
SE! 2L 
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Şehrin su durumu 
120 gün yağmur 
yağmadı ••• 

Urayımızm su uzmanı Sup 

hiden öğrendiğimize göte hu 
yıl ıehrimizc devamlı olarak 
120 gün yağmur yağmamışhr. 
Bu hiil çok uzun yıllardan 

beri Bunada ilk defa görül. 
mü§ bir hadisedir . Bu yüzden 
Bursa bu yıl büyük bir su 
&1kınhsı ve darlığı geçirmiştir. 
Hatta mimar Sınanm yaptır· 

dığı sandık pınarı suyu dört 
yüz ıenedeobcri aktığı halde 
bu yıl hüküm ıüren kurak
lıktan dolayı ilk defa kuru· 
muıtur. Son yağan yağmualar 
ıehrimizdeki ıu sıkıntısını gi· 
dermit ve eski )"eni su depo
larının hepsi dolmuıtur. Bun· 
dan sonra ıehlrde ıuların nö
betle verilmesine artık mahal 
kalmrımııtır . 

ingiJiz k uvvetf eri 
Akdenizde 

Londralardan alınan ha· 
berlere göre lngilizler Akde· 
nizdekı kuvvetlerini hissedi· 
lecek derece artırmaktadırlar. 
Uzakıarktald Jogiliz denizaltı 
gemileri acele Akdentze git· 
mek üzf're emir almıılardır. 
Şimdiye kadar Akdenizin 
muhtelif taraflarına 1300 İo· 
giiiz uç ğı gönderildiği, isken· 
deriye Huıe.rıına da kuvvetli 
bir fılo tahıit edıldfil haber 
verilmektedir. 

Londrada itafya 
aleyhinde gösteriler 

Dün Londrada İtalyan el
çil; ğt önünrle birçok göderi· 
ler y&pılmı§lır. Göıterilere 

lttirak edenler Süvcyt kanala 
mn kapatılmasım ve İta)yaya 
lcarşı zecı i tedbirlerin tatbi
kına i!tememiılerdir. 

• •• 
bazı noktalar hava hücumla
rına kuıı müdafaa toplarile 
muhafaza altın& alınm111ardır. 

Balo Boluda zelzele 
Şaı kulüp menfaatine önü 

müz leki cumartesi günü ak
~amı Urny (Belediye ) salon. 
larında verilecek olan Balo 
için hazırlı!dar devam etmek
tedir. Balo biletleri Tayyare 
cemiyeti Esursa ıubesinde 
tılmaktadır . 

sa-

Birbirlerini 
Yaralamışlar .•• 

Yeni mahalleden Mehmet 
oğlu Rıza ile Abdullah oğ\u 

Enver kavga ederek b:çakln
rıle birbirlerini yara 1· mıtlar. 

dır. Her ikilide yakalanmıı
lardır. 

Bir Amele düşerek 
yaralandı 

Zafer meydanında yapıl. 

makta olan hfaiye blnasında 
çalıgan ameleden Muıtaf a oğlu 
Naim bir kaza neticui düıe

rek yaralanmıohr. Naim has· 
tahaneye kaldmlmıgtır. 

Üzerinde bıçak 
bulunmuş ••• • 

Kara ağaç mahalJesinden 
Salahattlnin üzerinde zabıtaca 
bıçak bulunmuı ve bıçağı 
alınarak haklunda kanuni mu 
amele yapılmıştır. 

Sebat kulübünün 
Kongresi 

E•velkl aktam toplanan 
SebatkuliiLünün kongresinden 
sonra yeni f da re heye ti se· 
çimi yapılwı,tar. 

Baıkanlığa İpekişden Cavit 
ikincı başknnhga Abit, muha 
sebeciliğe tuhafiyeci Hüsamet. 
Un, veznedarlığa uncu Salim, 
umumi kaptanlığa İsmail se
çilmişlerdir. 

Tütün durumu •• 

Bo!u 6 (A.A) Boluda dün 
gece sabaha kartı oldukça 
tiddetli bir yer tepreomni 
olmuıtur. Zayiat yoktur. 

Bıçak çekmiş ••• 
Yıldmmdan Ömer oğlu 

Mehmet isminde biri !.uhoı 
bir halde hoca baaan mahal· 

lesinden lbrahim oğlu Meh. 

mede bıçak çektiğinden ya . 

kalanm.f ve hakkında taki· 
bata batlanmıttır . 

Sur iyede italya nlar 
lehine propaganda 

Berut'ta Akar havalisinde 
Habetiıtana gönderilmek üze· 

re ltalyan ajanılara taraf mdan 

4 bin ölcüz ıahn alınmııtı. 

Son verilen haberlere göre 
italyanlarm, bir taraftan Ha· 

betislana giderek orada İtalya 

heaabma çalıımak için halk 

arasında propaganda yapar

larken, timdi de Lübnan ve 

Suriye köylerinden 5 bin ka

tırla 10 bin deve almak ba · 

haneaiyle köylülar arasında 

İtalya lehine propaganda yap. 

makta oldukları haber veril
mektedir. 

