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Arsıulusal 
Siyasal durum 

İtalyan-Habeı anlaşmaz· 
lılınm çıkmaza sapıp kanlı 
bir hube d!lyanmaıından sonra 
Aaaıulusal Si yasal durumun da 
rf'ngi ve göreyi ( Manzarası ) 
çok değitmiş bulunuyor. Yer 
yer ya pılmıya baılanan anlar 
mal ar, Styaaa l ve Süel ant laı 
malıır Acun durumunun gittik 
çe karıımakta olduğunu gös
termek bakımından çok büyük 
bir dikkatle gözden geçiril
miye ve iocelenmlye değer 

bir aafhaya girmlıtlr. 
Ôn planda ltalyan-Habeı 

harbi geliyor. Bu harbin yeni 
safhası ıudur: İtalyanlar; Ha· 
beı topraklarında kanlı mu· 
harebelerden sonra ilerlemeye 
başlftmıılardır. Fakat bu gün 
lerde olacağı bildirilen büyük 
bir meydan muharebesinin so· 
nuncu ne olacaktır ? . Bunu 
ıtmdiden kestirmek. Mümkün 
deiildır. Çünkü: Habeıliler 
bir yandan İngiltere Avusturya 
ve Belçikadan bol bol silah 
ve mühimmat alıyorlar. Bir 
yandan da ıüel durumlarmı 
11elittirmeye ( İnkiıaf ettirme· 
ye ) ve yabancı subaylarıyla 
hu durumun ve geliımenln gÜ· 
cilnü arttırmıya çalıııyorlar. 

Habeşlilerin yeni bir ba
ıarıkları da Yemen İmamile 
anlaımıı Te ıüel bir ar.tlllıtma 
yapmıt olmalarıdır. Bakalım 

bu andlo~manın ıonu ne ola· 
cak ve ne çıkacakhr ? 

İtalyanların .:forumuna ge· 
lince: gerçi bu gün ıüel i~leri 
pek yolundadır. Ve ilerleme
ye bütün bir hızla devam edi
yorlar. Fakat bütün acun u!us
lıuının zecri tedbirlere katıl
mnsından sonra İtalyada baı
lıyım darlık ve sıkıntı acaba 
sa vaı alanlarında son tesirle· 
rlni naaıl yapacaktır. 

lıte burasını da bilmiyo· 
ruz değilde ıimdilik bu te
• irler ıörülmiyor. arsıulusal 
slyaaal durumun diğer safha
ları ıunlardır : 

1 - İngilizlerin, Avusturys
nın borçlarını bir yıl sonraya 
bırakmalerı huıusundn.ki tek· 
lifini reddetmfı olmalarJ. (İn· 
11iltzlerin ıimdlye kadar böyle 
bir teklifi reddetmif oldukları 
vaki değildi.) 

2- İngiliz Kralının Zf!cri 
tedbirlerin tatbikine dair ka
rarnameyi onaylamıf olması. 

3-Uzak §llfkta yeni bir 
ıiyasal ve süel davanın bat 
göıtermiı olması ki : J~pon ve 
Çin ihtilafının yeniden ba~ 
göstermesi demek olan bu 
önemli ve tehlikeli anlaımu· 
lığın acund:ı. yeni bir har· 
be ıebep olacağından korkul 
mağa baılanmıı bulunuyor. 

4-0rta Avrupada yeonl 
bir siyasal ve süel blokun 
teıekkülü ( ki : Bu ttşeklcül 
timdilik gizli gibi görünmek. 
tedir.) 

5-Sovyet-iran, Türk
lralc, Türk-Sovyet anlaıma· 
larının bu b6lgede yeniden 
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Japonya ile Çin 
arasında çıkan mesele 

Ankara 11 (A. A.) Şan

ghayda bir Japon bahriyelisi. 
Din öldürülmesi üzerine Japon 
ya Çindcn mücrimlerin tev
kifini ve meselenin tenvir ini · 

istemiştir. Bir Japon gambotu 

Şanghnya ge!:niştir. J apo11 
ajansı; Japonya tatmin edıl

mediğl tekdirde Çindeki Jepon 
kuvvetlerinin müdahalede bu
lunmaları ihtimalinden bahset
mektedir. 
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Uzak Şarktıı bir Şimendifer. 

Londra gazeteleri ne diyorlar? 
Ankara 11 (A. A.) Londra gazeteleri iki hüküm ~t ara

sındaki gerginliği pek tehlikeli olftrak telakkt etmektedirler. ____________ ........... _... __ _ 
Sovyet İran Ticaret muahedesi 

Geçen Yıl lrana giden Türk heyeti Tahranda 

Ankara 11 ( Basın genel direktörlüğünden ) - İran meb. 
usan meclisi son içtimamda Sovyetler birligi ile yapılan 
ticaret anlaşmasını onaylamıştır. ________ . ___ ...... __ _ 

Dünkü kamutayda 
Askerlik mükellefiyeti kanunu 

Ankara 11 (A. A.)- Kamutay bugünkü toplantısında Aı· 
kerlik mükellefiyeti hakkındaki kanunun bazı maddelerini 
değlıttren kanun projesinin Mrlnci müzakeresini yapmııttr. 
Kamutay Çarıamba günü toplanacaktır. 

Habeşistanla yemen arasında ittifak 
Ankara 11 (A. A.) Adis Ababadan bildirildiğine göre: 

Habeı İmparatoru ile Yemen imamı arasında mühim bir an
laıma yapılmlf ve süel bir ittifakta akdedilmiştir. İbntuuudun 
da bu tttlf aka girmesi beklenmektedir. -----------------
kökleıttrtlmiı ve her türlü 
tehlikelere karşı bir vucut 
gibi hareket edeceklerini gös· 
termit olan durum. 

6- Nihayet Balkan and. 
laımaımın yepyeni ve taptaze 
bir enerji halinde dünyaya 
bir barı~ örneği oluıu. 

Bütfın bunlardan rnnr a 
acunun nereye gittiğini enla· 
makta hiç sıkıntı çekmiye ma 
na yoktur. FakP.t Türlıiyenin 

bütün bu karışık ve çapraşık 
durum içindeki parlak ve ap 
açık t~mfz ve dürüst siynsnıı 

Lugün bütün acunun &özlerini 
kısm::ştıran bir siyasa olduğu. 
nu söylemiye lüzum bile yok. 
tur. Bu ıiyasayl yaratan yal . 
nız Atatürk'tür. Ve biz ona 
bütün varlığımızla medyunuz. 

MUSA ATAŞ 

2100 metre derin
liğinde petrol ku· 
yusu 

"Pravada,, gazetesinden : 

Bakö'da Aziz Bey petrol 
madeninde yeni sondajlar ya· 
pılm ı ve bunlardan 249 nu· 
marnla sooclP.j borusu 2 ( 00 
metre derinliğinden günde 

400 ton peirol ve 500.000 
metro rnilt5p gaz vermiştir. 

