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Ankara da 
gördiiklerim 

Yüzyıllardanberi susuzluk· 
tan kavrulan çorak bir Anka 
ra vardı. Artık tarih olan o 
eaki step Ankaranın göbeğin· 
den, Türk6n ve Cumurlyet 
TOrklyeıinln her ıeye gücü 
yeten kuvvetli eli ile yepyeni 

ve tap taze bir Ankara fır 

kırmııtır. Yakın yıllara ka
dar bir afaç gölgesinden bile 

mahrum bulunan çıplak ve 
yalçın Ankarada timdi or 
man denilecek kadar gölıe 
ıaçan yilz binlerce ağaç var. 

( Yeıtlllk ve Su ) bir bi
rinden ayrılmayan bu iki ıağ. 

lak kaynalını timdi Aokara

nın her taraf anda hem de 
bol bol görebilirsiniz. Hele 
çıbık barajı; Ankaranın en 
batla ıörülecek yerlerinden 

biridir. Türk mübendiıl, Türk 
köyl6sü ve Tirk lfçisinin ya

rattılı bu biyük eıer tehrin 
12 kılometre ötesinde küçük 
bir deniz meydana getirmif .• 
28 metre yGiuekliilnde yapı
lan beton duvar iki dağa yas 

lanmıı. Çubuk çayının sula
naı toplayan bu baraj 7 ki
lometre öteye kadar, Anka· 

rab1a botaz içini hiç aratmı· 
yacak çok ıüzel btr ıörey 

7aratmıı. Şımdl sağlı ıo.lu 
tepelerlae aiaçlar dikilen bu 

tirin Ankara denizinin kena
nncla tatil ıtınlerl binlerce 
Ankaralı 1erinliyor, yüzüyor 
Ye •ilık toplıyor. Şehrin iç
me IUJU da itte bu büyük 

barajın topladıiı ıularle1 ko
taralacaktır. 

Gezdlilmlz devlet Sitesi 
ile yüksek Zıraat ve İsmet 
ln6nü EnıtiUUeri, liankalar, 

Orman Çiftlifi, Y eniıehir, 
Çanka1a, Keçi Ören gibi 
7erler ayrı ayr1 hep; yeni 
Tlrkiyenln ileri ıidiıtni, itde 

balet ve inan, yapıda teknik 
arayan biyOk devrimini yü
zGnden okuyabllecettnt:ı. canlı 

örneklerdir. Çankaya yolunu 
•Ilı ıollu kuıatan modern 
eYler ve köıkler burasını bir 

Anupa tehrlnden hemen hiç 
ayrımıız bir hale ıokmuı. üı
Hlnden otomoblllnlztn yai ıi· 

bi kayıp ıtttiit aıf alt yollar; 
Ankaramn o eıki Ye meıhur 

tozundan bir damla bırakma
IDlf •• 

Keçiören 11rtlarını yılan. 

kavı kuıatarak bu adı taıı
Y•n)6ye ılden asfalt yol da bir 

baıka ıüzelllk içinde ... insan 
elinin yerden yem yeıil ağaç 
lar Pilıkilrtlüiü bu ıtrin köy, 
llpkı Kadık6y gibi lrlll uf ak-

lı zarif ve ıık köıklerle dol
IDUf.. Her Janından tertemiz 

bir hava esen bu bayındırlak 
e>rneıı insanın içini açıyor. 

Haııh yeni Ankara Ana. 

dolunun ortasından betonlaı· 
::• bir bayındırlık ve soysal. 
1.-~~ldeıi ıtbi büUln Acun& 
-aauaı alatertyor. 

MUSA ATAŞ 

Hava tehlikesini bilen 
üyeler gittikçe artıyor 

Yurdumuzun havalarını ko 
rumak için büyük baıbaka· 

nımızın verdiii bir i~aret 

Yurtdaıları yarııırcasına bu 
ulusal yükümün etrafına top
ladı. Şarımızda yapılan mi· 
tingden sonra 500 kiti ha va 
tehlikesini bilen üye ve yar
dımcı üye yazılmııtır. Bun
lardan yalnız 121 kişi 20, 30 
40 ve 50 lira vermek suretl
le üye yazılmııtır. Ayrıca 3, 
4 ve 5 lira teberruda bulu
nanlar da vardır . 

Miting ve 
büyüklerimiz 

Baı bakan General 
lımet İnönü Ankara 

Havadan korunmayı uluı-

ca karıılamak için bu gün 
Cumhuriyet alanında topla
nan on binlerce Bursalı sayın 
bat bakanlarının emirlerini 
en kısa zamanda ve deyamlı 
olarak yerine getirmek için 
ant içtiler. 

UluK yolunuzdft beraber· 
dir. Bağhlık ve el birlilikleri· 
ni yüce katmıza sunarım. 

