
---~ -
- - -- -- - - - - - -- - ------ ---- ~------ --:__-_---~--- - _---~-- --_-:::-...:---::::::---:-::_-----=- - - --· - -· ~ -- ~---

--
1 

Sahibi ve umumi Neşriyat mi'.dtirü 

DervişEdesen 
BaMldığı yer: Burııa [Bizim Matbaa} 

Tanesi 60 Para 
{İlanlardan mesuliyet kabul edilmez] 

27-9-935 Perşerr.be 
• ( HERGÜN ) Bursada çıkar, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü ·sene No.441 

Dil bayramı .. 
1 . ., Bu gün Atatürkün önder. 
ıgife kurulan ilk dil kurulta. 
)ımızın üçüncu" yıl d"" ·· ·· " 
haklı . onumunu 

k 
bır dil bayramı olarak 

utlula H b Yoruz. er başladığını 
aıaran ulusumuzun dil sava 

tındaki · . 
verımın ıonunçlarını 

g) ördükçe hızımız artıyor. Var 
ığını ruh b ' unu ya ancılardan, 

yabancı duygulardan arındı. 
ran Türk u'u d·1· t d • su ı ın arın ır-
mak · i ıç n açtığı savaş yolun· 
da durmad " " " an yuruyor. Her 
gun kenarda l.ö~ede kalan 
bir kaç y b __ 

:ı ancı sozun koğul-
duğunu gördükçe ·· ğ " -k b go sumuz 

a arıyor. 

Bir sıtma mikrobu gibi di 
llmtz· 1 •aran, bizi benltğimfz. 
den uuklaşhran yabancı söz. 
lerlo b .. b .. -.. us ulun yok olduğunu 
goreceğimiz güne yaklaşuken 
bu uvaşta bütün yurtdaşları· 
mızı çok kıakanç ve titiz gör· 
tnek istiyoruz. · 

" Atatürkün fimdiye kadar 
gosterdiği yolların birer utku 
yolu olduğuna inanan her 
r·· k b ur u ıavaşta dn kuşkusuz 
bir inançla çalııarak usanma· 
dan ve ı bıkmadan yürümeli l 
dir. Çu-nku-· dil - .. • ; yuregin ve 
dilegln aynasıdır. Dili Türk 
olaıayanın yüreğinde Türklük 
ateılnin yandığına inanama· 
Yız. Türk toprağında Türk 
bayraAı altında ya§ayan her 
YUrtdaş bilmelidir ki: ağzın
dan çıkan her yab

0

ancı sözle 
~ürk benliğini tolcatlamıı o-
ur. 

Verd•... t d.,.. ıgım z emeğe, göster· 
ı~ımiz sevgiye tokatla kar

tı ık verenler biraz düşlinür
lerae y t ki _ ap 1 arı saygısızlık ö-
nunde elb tt " J • T- e e yuz erı lnzarır. 

urk gençliği; bilerek benliği 
~e vurulan bu tokatlara da

a fazla dayanamaz. Türk 
eğeı:nenlı .. ı l g n n •onsuz yaşl\ma~ 
•ını hte l yen er yalnız yurdu-
~uzun içine değil yüreğimi · 
zın içine de gir.'lJelidirler. 

d ı . Her }urtdaş anlasm ki: 
i •mlzi bll l . . meyen er yüreği· 

mızı ani 1 
l 

ayamaz ar, yüıe ' imi· 
z ani · 

arnıyanlar bizimle yürü· 
;~~e~er. Biz böylelerini bir 
l arak teııyamayız on 
arı birer ö k ' 

Yold ı: arde§ ve öz 
ÇQn a!. olarnk görmek isteriz. 
dil k~. egemenlik ( istiklal ) 
d ' Yurek ve dilek birliğine 
ayanır Ald t -

hıiıe k · a ma gunleri geç. 
•ö .. arıınıııtır. Türk• özü 

2U bir l ' r 0 an adam demek-
ır. Baık .. 
bı ... · d a turlü düıünenler 

-.ı e"·l k 
olu 1 gı endilerinl aldatmıı 

r ar. 
Biz b il u ıavaıımızda dnha 

eri giderek Türkçe karıılığı 
'Varken b 
na 1 Ya ancı sözleri kulla. 

n arı d l 
arkad a ıuç u ıayarız. Bu 
lçı aılarımız ülkü için and 
aii~I .. Türk gençliği yanında 

~ u olam 1 hep· az ar. Buna göre 
ırnız b 

tenrn d u savaı yolunda ü. 
hıeli e en yorulmadan yürü

Yiz. 
lialk ı rnunıı ev erinin genel ( u-

•öı ) Yerlere aaaca~ı beı 
tak ve belgeli bir ödev oJa. 

•ayar "'ğ 
nırıı k ve o renlraek ina · 
tnlıd 1 tkı üç yıl sonra dili• 

e Yabancı ·· k -Dev soz almaz. 
11111 2 inci yüzde _ 

Dil 
•• e •• 

ç ne o• 

Atatü•k kurultay konuşmalarını din!erken 

İlk dil kurultayı üç yıl ön nü ve bayramıdır. 

ce bu güı:ı lstanbulda Dol Dil bayramı için 
mabahçe sarayında toplanmıı 

ve büyük Türk bilgini Samih 

Rıfatın bir söylevile açılan 

bu ilk dıl kurultayı 26 eylül-

den 5 birinci teşrine kadar 

sürmüştü. Birinci dil kurul· 

tayının bu çalışması büyük 

dil devrimimizin ba§langıcı

dır. Bu bakımdan 26 eylül 

gü\lü bizim için büyük Türk 

dilinin benliğine kavu~uş ve 

yabancı dillerden kurtuluı gü 

Şehirde yapılacak 

Tören 
Bu gün dıl bayramının Ü· 

çüncü yıldönümü olduğu için 

Ankn.ra ve diğer ş r birlerde 
yapılacak olan tören gibi ıeh

rlmiz de de Ualkevi tarafın

dnn bir tören ynpılacaktır. Bu 
tören Tayyare sinemasında 

olacak ve ayrıca Buısa fıliml 

ile diğer bir filim daha göı· 

teri!~cektir. _______ , _______ ............ 
M danya uçağına 
a k a • 

nı 

Dün Tar m okulu alaı1ında yapıldı. 
İlbayım z bir söylev verdi. 

