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Millf bankacıhk 
aleyhine kullanıl
mıt bir silah ••• 

lıtanbulda çtkan ticaret 
ıazetelerJnden biri Adapaza
rı Türk Ttcaret bankası aley
hinde bir yazı yazmıı; bu 
Janlıı haber üzerine mezkür 
ıazf'te adliyeye veril mittir. 
Bununla beraber hükömet 
Adapazarı bankasının vaziye 
tini tetkik ettirmiı; bu tetld
kat neticesinde bankanm ma
li Te idari vaziyeti her cihet
çe çok emin ve salim bir 
halde ıörülmüıtür. Bu nokta· 
11 tebarllz ettiren dahilıye 

veklleUnf o tf'ıbliğf kısmı 
mahıusumuzdadır. 

Bu teblljden anlatılan ha. 
kıkat evvela ıudur: 

Adapazarı Türk Ticaret 
bankuınm idari ve mali va· 
zlyeU o kadar emin ve o 
kadar aailamdır ki: Bu gün 
maliye ve iktisat vekaletleri 
bile müı tcrcken bankanın 

bütün muamelatım deı hal 
tekeffül etmitlerdfr. Tebliğin 

tıaret ettiği ikinci noktaya 
gelince: Böyle bir mil~i mü
e11ese aleyhinde, esaslı tah· 
k!Lat yapılmadan çirkin mak· 
aatlarla vukubulan b11 nefti· 

yata itimat etmek yaloız mil· 
li bir müessmeyf zarara sok· 
mak demek deill, halkın bin· 
netice memleketin zararlle 
oynanmak demektir. Şu hal
de hiikümetim!zin, bu çok 
hakL Te kıymetli müdahale 
ve tekeffülü tam yerinda bir 
harekettir. 

Halbuki memleket iktiıa· 

diyatı için faydalı; milli ve 
mail bir müessese olan Adm
pazarı Türk Ticuet bankl"sı 

teıekkülünden bu güne ka. 
dar bütün taahhütlerini mun
tazaman yapmış ve yirmi se
nelik ciddi çalıomasile tanın
mıı bir bankadır. Bu banka. 
nın taahbüdatını vaktinde ve 
tamamen yapmadıima doir 
tek bir •aka dahi zikredile· 
mez. Hal böyle iken hiç bir 
aııl ve eıaıA lstioat etmeyen 
ve 11rf ıarazklrane maksat
lar takip edilmek ıureUle 
yapılan neıriyatm elbette 
hiç bir teılr ve kıymeti ola· 
maz. Binaenaleyh halkımızm 

b6yle olurolmız neırf yata ka· 
pılmamaıanı tavsiye ederiz. 

Her ıuretle hdlk içinden 
dolmuı, bütün manasile mil. 
il bir teıekkül olan Adapa
aarı Ticaret bankası bütün 

faaliyet merkezi siki etini, ha 
nlsl Ye btinatgahı olan mem

leket halkına faydalı ola bil 

mek nlküıü etrafına topla
mııhr. Adapazarı Ticaret 
bankası ıtmdlye kadar ( b~n
ka ) namında bir müessese 

tanım:ımıı olan birçok yer
lerde ıubeler teıis etruiıtar. 
Bu itibarla mali müessese· 

lerden ve dolay11ile moli 
Jardunlardan mahrum kalan 
bu •• merkezlednde adeta 
tkta._di l,ir inkılap sayılacak 
kadar eıaıh tesirler yaratmıt 
olan böyle bir müe11eıeye 
karıı blltrbilmez el, dil ve 
kalem uzatmak memleket 
tkt11adfyata beaabına yapılan 
l»lr hlJtaet de,..ektlr. Tna-

2 inci dil kurultayı 
ikinci dil kurultayı evvel· 

ki gün Dolmabahçe sara)ın· 

da Büyük Reisimiz Gazi Haz· 
retlerinin huzurlarile ve Türk 

Dili cemiyeti reisi maarif ve
kili Abidin Heyin bir nutkile 
açılmııtır. Maarif v~kili Abf. 

din Beyin nutkunu müteakip 

kurultay baıkar.lığına Büyük 

Millet mecl;si Reisi Kazım 

Paıa Hazretleri seçilmiıttr. 

Ka~ım Paıa Hazretleri küraü. 

1 
ye çıkarak öz Türkçe çok 

güzel bJr nutuk söylemiıtir. 

1 
Kazım Paıa nutkundan son

ra merhum Reıit Gatip ve 

Samih Rıfat Beyleri derin 

bir hüzün:e anarak bir daki. 

ka sükut edilmesini tebliğ 

etmi~tlr. Bunu müteakıp ikin-

ci baıkan ve yazganlar ıeçil

mit kurultay çahımaıına baı· 
lamııtır. 

Ziraat vekili Muhlis bey 
Vekil Bey merinos/ar üzerinde 
tetkikat yapan heyetle görüştü 

~ 
Ziraat Vekıli Muhlis Bey 

Ziraat vekili Muhlis Bey 
cuma aünü şehı im!2;e gelmiı· 
lir. Merjooslara ait tetkika-

tın son lnsmmı Bursada ya
pan heyet Vekil Beyin riya
setinde uzun bir içtima yap· 
mııtır. Bu içtimadan sonra 
kendisini dyaret eden bir 
muharı-irimize ıu beyanatta 

sürle haber iıildılc ki: 

Şehrimizde vaziyeti bilme
yen veya Llimek istemeyen 
bazı zevat ve bir müeuese 
ya bu neıriyata kapılmı~ ve
ya bile bile dalalete sapmııtır. 
Meıela müesseselerimizden 
biri mezkür bankadaki mev
duatının geri çekilmesi hak
kında bir karar vermiıtir. 