Yerden çıkan petrol 90 100 
lnva tazyikinde çıltmakt 1 r. 
Bu kuyu derinlikte üçüncüdür. 

Gecel{i yangın 
Dün alcş~m s'\nt 18 d n 

sonra Kuyum:::ular çarşı ı ıdn 

bir kahveden ateş çıkmış; 

derhal yetişen itfaiyemiz oca· 
ğın yanında tutuıan yeri 
ıöndilrmOıtür. 

TÜRK-SOVYET DOSTLUGU 

Moskovada çıkan izvestiya 
Gazetesinin bir yazcsı 

Ankara 11 (A. A.) Türk-Sovyet Dostluğu paktının uza. 
tılmau münasebctile lzvestiya gnzetesi bu yeni belgenin hi· 
rincl derEced 1 ehe:nmh·eti haiz olduğt:n J ve iki m m 'eketin 
h~kikaten dosta.ne olan ınüaaschetlcrinin bundan r,onr. ki in
ki§afı için yeni bir merhale teşkil cttifiini yazma.ktadır1nr. 

Şiddetli bir taarr z başlayaca 
Ankara 11 (A. A.) Romadan bild rıldığın.e gö e Hab~şis· 

tandald İtalynn hareketi Erltreden somalı cephesine geçmişe 
benziyor İ talyanlar Hararcı ikiyüz kılometre yaklllşmışlıudır. 
Yakında bu m~vkide şiddetli bir taarruzda bulunmaları 

bekleniyor. 

Bir meydan muharebesi 
Allkara 11 (A. A.) - Romadan bildirildiğine göre iaşe i~l 

teıkilatı yapıldıktan sonra İtalyanlar Kuzey ce 1h '!sinden yeni· 
den harekete geçeceklerdir. Makknle Leuarrnm ara~rnda bir 
meydan muharebesi yapılacağı tahmin ediliyor. 

İtalya Habeş harbında s n duru.m 
Cephelerde ir şey yok 

Ankara 11 (A. A.) (Sabaha karşı)- En son alınan haber
lere nazaran bugün Habeşistanda cephelerde yeni ve ö-ıemll 

herhangi bir hadise olmamıştır. 

Bir Habeş delegasyonu Yemende 
Parlak hir surette karşıf nndı 

Ankara l 1 (A. A.)- Bir Habeş Delegasyonunun Yemen· 
de Ciddcye geldiği ve harnretle karşılanarak İbnissuut tara
fından müsafir edildiği Kalıireden bildiriliyor. 

ingiliz kralı zecri tedbirleri 
tastik etti 

Ankara 1 l (A. A.) - Dün Londrada Balvngam 
yapılAn özel toplanhda kral İtalyaya kaışı lınacak 
birlerin tatbikına ait emirnameleri lastik elmişti · • 

sara.yanda. 
zecri ied-

Habeşistana italyan eşyası 
bu11dan sonra girmiyecek 

Anlcara 11 (A. A )- Adie babadan bildirildiğine göre İtal. 
yan etyasmm Habeşiıdann girmeoi yarından itibaren yasak 
edılecek ve gümrüklerde bulunan ltalyan eşyası musadere 
olunacaktır. 

Zecri tedbirler kimlere hakim ? 
Ankara 11 (A. A )- Almanyada nazı partisi organı olan 

Angıf gıu.etf'sı zecri tedbirler hal<kmda neşrettiği resimli bir 
jlavede bu tedbirlerin İtalya için çok önemli bfr hfıdice teıkil 
ettlğ nl ve bunun mitrelyoz ateşi ortasında cephed t! tıış kazan 
en küçük yol fşcisin!rı bile mukadderatına hakfm olduğunu 
yazmaktntlar. 

Yunan ralı 
memleketine do. n G• yor 

.. 

Ankara J 1 (A. A.) Yunan Kralı memleketine dönmiye 
u:smen davet edllmiıtlr. Kral Parh.--Roma tarikile Atinaya 
ıelec:eklir. 
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Doğduğu gibi : 1 

Dilenciler 
• 

Her köıe ba,ından bir e-1 
açan var. Bazıları yalnız ıöz· 
lerile değil, arkanızdan ko· 
ıarak, hatta kolunuzdan ya· 
kalıyarak da aizi sıkarlar . 
Kapı kapı gezenler ise birer 
baıka baş belıisıdırlar. Vakıtli 
vakitsiz sizi evinizde de ra
hatsız ederler. Dilençllerin 
yüzde yüzü dilençtlik yolun
dan varlığa ermif insanlardır. 

Dilençinin yoksulu yoktur. 
Bu konuda pek çok olgu· 

ları gördük. İtittiklerimiz ise 
daha çoktur. 

Faizle para dağıtan dilen• 
çiler. az değildir. Hele büyük 
ıarlarda emlak akar sahibi 
olanlar vardır. En beceriksiz 
bir Jileçcinin parası az ola· 
bilir; lakin htç borcu yoktur. 
Demek ki haline göre bir 
dilençi orta halli bir it ada· 
mına daha genUdir. (müref
fehtir) herkes bilir ki borçsuz 
it adamı pek azdır. 

Dflençiliği zanaat haline 
ietirenler yüzde doksan do· 
kozdur. Nihayet birisi yoksul
luğun gölürüfiyle el açmak 
zorunda kalmııtır. O da za
manla yırtılıyor , ıımarı

yor, alnının damarı çatlıyor, 

sonunda dilençiliğl zanaat 
yapıyor. 

Dilençilik bir kez hasta
lık halini aldı mı artık onun 
önüne geçmek çok güçtür. 

Bir dilençiyi kodese tık

mışlar; odanın duvarlarından 

dilenmiye baılamıı ! insan 
bulamıyan dilençiler ağaçlar· 

dan, taılardan dilenirler ! 
Dilençiliğin cemiyet haya· 

tındak• yerini gene biz anık· 
lıyoruz. Onları yaıatan biziz! 
Onları yollar:nda alkıılıyan 

gene biziz ! Dilençiliğin önü
ne geçecek kuvvetin gene 
biz olduğumuz gibi ! ... 

Btr dilençi bir hadisle 
zanaatini yapıyor. O hadisin 
anlamı bir ıadaka vermenin 
birkaç belaya karıı geleceği 

ıeklinde ••. 
Sadaka vermek güzel .•. 

Ancak ndaka verilecek yeri 
iyi ıeçmek sadaka vereceğin 
ilk düıüneceği bir i§tir. 

Kahvede, gazinoda sizden 
ıad11ka lstiyen dipdiri, kırmızı 
yanaklı bir çing~ne hoyratına 

Hakl<1n Sesi 
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llbayımız Karaca 
beyde 

İlbayımız Şefik Soyer dün 
sabah Karacabeye gitmiştir. 