İstonbu\dıı tecimerlik ya. 
pan Mudanyalı Hayri isminde 
hamiyetli bir zat Türk Hava 

kut ulu na 50,000 lira veritte 
bulunarak bu para ile alınan 
Mudanya tayyaresine Tarım 

okulu yanındakiuçak alanında 
ud konma töreni yapılmı;ltır. 

Törende İlbay Şefik Soyer 

Şarbay vekili Ahmet Ôber 
ve Hava Kurulu ba§kanı ile 

Mudanya İlçebayı, Salabattln 
hakim Mehmet Alt Derinöz 

ve Halk partisi ba~kanı ve 
parlt üyeleri hazır bulunmUf· 
lardır. 

Törenden önce İ lbayımız 
güzel bir söylev vcrmiı buna 
Yalı çiftlik öğretmeni Hılmi 
AktılD karşılık vermiştir. Hun 
dan ııanra uçağın kurdelasını 

lıbayımız kesmiş; törenden 
sonra çağırılılara ve halka 
pasta, bisküvi ikram edilmtı
tlr. Yeni Mudanya uçağı dün 
öğleden sonra ıehrimiı üze-

rinde bir kaç lur yaparak 
Mudanyaya gitmiş; orada da 
halka tilkran kağı tları at
mıftı,.. 

Say Hayri kimdir . 
Bay Hayri Mudanyalı dır. 

Yurduna candan bağlı bir ar
kada tır. Mudanyanın kurtu
luı şavaşındakt önemli rolfinü 
gelecek çağa canlandırmak 
için mütarekenin imzalandığı 

bu günkü parti binasının mü
ze olarak saklanması dü§ÜD· 

cesile etrafındaki binaları yı
kıp bu onurlu yapının muha· 
fazasını düıünmüş va 10,000 
lira vermek suretile bu f ıl 
yaptırmaya başlamıştır. Bay 
Hayri ayrıca köy çocukları 

i~in bir bina yapılmak üzere 
5000 l!ra; bu binaya alınacak 
eıva için de 1500 lira veritte 
bulunmuştur. Mudanya ura
yınfl 850 liralık bir radyo al
mış, ayrıca ilçenin elektrik 
işlerine de büyük yardımı 
dokunmu§tur. Bravo bu iyi 
kalblt Türk çocuJuna. 

SON TELGRAFLAR: 
e 

lngiliz donanması 
Yunanistana geliyor 

Atına 25 (A. A.)- lngilterenin Akdeniz filosuna menıup 4 
zırhlı, 2 u-;ak gemisi, 8 kravozör ve 46 torpttodan mürekkep 
filosunun bugün Yunanistana Navalin. Korfo ve Apostol liman. 
(arın.ı gelmesi beklenmektedir- Bu fil~ 25 birinci teşrlne kadar 
orada kalacaktır. Diğer taraftan bir İtalyan kurumuna da Kor
foya gelmek için izin istenmittlr. 

Yunanistanda askerlik müddeti 
Atina 25 (A. A )- Yunan deniz amlrallığı deniz askerlik 

hizmetinin 14 aydan 18 aya çıkarılmasını teklif etmiıtır. 

İtalyanlara göre 
Habeşistan taahhütlerini yerine 

Getirmemiştir . 
Cenevre ( 25 ) ( A.A ) Be§ler komiteainin Uluslar ıoıyeteıl 

konseyine bu gün verdiği raporda bir hüküm ve netice kayd 
edilmemektedir . Rapora bağlı üç mektuptan birinde İtalya de
leğeılnln komite batkamna söylediği düşünceler ıöylece hülaıa 

edilmektedir : 
Hl\beıistan soıyeleye girerken üzerine aldığı vecibeleri üye 

olarak kabul etmeıi için taahhütlerini yerine getirmemiıtir. 
Anlaımazlığın halli; Habeııstan etrafında bulunan bölgelerin 

Ha bet hl· a '<kümünden kurtarılmasına be ğlıdır. Anı ulusal kontrol 
bir hal sureti ohmaz . 

Sosyete baıkanı bunu halletmeye amaç vermez • 

Fransız gazetelerine göre 
muhasematın başlaması 

bekleniyor . 
Paris 25 ( A.A) Fransız gazetel"I bu vaziyet kar111ında 

konseyin nasıl bir durum alacağı etrafında faraziyeler yürüt
mektedirler . Bunlardan bazıları konseyin cezri tedbirler alın· 
masını isteyen teklifleri inceleyeceğini , bazılarıda toplantının 
sonraya atılıp muhasematın başlanmasını bekliyeceğlni tahmin 
ediyorlar . 

İngilizler kabul etmiyorlar ... 
Cenevre 25 ( A.A) logilizler yent konuşmalara Cenevreden 

başka btr yerde girişmeyi kabul etmiyorlar ... 

Hangi taraf harbe başlayacak ? 
Cenevre 25 ( A.A ) Habıiııtan; tecavüzi tedbirleri alıp alma· 

madığını görmek ve muhaıamcıta hangi tarafdan haılanacığı 
nı tubit etmek üzere Habeıistanın derhal hava yolu ile ve 
icap ederse masarifi Habeşistan tarafından ödenmek üzere anı 
ulusal bir komisyon gö,ıderilmeıini uluslar sosyetesinden lıte. 
miştir . 

.... 

lngiltere ile Fransa arasında 
tam bir anlaşma 

Londra 25 (A. A.)- Deyli telgraf gazeteıi uluslar soıyete• 
sinin prensiplerine kat'i sadakat hususunda İngiltere ile Franaa 
arasında tam bir anlaşm:ı elde edildi~ini ve yapılacak müıte
rek huek~tte aynı zam,ında Yugoslavya ve Çekoslavakyanın 
da tedbirlerine güveoildi~ini yazmaktadırlar. . 

lngiliz kabinesinin toplantısı 
Londra 25 (A. A )- Dün toplanan lngiliz kabinesinde 

logilterentn siyansıra ait hiç bir yeni karar verilmedığinl ve 
dıı bakanla Edenin Cencvrede İtalya - Habeş buhranı ile 
iJgıli o!arak yapılm•ı olan bütüıı i~terin taıvip edildiğini Royter 
bildirmektedir. 

italyada yeni sınıflar 
silah altına alınacak 

Roma 25 (A. A.) - İtalya kabinesi de dün toplanmıı ve 
bir takım ıüel ve yönetsel tedbirler almııtır. Bu tedbirler 
arasında ıimdiye kadar sUa h alta.na alınmamıı olan 1901-1924 
d:>ğumlular yeniden mu!lyeneye tabi tutulacak ve ıiyah göm
lekliler teşkilatı da ordu kadrosuna alınacaktır. 