Dahtltye vekAlelinin tebliğine 
nazaran acaba bu mevduat 
hangi saikler ve hangi sebep· 
ler altında geri çekiloıiştir 

anlayamadık. Hele vaziyeti 

iktiaadiyeye az çok müessir aa 
yılan bir müessesenin hüku
metin resmen §~mtajcıhk ol
duğunu kabul ettiği mahut 
neşriyatın sıhhatını tahkik ve 
tetkike lüzum hiısetmeden 

mevduatını çekmesi kadar • 
hatalı bir hareket olamaz. 

Acaba bu ya.nlıı neıriyat 

üzerine o müessese bankadan 
izahat almt§ mıdır? Tetkikat. 

ta bulunmuş nnıdur? Bulun· 
muııa bu tetkikatın neticeli 

ne dir? Eğer müspetse acaba 
niçin lehte bir teşebbüste Lu
lunmamııtır. Bilhassa vazifesi 
olmnk lazım gelen bu nokta 
cidden merakımızı uyandtr· 

mııtır. Hülasa; Adapazar 
Ticaret bankası aleyhinde 

7apalan bu yanhı neırfyatı 
btı; aıırlardanberl parayı yaı. 

huiunmuıtur. 

( -- Hükumet, kamkarn 
fabrikasını kurmayı iktisat ve 
sanayi proğramma almıvtar. 

Bu fabrikanın istediği ince 
lifli yünü yetl§tirmek i~lol c
hemır.iyetle du~üadük. Evelce 
Karacabey baro. •nd' yapılan 
tecrübelerden sonra son clcfo 

da bir heyetle Bursa Balıke
sir havalisinde uzun tetkikat 
yaptırıldı. Heyetle bu defa 
görüıme 1diğim tam:ımile müs
pet ve kati n~tlcelere bağ
lanmı~tır f§e pek yakında 
bnşlan~caktır. Kamkun f ab
rikaııının iptıcinı me vadını ve 

recek olan merinosun muvaf • 
fakiyetle yayılmaması ve i} i 
neticeler vermemesi iç\n lı:ç 

bir ıeb~p vokt•u. lkhm \ '-"= 

tabi.at bu:ıa tamamıJe elv~ri~· 

lidir Zaten profesörlerin de 
teslim ettiği gibi Anldolu in
ce yünlü hayvanların una 

- Ardı ikinci sahifede -

Elektrik saat 
kiraları 

Nafia vekaleti ıirketlere 

yaptığı bir tebligatla elektrik 
aaat kiralarının indirilmesini 
bildirmltlir. Eylülden itibaren 
tatbik edilecek olon bu kara· 
ra göre on amperlik aaa tlere 
kadar alınacak kira miktarı 
on iki buçuk kuru§a lndiril
miıttr. 

tık ve küp gibi muhtelif teh
likelere maruz bir vaziyette 

saklamak z4hniyetindcn kur
taran milii bankacılık aleyhi-

ne körü körüne lrnllanılmıı bir 
silah diye kabul edeceğiz ... 

Mevduat sah;pJerinln pa. 
ralarmı yanlarında veya ev· 
lerlnde bu~undurmaları ıer 

vetlerini yangın ve hırsız gi· 
bi tehlikelerden masun kıla· 

maı. Bilakis paranm bankada 
bulunuıu bu nevi tehlikeler• 

den mllUD kıldığı gibi ayrı• 

ca hükumetin bu tekeffülü 
ile de tamamen ve her suret
le tahtı emniyette demektir. 

Gene ıükranla haber aldık 
ki: Hükumetin bu tebligatm· 

dan sonra bankadan pnala
rını çekenle.r tekrar mevdu. 

atta bulunmaya baılamıt· 

lardır. 

MUSA 

Telefon No 130 Üçüncü sene No. 373 
z 

Avcılar bayramı güzel oldu 
Cuma günü av~ 

ctlar bayrnmı 
Geçit civarmdil· 
ki ıüğütlükte ya-

pılmııtır. Hava· 
n•n sık sık de iş 

mesine rngm"'n 

bayrama bütürı 

avcılar iıt ira k 
1 elmi§tlr. Avcıl u-

dan bir kısmı ge. 
ceden bayram 

yerine gltmiıler · Avcılar bayramında 

dir. Ayrıca birçok davetli dahi bayramda bulunmuıtur. 
Bu güzel spor ıubemizln fazla raAbet g6rmealndenıeYini1oruı. 
Avcılar kulübünQ yarattıfı bu kudretten dolayı tebrik 
ederiz. _ _..._... ............ .._ ............................ __ _ 
Leylekler muharebeden döndiJ.ler. 

Leyleklertn ova köylerin· 
de ve civardaki yuvalarını 
ve yavrularını terkederek 
meçhul bir remte gittiklerini 
y4zmıttak. Muhtelıf mmtaka.
lardft kart;ı\larla leyle!kler a

rasında bir muharehe cere· 
ycın elliği ve leyleklerin mu
lıaı ebede galip geldikleri de 
söyleniyordu. Dün sabah yüz
lerce leylekten mürekkep bir 

'wsürü garptan gelerek fc:!hri
lmi:r. iizerinde yüksekten UÇ:l· 

TG 

rak yuvalarına dönmtlılerdfr. 
E u sürü geçtikten aanra bir 
leylek hükumet m~ydanına 
inmiş ve etrafını çocuklarla 
mıt=raklılar ıarmııtır. Leylek 
bu insan kalabalıiından hiç 
ürkmemiı ve kendisini çocuk· 
ların okısmasına terketmiıttr. 
Leylejin bu muniı hareketi 
çocukları çok sevfndfrmfttir-. 
Y orulduau ıiçin uçamayan bu 
munis leylek Tahtakaleye ıa. 
türülerek beslenmeye baılan-

l mııtar. 