İlbaylık i§lerini dün Yar İlbay 
Edip görmüıtür. 

Nara atan sarhoş 
Namazgah mahallesinden 

Mehmet oğlu Kamil adında 

biri aarhoı olarak bağırıp Çil· 

ğırırken görülmüı ve zabıtaca 
yakalanmıştır. 

Tecavüz maksa
dile eve girme 

Abdullah oğlu Refik adın
da biri dün gece Yeni mahal 
lede fındıklı çeıme sakağ,nda 
19 yaıında bir dul kadına 

tecavüzde bulunmak maksadı. 
le bir eve ıarhoş olarak kim· 
se görmeden girmiş ve ta vana 
saklanmıştır. Zabıta bunu ha
ber almış ve Refiği saklandı. 

ğı yerde yakalamıştır. 
Refiğin üzerinde bir bıçak 

la bfr çakı da çıkmııtır. 

Baca tutuşması 
Dün öğleden senra Sel

çuk hatun mahallesinde Ir-
gandı köprüsü başında Muı. 

taf aya ait evin bacası tutuı· 

muıaade itf aiyemfz derhal 
yetiımiı ve ateşi söndürmüı· 
tür. 

verilecek sadaka, günün bi
rinde belki batınıza bela ge
tirir. 

Aldığı üç beı kuru§u, eı

rara, kadına, kumara veren 
dilençileri zabıta defterlerin 
de çok görürsünüz ! 

Sadaka Yermek iti amaçsız 
bir hareket olmaktan kurtul· 
mala. 

Her el açana para verilen 
yerlerde dHendlik salgın bir 
hal alır. 

Dtlençilerl korumıyalım. 

Ôz yoksulları arayıp bulan 
kurullara yardım edelim. 

Bu suretle dilençiler ya 
oimdiye kadar kazandıklarını 

yiyerek. yaıarlar, yahut da 
bir baltaya sap olmanın yo
lunu ararlar. 

TAHSİN UYGUR 

1 Mütekaitlerin Dağ Sporları 
Maaş yoklamaları Pazar günü Ulu 

Mütekait, eytam ve e"a· 
milin üç aylık maaş yokla- dağda yapllan 
maları aym on beıinde bar kayakçıhk. t:' 
!anacaktır. Yoklamalar ay Pazar günü kadınlı erkekli 
sonunda bitecektir. Yeni ta- bir kafi le Uludağa çıkmış ve 
limata ğöre : Mütekaitlerin güneıli bir havada güzel bir 
) o~lama kağıtlarını bizzat spor günü geçirmiıtir. Otobüs 
götürmeleri lô.zım gelmekte· lerle deregözü sığnağına kadar 
dir. çıkan sporcular oradan oteller 

Alacahırka köprüsü mıntıkasına kadar kayaklı o
larak yürümüıler öğleden ıon-

V e yolu çok bozuk ra da bu civarda kayak ıpor-
Alacahırka yolundaki köp- ları yapmıılardır. Uludağda 

rüsünü Pomarbaıı sularını but_ 
m 'lk için yapılan ara otuma ıo 
nunda bozu bir halde bırakıl· 
dığı haber verilmekte ve bu 
köprü ile oradaki yolun pek 
fena bir vaziyette olduğu fi· 
kayet edilmektedir. 
HAKKIN SESi : Bu yolun 
yüz metre kadar bir yerinin 
pek bo:ıuk ve berbat bir haL 
de olduğunu biz df!! bir kaç 
defa yazmııtık . Bahusus Ulu· 
dağa çıkılan yolun başında 

böyle berbat bir yolun oluıu 

ıehrimize gelen seyyahlar 
ve sporcular bakımından doğ
ru değildir. Bu yolla köprü
nün bir an evvel yapılmasını 
dileriz. 

Çocuk bahçesine 
Rağbet 

Urayımızın Devc:ciler me· 
zarlığında açtığı ilk çoçuk 
bahçesine; çocuklar çok rağ
bet etmektedirler. Bunun için 
salıncaklar fazla kalabalık 

olmaktadır. Hıatfı o kadar 
ki salıncakların üstüne 1 O ve 
20 çocuk birden bindiği gö_ 
rülmektedir• Bu vaziyete göre 
oyuncakların ve salincakların 

çabuk eskiyeceği muhakkak
tır. Binaenaleyh Urayımızın 

çocuk bahcesinde oyunları 
bir intizama ve usule sokma
sını dileriz. 

Halk evinde 
Almanca dersreri 

Halkevindt: Almanca ders. 
ı~rine baılR nmıştır. Dersler 
haftada iki gün verilmektedir. 
İstiyenler bu derslere devam 
için yazılmaktadır. 

pazar günkü kar vaziyetinin 
çok güzel olduğu ve şimdiye 
kadar böyle güzel kara rast 
lanmadığı söylenmektedir. Bu 
yıl Türk bayanları içinde ilk 
defa kayaklı olarak UJudağa 

çıkan Demirtaı mektebi öğ. 

retmenlerinden arkadaşımız 

Saim Altıokun baldızı Muzaf-
fer oll"luştur. 

Hava kupası 
maçları başladı 

Pezar günü hava kupası 

maçlarına baılanmııtır. 

llk maç Akın sporla Sebat 
takımları arasında olacaktı. 

Fakat Akın spor vaktinde 
sahaya gelmediği için Sebat 
takımı ıeremoni yapmak su
retiyle galip addedllmiıtir. 

İkinci mr.ç: Demirtaıla 
Muradiye spor arasında ol
muıtur. Bu takımlar iki devre 

oynadıkları halde 2 - 2 ye be
rabere lraldıklarından maç on 
beıer dakikalık iki devre daha 
uzatılmııtar. Buna rağmen va 
ziyet değişmediğinden ayrıcC\ 

havanın kararması dolayisyle 
maç önümüzdeki pazara hı· 
rakılmııtır. 

Postalar gelmeğe 
başladı 

Birkaç gündenberi İstanbul 
postası Mudanya yolundan 
geliyordu. Y alovadan vapur 
olmadığı için yolcular Mudan
ya otobüslerıle gidiyorlardı. 