İngilizlerin azmettikleri :tedbirler 
Ankara 25 (A. A.)- Cenevreden bildirildiğine göre İngiliz· 

ler icabeden tedbirlerin çok acele etmekılzin ve fakat pek de 
aeclkmekılzin uluslar ıoıyeteıince alınmaıına azmetmtılerdi_r, 
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Gezgin şehrinde 
kolaylıklar •• 

Mısırlı gazeteci Fatma 
Nimet Raşitle şehrimize gelen 
"Cumhuriyet" in Adlsaboba 
Ayları Zeki Adgabeyin arka· 
daıımız Musa Ataşın "Gezgin 
ıehrl,, baılıklı bir bat yazısı 
üzerine aldıgımız dikkate 
değer mektubunu koyuyoruz. 

*** 24 Eyliil tarihli ~ ve "Gez-
gin ıehri,, baılıklı Bay Musa 
Ataşın çok değerli yazısını 

büyük bir alaka ile okudum. 
Yeşil Bunanın yarını için 
uzman."'ı (mütehass11) bir 
doktor gibi en uf ak ve en 
ince taraflarını görerek teı bir 
eden yazılarına ilave edecek 
birıeyim~ olmamakla beraber 
Buna (ilbaylık ve urayının) 
bu itde yalnız bırakılması 
hususunun biraz insafsızlık 

olacağını dütünerek bu yazımı 
derin saygılarımla saygılı 

"Hakkın sesine,, sunuyorum: 
Dilekleri arasında şöförler, 

arabacılar, hamamcılar ve 
lokantacılara) ait endiıelerin· 
de memleket için çok haklı. 
dırlar. Memleketimizde kabili 
tatbik olamasa dahi ufak 
bir fikir verebilmek için gör
gülerime dayanarak Avrupa 
da oteller ve otelcilik ıekil 

ve idaresini anlatmak is iyo. 
rum. Avrupanın muhtelif 
{bilhassa gezgin) ıehirlerinde 
otelcilik bir nevi kooperatif 
ıeklini almııtır. Mesela : Pa · 
riste herhangi bir otelden 
(mahalle aralarındakller ha. 
riç) diğer bir sezon ıehrlne 
gitmek isterseniz müt teri için 
en büyük zahmet ve külfet 
otelden çıkıp gelen arabaya 
binmektir. Gideceğiniz ıehir
de ya otelin bir ıubesi veya 
anlaımıt olduğu bir otel mev 
cuttur ki; eıyalarımz yorulup 
üzülmenize hiç meydan veril
meden oraya gönderilir. Hatta 
fimendifer biletiniz dahi alınır. 

Aynı zamanda varış (mu· 
vasalat istasyonunda siı.i kar· 
ıılıyan özel (hu•usi) otel me· 
morları ve arabaları ile gene 
otele kadar hiç bir sorgu ve 
ıuale ve hiç bir zahmete 
katlanmadan ,varmıt olursu. 
nuz ... İıte bunlar aynile mem· 
leketimizde kabili tatbik ola• 
bilecek kolaylıklardandır. 

Mesela~: Yalova kaplıca· 

Krhıkiler. .. 

Okul çocuğu 
Ve tavla! 

İki okul çocuğu! Dokuz 
on yaşlarında iki çocuk tavla 
oymyor. Hem öyle hararetle 
oynıyorlar ki : Şaşmamak el· 
den gelmiyor. Gözlerimi dört 
açtım; uzun uzun onlara bak
tım, çocuklarda gözlerini dört 
açıp bütün dikkat ve ilgileri
ni tavlaya vermişler... Dur
madan oynıyorlardı ... 

Elinden kitap, kalem düş· 
memesi lazım gelen bu 
çocuklar ! 

Baktım, baktım da acın· 

dım. Böyle olursa tabiidır ki! 

Devletin aradığı randuman 
alanc\a görünmez.. Okul bu 
yolda ödevini yapıyorsa, baba 
ana yapmıyor demektir. Ana 
baba ödevini yapıyorsa okul 
yapamıyor Öyleyse ne yap. 
mala? 

Bu iki okul çocugunun 
eline kitap verilseydi; ellerin
de kitap olsaydı, dikkat ve 
alakaları da bütün sıcaklığıyle 
kitaba doğru uzansaydı tavla 
oynama zamanı içinde her 
halde daha çok fayda lana. 
caklardı. Bu çocuklara tavla 
deiil kitap gerektir. 

VEHBIYE IŞIK 
es: p 

lerına gelen herhangi bir ya· 
bancı orada evrakı müıbite. 

!erini otele geldiği günün ak. 
§amında otel müdiriyetine 
verip kayt ettirdıkten Sl)nra 
orada . olurutu müddetince 
kendisini ikinclbir defa rahat
sız edecek olmadığı gibi za
manla Bursaya gitmek arzu. 
ıunu gösterirse; Yalova kap
lıcalar direktörlüğüne baş 

vurması, yukarda yazdığım 

ıekilde kaplıcalar direktörlü
ğünün de Bursada anlaşmıı 

olduğu bir veya birkaç otel 
bulunmalı. Aynı zamanda 
her iki vehirdeki otel direk· 
törlükleri kendilerine gönde. 
rilen müşterilerin isim ve 

hüviyetlerini telefonla birbir· 
' lerlne bildirerek Y alovadan 

otellere ait hıısusi arabalarlle 
hem eşyalarını hem de ken· 
dilerir [nakledilecek olurlarsa 
ufak tefek, perakende mas· 
raflar görmek dolayısile ne 
üzüntüyü mucip olur nede 
gelen gezginler aldatılarak 

memleket hakkında fena inli • 

rR-ı---s U_K_U_T_·---,·-="l 
1 oman 1 A. Turgut 1 
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Çapkın çapkın gülme öyle 

Gel yanıma bir 
bana 

sözüm var 
sana 

Hem seversin hem üzersin hiç 
ln1af etmezsin. 

Eilenirsin gülersin. 
Daha on beıindeıio çapkın 
Benden başka birini sevme 

sakın 

Gel güzelim haydi üzme gel 
ya nama 

Kıyarsın sonra canım . • . • • 

. . . . . . . . .: . . . . . . . . 
· Nermin plak bitUkten son

ra çapkın bir tebessümle Nüz
hete bakarak ayağa kalktı. 