Halbuki, memlekelio ulu
sal bir ıervetl olan katır Ye 

develerin İtalyanlar tarafından 
aatın alınması memleket fçln 
büyük bir zarar sayılmakta 

ve hükfımeUn buna mani ol
ması için önemli tedbirler 

alması istenmektedir. Çünkü 
bu giditle manda altındaki 

ülkelerde katır deve mevcudu 
azalacak ve kö)lünün en mü· 

bim nakliye ve it vasıtaları 

yok olacak demektir. 

Lübnan gazeteleri bu 

önemli mesele üzerinde uzun 

yazılar yazarak yüce komi· 

serliifn çabuk ite karaıma11yl6 

bu f tin önü alınmaaım fite· 
bir haldedir. Saray, istasyon ve diğu 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Diplomnfüır, arsıulusal du
rumu görüşmek üzere dün 
bir toplnntı yapmı§lardır. 

Bu yıl tillüo ürünü çok 
iyidir. Ahcalar yavaı yavat 
tütünler üzerinde inceleme 
yapmıya baılamışlardar. Her 
yıl şehrimizden tütün alan 
sosyelelerden Amerikan Geri 
tabako ve Ostro Türk memur 
larıdo. şehrimize gelmiolerdir. mektedirler. 

---11---
Ha1ar ba1ır, toz penbe bir 

renk.. sı,ab, ınr iki kaı .. 
Uzun •e ıürmell kirpikler •• 
Sini bir çene.. eonra, niha• 
yetılz uçurumlar kadar derin 
bir çift tahrirll ela ıöz .• Oh 
Nihal o gözlerde öyle derin 
bir cazibe var ki • • O gözlere 
bakılamı1or, derin bir uçurum 
gibi baı döndilrüyor, insanı 

ta derinliklerine çekmek, sil· 
rOklemek lıteyor .• 

ilk defa Nthal, ilk defa 
olarak o iri eli g6zler kar. 
ıııında titredim •. Ve göksüm· 
de btr ateıln birden bire alev 
leadtllal; ıonra b6t6n vucu
duma tatlı bir ihtlraıla yavaı 
J&Yaf 1a1ddılını duydum •• 

Benliğim bir an içinde eridf, 
yok oldu sanki.. Daha fazla 
bakamadım .. Bu gözlerde sey. 
rettiğfm uçurumun nihayetsiz 
derinliklerine yuvarlanmaktan 
korkuyordum •. Fakat; heyhat .• 

Elimi, onun ateı gibi ya. 
nan hummalı avucunun içfne 
bırakırken bütün vucudum 
tltreJordu. Yavaıça sıktı : 

-MOıerref oldum amuca, 
dedi; babamda dalma sizden 
ve Ner111indende her vakit 
ba hsederdJ. 

Oh Nıhal; bu ıeıteki mu
niı, cana yakm ahengi haya. 
tımın ıonuna kadar unuta. 
mam. .• Şiir gtbi ruha; hazin 
bir dere çafıltm gibi kalbe 

akan bu ses; insnnı derhal 
efıunlayor, büyüleyor .. 

Oturduk .. O, babıımın sordu
ğu bir sürü ıuale kısa keli
melerle cevap veriyor, ara 
sıra beni kendi ne bir az daha 

bağlayan nazarlarla çehremi 
okoayordu .. Ben bu nazarlar 
altında dalı} or, eriyor, ıuursuz 
fakat; derin bir arzuyla ona 
bir kat daha bağlanıyordum . 

İnsan o gözlere bakınca 
öyle derin bfr haz, öyle son
suz bir arzu duyuyor ki Nihal 
düıünüyordum; şimdiye kadar 

hiç bir erkeğe karıı doyma
dığım bu zaaf, hu temayül ne 
idi ? Bir an fçinde fradtml 
elimden alan bu tesir ne ola

bilirdi ?. Üzerimde bir büyü 
teıiri yap rak beni kendine 
bağlıyan bu çocuğun ela göz. 
lerinin yakan, kavuran, efsun 
layao teıirinden niçin kendimi 
kurtaramayorum ?. 

Dimağımda bir ıürü istif_ 
ham dolaııyordu. Hayalında 
sevmek nedir bılmeyen, aıkın 
pek yabancm olan ben; onu 
bulmak için bir çok gençle 
koıte ytpmı,, fakat hiç biri· 
sinde duymamıı olduğum bu 
tesiri ıimdi niçin duyuyordum?. 
Hem sonra ben aevebilirmly
dım? 

Kalbimi yokladım, kendi 
kendime sordum : 

- Acaba ~üzhet'i sevdim· 
mi? 

Bur.un cevabınl yine vahıl 
bir seuizHk içinde çarpan 
kalbim verdi : 

-Hayır !. 
O ht\lde ? . Bu tesir neydi ? 