Birkaç gün İstanbul gazeteleri 
Mudanya vapurlarına yetifti
rilemediğinden ıehrin:.ize İ!; . 
tanbul gazetelerinden mahrum 

Ne Olursa.. l 
Ekmek 

Ekonominin bir an! mı da 
"Ekmek,, tir. Şu farkla ki. birisi 
dün olduğu gibi bugün Vt: yarın 

da tok oh ak, diğeri sadece tok 
olmak içindir. Bugün eJ..ınek için 
şu.ada '~urach var gibi görünen 
c.1dişe\er yeniz ve ieçici olmakla 
beraber ekonomi itleriyle uğraşan
lar hemen kollarını sıvayarak si·,~ 
bin türlü hesaplar ve kitaplar 
yapmaya başladılar. Çiftçinin hi
mayesinden buğday tophyanlarm 
ihtikirından , halk kooperatiflerinin 
yapılması lüzumundan.. bahsedip 
duruyorlar. Anlaşılıyor ki her yıl 
ıibi, gene bu toprak, üstünde 
yaşayanları doyuracak kadar mah
ıulünü vermiı ve çiftçisi çalışmış, 
işçisi uğraşmış, daha bir iki ay 
önce ambarlar dolmuştur. İşte 
hepimizin karnını doyuracak olan 
bu ambarların kilidini elinde tu
tanlar, bütün bunları kendi yemek 
ister gibi, bir türlü kapıları açmak 
iıtemiyorlar ~ damla damla sız· 
dırıyorlar. Evf:t kazanmak ve 
hem de pek çok kazanmak insa
nın hakktdır. Yeter ki batkalarının 
elinden ekmeğini alacak dereceye 
varmasın .. Karnını doyurmak zo
runda olan bizler ne yapıp yapa
cak üstümüze almayacağız, başı· 

mıza almayacağız, fakat karnımızı 
doyurmak için elimizdekini vere· 
ceğiz. 

Gazetelerde fırınlar önünde 
birikmiı ·insanların kendi paraİa
rıyla ekmek alışlarını gördüm de. 
çok kazanmak istiyen ambar sa· 
hiplerinin bundan nasıl bir zev'' 
aldıklarını kendi kendime sordum. 

Fakat her kuvvetin · üstünde 
dalaa kuvvetlisi vardır.: Küçük 
ambarların yanında daha büyükleri 
de vardır. Nihayet, hükümetin bu 
işe bakan en büyük adımı: Halkı 
doyurmak borcumuzdur, ambarla
rını kapayanlar küfleninceye kadar 
kapayabilirler .. 

O.!di ve kestirdi. 

İşin tuhafı bu işler olurken 
dikkat ettiniz mi bilmem. Bütün 
ekmek satan fırınlarda da bir 
acemilik başladı· Her zaman iyi 
pi, kin ekmekler alırken renıri de
ğitti, pişmesi hamurlattı. Velhasıl 

mideler de bozulmaya başladı. 

Kötülüğün zararı yalnız bir türlü 
olmıydr. Yaptıklariyle övünenler 
buna ne der acaba ? 

Dayı 

kalmıttı. 

Evelki günden itibaren İs
tanbul gazeteleri gelmif ve 
Yalova postalarıda işlemeğe 

u 
başlamıştır. 

.# t 

Berat gecesi 
Dün gece Berat geceııi 

ıdi. Bu münasebetle camiler· 
de tenvirat yapılmııtır. 

~~!1!!1111!!!!!'!!!!!!!!!!1!11!!1!'!!11!!!!![1!1111111111111!11111~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!1!!!!!!~~~~~~!!!!!!1~~~!!!!!!!1!!!!1!!!!!!!!!!!~~!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~ 

ı-ı---S U-K~-U-T ___ ı· ='l· 
ı~mMı ~Tu~i 
1 1 1 1 ------------------44--- ! ma"i gözleri, lıcr saııive malı· 
nrnr Ye fiisunkaı· bir ·eda ile 
sfıziiliıyor, )ıılı, ve ate iıı n:ı
z:,ılaı ı Jeri11 hir kııdıetlc iıı
s:ını derinli klcl'inc . ürüklPyor
dıı. 

Heııiiz virıni vaşıncla olan . . 
hu saı·ı saçlı ~ulı kız: o sene 
liseyi muvaffakıyetle ikına 1 
etmiş ve diploınasırıı alırn:.lı· 
Mektep hayatından çekilip ev· 
lenınesinde hiç bir mahzur 
kalmayınca - :tilcsiııiıı ele aı zu 
\'C muvafakati üzerine- ~ok
tan beri tam .. tığ ı nıaklcp ar
kada~ı lı fan F'alıri ile eYleıı
mcye kamr verdi. 

O gece uişan meı·rısiınleri 
yapılacaktı. Bu münasebetle 

bir çay ziyafeti veril iyord11. 
.\ile efradı ile beı·a her, Euise
niıı hütlin arkada§lal'J hu zi
vafete davet edilmi:-;, ~alun . .. 
ha~lan başa kadın ve erkek 
daveılilerle dolmııştıı. 

Gnıp grııp •Jluraıı ıni~a
tiı !erin şen ve ıızıın kaliblıa
laıı duvarlam çaıparak kırılı
yor; her· grııha ayn ayıı ilti· 
fal yağdırarak dola:.arı Eniso·
nin kıvı ak ve ince sesi tatlı 
ilıtizazlarla kul:tkları yıkayonlıı. 

Keman, Jıİyaııo ve mandn
Ji11delı ibaret olan caz sıı~l11ğıı 

1 

• zam:rn, :::ol ko~ede oturan i\cr- ı 
111in, yava~ça Xilıal'in kolıınu 1 
dül'tlÜ vü kar~ı ma ·ada olıır:rn ! 
zaifçe lıiJ' genci i:.aret ederek : 

- Bn kim Nilıal :1 

diye .ıınltı. 
i\ihaJ giız lerinin ııcııyla 

işaret cd i leu ııcıkla ya haktı Ye 
çehre.sinde ıalıaf hir tebe süın 
parladı: 

- n mu:. I ~t:S:-ıam Vı!-
dal!. Çok ·cntilmcıı fakat n 
ni.:-hottc ıle kol'tcz::ııı lıiı· gt!Iı\{ . 

- Ya!. 
Bıı ya ııiılası. lıayl'ctten 

zıyade kalpıcıı gr~lcn kll'Jk lıir 
feryat g ilıi l\ el'll ı iıı' iıı dııda k
lai'ını yalamışrı. 

- Ne kad:-ıı· da ona lıcn
zeyor!. 

- Kime: 
l\crnıin sıısl ıı, govap ''er

medi. Glizlerj Vcdad'rn koyıı 
man gözleri le kaı şıla~mı~ıı. 
C~cnç delikanlı ıniiltcfıt bir 
tehcs. üınle ğüliiyordıı. 

Olı, göz gozc gelmek ... 
Tahaf bir lıcyeı.:anla önü

ne b:ı kt ı. N ilıa l 1 ı<"tlu sııa liııin 
cevabını bekliyordu: 

- Kime Nermiu:1
• 

Nel'nıİn ıleri ıı lrn· 1 rl1ı"'r(is c ,.., 

geçiı dikten sonl'a soııi"ık lıil' 
~c~lı! mmldaııdı: 

"'. .. 1 ' 1 - .:. ,ıız ıet e .. 
- Of Nel'ınin; ne talıar 

kız::.ın.. H:ıııi oıııı ıırııılnııış· 
tııu ya~. 