Baıına ıapkasını geyerken : 
Çailıyana gitmeyi tek. 

lif ediyorum.. Ne dersiniz? 
Giden yok mu?. Ha?. 

diye ııordu. 

Onun bu vakitsiz teklifi 
karşısında Vedia dudak büker 
ve kalbi titrerken, Haydar 
ıtddetle itiraz ediyor ve : 

- Tamam, diyordu; nlla· 
hm bu kavurucu oıcağmda 

çağlayana da gidilir ya.. Biz 
aklımızı peynir ekmekle yl
medlk a kızım.. Çağlayan da 
bu vakit ne var sanki •. 

Misafirler de Haydarın bu 
fikrine istirak ediyorlardı. 
Nermin hepsinin sözünü kesti: 

- Siz isterseniz gelmeyin 
biz Nüzhetle beraber gideriz. 

Sonra Nüzhete döndü ve; 

1 

Hakkın Sesi 
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" e mem eket duyumları :; 
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Posta idaremize 
Teşekkür ederiz 

Geçenlerde ejans telgraf
ları vaktinde Ankara telgraf
hanesine verildiği halde ora
dan çok geç çekiliyor diye 
yazmıı ve Posta Telgraf genel 
direktıirlüğünden bu işle kısaca 
ilgilenmesini dilemişdik. Sayın 
Genel direktörlük ve Bursa 
posta telgraf başmüdürlüğüyle 
merkez müdürlüğü el birliği ile 
hu dileğimizi göz önüne almış· 
lar ve ajans telgraflarını çok 
çabuk getirtmeye başlamışlar
dır . 

Öğrendiğimize göre : Bu a

jansların üst üste geç kaldığı 
iki gece zarfında Ankara teli 
bozuk olduğundan lstar.bula 
verildiği ve İstanbuldan bura· 
ya çekildiği anlaşılmıştır . 

Bu hususta posta idaremi
zin gösterdiği ilgiye çok teşek
kür ederiz . 

( Hakkın Sesi ) 

Parti genel sekreteri 
Ankara 25 (A.A) Cumhu· 

riyet Halk partisi genel sek· 
reteri Recep Peker bugün 
Anknraya gelmi§lir. 

istanbuldaki yeni 
Uçaklara ad kondu 

İstanbul 25 (A.A) İstan. 
bulda uçak alanında bugün 
Apturrahman Naci Demira
ğın Hava Kurumuna arma
ğan ettiği üç uçağın ad kon
ma töreni yapılmıştır. 

balarla ayrılırlar. Masrafları 
bu şekilde bir elden idare 
etmek imkan ve kolaylığı 

bulunur ki : İ§te o zaman ; 
çok iyi duşünmü§ olan mes· 
lektaıım Musa Ataşın çok 
derin ve haklı endi~elerlnin 

önüne geçilmiş; aynı zaman• 
da bu ufak sanat erbabile 
birer birer mücadele etmek 
imkansızlığı ortadan kalkmış 
olur. Gelecek yazımda otel İŞ· 

yarhı.rmınuraylartarahndan na 
sıl kontrol edilmesi lazım 
geldiğini yeşil IJurannın istik
ballle çok yakından alakadar 
olan (Hakkın sesin) e gene 
saygılarımla sunacağını. 

ZEKi ADGABEY 

Bana re(akat edersiniz 
değil mi Nüzhet?. 

Diye sordu, davetkar bir 
tebessümle cevap bekliyordu. 

Nüzhet bu davet karşısın. 
da §aşırmakla beraber son 
derece memnundu : 

Hay hay, de.dl; amucan 
müsade ederse •. 

Haydar komik bir tarzda 
omuzlarını kaldırmış : 

- Ben karışmam azizim, 
diyordu; kendi bilir .. Karı~· 
mıya gelmez . Zira onun de
diği dediktir .. Bılirlm .. Yalnız 
sana zahmet olacak.. Bu sı· 
cakta hı§an hı§an oralara ka
dar ç1kınak meseledir yani •. 
Seni de yoracak. 

Sonra Ncrmine dönerek : 
- Yahu dedi ; çocuğu 

geldiğine de, geleceğtne de 
pişman ettiriyorsun. Zavallıya 
iki haftadır rahııt verdiğin 

yok.. Kene gibi yapııtın ya· 

lfbayımız Karacabeyde 
llbayımız Şefik Soyer dün 

Karacabeye gitmiıtir. 

İlbayın bu Karacabey ge• 
:zisinin geçenlerde Karacabey 
ilçebayhgıyle urayı arasmda 
çıkan mesele için olduğu an. 
laşılmaktadır. 

Parti başkanı 
Orhanelide 

C. H. partisi il yönetim 
kurulu başkanı saylavımız 
Sadi Konuk dün sabah parti 
kurullarını gözden geçirmek 
için Orhaneliye gitmitt". 

Yani demiryollarımız 
Ankara 25 (A.A) Afyon

Antalya hattının Karakuyruk 
kısmı bitmiştir. 

Vu nan filosu gitti 
İstanbul 25 (A.A) Yunan 

Deniz Filosu dün lstanbuldan 
Yuoanistana dönmüıtür. 

iznikte parti kurağı 
İznikte bir parti kuragmın 

kurulmasına yardım için ilk 
teşrinin dördüncü gunü pel-
van gürevleri yapılacaktır. 

Arkeoloji kongresin
deki professörlerimiz 

İstanbul ~4 (Özel ayları· 
mızdan) - Leningrad arkeo· 
loji kongresıne giden tarih 
professörlerimiz ayın 27 sinde 
memleketimize döneceklerdir. 

Konya ovasında 
Su durumu 

Konya ovaımın su duru. 
munu tetkik edip susuzlukla 
savaı için İlbaylıkça getirile
cek su uzmanli\.rınm çalışma 
müddeti üç yıl olarak saptan-
mıvtır. ( Ekekon) dan 

Esnaf ve i 

Tüccarın! 
Derdi ve dileği 1 

Derdi veya dileği olan 1 

esnaf ve tüccarlar ım1z 
dertlerini veya dileklerini 1 

bize kısaca bildirirlerse ı' 
bu sütunda neşredeceğiz. 
ve dileklerine çare bul· 
mnk yollarını arayacağız. 

Adresin açık olması 
şarttır. 

kasına, ordan oraya sürüklü
yorsun .. Güya çocuk bava al. 
mıya, istirahat etmiye geldi .• 

Amucasının bu sözleri ü
zerine Nüzhet kekeleyerek: 

- Aman amuca estafu. 
ıullah .. Bilakis, dolayısile ben 
de gezmiı oluyorum.. Böyle 
ıeyler söylemeyin allah aı· 
kına .. 