ltalkevinde yapıları toplantı 

To}Jla'ltıd:ı dil haklunda söz 

söyleyen Rııa Ru;cn Bey 
nrkadatımıı - -

• • • • ~ ' ' ,_ r ... , • ·, \ 
ı .öı. '. • •, • ı. 1 • • • ' 

Adapazarı Tica· 
ret bankası 

hakKında tebliğ 

Vilayetten aldığımız 

dahiliye vekaletinin bir 
teblıilni aynen yazıyoruz: 

\ f 
,,, .. 1 ,,, • 

• ı :qwzarı ııı·h ı 

t•aı·ct b:u.kn~ı ::tl<'Ylıirı-. 
(h .. hazı ~:ıntcıjeı ;!:.IZP- 1 

lflleı·iıı ıu·~J·i: aıı haıı 
kauın ııH\nltıat lı~ı~a

hilc kı·etli lllİİP:S ~·C
IPl'İ İİZ('l':ndPki itiha- · 
rıııı ~ar·~mı~tır. İkıi-. 
~al Yt~ mali \'e Y~k:'t-. 
lcth'ı·i h~uıkaııın mali 
ili har1111 koı·o vaNı k . 
tedah:r alııııstır. l?e\ • • 
thaat 'e hesabı cariler 
emnivettedir. 

• 

Pe!'ı~mbe aeceıt Hal!Ee. 
\ind~ on beı at'ı·Ulk mutat 

toplantı yapılmıı ve dil tarih 
komitesi namına Rız~ Ruıen 

Bey arkadaıımız Türk dili· 
nin umumi vaziyetini Ye bu 

günl;n d!I hareketlerini anlat• 

mııtır. Rıza Rut!n Bey dil 

inkılabımızdan bahsederken 

bunda da lnönü, Sakarya, 

Dumlupmar gibi muvaffak 

olaca§ımıza inandıiını ill•e 
ctmiotir. 

Bilahara Halke"Ji orkeıtra

ıı en güzel parçaları çal
mııtır. 

Fırka kongreleri 
C. H. Fırkasının nahiye 

ve Ocak kongrelerine eylülde 
baılanacaktır. MOteaktben 
kaza konıreıi yapılacak teı 
rinievelde de vilayet kongre• 
al toplanacaktır. 

Erkek - Zenıln btr lau • 

dala buluraanız eTlenlr mi• 
ılniz? 

Kadın - Be1efeDdl ılıta 
ue kadar Mn•Uaıı yar? 



Anupaya 

atlı elan hastahan mizln 
.. tkea müteha ııı doktor 
Ce•at Tahıin beyin avdet et· 
tlifnl yaa•ıtak. 

Ce•at Tahıla bey, kendi 
eden arkaclqunaz 
ba tetktkatından 

ıidbllle etUlaDI llylemtı 
elda6le tedaYI talıa•mn 

_.._ ıeaJtledllial bele id· 
tuhellnla ( kaplaca 

:Mllı~lllll ) yeni tekli· 

........ aalatmıtbr. 
llllfllıeJ,AYrupadaa birçok 

1111-.• de ptlrm tUr, BiL 
h ... imalardan ( dlyaterml) 
birçok mGblm itler görmek
tedir, Dlyaterml ile muhtelif 
haıtalıklar ted•vl edilmekte 
·l~ cerrahi ameli1at dahi 
rapdmaktadar. ( 21 ) de· 

..Pbllaa tbier bir d· 
·,•euraı ..-ınde lal• 

ldldl 1 aibl ameliyat 1apıl
me••a:1ar • . . ... 

C.•at Taha&o bey Yilcu· 
M laadd aktamındakl kan· 
*'9 teda'flıine alt yeni U• 

.allerl de an"tmııtır. Bu tet-
t memleketimiz için çok 

fa1dali olmattur. 

...... ,•rada sergi 

Mdll lkuaet ve Taıarruf 
celillJetlDID Aakarada yaptır· 
dala • Serp eYI ., Cumburl· 
.... ~~ Jlld pltlöal•ü ılbatı 

ile ..ı-caktır. 

ZiraJat vekili Muhlis 8. 
- lltlacl Uhlfeden deYam • 

,anmaur. K&1llmlzGn anla-
1'f, bna111 ft ,artlı kabl 
lf;Wluln rllueldlll bu (fln 
-.anı ... mtla • barak ku•· 
..e •e bdt kaJD&lacltr. Me· 
ım. 1 ... ID ana protramı se 
a.lere .a,m...,ı olarak laazar· 
IA1t•lfbr· ljeyet timdi bu •· 
Dt prolram tlzerlnde en k6· 

- teferruatına kadar it 
pllalannı baaarlayacaktar. Bu 
prolramı ha7vaa ıılahı, baı-

Bak 
fa brik 

Balurklf es fabriU.... 
lnıaatına 1933 aeneainde bat· 
lanmııtır. Profram m clbln· 
ce 1934 ıenealnln ıubat, mart 
ve nlıan aylannda A •rapadaa 

Armutlu YHiyette ıelen mak...._ 7eıluıne 
kaphcaları Halk bürosu r•••fllrilm .. ve ,_. faltl'lldr 

Armutlu nabiyeıindeki Valimiz Fazlı bey balkın Süleymaniye ltlemele hazar bir •a,alJ .... 
kapbcalann ıılabı için Gazi derllerlle daha yakından all· Sanatkarlar maçı ıetlrtlmlt bulunmakı.dar. 