Bu zaaf, bu ıuursuz arzu ne· 
ı den ileri geliyordu ? Gözlerim 

o ciddi \'e mağrur gözlerle 
karşılaıınca; nazarlarımı tu. 
tuıt uran, gö:derimi kavuran, 
kanımı aletleyen ıinirlerimi 

kamçılıyan bu kuvvet neydi?. 

Atk mıydı ? . Hayır !. ney 
di ?. Ktmbilfr.. Belki.. O 
halde, bende atk yok. ne 
vardı.. Peki ama, ben aıkı 
biliyormıydım ?. Onu hiç gör· 
müo ve tatmıt mıydım ki; bu 
kuvvetin atk veya ne ol
duğunu bileyim .• Saçma .• Ben 
de ne tahafıl"l değilmi Nihal?. 

Her halde bu aık olacak· 
ta •• Belki kalbe kadar islemi· 
yen bl r baılaaı•ç .• Veyahut 
sade kanımı' ıinirlertml tutuı. 
turan, ihtiraslı bir atk .• Kim· 
bilir .. İkinci vekil belki daha 
dofru .. 

O gece aab .ha kadar uyu 
yamadım.. Hayalimde hep 
onun cidJi ç~hreıl; hep kavu 
ran, yakaD, parçalayan bakim 
bakıtla.rı dolatıyordu. ilk defa 
olarak hayalime karaıan bu 
erkek hayalile saatlerce met· 
gul oldum, saatlerce o ela ıöz 
leri gözlerimde hapiı ederek 
hep onu düıOndiim •.• 

- Bitmedi -
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Tehlike cum d·yeya
rıklarına düşmekti. 

Anlatan : NİHAT SAYDAM 
Nakleden : MUSA ATAŞ 
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Nihayet baıımıza gelen 

bu emri vakia uymak zarure· 
tinde idik. Gece açıkta ka
lamazdık ya! .. 

Gerçi açık göz davranan
lar aıinnkta balak latifi gibi 
üst Cisle yerleımıılerdi. Geri 
kalan on onbeı kiti birbirine 
aıkıııp böylece geceyi geçir
mek mecburiyetinde k~ldılar. 
Fakat uyumak kabıl de~ildf. 
Çünkü: Küçücük kulübe gibi 
bır yerde Hasen (3000) met
re yükıekte bulunan bu yer
delct hava kesafetinin aılığı
na inzimam eden altmıı kiti· 
nin çıkardılı nefes buradaki 
havaya bilsbütüo sıkıntı ver
mitli. Gece yarısına doğru 
her kHte bir baı ağrısıdır, 
tutturdu. pençereleı i ve ka
pıyı açmak imkan haricinde 
ldı. Çünkü : Kapı veya pen
Çere dibinde geceleyecek 
olanlar buna razı değildiler, 
onlar da haklı idiler. Bir ara

lık bir kaç kf tinin istifra~ et
IDt-k istemui üzerine nihayet 
kapı açalabildı, bu hal bana
da oldukça dokundu. Tıpkı 
deniz tutmasına benzeyen bir 
bulantı içimi fenalaıtırıyor 
•e altımadığım bu yüksekliğin 
•erdlil 11kıntıya maruz kaldı· 
i•mız bu havasızlıkla fnzi
llıam edince içimi fenalaıtı. 
ran bu hale bilsbütün ııddet 
verıyordu. ilk defa olarak 
baıınıa gelen bu bale meğer 
değ tutması diyorlarmış. Sığ
Dakta yerleıtiiim köşeden 
kalkarak karanlakta kimtntn 
ltarnma kımf nin yüzüne ba
Sllra k soluğu kapıda aldım. 

Dtier arkadeılar gihi ben 
~e ıntdemto muhteviyatını 

lr h" yli bo,alttıktan sonra 
IDecalstz ve halıiz olarak ka
pının dıbinde uyumuı kalmtf 
ve sabahı burada karııla
rnııtnn. Güzel bir mehtaplı 
1
1 

ece idi. Cumudiyelerin çat-
ama11 1 k ve yuvar anmasının 
çı ardağı korkunç g- b· t .. 
1 um uru. 
er kulaklarımızda uğultular 
Yapıyordu, Gece yarısından 
sonra saat üç... Kafile komi
~eı imiz buradaki sıkıntıdan 

lurtulnıak için program ha
r el w ı ,,o a çıkıt emrini verdi. 
Bu sefer aeçeceilmtz 

evelkilerinden çok c' a 'ıa teh
likeli olduğu için üçer kişilik 
gruplarla iplere bağlanarak 

yola koyulduk. Bu mıntnkada 
en tehlikeli ıey, 200 - 300 
metre derinliğe kadar giden 
cumudiye yarıklarının içine 
düınıekti.. Yürürken, sonra
d<ln yağım karm hafıf bir 
tabaka halinde bu yarıkların 

üstünü gözden gizleyecelt şe· 
kılde kapama11 dü§me tehli
kesini arttırıyordu. Bu yarık. 
lardan birine yalnız baıına 

düıen doğcılardan birinin kur. 
tulmesına imkan yoktu. Bu
nun için kılağuzun geçtiği iz
den katiyen ayrılmamız bil
dirildi .. Tan yeri ağarıyordu. 
Dağ tutmasından çoğumuz ne 
akıam yemeğini ne de sabah 
kahve altısını yapabilmiştik. 