Eiye rica ederken; Nermin 
hoppa bir tavırla Nüzhetin 
ateı yanan ellerini tutmuş. 

- H"ydi Nüzhet, diye 
yalvarıyordu; haydi, siz ba
bama bakmayınız .. O, bugün 
beni kızdırmak için çok çalı
ııyor a'ma, nafile.. Ne kadar 
uğraısa kızmıyacağım. ahlet
tim. 

Nüzhet kalktı, şapkasını 

giydi. 

Vedia mahzun fak at kıs
kanç nazarlarla onları takip 
ederken, Haydar arkaların· 

______ ... 
Habeşistanda 
Yağmur durumu 
Harbe elverişli değil.. 

Stampa gazetesine Adiaa· 
babadan bildirildiğine göre 
yağmur mevsimi daha geçme· 
miştir. Sağnak halinde yağan 
yağmurların arkası kesilme. 
miştir. Bu yağmurların 27 ey 
lüle kadar süreceği sanılıyor. 
Yağmurun arkası kesilmif bl· 
le olsa bataklık halini almıı 

olan memleketin yolları ıü el 
ta11tlara elverişli oluncaya ka 
dar daha bir ay beklemek 
lazımgelece ktir. 

İngiliz donanmasında 
yeni tip uçaklar 

İsviçre gazeteleri, İngiliz 
donanmasının yeni bir uçak 
denecinden bahsediyorlar. Bu 
uçak o ojlr denilen ve gemi 
giderken, bulunduğu yerden 
yükselmekte ve gene aynı ye 
re· dik olarak inmekte olan 
uçaktır. De anma kumandan· 
lığı butün gemilerde bu uçak 
lardan bir veye bir kaç tane 
bulundurulmasına karar ver
miotir. 

Dil Bayramı 
- Baımakaleden devam -

Bu uğurda partimizin yapa
cağı arasız gözcülük ve hal· 
kevlerinin göstereceği önem· 
lik bu işl kavramağa yeter. 

Türk genci! seni gözleyen 
aydın günlerin; dil utkusunu 
senden bekliyor, adımlarını 

bilerek attığın gibi sözlerini 
de düıünerek söyle. Şimdiye 
kadaryitirilen günlerin acıları· 
nı duyma ve bu savaıta da. 
ha duygulu yürü. inan ki: af 
tığın her yokuıun başında, 

kırdığın her engelin arkasın

da gizlenen ulusal kıvançlar• 

tattıkça dil sa vatının parlak 
utkusuna daha tez günde var· 
mıı olursun. 

Sevimlidir Türk dili, 
İnci gibi sözleri, 
Beğenmeyen bu dili, 
Ya abdaldır ya deli 
Konu§ma yaban dili 

H. AKTAN 

dan: 
Geç kalmayın ha ço• 

cuklar!. 

Diye bağırıyordu . 

* * * 
Çağlıyanın bol çakıllı, dar 

patikasına saptıkları vakit 
Nermin gülerek arkadan ge
len Nüzhele döndü, körpe ve 
berrak bir seste: 

- Ah, Nüzhet, dedi; size 
ne kadar teıekkür etsem yi· 
ne azdır. 

- Niçin Nermin;. 
-. Bu sıcakta bana refa• 

kat etmek lutfunda bulundu
ğunuzdan dttl'lyı .• 

- Estağfurullah Nermio; 
letekküre deyecek bir ıeY 

değil ki .. 
-- Hem sonra babamın 

da hakkı var.. Ôyleya sizi 
geldiğiniz gündenberi bir da· 
kika rahat bırakmadım. 

-Bltqıedı-



~EBi YAT KÖŞESİ : 

GÖ 
Bu ebedi gece içerisinde 

böyle hiç . d'' k . . ' gera onme sızın, 

d.~i~a Yeni sııhillere doğru 
suruklen;p gidecek miyiz? Bu, 
senelerin ummanında bir gün 
olsun demir atmak nasip ol. 
nuyacak mı? 

Ey göl, sene devrini he
nüz bitirdi. O, sevgilimin de 
tekrar görmesi icabeden senin 
bu sevimli, bu latif dalgala-
rının k b enarına, tr zamanlar 
~~un da oturduğunu gördü
gun bu taşın üzerine bak, ben 
yalnız geliyorum. 

Sen bu derin kayalarm 
altında gene böylece gürlü
yordun. Gene böylece girin
t'li k 1 çı ıntılı yanlarında kırı-
lıyordun. Rüzgar gene böyle
ce dalgalarının köpüklerini 
~nun ° tapılan ayaklarının 
uzerine atıyordu. 

Bir akşam, hatırlJyor mu
sun? Seasizce bir kayık ge
zintisi yapıyorduk. O ahenk
dar dalgalarının üzerine mev
zun bir tekilde düıen kürek. 
lertn hafif ıadaııından baıka 
ne ıemanın altmda ne de su 
üzerinde hiç bir ses işitilmi
yordu. 

Birdenbire o ana kadar 
Yer yüzünün İfitmediğl ahenkw 
dar sadalar büyülenmiş duran 
sahilde akaendaz oldular • 
Dalga dikkat kesildi. Ve be. 
Dltn için pek sevgili olan see 
ıu kelimeleri söyledi: 

" Ey zaman, uçuıunu dur
dur! Ve siz, ey mes'ut saat
lar, akıımızı kesin! Bırakm 
bizi günlerimizin en güzelle
ri · nın seriüzzeval olan hazla-
rından biraz tadalım. 

" Bu dünyada bir çok ba
htsızlar size yalvarıyor; akı
nız, onlar için akınız! Günle
rlle beraber onları yiyip biti
~n ,gaileleri de alıp götürün. 

es ut olanlarını unutunuz! 
" Fakat beyhude bir kaç 

Yazan : LAMAR1INE 
Çeviren : H. R. AKYÜREK 

luyor. Bu gece : " Daha ya• 
vaş ol. ,, diyorum. Ve fecir 
şimdi geceyi dağıtacak. 

" Yakıt kaybetmiyelim • 
Bu uçup giden geceden isti

fade edelim. Öyleyse sevelim, 
sevişelim. İnsanın limanı, za
manın da sahili vok! O akıp 
gidiyor ve biz geçiyoruz. 

Ey kıskanç zaman, aşkın 
bize bolbol saadet döktüğü 

ıu mest anlarmın da bizden 
f elaketl1 günler gibi aynı süı '
atle kaçmaları mümkün ol
mah mıdır? 