kalarımak için vıllyette hu· Bu ıuretle e•velce 3,000 Hazretlerinin irıatları üzeri· c ii " G zi t d 
•u ı bir kalem kurmuttGr. Bu uma 1 Du 

1 1 a 1°" 11 iken bu kene 10,000 ile 
ne Yal mlz Fazh beyle Halk munda ıkt futbol maçı yapıl- bJ&.ır. ı Ba._ k• L-
fırka11 ve belediye relılerimiz kalem kanunlara ıare arzu· l ... o unaa ıınr uf u.:rs 

bal vermeye ballı olan itler• mıt birinci m ç Yeniıehlr fabrika11 mGmud llD&I ma... 
Armutluya ıtderek vaziyeti takımı ile Bursa Sanatklrlar k mal ~ 
tetkik etmi'ıer.ı., Armutlu, den baıka vatandaım d.rt ıenta artı nar Yua~e, 

w lklnd takımı ara11nda olaıuı J ı k be .._ G ı ve ılkiyetinl dlnley p tılerl· mo ern tesisatı, re a l aUY• 
Yalo•a ve em · ıe munta· ve ~ enltehlr takımı sıfıra b-~ bl f b ık h .. __ 

1 d 1 k' nlD ne ..:olda olduiunu ken- Yetini .. z r a r a ....... zam yollara rapte 1 ece t r. J k ki ıl )1 1 
.ı'lerlne mun•-zaman bildi- artı i ıayı • ıa P ıe ıtrmlt bulunmaktadır. Armntluya ayrıca bir telıraf • w MI 

hane ile telefon teıtsatı da receklir. mittir. lmalltı, clbeU aıkeriyeala 
ikinci mGsabaka Süleyma· ki k ibU _. 

•apılacaktar. Vali muavini geldi pamu u umat ~•v-araaa 
ı nl1e birinci takımı ile Sa· kif aıet itibarile cevap Yere• 
Adil bey Vali muavlnllllne tayin natklrlar .birinci takımı ara• bileceii ııbı, plyaeada da ... 

Şehrimizde bulunan Akba olunan Akıehlr kaymakamı ıında Japılmıı ve S6le7m&• ki imalihndan fasla olarak 
kitap evi sah plerlnden ve Ed p bey dün ıehrimlze ıel· nlyeliler ikiye kartı dört sa. ince patiıka, de1enll bezler 
Cumhuriyetin Ankara muba· m•ı ve yazlfeye batl•m•ıtır. ya ile ma~ı ka•nmıılarclır. ve pamuk elbiaelik kuma 
birlerinden Adil bey arkada· Şehrimize gelenler Snleymanlye - Sanatk&rlar çıkaraccktar. 
tnnız bir iki ıüne kadar ıeh· Sabık emniyet müdlrü- maçı ıüzel ve heyecanlı ol· Ku••ei mubarrikeel ti• 
rimizden ayralarak bir müd- muz Trabzon emnlyt:t midi· muıtur. Fakat Sanatk&rlar dilik tehir elektrik tebekeain· 
det kalmak üzere Atına ve ril Muıtafa beJ, evkaf umum takımının en mlblm akm den alınacak ıae de lcabmtla 
Romay 1 decektır. mlldOrlGIQ memurin mOdOrii mevkllnde bulunan sal açı- mlıtdkıl bir kuYvel muba,rl• 
Polanyalr $t?yyahlar Ke an bey ,ehrlm ze ıelmlf· fın mGteaddit fırsatlar ka· kenin tulıl için de aa. .... 

Geçen 160 tehrim ze kız lerdir. çırmaıı maçı bu ıekllde ne- len tedbirler ittihaz edllmlı 
ve erkek talebeden mürek- Ziraat bankası M. tlcelendlrmtıtır. bulunmaktadı. 
kep OD b.f Polanyah ıe•yah Sanatkarlar takımının ka- 8 k kö f b ikaıının hali 1 

Hulkı· bey a ır ' a r ıelmlf ve ıehrımizl gezdık· leclıl, mildafllerl orta maha· ' hazırda •e ıece 1l11dG& P• 
ten ıonra Uludala çıkm•tlar- Ziraat bankası mü ür ve. cım ve mua vlnlerı ıol açık· lıımak .ıuretlle ....ılk lıtda· 
dar. killiilnl yapmakta olan kıy· lara tahten çok kıametli ve salt 2 milyon metredir. En 
Dil kurultayına met ı gençlerimizden Hulki kuvvetli um•lanh. Fakat a. ıoa ıiıtem makinelerle tecbla 

bey bankanın umumi merke- ralarında pulaıma kıtb. 8'a- ecltlmlt olmauD& blaaea bu 
gidenler zinckkt vaz fes ne baılamak na mukabil SGleymanlye o. lıtlbsal ayni meal ile ... ede 

Şebrimizd n dil kurulta· üzenı dün Ank raya hareket yancularandan birkaçı iıUına 9 mllyoa metrefe çaka.caktır. 
yana it rak etmek here Alt etm ıtlr. Hulki bey Buuada ediline dlierlert çok sGzel Fabrika hini hacette Mkerl 
Ulwi, Namdar Rahmi, Mim· herkese k ndlılnı vdirmlı paıhııyorlar •e banua için ımalit kalitelerini tamamen 
taz ve Hilmi beyler geçen çok dele 11 bir bankacıdır. muvaffak oluyorlardı. imal edebileceil aibl lkU..dl 
gün lıtanbula gıtmiılerdir. Bu 1 L ...1_ •··-- h ı•-..1- ...1 Şehrlmlaclen ayra maıını teeı tılık ma~u ,,,_.,..,......... ...,..... ça.....- .A .... u• 
zeYattan AU. U ri Ye N...- ıGrle karı lada • a- ıenede Yaıati olarak ~ mil• 
d R L- L ·- 1 er u... 9 _._, *"oıahanında 24 numa-
•r a.... uw .... "

111 
Ziraat banka ı mO Orlüfü n yon metre 

teıuil ecl cel5
1
•r ne taJln 0 anan Hüanil be, rall mağazam satahktır, al P Uaka y~ ince ame a,.. 