Bu ' sebeple kımseJe takat 
yoktu. Adımlar gayet seyrek 
atılıyor. ve birer sarhoı gibi 
sallana sallana yürüyorduk. 

Bu &rahk yürürken bir 
kaç kitinin yere yuvarlandı

ğım gördüm. İnsanın aklına 
dağcılıkta tehlike, korku glbl 
ıeyler hiç gelmiyordu. Fakat 
halıfzllkten yürüyememek ber· 
bat bir ıeydi. Arkadaş\nrdan 

birinin yere çökmesi üzerine 
bütün kafile duruyor. Biraz 
dinlendikten sonra tekrar yola 
devam cdıyordu. Bu arahk 
benim de bacaltlarımda takat 
kalmamıı olacak ki : Snnki; 
onlar benim değılmiı gıbi bir 
gayri tabıılik du:rdum ve 
kendimi karlar üstüne yuvar· 
lanmıı buldum. 

Sılkinlp tekrar kalkmak 
istedim. Fakat buna muvaffak 
olamam11llm. Ben yalnız bir 
arkadaıımla ipe bağlanmıı 

bulunuyor ve onun arkasında 
gidiyordum. Önde giden ar
kadaşım ip gerilip takılınca 
durdu. Geri dönerek yamma 
geldi. Bu tecrübeli alpinist 
arkıı daı vaziyethni anlamııtı. 
Hemen çantasmdnn bir muz 
çıkarıp bana verdı. Bu muıu 
nasıl aldı~ımı bilmiyorum. 
Al marnla yemem bir oldu. 

Yavnı yavaı kendim bir can 
lalık duymaya baıladım. He· 
men silkindim ve )ola deva· 
ma baıladım. (Ardı var) 

Devlet Demir yolları ve Limanları işletme umum 

İkinci . Müdürlüğünden 
ede k teşnn 935 ayı zarfında varıurla Mudanyayn vurut 
curnC: ~ıo~o ton maden kömürünün tahliye işi 18-10-935 
ı in . Qunu saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahiiinde 
lesi cı işletme komisyonu tarafından açık eksiltme He iha 
ruş ~apılacaktır. Beher ton kömürün tahliyesi için 70 ku
kuru uharnrnen bedel konulmuştur. İsteklilerin 52 lira 50 
aıacaşklnıuvakkat teminatı istasyon veznesine yatırarak 
kanu arı makbuz ile kanunun tayin etiiğ1 vesikaları ve 

nun 4 - - • · nuni 
01 

u~cu maddesı mucibince ışe girmeye m:.nii ka 
teahh~t !11adıgına dair beyannnme ile ya bizzat veyahut 
Yon r~i~u ... mektu~ıa eksiltnıe güdü saatın~~rn evveı Koh is 
liayda lıgine muracaatları Hlzımdır. Bu 1şe ait şartname 
let de'~&şada 1 inci işletmeA komisyonu ile Mudanya Dev. 
Verurn rrıkrt Yolları işletme Amirliğinden parasız olarak 

e edir. 8- 13 

Çıkmadığımız Üo "n telgraflara : ı~ 

lta1yanlar Advayı ve 
Adıgratı aldılar; 
Habeşliier de Valvayı 
aldılar .. 

Ankara 6 (A. A.) İtalya, 
Hnbrş muharebesi etrafında 

bu gün geç vakte kadar ge· 
len telgraflar şimal cephesin 
de Adua ve Adıgrahn İtal
yanlar tarafından ele geçiril· 
diğıni; cenubi şarkı cephesin
de ise ltalyanların Ge beguli
yi ele geçirm Ierine mukabil 
Habeşler de il.i taraf nrasın

daki anlaınıazlığa baılaneıç 
olan ve geçen ilk eylülden 
beri İtalyanların elinde bulun 
makta olan Volvalı g ri ııL 

mı~lordır. 

ltaJynn t.l\yyarel rl bugün 

de cephe er üz.erinde uçuşla. 

rına dcHım etmişler S 1 ote, 
Knsabaınnı bombntdıman et· 
miılerdfr. 

Habeş ordusundaki 
isveçH subaylar 

Adlsabab.ı 6 ( A. A. ) Ha. 
bet ordusunu isllih ~tmek için 
evelce ç ğıralmıı olan İsveçli 
subaylar hü 1ıi'ımetlerinin geri 
ç eırma emrine rağmen ilahe 
fistanda ktlmaya karar ver· . 
mitlerdir. 