Ey! neden! hiç olmazsa 
onların izini tesbit edemiyo. 
ruz? Neden! ilelebet geçip gi
diyoruz? Neden her şey kaybo
luyor? Onları veren ve silen 
bu zaman bize bir daha iade 
etmiyecek mi? 

Edebiyat, adem, mazi, ey 

karanlık girdaplar, bel etti· 
ğiniz o günleri ne yapıyor. 
sun uz? Gıubettiğiniz bu ulvi 
istiğrakları bize tekrar iade 
edecekmisiniz? Söyleyin. 

Ey göl! ey dilsiz kayalar! 
mağaralar ! karanlık orman ! 
zamanın ilişemediği veya tek
rar gençleştirebildiği ey güzel 
tabiat, hiç olmazsa bu gece
nin hatırasını saklayın. 

Ey güzel göl, ister süku
nunda, ister fnhnalarında ol
sun, ister o gülümseyen ba
yırlarının manzarasmda ve 
bu siyah çamlaklarmda, ister 
sularının üzerine eğilen bu 
vahşi kayalarda, ister ürperip 
geçen su sabl\ rüzgaranda, 
gene sahillerinin tekrarladığı 

diğer sahillerinin velvelesinde, 
ister sathını yumuşak aydın. 

lıklarile parlatan gümüş alın· 
lı ayda olsun, 

İnleyen rüzgar, feryat 
eden saztar, senin o ıtırlı ha
vanın lıafif kokuları, işitilen 

görülen, teneffüs edilen her 
dakika d h i t · z a a s ıyorum . a· şey 11 onlar sevdi ,. desinler. 
nıan benden kaçıyor, kayho· ıı Meditations poetiques,, den ............ ..._ __ ...... ____________ _ 
Üniversiteli ge 
Anadolu gezisindeki 
İstanbul 24 ( Özel aytarı

~ızdan ) bir aydanberi Ana-

çlerin 
in ibaları 

olu d' geziye çıkmıı bulu· 
ilan üni 't ı· 
ı versı e ı gençlerimiz 
stanbula d.. d" l id on u er. Kafileyi 

1.~re eden ulusal talebe bir 
ıgı baıkanı Rüknüddinle gö. 
,~ Ui 

duı m, bana bu gezi etr.afın 
ak· d d 1 uygularım kısaca anlat-
ı Ve dedi ki : 

~ -Bundan altı yedi sene 
once Anadoludan lstanbula 
Relirk h 1 . 
k en atap ıehir er, vıran 

ö 1 
l 

Y er aımııtım. Ocağı yıkı· 
an k" 1 oy ünün tarlası ve dava-
rı alı 
b nan çobanın ağılı bom 
oıtu. Fakat bundan bir ay 

eve[ o 1 eez ye çıktığımız zaman 
ne k d d a ar eiitik manzaralar-

la karşılaştım? Yanan ve yı

kılan eski köyler ve şehirler 

şimdi birer mamure belde 
olmuı, bir karış bile boş bir 
tarla görmedim. 

Hasat zamanı olduğu için 
köylünün hemen hepsi har
manda idi. Köylerde küçük 
çocuklardan başka kimse yok 

tu. Her gittiğimiz yerde çok 
iyi karşılandık. Köylülerimiz 
bize ellerinden geldiği kadar 
ikram ettiler. Halkımızı ça

lı§ıyor gördükçe sevincimiz 
bir değil bin kat arth. Bu ge 
ziden çok iyi intibalarla dön. 
dük " 

Diş Tabibi 

[~ip Rüştü 

Hakkın Sesi 

Musikimiz •.. 
Herhangi bir endistüride 

tekamül ve tekniğinegemenli~i 
olmadıkça o endistüri iptida. 
ilikten kurtulamaz. Şimdiye 

kadar musikimiz iptidai bir 
yapıdan farl<sız temeller üs. 
tünde yürüyordu. 

Asriğ ve ileri bir endistüri 
yapısı için gene asriğ vasıta· 

lara muhtaç idik. Tedrici ve 
tabii ilerlemeden geri kalan 
v~ bugüne dünle karş1lık 

veren hcrşeyde olduğu gibi 
musikimizde devrime (inkıla· 

ba) muhtaç idi. Bugünün 
yüksek cumhuriyetçi durumu 
her zaman ve herşeyde olduğu 
gibi musikide de bize yüksek 
amacımızı göstererek ve bunu 
çok geniş blr şekilde düşüna· 

rek bir musiki devriminio 
gerek olduğunu memleketin 
her köşesine yayarak musiki 
seferberliğini ilan ettik .. 

Bugünün Türk musikisini 
asri ve fenni vasıtalar teşkil 
edecektir. Sonunç bakımından 
bugünün noksanı olan arsı 
ulusal bir Türk musikisi elde 
edilecektir. 

Batı memleketlerinin ileri 
bir dil halini almış musikınin 
grameri olan Solfejden sonra 
Armoni, Kontrpuvan, Füğ .. 

sonra Kompozisyon, Enter
mantasyon, Orkestrasyon ve 
nihayet sahne tekniği ilah ... 
dan mürekkep olan ilimlerle 
ulusal Türk musikimizi yuğu
rarak çok muhtaç oldugumuz 
bir musikıye kavuşacağız. 

Ancak bu bilgilerle yetişmiş 
olan sanatkarlarımız biı.e 

Türklüğün çok yüksek benli
liğini, ruhunu ve duygusunu 
ifadeye imkan bulacaklardır. 
Hiç kuşku yok ki : Bugün 
beklediğimiz endistüriyi bize 
verecek olan sanatkarlarımız 

henüz pek azdır. Ve gene 
hiç şüphe yok ki : Bu zümı e 
günden güne artarak nomal 
(tabii) ilerleyişte bulundukça 
bir garp musikisinden daha 
üstün bir Türk musikisini ya· 
ratacaktır. Bugünün gençliği 
dünden daha yüksek bir dile· 
me ve dinleme bilen cumhu
riyetçi if.eri bir gençliktir. Bu 
gençlik endistüride iterliyerek 
sanatkarlarımızın hıtab~deceği 

zümreyi genişleterek birgün 

tamamen ulusu kuealdıyacak· 
lir. Bu sonuncu doguracak 
ancalı: bugünün yetiştirmekte 

olduğu genç sanatkarlardır. 
Asrımız; ileri bir sosyete as-

rıdır. Dahi bir sanatkar ise 
verimli bir sosyetenin 
endistürinin mahsulüdür. 

ve 

Asrın orJjinalitesine ~ege

men olan tekniktir. Batının 
yükselmiş endistürisi hep bu 

tekniğe borçludur. Hcrşeyde 

olduğu gibi musikıde de çok 

çalıımaya, az zamanda çok 
yol almaya mecburuz. 