- Dnğrıı.. Fakat: hcrıze
yonla .. 

Acı aı·ı {;i°ılcı·ek ~11s l 11. Şuıı
ra kol'k.lk Ye olgi'ın nazaı lan, 
gayri ilıtiyal'İ Yedad'ııı üzı.!rİ
ııe çevrileli. Oıııı aıılaşılınaz 
hiı· hisle tctkib h:ı~ladı. 

lfak·katen ne kadar heıızc
)'l)I'ılıı. ı;elırc , lmrıııı, dudak, 
~cııc. tip, ayni .. Yalnız Veda
dııı güz lcı·i maviydi. Hem , 
ı"ıylc ki; engin hiı· deniz kadaı· 
:;;af ve hcı·ı·ak.. Tatlı, ı·ana 

yakm, ilk naz~rd1 hıitün mı
zaı l:u·ı Jer·iııliklerirıe çeken, 
~ürükleyen bir mavi .. 

Sık sık b<ıkışıyorlardı. Ü
nuiı bin bir mana ifade eden 

şuh naz:.ırlan tehesslımlel' sa
ı:arken ~ermin 'iıı kalbimin . 
deı·iıı sızılar uyaıııyol', ve Jıe. 
nCız kapanmak üzere 11-

lau yamlarııı tekrar ııükscde
rek kanadığını lıissı~di yurdu. 

()lı Yarabbi .. ~ iizlıet'i lll! 

za maıı . ıın11tarnktı ~'. Onu o 
n~f:ısızlığıııdaıı, n riyaknr lığ·ın· 
dan surwa lı fıla seYecck miydi?. 
Bayır!. Sevmemeli ve nn11t
ın:ılıydı .. Kalbi paı\~alaııa on
dan nefret ediyord ıı, fakat sc
viyonlu · Of ne ta haf kızdı.. 
13ir türlü kendini arılıy:unı
yordn. Onıı uımtamıyaı·aktı. 
Seııelenlen beri çiil gibi bı ış 
ve ıssız olan kalbine yedc~en 

hu vefasız hu ri yakan omdan 
çıkaram ıyordu .. Çıkaraınıra· 
caktı da .. 

Peki ama; hfıylc olduğu 

halde şimdı niçin hıı ına \'İ 
goıleı karşısııııh .... endeliyor, 
heyecan duyııynr, rı mavi 

- Uitmedi -
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-------) ( 6. ıncı bölg 
Boğucu gazler 

Adından da anladığımız 
gibi bu gaz boğucu olduğun· 
dan gene vücudumuza teneffüs 
yollarından girer. Yalnız bu 
sınıfa dahil olan gazler vücut
ta iki türlü tesir yaparlar. 

1 - Tahriş ederek 

2- Tahrif etmiyerek 

Tahriş edenler vücuda gir· 
diklt:ri zaman herhangi bir 
uzva derhal tesirini gösterir. 
Yani ynnma ve ağ rıma gibi. 

Sayın okuyucularımızın 

bu gazlerin ,·ücuttaki tahriba· 
tını anlıya bilmeleri f çin önce 
teneffüsün akciğerdeki roliinü 
iÖZ önüne getirmeleri gerektir. 
Bilindiği gibi hav adn oksijen 
ve azot maddeleri de vardır. 
Nefes alındığı zama• bava ile 
ciğere glren oksijen ciğerdeki 
ince zarlı kan keııelerlyle te· 
masa gelerek kanı tasff ye 
edip de nefe, vermekle dışarı 

atılan asit karbonik claimi 
bir mübadele yapar. hte bo· 
ğucu gaza rast gelenlerde 
(nefes alma) mecburiyeti do
layııiy)e bu zehfri teneffüs 
yoluyla vücutlarına alınca 
(yani zehirli gaz ciğere girince) 
ince zarlı kan keseleriyle te
masa ielerek nefes borularına 
ve kana ilk tesiri yeps.r ve 
huveysalatm cidarlarını tahriş 
ve tahrip ederek hayatan mn· 
nivelası olan nefes alma ve 
mübadele fili güçleşmeğe ve 
keseciklere dolan mayi'le kan 

• ııafiyetlni kaybederek zehirio 
tam tesirleri gözükür. Tedri
cen bı:ılıyzı.n ve artan nefes 
darlığı ve çırpınmalar yüzün
den ağızdan ~köpükler gelme· 
ğe başlar ve hava kesecikle· 
rinin böyle mayile dolmasın· 
dan fçerlye hava alınamama· 
sından boğulma fili vukua 
gelmektedir ki hu sınıfa dahil 
()hn gazlere bu sebepten 
(boğucu gazler) denilmektedir. 
İngılizler bu gazla boğulmaya 
(kuru toprakta boğulma) adı· 
m veriyorlar. 

Boğucu gazlerin adları ve 

vasıfları: 

l 

Klor (kireç kvymaiiı gibi 
~okar. Rengi yeşildir. Gözleri 
hafif yakar ve öhsülür. Bom· 
ba ile atılamaz. Usulünde 
tazyik edilerek mayi halinde 
iken demir bombalar !çerisine 
konulur. Bu bombaların ağzı 

açılına hemen gaz haline 

gtçer ve dü§man üzerine piİ!'· 
kürdüler. (Almnnların 22 Ni
san 1915 de yaptıkları gaz 
hücumunda kullandıkları gaz. 
dır.) 

Klor Pıkrın (küf kokar. 
Renksizdlr. Mayi halinde olup 
bomba patlayınca gaz haline 
geçer. Gözleri çok şiddetle 

yakar ve kusturur.) 

Fosg~n (saman veya Mıaır 
püskülü gibi kokar. Rengi 
yoktur. Diğer vasıfları klor 
ptkrın gibidir. Bunun mevcu· 
diyetini cıgaranın kokusunu 

bozduğundan dolayı anlamak 
da mümkündür.} 

Di fosgen (tesirler t ve 
vasıfları fe!gcnin aynıdır. 

Bu ~azleri teneffüs eden· 
lerin gösterdikleri araz : 

Nefes darlığı başlar. Yüz 
morarır. Nabız müthiş atar. 
Hasta kendini birdenbire çar· 
par ve yakasını çıkarıp at
mağa, ilikli yerlerini sökmeğe 
ba§lar. Kalp fazla faaliyetle· 
dir. Yüzde mor tipi muhafaza 
edebilenlerin kurterılması 
mümkündür. Fakat hastanın 
rengi sararınca }üzde 99 kur
tarma ümidi kalmaz. En müt· 
hiş araz 24: 36 saat zarfında 
görülür. Hasta hu müddet 
zarfında mukavemet ederse 
kurtulmuı sayıhrsa da hakikiğ 
tedaviı;i haftalarca devam 
eder. 