İtalyan-Habeş işinde 
uluslar arası durumu 

Ankara 6 (A. A) İtalya, 
Habeı meselesinin uluslar ara 
ıı durumuna gelince: Bu me. 
sele etraf ıoda on üçler komi
tesi tarafından hazırlar an ra
poru tetkık için dün toplan
mıı olan konsey, muharebe
nf o baılamasında müsebbip 

olan tarafı teapit iç n altı ü
yeden mürekkep bir komite 
teıkil etmlıttr. K omıtc yarına 
kadar bu husustal i raporunu 
konı ye verecektir. Sosyete 
heyeti umumiyesi çarınmba 

günü içia toplantıya çağml

m ıtar. 

İngiliz askerleri 
is'kenderiyc {A. A.)- Bu· 

rada limanda bulunan İnglliz 
gemllerinm hep birlikte asker 
çıkarma yapmaları pazartesi 

günü için kararlaotmlmııhr. 

Amerika dururnu dik 
katle takip ediyor 
Vaşıngton (A A.) - B. 

Hul, liabeılstandaki durumun 
her devrcflinı dı~katle takfp 
elliğini \'C Amerikanın taraf
sızlığım devam ettirmek için 
her gerekli harekette glriı· 

meğe hazır bu unduğunu ga· 
zetectlere söylemlıtir. 

Nevyork (A. A ) - lıçi ön
deri B. Vilyam Grin 1 Ameri· 
kanın, tarafıızlıklan çıkmndan 