Bursa ıarbayı C.H.P. Bursa 
Cemil Ôz ili Sadi Kunuk 
Bursa ıarbayı Cemil Ôz 
Sayın Bursalılaran Hava 

kurumuna gösterdikleri derin 
ilgilerini sevinç ve teıekkürle 
karıılar bu güzel ilginin ve· 
rimli ve devamla olmasını di· 
lerim. 

Baıvekil ismet İnönü ----------------
Partimizin Ankara gezintisi 

C. H. Partisi Bursa ili 
merkezi, il teıkili.tından faal 
ödev alanlarJa belediye bat

kanlarından mürekkep 230 
kıtllik bir kafileyi Ankaraya 

götürmüıtür. Partinin orga. 

nize ettıği bu seyahata daha 
pek çok kimJeler 1ttirak et-

im· 

1 doktor Sadi Konuk da An· 
karaya gitmiıttr. Kafile An. 
karada parti merkezini, yük. 
sek zıraat enstitülerini ve da
ha bir çok yerleri gezmiıtir. 

Parti merkezinde Recep Pe· 
ker kendilerile bir haıbuhal 

yapmııtır. 

Kız muallimin 
Sergisi 

Kız Muallim okulamızın 

ders yıla bitiriğinden okurla. 
rın bir yıl içinde ve resim, 
eli,leri, dikit ve coğrafya 

derslerinde yaptıkları bir çok 
güzel iıler okulun salonların

da açılan bir ıergide lef hir
edilmiıtir. Serginin açılma tö
reninde ilbayımız Fazh Gü
leçle kültür genel müfettiıle• 

rinden Besim ve diğer bir çok 
zevat bulunmuotur. 

Okulanın direktörü Cemal 
le elitleri öğretmeni davetli· 
lere izahat vermiılerdir. O

kurların itleri Arasında bil
hassa kumdan yapılmıı ka
bartma haritalar çok ıöze 

çarpmıı ve beğenllmitlir. 

Kız muallim 
Okulundan 
mezun olanlar 

Bu sene Kız Muallim oku 
lamızm ıon sınıfından 66 o
kur mezun olmuıtur. lıiaıle
rini yazıyoruz : Nigar, Nezi· 
he, Melihat, Vecihe, Nedi· 
me, iffet, Nebahat, Servet, 
Veliye, Nedime, Meıture, 

Şükriye, Neyire, Ntıir, Ş6k

rlye, f irdes, Fitnat, Mücella, 
Naciye, Selma, Sabahat, Se-

Atletizm 
müsabakaları 

Şehrimize ıelen Galata . 
saraylı atletlerle Acar ıpor
lular arasında cuma &(in6 
atletizm müıabakaları yapil
mıı: bu müıabakaların ekse. 
rlsinde Galatasarayblar bi
rinci gelmiıler bayrak yarııı· 
nı Buna takımı, 5000 metre 
koıuyu da Sunadan Ahmet 
kazanmııtır. 

Yağh güreşler 
Çocuk esirı~me kurumu 

ile Acar ıpor kulubün\io ter
tip ettiii yaih ıüreı baı pel• 
vanhiı müıabakaları önümilz· 
deki cumartesi ve pazar sün· 
leri Atatürk ıitadyomanda 
yapılacaktır. Bu güreılere 
namlı pel vanlar ittirak ede
ceklerdir. 

miha, Nahide, Muhliıe, Ha
tice, Sabiha, Cemile, Medi· 
ha, Meliha, fazıla, Makbule, 
Zihniye, Leman, f atma, Ne
zihe, Belkıs, Re'fet, Mihriver, 
Sabiha, Şükriye, Nebahat, 
Muazzez, Emtl, Enise, Niz· 
bet, Nezihe, Bedriye, feyzi· 
ye, Bahriye, Emine, Şehri• 

naz, Memduha, Hailde, Me
diha, Suat, Sadakat, Zehra, 
Muazzez, Cemile, Edtbe, Rem
ziye, Muhterem, Münevver, 
Meliha, Meaıduha, Türkln . 

mek iıteml1ler1e de buna 
kan bulunamamııtar. 

Ankaraya giden partili ar 
kadaılar Atatiirkle parti bab
çeıinde konuımak mutluluğu· 

na da kavuımuılardır. 

Bursa vilayeti hususi Muhasebe müdürlüğünden. 
Devrim ıtdiılne nasıl ve 

niçin katıldığımızı yakandan 

görmek için yapılan bu ge
zintıye teıkilit kademelerin· 
den ancak birer kl~i götürü
lebllmlıtir. Kafile ile parti 
il baıkaoı ve Bursa saylavı 

Atatürk kendilerini ayrı· 

ca Çankayadakl kötkün ü ıez 
meye de davet etmit ve par
tililer köıkü gezmiılerdir. 

Kafile dün sabah şehri

mize dönmüıtür. 