Yukarda yazdığımız araz 
zehirlendikten birkaç saat 

sonra kendisini gösterir. Ad· 

larmı yazdığımız gazlerden 
klor ve klor pıkrın gazleri 
tahriş edicidirler. Klor pikrın 
gazından pek az: bir miktarı 
bir yerde bulunsa msan şid· 

detle öksürür, gözler ve boğaz 
yanar. 

Gelecek nushada tahriş 
etmiyenlerin v.ısıflarını ve 
boğucu gazlerle karı ılaşanla· 
rın bunlara karş~ alacakları 
tedbirleri ve tedavi ~ekillerini 
yazacağız. NİZAMİ 

-Arkası var -

Bir Tashih: 
Geçen sayımızda çıkaa yazının 

sonunda fazla tafsilat alınması 

için tavsiye edilen Doktor General 
Mazlum denecekken sadece Doktor 
Mnzlutn denilmiştir. Tashih ederiz. 

9 Teşrin tarihli beşinci bölge
nin dördüncü satırında da [Burun 
ve ngı:.:lcrı] yazılacağına (ve bir· 
den ve ağııbrı] yazılmıştır. Tashih 
ederiz. 

Yaşa Asker 

Matmazel 
Kokot 

-Geçen say;dan devam -

kucakl.\mağa haşladı. 

Fakat bir komşu saat a!tı 
yı çaldı. Artık tereddüt et
memek lftzımdı. Kapıyı açtı : 

"Gel» dedi. Hayvan, dııarı 

çıkalacağmı anlıyarak kuyru· 
ğunu salladı. 

Nehıin kc>narına v&rdılnr' 

S';JYUD derin göründüğü bir 
yeri ııeçti. O valnt ipin bir 
ucunu meşin tasmaya düğüm. 
ledt ve yerden büyük bir ta~ 
alarak diğer ucunu ona bağ
ladı. Sonra Kok otu kollara 
araııinda kavradı ve terk edi. 

lecck bir insan gihi onu deli
ce öptü Onu göğsüne yapışık 
tutuyor, sallıyor, «güzel Ko· 
kotum, kiiçitlc Kokotum,. diye 
çağırıror VP. Kokot da hazden 
hırıldayarak müsaade ediyor
du. 

On defa fırlatmak istedi. 
Daima C('Sl\rcti bulunmıyordu. 

Fa!rnt birdenbire karar 
verdi ve bütün kuvvetlle onu 
kabil olduğu kadar uzağa 

fırlattı. Kokot, evvela yıkanır· 
ken yaptığı gibi yü2meğe ça
lııtı. Fakat başı tat tarafından 
sürüklenerek anlık vc:rmedtn 
dalıyordu. Sahibine şaşkın 

nazarlar, boğulan bir kimse 
gibi çırpınarak insan nazarları 
atıyordu. Sonra vücudun tek· 
mil ön tarafı dald1. Halbuki 
arka ayak~nrı suyun üzeriodt. 

delice çırpınıyordu. Nihayet 

onlar da kayboldular. 

liasm Gl'nel Direktörlüğünün 

Haberler Servisinden 

( Coğrafya Cemiyetinin, kü 
çük konser salonunda yaptığı 
a.yhk içtimada Elçilik Norbertv 
Bischcjf, yönetgeri " Yeni Tür. 
kiyeoin kalkınmasında geopo· 
litik ve manevi amiller,, adlı 
bir konferans vermiş ve hu 
konferansta Türk-Fransız El
çileri ile birlikte diplomatik 
ve ilmiğ çevenlerden bir çok 
kimse hazır bulunmuştur. Dip· 
lomat olarak uzun zaman Tür. 
kiyede bulunmuş olan konfe· 
ranscı, bu yeni devletin an· 
laşmıısı güç olan istihaleslni 
çok aydın bir surette an· 
!atmıştır.) 

Türk usulu, evvelce olduğu 
gibi vımdide Avrupa ve sar· 
mo.t ( 1) medeniyetlerinin bir
leıtiği noktada bulunuyor. 

Türkiye doğu kuzayda Sov
yet Rusya, Adall\r denizinde 
İtalya Irakta lngiltere ve Su
riyede Fransa ile sınırlanır. 
Böyle bir durum ve böyle 
kom~ular .Jaha kuvvetli olma
yı icap etlirir. Sever muahe· 
desi, Türk Ulusundan, müsta· 
kiJ olarak yaşamak hakkım 
tamamen geri alm1ştı. Bu, A
nadoluyu parçalamak isteyen 
ilk plan değildi, fakat tatbiki 
bir müddet için mümkün gibi 
görünen ilk proje idi. Bu ay
ni zamanda bir memlekette 
bir çok büyük siyllsaJ kuvvet 
lerin çarp:şması ve buralarda 
yaşayan ulusun bütün mukn· 

vemet kudretinin gev~ .meal· 
nin en güzel ve en k;lasik 

o vakıt bet dekika zarfın . Batpazarı çarşısı 
da nehir kaynomağa başlamıı için bir dilek 
~ibi suyun yüzüne hava hah· Bir okuyucumuz yazıyor : 
heleri çıktılar. Fransova, vah. Hakkın Sesi gazetesi 

şl, deli gibi, kalbi çarparak, Müdürlüğüne : 

ıcokotun nehirin çamırları Ura71mızın Batpazan çar· 
içinde boğulduğunu görür gibi fısından aldığı rüsum ıeneden 
oluyordu ve köy!ü sadeliği ıeneye, ve hatta günden gü-
ile kendi kendine : • Bu hııy· ne azalmaktadır. Hazı aylar 
van bu anda benim hakkım- bir katiple iki dellalın maaıı 
da ne düıünüyor ? » diyordu. bile temin edilemiyecek va· 

Az kaldı budala oluyordu. ziyettedir. Çaarşımızm vari-
Bir ay hasta yattı. Her gece patını artırmak çok kabilse 
rüyasında köpeğini görüyordl!. de Urayımız nedense buna 
Parmaklarını yalachğını his henüz ba§ vurmamıı ve bu 
ediyor, havladığını duyuyordu hal böylece devam edip git. 
Nihayet daha iyileşti. Baylar; miştir. Varidatı artırmak için 

H 
alınacak iki tedbir vardır. 

onu aziranın sonuna doğru 
Rouen civarında Blessarol Birinçisi : Bir Belediye zabıta 
daki malikanelerine götürdü. memurunun çarşıda rnüzaye· 

l 
desiz mol satın alınmamasını 

er. 
Orada da Seine nehrinin temin için daimi s.ırette bu. 