Beled ye reisimiz map talip olaalat aieftür zl ye mahtebf pl1aıa bateri d ıehrlm v it 
Belecllye r llmız Muh t- k ı handa 4 numarall magaza. ma llne mukteclır olacaktır. baılam ıtır muva fa lyet er 

tın bey lı n ul n plmiı da Hamdi beye müracaat Oç poata ile •••• laalla· 
ve Arm tluya ı tm tir. eliler z. etslaler. 2 4 ele _.ilk lttlhaal lZ IDIİrPD 
H h Berberlerin bayramı Satılık duN kka" 

0 
metre1e balıl olacaktır. Tak· 

ayvan ırsız arı yar n ' brlm zdekl her- viye edilecek fa,rlkada , ••• 
M Kemalpaıa çay nnda • be ler Geçıde derek bir kır Tuzpazarı Çancılar cadde- ianl latihaal halbade 1200 ame 

ot ayan b r merkep e Kapak· kla d ~ ıiade 6 numarala bir dGkkln le ve b-a tekabJI.' eden 4800 
d l k bayra ı yapaca r ar. uu .... ua 

la köy çayarın ot ama ta b b 1 1 ıatahktır. Talip olanlar bele- kiti ıeçinecektlr. 
olan bir ah çalan Ahmet ol· bayrama bGtOn er er er f • 
lu tabır Mahmut Çakar Ha· tlrak ett kieri halde yalnız diye civarı Orhan imaret '°"' Dagv cılara 

r m i e Oç ki- iki berber iıUrak etmeme- kalı 1 numaraya mllraca· 
b ld llllara tlln olunur. 4 4 Bir arkad&fUIUS ütcalar için ta talıklarla mtlcadel , bakım •e 

1at11 ttletlnl bir kGI halinde 

~ tamamlayıcı bir ıu- l~a~IZ!!!!!!!l!!!l~~~~!!l!!!l!l~l!i!l!l!l~ll!!ll!l~~~~~~~!!!!!!!!!~~!!!!!!!~I 
~~::;;;;~';•k;;l;an;m~ı~la;r;d;ır~~·~ln~i~g~rl~p~~u~ul!l!!l.~!!!!!!!!!!11!!!!!!!2!!!!!!!!!~~:'::='~~~~~:='.~ marea J•Dllfb~ 
" Bursa Nat ia ba~mü- Dafalann ea bl1Clk zevki 

,. ..::::. :.. :.:.~ Ergani istikrazı 
• br 

hendisliğinden: kıt ıeltace bizlere 11n dolar 

IDl9 ilk flç sencti her tGrltl 
haaarlıkl nn tamamlanm na 
_......., Jetlttirllmeline yrıl· 

aıtar. Karacabey baruile 
Bıma airMt mektebi tatb k 
aokta•ndab merkez olacak, 
bllp--.,. teknik tılerl y8k11k 
draat eutltiıtinde toplana 
cakfir. Merlnoa ftlnla Bura 
•e Baltbllr •i lyetlennln 

kalkınma Alerl me ve 
~eba1ı • ve
......aı lellrle ola alanda 
,.,.. etmem.) 

Vekil 8eJ cumart l ıü G 
llledeD ...... b.,etle biri k· 
te Karacabe • laarek t et 
mittir 

Erıan latlkr nuçünc ve ıon 

tert bl olan (C) r ıl 30 ağ ıtoı 1934 
tarihine kadar ıüıkr pı ) ona arzedı. 

lecektlr. Taf tl t aı ıd dı : 
" YOzde bef f ap ve y zde iki 

ram yeet olan bu ııtikr n ao terti
bi d evve ce br ç o un n A ve B 
serileri bi ayni hak ve imli a ı 

havi beben ylrln lira it ba 

lb ret olup, 

ıcrnıc:uıı: iki d fa ya 1 cak ke. 
r ca ikra iye 

Yen şehir lznik yolu· Dallarda mltbıı hlr Upl 
nao 3 500 kilometresfnde baılar 
yeniden betonarme olarak Gk açtırma1or tipi •• rhl't 
yaptırılacak olan 1123 lira Uçuyor arclarda kayakçalat 
66 kuruş keşifli köprü in- KaJakeı tepeler dallar apr 
şaatı, 26/8/934 pazar günü O, bundan bl,ak ze•k mi 

saat on altıda ihale edil· 
mek üzere aç•k münakasa· 
ya konmuştur. 

Talipler keşif ve şart· 
nameyi görmek üzere nalla 
dairesine ve mezkür gün 
saatında da vUlyet encü· 
menine müracaatları ilin 
olunur. 

§ 
Bursa Yenişehir yolu· 

nun 18 inci kilometresinde 
bulunan kemer köprü yeri
ne betonarme kArglr · oıa. 
rak yaptı llacak olan 939 
lira 41 kuruş keşifli köprü 
inş atı 26 8-934 pazar 
günü saat ı& da ihale edil· 
mek üzere açık münakasa
ya konmuştur. 