---------·------
Bursa Şarbaylığından: 

Mevkii Cinsi No: su Mikdarı Muhammeni 

Tatarlar cad. Ana 30- 31 50 m2 : 300 Lira 

" " 
28 - 29 65 m2; 390 ,, 

" " 2 54 m2: 324 ,, 

" " 33 38 mi!: 228 
" 

" " 25- 26 87 m2: 522 " 

1- Bursa Hususi idareıine ait 14 odayı ve bir büyük ıa
lon ile bir Gazinoyu ve iki banyo datreıini ve elektrik ve ıu 
ve telefon teılıatmı ve bütün mefruıat ve mobtlyeyi bayi 
Ulu dağ oteli açık arttırma ile ve üç sene müddetle kira1a 
verilecektir. 

2 - Otelin tahmin edilen kirası ıenevi 300 liradır. Arttır
maya girecekler muhammen bedelin üç ıeneliiı için yüzde 
7 ,50 hesabile 67 ,50 lira muvakkat teminat parasını Bursa lı 
bankasına yatıracaklardır. Muvakkat teminat olarak banka 
mektubu iıtikrazı dahili Ergani demir yolu ve hazine tahvll 
veya bonoları dahi kabul olunur. 

3- Otelin demirbaı eıya ve Mobilya11 arttırma kaime Ye 
ıartnameslne llitlk cetvelde ıöıterilmlıtlr. Umumi ve Huıuai 
ıartname daimi enc6men kaleminde olup arttırmaya tıUrak 
edecekler mezkur ıartnameyi tetkik ve mütalaa ederler. 

4- Otelin ihalesi 13-7-1935 günlemecine raıt ıelen cu
ma hünü saat 15 de 8uraada bükümet dairesinde vilayet dai 
mi encümeni taraf andan yapılacaktır. Yukarıda yazılı beı p:ırça arsaların mülkiyetleri 18- 6-935 

tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlıkla iateklislne satıla· 
cağından pazarlık yapmak için hizalarındaki ftatlann yüzde 
7 ,5 mtkdarındaki muvakkat teminatlarlyle 8. komisyonuna 
her pazarteıi veya perfembe günleri aaal 15 le müracaat 
duyurulur. 

5- Jalip olanların encümen kalemine 
ve ıartnameyi görmeleri ilan olunur. 

müracaat etmeleri 
1-2 

§ 
Alınacak mallar Mikdarları Muhammenlerl 

Kuru odun 29880 kilo 224 Lira 
Erzaklar 22 kalem 1200 " 
Sebzeler 19 kalem 200 " 

Buna Y ok•ulevine 935 finansal yılında alınacak olan yu. 
karıda yazılı üç kalem levazım ayrı ayrı olarak 18-6- 935 
tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlıkla isteklilerine veri
lecektir. ıartlar1 anlamak için her tı günü ve ıaatında 8 Mu
haeebeıtne ve he:r pazartesi veya perıembe günü saat 15 te l 
yüzde 7 ,5 mlkdarında teminat makbuzu ile B. komisyonuna 
müracaat edilmesi duyurulur. 

* Ctnıi eb'adı mu bam meni 

Sokak levhaları 20X 30 2227,5 lira 
Bursa ıehrlne gereken yukarıda yazılı mikdarda emaye 

numara levhalarını yapıp vermek ifl , ıartnamesi daireıinde 
ve numunesine göre açık eksiltmeye konulmuıtur. 4 temmuz 
935 perıembe günü saat 15 le eksiltme ve ihalesi yapılacak
tır. lstekliler, ıartları anlamak veya ıartname ıureti almak 
için her it ıünü ve aaatında B. mubaıebeıine ve ihale ••· 

tmdua lace ele 168 liralık muvakkat teml11&tam 2490 •111• 

Kayıp ceket 
J 0- 5-U35 Perıembe günü buruya giden gemlik yolunun 

buraaya iki üç kilometre meaafede arabadan müstamel bir 
ceketimi duıürdüm içinde bir kiiıt cüzdan vardır •e cilzdaa 
içinde arabacı kazanç tezkerem ve nufuı tezkerem ve birde ufak 
bir not defterim vardır. her kim buldu lıe burHda hanca apti 
ağaya teıllm edtlmeıinl ve cekette param olmadıtı atbl itiraz 
etmlyeceiiml ve tamamen leıllm olunduiunda iki lirada müj 
de edeceiiml ilan ederim. Orhangazinin keramet kö1Gnden 

3-3 Ahmet otlu arabacı Mehmet 

kanuna göre yatırarak belediye komisyonuna ıelsinler. 1-1 

* Cinıl mJkcları mubammeni · • 

Eıkl kabriıtan yeri 78 m2. 71 Ura 
Yol faszlaıı yer 40 m2. 60 n 

Muradiye camii avlusu karıısında bulunan yukarıda 7uıh 
yerlerin miilktyetlerl, 18-6-935 tarihinden itibaren btr ar 
içinde pazarlıkla satılacaktır. iateklller ıartları anlamak için 
her it ginü ve aaatında b. mubaaebealae ve her puarted Ye 
ya pertembe ıiiDleri saat 15 te 1035 kurufluk makbmlartle 
b. komia'ODUD& aelllmer. 1-1 