sahilinde idi. Banyo almağa lundurulması ve müzayedesiz 

başladı. Hergün seyisle iniyor. elden mal alanların Uray 
tenbihlerine aykırı hareket 

nehiri yiizerek geçiyordu. edenlerden alınan ceza gibi 
Bir gün suyun içinde ço• ağff ceza alması, ikincisi de 

cukca eğlenirlerken Fransova delliilların satacakları malın 

E T
- k A yıldı 1 11 d birdenbire arkadacına bağırdı: y ur un rım ar saçan çe i ~ or usu Y mümkün olduğu kadar gez-

Yurdumun çiğnenirken Batısile doğusu - Şu gelen şeye bak. dirildikten ve layık olduğu 
K f kını dan l k .. k ld Sana bir kotlet tattıracrıg"' ım. ararlm u u para sungün j'Ü se i değeri bulduktan sonra satıl-
Bu süngü ki ulusal istiklalini verdi Bu, kocaman, şişmiş, tüy· masıo•n teminidir. 
Türk öldü diyenlere varlıgmı gösterdin leri dökülmüı, ayakları hava· Okuyucularınızdan 
Haykırdın gür sesinle bütün acuna declin da, cereyanı takiben gelen bir IŞIK ALP 
Türk askeri hazırdır İstilclal sav1t!o':ına hayvan leıi idi. Fransova A"'?GCMN'lf!tiM!& • ** m y F..peyce yanına çekti ve renk-

E t
. b k k l d t k b kulaç utarak ve alaylarına sare l ogaca a sa a e B§ına siz tasmaya bağlı kalan yeıil· 

Nihayet her bucaktan fışkıran türk süngüsü dev!lm ederek yaklaştı. lenmiş bakırın üzerinde: Ara 

O 
· '- k 11 k d tt Vay canına ! Taze deg"' ·1 na l§H;ence yapan o arı ır 1 a ı 1 

• bacı Fransovamn Kokotu, nu 
Askerlcır hedefiniz Akdeniz diyen sesi Ne ganimet! Dostum. Zayff okurlu. 

Dinledi ve duımanı bir hamle ile altı de değil. Ôıü köpek evlerinden alt-
lnletti yeri göğü türkün allah sesleri Çürümekte olan h&yvaoın mış fersah ötede onu bulmuı-
Gün geçtikçe yürüdü mehmetdklcr ileri etrafında açıktan dönüyordu, tu ! 
Bir sevinç ıildı bu gün gözlerden akan yaşı Sonra birdenbJre sustu ve Korkunç bir çığlık kopar-
Çünkü İsttklalile bitti türkün savaşı garip bir dikkatle baktı. Son- dı ve bağırmaya devam ede-
Ey bu topraklar için canını veren asker ra bu sefer sanki onu tutmak · rek bütün kuvveti ile sahile 
Rahat uyu kabrinde seni ne menhus bir el içinmiı gibi yaklaştı. Gözle- doğru yüzmeğe baıladı. Ka-
Nede korkak bir çizme çiğneyemez ezemez rini dikerek tasmayı muayene raya varır varmaz 111ıkın, 
Bu hakkı sen kazandın yaıa ey ıanlı asker ediyordu. Nihayet kolunu çml çıpiak, kırlara doğru 

ŞÜKRÜ ATALAÇ uzattı. Boynunu yakaladı, Leıl kaçtı. Delirmitti ! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ da döndn~~ "Clairde Lune» ~n ~~~~~~~:..:..:...-== 

Viyana'da çık~ 
gazetesin, 

bir nümunf'sidir. Belki geo1 

litik bakımdan durumları daha 
az nazik olan milletler, uzun 
zaman zafiyet, kargaşalık için 
de yaşayabilmek imkanına 

malikdirler. Fakat Tiirkiyenin 
durumu tamamen başk, dır. 

Burada mevzubl\hs olan şey 
Türklerin Ulusal mevcudiyeti
dir. Türkler her ne bahasına 
olursa olsun kuvvetli olmayı 
tavsiye eden tarihten örnek 
almıılardır. Buna erişmek için
de şu lazımdı. Eski adetlerdeğ 
eski ananelerin mukaddes kıl
dığı haklnrdan, hakiymane ve 
kanaatkar duygulardan vaz 
geçmek işte büyük önder, ulu 
sundan bununu gibi, şimdiye 
kadar hiç görülmemiş df'ğişik· 
likler istemeğe mecburdu. Biz 
santimantal ruhumuzla pitto
resk doğu olarak tanıdığımız 
ıeylerin çabuk kayıp olup git· 
mesine htddetlenmemeliyiz. 
Şunu kati olarak bilmeliyiz ki 

doğu memleketlerideki olur 
ların yürüdükleri yol, kaçınıl· 
ması imkansız bir zaruretin 
çizdiği yoldur. Sade lmvvet\l 
olmayı istemek yetmez, haki· 
katen kuvvetli olmak gerektir. 

Fakat bugün ancak 20 ici 
yüz yılın teknik ba şarılarma 
malik olan kimseler böyle bir 
şey iddia edebilirler. Türkiye 
İslamlık ideolojisi de büyük 
savaıın zorbıısile batınca, ulu· 
sal ideolojiye dayanmıya nıec 
bur oldular. 
yılında önemli mikdarda en

- devamı var -
w =-

Ukranyada bir 
gizli teşkilat m2y

dana çıkarlldı 
"Pravada., gazetesinden 

Ukranya iç işler bakanlı~ı 

tarafından yeni bir komplo 

te~ebüsü meydana çıkarılmıı

tır. Müteıebbisler baılıca torç· 
kistlerden ve eski beyaz Rus

lardan miirekkeptir. Bunların 
maksadı fırka kararlarına kar· 

şı gelmek, münakalata zarar 
vermek gibi ıeylerdi. Te~klla
tın baımda Bağdanof !simli 

bir mühendis bulunuyordu. 
Bu sebeple 40 kadar kimıe 

tevkif edimiş ve şimdiden 20 

si mahkemeye veril mittir. 

Mahkeme aleni olarak har
kofta yapılacaktır. 