Talipler keşif ve şart. 
nameyi görmek uzere t.lafl-
a dairesine ve ~küt- giıt 
saatlada da villyet encüme
nine .. 1racunan Ula o 

Kadın erkek hep 
arar 

birlikte 

Glhı91ten kardan 

Şiir: 

ka7ar 
bol •llık 

toplar. 
M. R. 

(Sarı giil ) 
San ıol, ean aGI 
G&nlüme dakOI! 
Dikenle kanatma bir parça 

ela .. . 
Atkm 1&rabını ıun bana .. . 
Bir damla ıoa yap lttr •alp 

G6zlmde ıirdlltın 
eritir 
atlaa ......, 

Seni bi1le ••en blMm 
Hlldlr 

Bir ıara çiçektin •11ç1•ıe 



Sahife :J 

Sana) İci! 
29 birinci tefrinde An· 

karada açılacak sanayi 
sergisine iştirak et! 

Müracaat müddeti 1 
eylülde bitiyor. 

Milli iktisat ve Tasıırruf 
Cemiyeti 

flllhlll\ 
1) fl kil t l l iği l l d (' 11: 

Burs:ıda paşapazarında 
elbiseci Mustafa oğlu Meh· 
nıet Sabri efendi ile Gem
lik demir subaşı mahalle
sinde elbiseci Ali ağa ka
rısı Nazmiye hanım arasın 
da müşterek olup kabili 
taksim olmamasından dola
yı şuyuunun izalesi ıçın 

satılarak bedelinin hissele
ri nispetinde pavlaştırılma
sına 14 6-934 tarih ve 
268 -126 karar verilen 
Gemliğin demirsubaşı ma
hallesinde kdfn sağı ve so
lu Nuri paşa arsaM arkası 

ve önü yol ile mahdut o
lup zemin Jcatında bir nıa. 

ğaza ve bir mutfak ve i· 
kinci katında üç oda ve 
bir sofa ve bir hala ve üst 
katmda keza 3 oda bir so-
fa bir haHl ve aı lrnsında 
bir mıktar avtuy uşamil 205 
arşın mıktar zemin üzerine 
mebni 3020 lira kıymeti 
muhammineli evin ta:namı 

tarihi ildndan itibaren 30 
gün müddetle açık artırma
ya çıkarıldığından talip O

lanların kıymeti muhammi-
nelerinin yüzde yedi buçuk 
nispetinde p ey akçasile be .. 
raber 16 9 934- tarihine 
müsadif pazar günü saat 
10 da mahkemede hazır bu· 
lunmaları ve muk~dder kıy 

metin yüzde yetmiş beşini 
bulmadtği takdırde on beş 

gün müddetle ihale111n tcm
<Ht edileceğinden ilk artır· 

rnada pey süren taliplerin 
taahhüdü baki kalmak üze· 
rk ikinci artırma olan 30 
eylül 934 pazar günü f aat 

H~ kkın Sesi 

P. T. ' ~. 
i: "s ltn1 ..,ı ıtza ılar. 
f\1cyaı tsİ 

Burs~ - '' alova 

ı os anı 1 

~ "i 
Oo 

Sefer adeJi 
[ er g ın 

aJ;ki sel (bi 
İstenilen 84 lira Ş"'hri bedd 
haddi ı:,yık görülmediainden 

bin kilo lmreş !1 inde f amıı· 
ml iki dumim ~ J a,;açlı la/l. 
mınen .)fJO ki/otlan msfı 250 
hilo san aya:nıadan bir d(i
ıwm :JS at/açta talıminen 200 
kılo ayni mcrı/\İde tapuca 2 
duntim isedc Jıalen yedi dö. 
mım J(jO a;jaçla tahminen 
2fiOOtU /o J.ıil fi beyin . borçl11-
s11 mııl~veff a hacı Cemal be
yin harmanlar mevkiinde 
bl'Ş domim 170 a[jaçla lalı
minerı '200 kilo :eylin malı. 
su/cilt kilosu yedi buçuk /m. 
ruş kıyml'lıle açık artırma• 
ya 2J 8 !J3t tarilıirıdc crı. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)} )) 

Haf tada :3 seferli 
1) 2 )) 

)} ... oo )) )) 

Talip zuhur etmemes nden 

)) )) )) 

I(nraköy 
Yenişehir 

Or hineli 
)) » hey g i r » ~ » » » » 
1 -- C1hetlerile nevi \e s.!f erl~ri "'e talikleri sebepleri ,·ukanda 

yazılı po")ta nakliyatı t>ksiJtınderi ~:l ~ u;~l perşembe günü saaat 14 
l 7 arasında ihale ediln1ek üzere bir hafta muddet!e uzatılnuştır. 
~- 'f aliplerin gö~tet ilen gün ve saatta merkez L mfıtt Ş "'kkil ko- marlesi gıi111i :ePali saat 14 

1 le ıha/esi icr akılwacağrndan 
ialiplerirı peşin para ile l\fo· 
danya icra dnircsine ımira· 

c: wllart ilcin olwwr. 

n1isvona rnüracaatl.arı. 