liabef anlaımazlığmda aracı 

rolünü yapmaıı ]azım ~idi· 

ğlni ileri sürmektedir. 
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Dil Köşesi o 
~~~ ..... ·--=-.>--.--..-.----------------------------------...ı •• 

Ulkı·ı nedir ? 
Kökü Türkçe olm n be. 

raber üç yıldanberi dıtimizde 

yer alan bu sözün (gayevide) 
knr~ılığı olarak kullanılmakta 
olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Ancak bu sözün öı:el ve 
oneml1 bir yönü vardır ki: 
İacelenecek olursa yaptığımız 
dt:vrimlerle tuttuAumuz yolun 
ne olduğu daha iyi anlaşılmıı 
olur. 

Ülkü : Bütün devrimleri 
içine alan ve bütün çalııma
ları lrncaklıyan anlamlı bir 
sözdür. Ülkü iki türlü tanım. 
lanabiltr (tarif edebilir) ... 1-
uluıca tanımı 2- Ferdçe ta· 
nımı (tarifı) ülkünün ulusal 
bakımından tammı ıudur-
her zaman, her yerde ve her 
i~de hem ulustan üstün yaıa· 
mak- fıte yapılan ve yapı
lacak olnn bütün devrimlerin 
verimleri bu sözlerde toplanır. 
Atılııımız bu sonuca bağlanır. 
"Ülkümüze son yoktur,, ıöz· 
lerl de bu bakımdan doj111uı
tur. Hülulmetin yönetim kol" 
ları ve ulusal kurumlar bu 
çok yüksek amacı bir düzüye 
göz önünde bulundururlarsa 
asırları yıllara sığdırmak her 
vakıt mümkündür. Kökleri 
dünya uluslarımn köklerinden 
daha derin ve aağlam olan 
Türk ulusu için yarın her 
ulustan üstün çıkmak güç 

deitldir. Yeter ki : Her yöne· 
tim adamının ve her kuru
mun yüreji yalnız ve yalnız 
bu amaç için çarpsın, bize 

büyük ülkümüzü gö~teren ve 

ülkü yollarımızı aydınlatan 

ulu önderimizin yüksek ruhu, 
ak uçla İsmet luönünun duy
ğuau yurdumuzun her köıe· 
sinde p .u lasın. Bu parlayıı 

büyük yarınımızın güneıini 

müjdeleyen bir sabah yıldızı
dır. Bu yıldızın ıııkları yüre
ğimizi aydmlattığı gün dün
yanın en mutlu adamları biz 
olacağız. Ben kısa görüıle 
rimle her vakıt her yerde bu 
ışıkları sezmeğe çalııır ve her 
sezitlmde derin I::tr mutluluk 

duyarım. Her yurt sever mut
luluğu kasalarda, apartıman· 

larda ve konförde değil, tarı· 
he ve soyaallığa (medeolye)te 
analık eden ulusumuzun var-

hğıyle ilgili düıüncelerde arar. 
Ülkü için and için bütün Türk 
gençliği de hiç lıkilimlz yok· 
tur ki bu kafada ve bu d6-
ıüncededlr. 

Ülkünün fertce tanımı (ta 
rlft ) dtt, ulusunu teşkil eden 
her ferdin diğer uluslar için· 
de öd~v \'e f ı bakımından 

lcend.ıs:nc dendeş ( muadil ) 
olan fertlerle kendisini ölçe· 
rek ond n üstün olmeğa ça
lı~ması dcmektır. Söz gelifl: 
bir Türk çıftçisi bir Alman 
çiftçlıile kend:aini ö1çtüğü va
kit aradaki farkı göriir ve bu 

farkı yok edip üstün çıkmaia 
çalıııua, bu çiftçi ü\kücüdür. 

Ayna ıekilde bir öğretmen, 
ifçi, mühendis, sanatkar, ban
kacı, gazeteci veya lıyar (me 
mur ) kendisini dalma dığer 

uluslor orasındaki dendeılerJ

le (muadillerlle) ölçer ve ns. 
tün olmağa çalııarleraa onlıır 
da ülkücü sayılırlar. lıte a11l 
bOyOk TOrk OlkGıO; bu iUkO-

(Ulus) un 
dil anketi 

Ankarada çıkan (Uluı) 
arkadaıımız bir dil anketi 
açmııtır. Bunu aynen bizde 
okurlarımıza blldlrfyoruz. 

Dil hakkında 
Etimolojik 

Bir anket 
1- Sabah, sabahleyin 
2- Öyle, öyleyin 
3 - ikindi, ikindiyin, ikfn. 

dileyin 
4- Akıam, akıamleyfn 
5- Yatsı, yat11ym, yahı

leyfn 
6- Gündüz, gündilz6n, 

gündüz leyin 
7 - Gict-, ılcel~yin. 
1) Yukardaki kelJmelerln 

İlk ve asıl kökleri ne· 
lerdlr? 

il) Bu kelimeler naaıl te
ıekkül etmiılerdir ? 

111) Bu kelimeleri teıkil 
etmek için köke ilave 
olunan ekler nelerdir 
ve eklerin her birinin 
mana fakları bakımın
dan rolleri ne olmuıtur. 

iV) Bu araıtırma netlee
ılnde : 
A - T\irk dllt köklert, 

Ye, 

8- Tnrk dili ekleri, 
ve, 

C- Türk sözlerinin 
teıekk6lü hakkın· 

da bir kalde çı• 
karmak m6mkün. 

müdür? 

Dil dava11nı kendi dava11 
bllmf ı olan Uluı, yukarıld 
ankstl açarak bilUln bilginleri 
cevap vermeie ve memleket· 
teki büt6n gazeteleri de ken· 
diılne yardıma çaimyor. 

Meaele, yukarda tıaret et
tliimlz aibf, dilimizdeki keli· 
melerin kökleri. ekleri ve 
teıekk6llerl hakkındaki aörilt
leri anlamak tar. 

Btlginlerden ricamız ce
vaplarını gazetemiz yazı itleri 
direktörlüğüne göndermeleri, 

Meılekdaılarımızdan rica· 
mız bu dlleilmizl büUln 
memlekete yapmalarıdır. 

cülerden doiar. 

Türk ulusunun Erglnliil 