Yurdun her bucagında 
kurulan ve bugünün gençli-

ğini yetiştiren Halkevleri 
musiki topluluğunu temin 

edecek en kuvvetli kurağlar· 

dır. Beklediğimiz musikıyı 

doğuracak, ya~atacak ve iler· 
letecek olan da bu kurağlar
dır. NÜZHET TUNÇ 

s 

Sağlık köşesi ) 
1 Acı gerçekler 

~--~---~~~~----~ 

Sanmsağtn faydaları 
Sarmısak, çoğalması da

marlarımızı katılaştıran kris
taJleri eritir ve damar tansi• 
yonunu azaltır. Bundan dolayı 
arteryoskloroz ile ipetansiyo
nu olanlar sarmısak yemeli
dirler. Bundan başka, sarını· 

sak kalp adaleleri üzerine 
doğrudan doğruya yaptığı 

tenbih dolayısiyle kanın 

gidip gelmesini hızlandırıp 

ayarlar. Sarmısak, aym za· 
manda, kanı temizleyici bir 
maddedir. Bundan dolayı ka
dmlarm güçlükle üst görme- · 
lerinde, yaşları ilerlemif olan· 
larda, varis, basur memesi, 
romatizma gibi haıtalıklarda 

sarmısak yemek iyidir. Sar
mısakta bir takım kükürtlü 
esanslar bulundugundan bo
ğazlan ciğerleri ve nefeg bo
rularını temizler. Bu sebeple 
bronşit, tıknefeslik, amfizem 
ve hatta veremin bazı şekH· 

lerinde sarmısak yenmelidir. 

E vitamini ve kadınlar 
Hayvan üretimindeki fay

daaı bilinen ve buğday filiz
leriyle yağlanarak hazırlanan 
E vitaminin verdiği 65 kadın 
üzerindeki incelemelerinden 
aldığı sonuçlardan b~hseden 
Ontoryo üniversitesi profesörü 
doktor İri M. Vatson, çocuk 
düşürmüş olan veya düşür
mek üzere bulunan kad nlar
da bu vitaminin çok iyi etki. 
lerinl gördüğünü bildirmekte
dir. 

Romatizmanın sebebi 
Bernard Şleztnger, Gordon 

Stnyi ve S. Ruael Emi'ye gö-
re, ileri romatizma hastalı

gmdan ölmüı insanların göğüs 
ve ciğer "ifrazatın nın mikro
fotograf ileri, au çiçeğinde 

görülen tohumlara benzer 
tohumlar göstermiştir. 

HEKİMİNİZ ... 

ı Mon~lana 1 

1Çıkan ilk Tür~ 
,Gencinin ağzından 

neler dinledim .. 

' Yakında! 
Bu tefrikamıza başlıyoruz. 

Anlatan N. S. 
Nakleden: MU~A ATAŞ -

(Hakikatlar) 
Hep de acı şeylere doku

nuyorum.~ Fakat ne yapayım 
ki : Bunlara dokunmadıkça 

gerçekler meydana çıkmıyor. 
Tıpkı bir göreyin (tablonun, 
manzaranın) güzelliği; çirkin 
bir dekorun önünde daha çok 
kendini gösterdiği gibi .•.• 

*''* 
Çok sayıp sevdiğim bilglli 

ve yüksek bir zat geçenlerde 
bana; (kötü huylar) başhği 
altında yazdığım bir yazıyı. 
zevkle ve tekrar tekrar oku
dugundan ve genel : arlakımı
zı (ahlakımızı) ilgilendiren 
bu çeıit genel ideleri (fikirleri) 
çerçevesi içine alan, yazalara 
çok muhtaç oldugumuzdao 
bahsediyordu. Gerçekten] bu; 

böyledir. İyi düşünürsek bir 
sosyetenin en çok dayanacağı 
temel arlak (ahlak) olduguoa 
göre en çok bu konu (mevzu) 
üzerinde durmamız gerekiyor. 
Hem bu konu ile ilgilenmek 

herkeıı için bir sosyete ödevi 
bulunuyor. 

*** 
Bu baılangıçtan sonra acı 

bir gerçeğe geçiyorum. Dürüst 

temiz ve yalnız işinden gü· 
cünden baıka bir şey düşün ... 

miyen insanlara; bugünkü 
insanlık sosyetesinin "ne ko
kar ne bula§ır ! ,, diyip geç. 

diğin; hatta üstelik arkının"' 

dan dudak büktüğü ve hemen 
hiç demühimsemediği birinsan 

olmaya dolru gittiği görülü• 
yor. Halbuki bununtersi (akıi) 

olan insan sosyetede rağbet 
gören Mutlu (mesut) kimse 
olmaya doğru gidiyor. 

*"'* Tevekkeli değil ata sözleri 
çok doğru sözlerdir. Çünkü : 

Bunlar çok uzun deneçlerin 
(tecrübelerin) sonuncunda 

meydana çıkmış gerçeklerdir. 

(Doğru söyleyeni 
köyden koğarlar ! ) 

doku:ıı 

Gerçekten bu da böyledir. 

Doğru, dürüst çalışan inıan .. 

ların da işte bugünkü insan· 
lık sosyeteslnindeki nasipleri 
bu kadardır gibi görüniiyor, 

Bilmem ki : bütün insanlık 

sosyetesi nf n bugünkü ar itik 
anlayııı (telakkısi) bumudur? 

MUSA ATAŞ 

--İhmal ettiğimiz Zekalar!.. 
Bu çocuğu tnektebe vermeliyiz!.. 

Kötü yollarda işleyen; memlekete hizmet yerine kö
tülük yapan ıeytankarane zekalardan bahsedecek değiliz. 
Burada yarın için kendilerinden çok büyük iıler beklen• 
diği halde ihmal ettiğimiz mini mini zekalardan bahse
decel:ız. 