Mudaııva ıeı :ı .. 
1) 1 (1 111 \ ı ı · l l ı il l ı l l d: l l l: 

93.ı.-213 Mudanyanın 

Hasanbey mahallesinden laz 
Mustafa efer.diye czgayri 
resim ve masraf 51 t lira 
borçlu ayni mahalleden ka 
sap Cemal tfendinin tahtı 
hacze alınan ve furuhtu 
mukarrer Mudanyanın sarı 

ayazma mevkiinde şarkan 
vakıf garben dimitri şima
len Abit cenuben Lambri ve 
Ahmet efcndı k"'nsı H .se
ne hanım ve Emin efendi 
ile muhdut t pucn 3 döniim 
isede lı~ien beş dilııJm 125 
ağlçlı zeytinligln 72 sehim· 
de iki sehinıi yedi lira ku
yupınar n evkiin ·e şaıkan 
yol g ıı ben dere şlnı!"llen 

Abdullah cenubc 1 Dimitri 

Jlur~a !Jiı·iru i ıera 
n.Pnıul'luğuııd. ıı: 

933 ~ 5491 Evu( /ce J:w s ı
mn hacı[ ır mrılwllcsi11d<.' ve 

bil<ihara . \fi ır llıisa111cllin 
111 ılurllu»'nch G~ numcıralt 

Jumcdc i/, a m•·l d nıcUe iken 
<il rı s,ıbık Bursa verui kelc

besinch n Sufyalı 'lL1slnfa e 
fendi vu·es si kı:ı .l!eli/,c ııe 

di!Jer kL:L Uaife ve ofjlu Jfo~ 
lafa t'fı:rıdilac: 

B ıbam: ulu .Uuslafa rfc.n 
dinin lJursamn Narlı ma. 
ha/lesinde• mıilWtffa Tevfik 
cfendı :el'L'<Sİ SabriyL' hrım. 

mrn keneli narmııa asalclcn 
ve murisleri Uaije Jıamma 

uera-:;tlcrı oları burcundan 
d<ı/ayı 2J ı - fi, ı lariltli 
lc:.J,truni:le Ju,c:., dilen Lur
sa.un Xuı iL mııhatl ~ind ki 
ktJİll r,/up J ; ·sc li 11.lıwruı /ıa. 

llC' l'l' /Jllljlt lllİf<İ/ırıırı f llllU· 
muw Jjt o ltra uc b11 lıesap-

la b..ı:unu .llu ,Lafa l'ft'ndrniıı 
~4 -Ü lıissc':jin ~ 7 ı lira J ıy · 
mel l·ıkdir ulılclhjwe Jc,ir 
:(ıbıl ımrakalarınz gcirmek l1C 

bir dcyccl !f İni- ııcırs ı bil ıl fr. 
m k ıi:ı..r icr ı ifl cis l\(ınu . 

llllllllll 1 ı.1 umu maddesi/le 
hı'}ilw.ı 111ı1rt1carıl dmtTıı: 

lu:umıı ilıinuı icb/' J olunur 
cfcrıdım. 

Bursa tapu unda : 
Burs·ı kiı a1 ı l Ö) ünün 
n1uhtclif nıcvl~ilerindc 
h • 

uç p .. ırça g, yrı men-

~Jlldilll)':i lt'l".I 

ı ı ı (' n ı t ı ı· I ı ığı ı ; ı t 1: ı ı ı: 
9.'Jl .j{)J Hir ··burcun u

dul!m si içın m ıhc11: ve Ju. 
ruhlu nwknrrrr ımilerıeffa 
Lılfi beyin 11uılıimullwd11l 
J·rcn/.'li rıllmda h<ş donum .'J 
l uh k J.ıO a!;açl11 lalwıinen 

1 ı-A-y· .. ;;;~;;t;-ı 
0ı Ergani bakır hattı karşılığı ı 
j olarak hükümetçe çıkanlan 
! dahili istilmızın üçüncü ve son 1 
i [ C ] tertibi bu ayın sonunda 1 

1 
satışa çıkarılacaktır. Bu milli f 
ve karlı işe iştirak ediniz. { _ .. ______ _ 

aracabey Harası müdürlüğünden 

Haranın n1uhtclif ırk koyun, tol lu ve kuzu
larından kasaplığa tefrik edilenler 20-8-9:3-1: 
tarihinde pazcırJıkla satılacaktır. Bu koyunla

rı bir kıstnı Uludağ yaylasında bulunmaktadır 
·rclliplerin hara müdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. 41-2 

Bursa Evkaf ınü<lürlüğünden : 

()t"han c.ııniinin l~oza Lanı cihetindeki avlu 
dıvarının tamiri ·ıi ağustos 93± pazartesi günü 
s--~' n 1 h ' 1 p z1 lıkla ihale edileceğinden ta
l p' r ) ..! - ·ı \ t.• • uttc evkaf idaresine mü· 

Harac~bcy ticaret ve sanayi sicilli ticaret 
memurluğundan: 

h.: acul e:yin Cıuabat köyünden kaptaüoğlu 
R tuf ,fe di unvanı ticarisi altında yol inşaat 
\'<.' ı ,ırniri t'.caretile işti o-al ettiğinden unvanı . ~ 

v.. ı.'7. sı t·car 't kat :.ınunun 42 nıadeesinc tev .. 

ı 1 de en çok artırana iha· 
lei katiyesi yapılacağı ve 1 
satış peşin para ve yüzde 
iki buçuk tellnliye resmi 

ile mahdut 7 aöııüm 120 a
ğaçlı z. ytinl ikte 7 !., d iJri 
hiss;;;.~j on lir1 Zığrn m v. 
kiinde şarkan mehm ... t g r
ben yol şim--Jen M lama 
cenubı.!n Ando:ı ile m~hdut 
bir buçuk dönüm 45 oğaçh 
zeytinliğin 72 sehiwde iki 
senimi üç lira Karlık mev
kilnde Şl.\rlrnn şima~en yol 
garben Dimitri Vodilrn cenu 
ben Hamit ağa ile mahdut 
beş dönitm 98 ağaçh zeytin
liğin de 72 sehimde iki se. 
hinıi on ild lira Zığra mev
kiinde şarken Ko..,ti Koço İ· 
le mira g3rben Aleksi eyta· 
mı şimalen yol cenuben An
don ile mahd.ıt beş d0nüm 
105 ağaçlı zcytin!iğin de 
72 sehimc!e ıki schin:i do
kuz lira Mu..,abey mahalle
sinde eski arsa lı:ılen 4500 
kilo zeytin istiap eder üç 
kadozlu miicedL~ t mağaza. 
dald 48 sehimcie 2 se:himi 4 
lira l<ıyn et!e otuz giın mlid 
detle uçık artırmaya vazolu 
narak 22 .9 H34 tarihinde 
cumartesi günu zevali !"2at 
14 te ihalesi icra kıtı. r.c k-