ni yQrekten seven bütün ay• 
dınlarımız ( münevverlerimiz) 
ülkü sevgisini bütün yurtdaı
larımıza bu t~kilde aıılarlar• 
sa Atatürkün Türk uluıunda 

görmek lııtedlil ıonunç belire 
cek ve bu eııh adaman bO· 
yük ruhu aydınlanacak. 

• 
Yah Çlf tllk öfretmeni 

HiLMi AKTAN 

20 .LK 
lESRiN 

Genel oüfuı ıa1ım ıünüd6r. 

Dit Tabibi 

(~ip Rü~ü 
Bursa-Setbaşı 
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Karacadey Harası Merinos Yetiştirme Çıftliğinden: As. Sa. Al. Komisyonundan: 
Merinos Yetiştirme çiftliği ve l~lit ~ürü hayvanları için ( ~G!lO) ki lo 

mısır, (6839) kilo tuz. (:i 1 U66fi) kilo yulaf, ( n:~60H ) kilo a rpa, (83917) 
kilo susam küspesi, (6731) kilo bakla kırıntısı, (3?l74~l) kilo kepek ka
palı zarf ile eksiltmeye konmuştur. 

Sanıan 

Bursa garnizonu için ( 325,000 ) ~1udanya 
için ( 4-1-,000 ) ve Bandırma içinde 44,000 ) 
kilo saman saman satun alınacaktır. Tahmin 
edilen bedeJi Bursanın 6500 Mudanyanın 880 
Bandırnıanın 660 liradır. Şartnameler Satın Al· 
ma kon1s•yonundadır. Eksiltme 17- 10-93?> per 
şenbe günü saat 16 da fophanede Satın Alma 
Kon1siyonu binasında olacaktır. Eksiltme kapa· 
Jı zarf usu)iledir. l\1uvakkat teminat Bursanın 
487 lirn 50 kuruş Mudanyanın 66 Bandırmanın 
4.9 lira aO kuruştur. T~klif mektupfarı 17-t O 
93~ perşenhe günü saat 1 ?S şe kadar satın alma 
kon ıs;yon reisJiğineveriln1işolacaktır . .\, 8 ... 1~ t6 

İsteklilerin ( 1630) lira muvakkat temioatlarile birlikte eksiltme .gü
nü olan 14- Teşrini evvel -935 pazartesi günü saat onbeşte ~terınos 
Çiftliği müdürlüğüne ınüracaatları ıhin olunur. :~-5-8 9 

Buraa Tecim ve Endüstri 
Odasından 

1 )Oda akanndan bulunan eski ipek hanı arsasına ya
pılacak oda binası kapah zarfla elsiltmeğe konul
muştur. Keşif bedeli ( 14,383 ) Jıra ( 08 ) kuruştur. 

2 )Bu işe ait sartname ve evrak şunlardır. 
A- Eksiltme şartnamesi. 
8- Mukavele sureti 
C- Şeraiti umumiye 
D- Fenni şartname 
E- Keşif cedveli ve resim 

istenilen bu şartnamelerle evrakı Bursa Tecim ve En
diiıtri Odasına müracaatla görebılirler. 

3 )Eksiltme 4-10-935 tarihinden '?5-10-935 cuma 
güniine kadar olup 25-10-935 günü saat 15 de 
Bursa Tecim ve Endnstri odası eksiltme kamisyo. 
nunda ihale yapılacaktır. 

4 )Eksiltme kapalı yari usalile yapılacaktır. Eksiltmeye 
girebilmek için ( 1078 ) Ura ( 73 ) kuruş muvakkat 
teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermesi lizımdır. 

A- istekli mimar veya mühendis olmadığı takdirde 
müteahhitle beraber her suretle şeriki mes'uluolmak 
kere mesuhyetl fenniyeyi deruhde eyleyecek dip . 
lamlı mimar veya mühendis göstermesi 

8- Arttırma ve Eksiltme kanununun 3 üncü madde. 
alala (° A ve B ) fıkrasında yazılı vasıfları halu 
ise buna dair veıika 

Teklif mektupları yukarda ikinci maddede yazılı 
saattan bir saat evvehne kadar Bursa Tecim ve 
Endüstri odasının komisyonuna getirerek makbuz 
mukablllnd~ eksiltme komisyonu reisine verecektir. 

Posta ile göndertlecek mektupların nihayet 3 cü 
maddede yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış 
zarfıa iyice kapatılmış olmnsı JAzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 6-8 

As. Sa. Al. Komaiyonundan : 
Yulaf 

Bursa garnizonu için 100,000 kilo yulaf sa 
tın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 37J0 lira
dır. Şartnamesi satın alma komsiyonundadır. 
Eksiltme 18-t0-935 cuma günü saat 16 da 
Tophanede satın alma komsiyonu binasında o 
b~caktır. Eksiltme açık olarak yapılacaktır. Mu 
\rakkat teminat 281 lira 25 kuruştur. 4-8 12.16 

§ 
Un 

Bursa ikinci hukuk 
A1ahkeınesinclen : 

935- 1361 
Bursamn hacı Teyfettln 

mahallesinde Mehmet karı 'lı 

ve Tevfik anası Huriye ta
rafından açllan gaiplik da
vasınm icra kılınmakta olan 
muhakemesinde davacının 

oğlu Tevfik htırp umumide 
askere gidip 33 ı senesinde 
bir mektubu gelip ondan 
sonra hayat mumatı mechul 
kaldığı denlenin şahftıerin 
şehadeti ile sabit olduğun· 
dan knrıun medeninin 32 ci 
maddesi mucibince mezbur 
Mehmet oğlu Tevfiğin ha . 
yat mumatından haberdar 
olanların iJAn tarihinden iti. 
baren bir sene zarfında 
mahkemeye gelip bildlrme-
lerite karar verilmiş oldu· 
ğundan ber mucibi karar 
mezbur Tevfiğln hayat mu-