Her gün yemek yediğim Rifat lokantasının küçücük bir 
garsonu vardır. Gö~lcrinden zeka fııkıran bu temiz çocu• 
ğun yalmz bir anası vardır. İşte o kadar. Oo bir yaşın
da olan bu güzel ve zeki yavru- inamrmısınız - hala 
mektep jÜZÜ görmemiştir. Parasızlık yüzünden okuyama 
drğını söyleyen bu yavru, bu lokantada sönüp gitmekte· 

dir. 
Anası babası belirsiz çocukların bile sosyeteye yara-

1 yan birer uzuv olmak için yetiştirilmeye çahııldığı bir 

d · d b' ·ı t d k an böyle bir yavrunun evır e 1r anası e or a yer e 
· b k ı ı d u de"ildir. Çocuk esirge-mektepsız na ı ması as a ogru ts 

me kurumunun Kızılayın, Halkevinln, yoksullara yar-
dım cemiyetini~ memlekete yapacağı en büyük hizmet 
ve iyilik budur. 
· Kültür idaremizin; ilk tahsil mecburiyetini bu gibiler 
hakkında tatbik etmek için çareler araıtırmaunı diler 

ve bekleriz. 



Hnklnn S rsi 

KATAGRIP 

Bu günün en mükemmel baş, 
diş ağrıları ve nezle ilacıdır. 

·~. . ·.· . 

her evde bir (KAT AGRiP) 
bulunursa o evde nezleye, soğuk 
algınlığına karşı kuvvetli bir si
lah var demektir. 

Diğer bazı ilaçlar gibi mide
nizi bozmaz, kalbinizi yormaz. 

İnsana neşe ve sıhhat verir. 

Bursa tapusundan: Bursa aksam sanat okulu 
Bursanın sarıca sungur ' 

durağının köfeciler gireme Direktörlüğünden : 
cinde sağı mukaddema Vey Bur&a Akşam Sanat Okulu 30 - 9 - 935 pazartesi gür.Ü 
si zade şimdi Kamil ve Ha· derslere başhyacaktır. İsteklilerin kayı ti arını yaptırmak 
san solu mukaddema köfeci üzere okul direktörlüğüne başvurmaları· 
Ahmet şimdi Süleyman ve ---!"!!!!!!'!!~~~~'!"-"""~~~!!!!!!!'!~?29'!!!~'!'P.!"'""'!'!!"~!"!"!!!'!!!!!!"""''"'!!!222!»!!!!!!11 
hissedarları arkası han önü 
yol ile çevrili dükkan Ah
met oğlu hacı Alinin Eylül 
90 günlemeçti evkaf temes
sükü ile tasarrufunda iken 
ölmesile veresesine intikal 
ve tatışı talep edilmiş ve 
tapu kaydıda bulunamamış 

olduğundan tasarrufunun 
tahkiki için 7-10-935 gü
nüne müsadif pazartesi gü· 
nü mahalline memur gönde 
rileceğinden işbu dükkanda 
alakası bulunanlar var ise 
tarihi iUinından itibaren 10 
gün zarfında ellerindeki bel 
geler ile tapu idaresine ve 
yahut mahallinde bulunacak 
memura müracaat eyleme
leri lüzumu ilan olunu. 

Bursa Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

935/50 Avukat Hasan 
Bahri Eğe ile Bursa Evkaf 
idaresi beyinlerinc1e müş
terek olup kabili taksim 
olmadığından şuyuunun iza
lesi için satılaralc bedelinin 
hissedarlara hisseleri nis
petinde paylaştırılmasına 
10-9-9:iS ve 935/2035 sa. 
yılı ildmla karar verilen 
Bursada Simkeş namı di
ğer koza hanınm üst ka-

Bursa belediyesinden: 
Uraym Orhan anbarındaki !nermer taşları tuğla parça

ları ve benzin tenekeled. pazarlıkla ve peşin para il~ 
28 - 9 1 935 cumartesi günü saat ı O da yerinde satılacağı 
ve masraflar alıcıya ait olacağı duyurulur. 

tında hali hazır hudutları 

sağı hacı Mişon solu Davit 
Saban mağazaları arkası 
zeytin hanı arsase önü han 
avlusu ile mahdut tevsi 
intikalli ve 500 lira kıyme
ti muhaınmineJi bir kıta 
kArgir mağazanın zemin ve 
gediğinin tamamı tarihı 
Handan itibaren otuz gün 
müddetle açık artıroıaya 
çıkarıldığından taliplerin 
kıymeti muhamminesinin 
yüzde yedi buçuğu nispe · 
tiede pey akçelerile bera
ber Bursa Sulh hukuk mah
kemesine gelmeleri ve iha
le 30- 10 - 935 tarihine 
rastlayan çarşamba günü 
saat 15 de sursa Sulh hu
kuk odaemda yapılacağın
dan almak isteyenlerin o 
gün hazır bulunmaları ve 
şartname tttrihi ilandan iti
baren her kese açık bulun
drığu ve mezkur günde ar
tırma bedeli gayri menkıı· 
tün muhammen kıymetinin 

yüzde yetmiş beşini bul 

-·-
Muayenehane : 

Bizim Matbaa kıır-?ısı No. 30 

llQll•-

Hastalarını hergün kabul 

eder . Telefon 64 

' 

madığı takdirde son arth-
ran teahhüdü baki katmak 
üzere artırmanın onbeş gün 
daha temdit ile 15-11-955 
tarihine rastlayan cuma gü. 
nü ayni saatte gayri men
kulün en çok arttırana iha
lesi yapılacağı ve itirazı 
olanların yirmi gün içinde 
evrakı mürbite ile bildir
meleri aksi eurette sahş 
bedeli paylaşmasından ger i 1 
bırakılacağı ve belediyeye 
ait delliUlye rusumu ile 
ihale karar pulu ve tezke
ve ferağ harcı alıcıya ait 
olacağı il411 şlunur. 

En tesirli ve en kati ilactır. 
9 

iki taa~elik Jiııt1ıl<11·1 7 .5 
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Heı· cczaııecle lıultıııııı·. 

I 

Bir Kumbarası olan en mesut çocuk 

Türkiye İş Bankası 

Bizim Basılnevi 
Çabukluk 

Ucuzluk 

Karacabey Harası Direktörlüğünden: 
Haranın bu sene rnahsulu pcnb~, kara kılçık 

kasım beyazı kırmızı kılçık nevilerinden yüz 
yi rmi bin kilo çeltik k3.palı zarf usulıle arttırma 
ya konnıuştur. isteklilerin 4 teşrini evvel 985 
t a r ihine ınüsadif cuma günü saat 1 a de Hara 
di rektörlüğüne müracaatları ilan olunur. 4-4 