Pirinç tarlalarında 
bahk yetiştiril

mesi 
"Pravada,, gazetuinden 

Ozbekistan piriç tarlaların· 

da sazan bl'!.lığı yetiıtirilmesi 

deneçleri iyi sonuçlar vermiş· 
tir. Tecrühe fçin bir tarlaya 

300 balık konulmuştur. Bun

ların hepssnin sikleti yekunu 

ancak 7 kilo gr.tmdı. Halbuki 

yazın bunlar tarlaiarda o ka

dar büyümüılerdir ki yaz so

nunda sikletleri yekünu 150 

kilo gramı geçmişdir. Bunlar 

tarla için çok faydalı olmuı

lardır. ( ünki pirinç için za
rarlı olan böcekleri ve kurd• 

lan yemifler ve toprağı karış

dırarak princin gıdalanmuına 

ve böyümesioe yardım etmi'I 

lerdir, 



Sahife' 

Bursa kültür direktörlüğünden: 
Tahmini Miktarı Heheı Muvakkat Nev ,f 

Ulu~ağ Oteli 
kıymeti kilosu teminat 

Lira ku. kilo kuruş s. Li. Ks. 
1050 - 150000 - 70 78 75 kuru gürgen odunu Er-

kek lisesine 
1050 - 150000 - 70 78 75 kuru gürgen odunu kız 

muallim okuluna 

UJudağ Oteli 

Bur~a erkek lisesile kız muallim okulu için 
evvelde yapılan ihalelerine ilaveten t 935 Mali 
yılı sonuna kadar lüzum görülen yukarda cinsi 
ve mikdan yazıh kuru gürgen odnnu 22-11·93a 
günlemecine rast1ayan cuma günü saat 14. te 
Bursa kültür direktör)ügü dairesinde ihales; ya
pılmak üzre açık eksiltmeye konulmuştur. 
isteklilerin şart1arı anlamak ve fazla izahat al
mak üzere her gün lise ve kız muallim okuluna 
baş vurmaları bildirilir. !10-12-14-lH Kış, yaz açıktır. 

Bursa Şarbaylığından: 
8o adet kaput mahAllAt bekçileri için yapıp vermek işi 

açık eksiltmeye konulmuştur . eksiltme vd üsterme işi ıs-
11-935 pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır . İstekliler. 
şartları anlamak ve numuneyi görmek için her iş günü ve 
saatında ~uhasebeye ve ihale saatından önce de 54 Urahk 
muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu ile Uray 
komslyonuna gelsinler. 5-8- ı ı - t 4 

Yemekler Arsı Ulusaldır. 

As. Sa. Al. Komisyonundan : 
Arpa 

Bursa,Mudanya ve Bandırma Garnizonları 
için 4 78 tapu Arpa satın alınacaktır. Tahmin 
edilen bedeli beher kilosu beş kurusdan 23900 
liradır. Şartnamesi satın alma komsiyonundan• 
dır. Eksiltme 27-11-935 Çarşanba günü saat t6 
da Borsada tophanede satın alma komsiyoou bi
nasında olacaktır. Eksiltme kapalı zarf usuliledir 
Muvakkat teminat t 793 liradır. Bursanıo 388, 
Mudanyanın 6.5 ve Bandırmanın 45 tondan iba
ret arpası avrı ayrı tal•plere de ihale edilebilir. 
Teklif mektup)arı 27 -11 -935 Çarşanba günü 
saat 15 şe kadar satın alma komsuyonu başkan
lığına verilmiş olacaktır. 

Dört öğün yemek (Tabldot) 

yatak üç liradır. 

Kış Servisleri 
Başladı 

§ 
Has egmek 

Bursa Garnızonu için 1 :~5.000 kilo has ek. 
mek satın alınacaktır. Tahnıin edi'en bt del l aa 
2?S liradır. Şartnamesi satın alma kamsiyonun· 
dadı. Eksiltme 26- 1 1-935 salı günü saat 16 da 
Bursada Tophanede satın alma komsuyonu Bi
nasında olacktır. eks•tme kapalı zarf usuliledir. 
Muvakkat teminat 1165 liradır. Teklif mektup 
ları 26 -11-93?> salı günü saat t 5 şe kadar sa· 
tınalma komsuyonu başkanlığına verilmiş oJa. 
caktır. 6-12-17-23 

Araba ve koşum takımı 

• 
iş Bankası: 

Kumbara ikramiyelerini 10 bin
liradan 20,000 liraya çıkararak 

bir misli daha arttırdı ••• 
(10) adet çift atlı araba koşum takımı satını 

alınacaktır. tahmin edilen bedel arabanın 1t00 B E'IL f aA. dı l 
koşum takımlarının 750 liradır. Eksiltme 2?S- t t- ursa TRa ırıü li.r üğlinden 
935 pazartesi günü saat 1 O da tophanede satan 9-~ 1- 935 de ihale edileceği ilan oluna? maatı
alma komsiyonu binasında olacaktır. Eksiltme cı, şıble. dayahatnn, yıldırım, doğanbey,ıshakşah 
açık olarak yapılacaktır. l\tuvakkat teminat ara- altıparmak ve kocanaip mahallelerindeki arsa· 
balar için 82,5 lira koşum takımlarının ?Ss lira ların mülkiyetinin satış artırması 21-ll - g3N 
2a kuru~tur. 6-12-17-ıı3 cuma günü saat onbeşe uzatılmıştır. isteklilerin 

• şartnameyi görmek ve f af silat almak üzre ev-
Karacabey Harası · kaf mi1diriyetine müracaatları. ı-ı 

direktörlüğlinden : Mudanya urayından 
Hara birincilik mektebi talebeleri ihtiyacı için ~1udanya lcımet paşa mahallesiude ismet pa-

t.O çift Fotin, .iO çift çizme , .t.O takım kışlık el· şa çaddesindc belediye mali , üstü dört oda bir 
bise, 40 takım palto açık eksiltme usuliyle satın safa ve altı kahvehane olan ve kapı, çerceve.ca
ahnacaktır. İsteklilerin muvakkat teminatlariyle m1arı,kereste ve tahtaları kullanılmağa elverişli 
birlıkte eksiltme günü olan ~6-Teşrinsani· 935 bulunan bina enkaztnın tema mı t 8-11- 93~ pa
tarihine musadif salı günü saat oobeşte Hara zartesi günü pazarlıkla satılacağından isteklile
Müdürlüğüne muracaatları ilAn olunur· rin yazılı günde saat t5 de uray daimi encüme· 

8-tt-16-tO nine bat vurmalan ilAn olunur. tt-t3-t4-tö 

r------------1 Yurttaş: 1 
1 Bankada bir tuamıf 1 
ı hesabı olmıyanm yarım 
İ karanhkbr. 1 
İ Uluul Ye ekonomik il 
i Ye arbrm kanıma 

1 ........... ...1 

Diş Tabibi 
EdipRa1da 

Pekkal 
yerli mürekkebi 

Bursa Sulh Hukuk 
Mahkemesinden : 

935-58 Buruda yeşil 
mahalleılacle (53) numaralı 
evde 4- ı 1-935 günl ölen 
lise maalllmlerfnden Mem
duh Dargat ve karısı fikre· 
tin terekelerinden hala ve 
masa ve sannallye ve mel
busat ve b•kır kabı ve sa
ir mefruşat 16- 11 - 935 
gününe rastlayan cuma er
tesi güuü öyleden 1oı1111 

saat 13 de Bursa bat peza• 
rı çarşısında açık artı..
suretlyle peıin para ile ... 
tllacığından terkeden -' 
almak isteyenlerin ve a1t· 
kadarlarının o gün adı ge
çen bit puan çart.,.. 
gelmeleri Uizamu illa oıı· ...... 