mahndan haberdar olanlarm 
mahkemeye gelld ihbar ey
lemeleri fçfn iUln tarihinden 
itibaren l ir sene müddetle 
llAmna ve muhakemenin 936 
senesi teşrini sani gayesine 
talikine karar verildiği ilAu 
olunur. 

§ 
935-955 

Davacı Bursa camikale 
mahallesf nde Hüseyin kızı 
Kadriye tarafmdan kocası 
Bursanın zından kapı ma
hallesinde Veli oğlu Seyit 
Ali aleyhine ikame eylediği 
boşanma davasın icra kılm 
makta olan mnhakemesinde 
davaıı Seyit Allye flAnen ve 
ilsakan davetiye tebllğ edil 
dlği halde gelmediğinden 
beş gün içinde hakkı itira
zını kullanmak üzere iJAnen 
ve Usakan gıyap kararı teb 

§ 
Kuru Ot 

Bursa garnizonu için ( 432,000) Mudanya için 
{ ~.\000 ) ve Bandırnıa için ( 24-000 ) kilo kuru 
ot satın alınacaktır. Tahmin ,edilen bedeli Bur
sanın 16~00 Mudanyanın 900 Bandırmanın 720 
liradır. Şartnameleri Bursa satın alma komis· 
yonunda<lır. Eksiltme ~ 1-10-935 plzartesi gü
nü saat 16 da bursada tophanede satın alma 
komsiyonu binasında olacaktır. Eksiltme kapa· 
h zarf usuliJedir. muvakkat teminat bursanın 
121 ?i lira mudanyanın H7 lira aO kuruş bandır -
n1anın &l i. liradır. Teklif mektupları 21 • t O 93 :; 
pazartesi ğünü saat 15 şe kadar satın alma ko
misyon reisliğine verilmiş olacaktır. 4-8· 12· 16 

§ 

Kovun Eti 
.t 

Bur3a garnizonu icin ( 50,000 ) kilo koyun 
eti satın ahnacaktır. ·rahmin edilen bedeli 17500 
liradır. Şartnamesi Sa. Al. Komisyonundadır· 
Eksiltme 25-10-93N cuma günü saat 16 da Bur· 
sada tophanede satıu alma komisyonu binasın
da olacktır. eksiltme kapalı zarf usuliledir. Mu
vakkat tt'minat 1312 Jira 50 kuruştur. eksiltm
eye iştirak edecekler ticaret odasında kayıtlı ol· 
duklarına dair vesika gö5termeleri )Azımdır. 
Teklif mektupları 25 - 10-935 Cumu saat 15 şe 
kadar SA.AL. komsiyon reislğine verilmiş ola-
caktır. 8-13-18-2:~ 

uoıne ve oıuhakemenın 11 Karacabev Harasından : 
- ıo-935 saat 10 na bıra· ._, 

kılmaMna karar verilnıfş ol Haranın t Tt ş ·ini sani 93a tarihinden 3 t 
duğundan ber mucibi karar 
beş gün içinde hakkı itira· Tc şr ini evvel 936 tarihine kadar bir senelik 
~ını kullanmaz ve tayin e manda ve karasığır sütleri kapalı zarf usulilye 
dilen günde gelmrz veya arttı rnıaya konulmuştur. isteklilerin 18 Teşrini 
tarafından bir vekil gönder 
mezseniz hakkınızdaki rou- evvel 9;35 tarihine müsadif cuma ğünü saat 1 ?i 
amelenin hukuk usul mah- te 600 lira ınuvakkat teminatlarile birlikte Ha-
kemeleri kanunun 405 ve .. d .. 1 "ğ.. .. ti ~ 8 11 ti 
408 el maddelerinde münde ra mu uru une muracaa arı. u- - _ 

rlç hükümler tatbik oluna· § 
cağı tebliğ makamına kaim Hara ihtiyacı için satın alınacak ( 40,000) 8 1 · · 242 000 M d · · o'mak üzere HAn olunur. 

ursa garn zonu ıçın u anya ıçın kilo yulaf açlk eksiltmeye konmuştur. lstek-
t 39,000 ve Bandırma için ~ 12,000 kilo un satın Karacabey harası lilerin teminatlarile birlikte 1 &. 'f cşrini evvel 
alınacaktır. Tahmin edilen bedeli Bursanın N.üdürlüğünden 935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 111 
27225 lira Mudany~nın 16637 lira ll? kuruş .• H~rada yapılacak de Hara müdürlüğüne müracaatları. 4·6·8· to 
Bandırmanın 233!0 lıradır. Şartnanıelerı Bursa ıkıncı tek tek memur 
Askeri satın alma Komsiyonundadır. Eksiltme evi için 3a0~ ~iJo yu. 1 . .§ .. 
22-10-935 salı günü saat t6 da bursada top- varlak demır ıle 400 Çeltık Satışı Tehırı 
hanede satın alma komsiyonu binasında olacak l t?rba çimento açık ek: Haranın bu sene mahsulü pc:ııbe, kara kılçık,ka· 
tır. Eksiltme kapalı zarf usuliledir. )luvakkat sıltmeye konnlmuştur. sımbeyazı kırmızı kılçık nev'ilerindenkapalı zarf 
teminat Bursanın 204 t lira 88 kuruş Mudanya- İsteklilerin ta Teşrini usuliyle satılığa çıkarıl:ın ( 120.000 ) kilo celtik 
Dl 1t7t lira 85 kuruş Bandırmanın 17 49 lira- evvel 935 tarihine mü. sat ışıl 4- Teş Evvcl - 93!) tarihine müsadif pazar 
dır. Teklif mektupları 2~- f 0-935 salı günü sa sadif salı günü saat 1 fi tesi günü saat 15şe uzatılmı,tır ·İsteklilerin iha· 
at 15 IJe kadar satın alma komsiyon reisliğine de Hara n1üdürlüğüne le gününde teminatlariyle birlikte Hara Müdiir· 
verilmiş olacaktır. t. - 8-12- 16 müracaatları, 4. 6 8·10 lügüne müracaatları ilAo olunur. 8-10 