kul ~,~retsiz v ~ nizasız 

S3rı oglu ibrahimin İ· 
kt.n vef~~ ile ~in ülıaber 
<l • vazı' ı 'e ·s ·~ine ka 
lıp i ıtikalen s~nct al
Iııak üzere n.üracnat 
ettil .. Jeri oden , .. nhaHen 
tahk:kat ,;crası için ~9 
8 ~ .> i tarihine tcsa· 
<lüf eden Ç' rş'.ltnba gü 
nü tapu kütibi Enıin 
efendi öyünüze gele 
cı·ğindcn ~·u gayl i 
nienkul için tns·ırruf 
iddiastnda hulunanlr .. 
rın bu mü l<let zarfın· 
dn tnpu müdüriyetine 
vcvatut tahkikat r-ü 

fı,can ~ıcilli ticaretin '.iO ntunarasu1a kayıt ve 
t t' sc i l e J i 1 d iğ i i l fuı olunur. 

Bursa belediye riyasetinden: 
ile ihale karar pulları ve 
ferağ harcı müşteriye ait 
olup şartnamesi tarihi ilan
dan itibaren 20 gün müd-
detle mahkeme salonuna 
talik edilmiştir. razla ma
Hlmat almak isteyenler 934 

-268 numaralı dosyasile 
Gemlik sulh hukuk mahke
nıesine müracaatları ilan 
olunur. 

Bursa belediyesinden: 

Bursa kır bekçileri 
İçin l O takın1 elbise, 
1 H-8-934 tarihinden 
itibaren bir ay ;çinde 
pazarlıkla yaptırılacak 
tır. t.. • 

l umuneyı ve şart 
nameai görmek için 
muhasebeye ve pazar 
v~ya Çarşan1ba güole
rı saat 1 1 de teninatla 
rile belediye encün1eni 
ne isteklilerin gelme
leri ilan olunur. 

tır yevmi ihalede artırma 

bedeli ktymeti muhammine· 
nin yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde en son 
artıranın taahhüdü baki kal 
mak şartile artırma on beş 
gün temdit edilerek on be-
şinci günü ayni saatte en 
fazla bedelle müşterisi uh
desine kati ihalesi icra kı
lınacaktır. Bu hususta bir 
hak iddia ~denleiiıı yirmi 
gün zarfındR evrakı miispi
telerilc dairei icraya miira· 
caatları aksi takdirde hak-
ları tapu sicillerile sabit 
olmayanların paylaşmadan 

hariç kalacakları yevmi iha
leden on gün evvel şartna 

mesiııin herl es tarafından 
görülebileceği m~işterilerio 

kıymeti muhammiııelerin 

in yüzde yedi buçuğu nis· 

~ '.., 
nü nıahallinc gdecek 
nıemura müracaatları 
i!fln olunur. 

-
petinde pey akçalarını ha· 

milen veya milli bir banka. 

nın mektubunu tevdile artır 
maya iştirak edebilecekleri 
ihale vaktinde hazu- bulun- ı 

mayanların miistenkif adeo
Junacağı ilan olunur" 

Bir n1i]yon p 11 ke taşı, S -8-93 ~ tarihinden 
itib~lrerı bir ay içinde pazarlıkla alınacaktır. 
Ve.ı.·nıek isteyenler. şartlan anlamak için muha. 
sebc:ye Ye pa7.a r 'eya çarşanıba o-ünleri saat 
11 <l ... · ten1in~tforifc befediye ö encünıeninc 
gelnıeleri. 

• 
I J' 

ellik 



S:ı hif e '' 

Bursa hirjnci icra ursa ,; ı. uafliı.n mektebi 
nıenıurJuf{undnn: ı!iduor[J;g., .Jfrnden: 

934 J 169 Bursada Şiik- 1l u ~ ıu 

riye hanima 180) lira ile ı _ ~lcktd i niziaı birınci ve ikinci devre h i·İne 
ayrıca tahakkuk edecek \'eni talebe tav !ı a a ,lhto:su11 )'irrninci p~zar-masraflara borçJu Bursanın J ., n 

Hocanlizfıde mahallesinde tesi v-ününden itibaren başJnnacal,tır. 
yol müteahhidi Rasim çavu A~- {{ayıt olmak isteyen talebelerin vclilerile 
şun işbu borcunun temini birlikte gclnıeieri. 
için 3 5-932 tarih ve 4 f f 
numaralı senetle ipotek ey B 4, J G chadında l<arton~uz dört otoğra , 
lediği tapunun kfinunevvel I şehadctnanıe veya tn~ iknnmr, hüviyc.:t cüzdanı 
319 tarih ve 46 numarasın- ve sıhh,ıt. raporlarını berat erlerinde getirn1ek
da kayıtlı bursamn Hoşka- ri ltızı m<lır· 
dem mahallesinde meydanlı 
solcEıkta kilin sağı 17 parstı :? H ·r iki de\'rl~rp ücretli lev'i talebe de a
Selirne Hacer hnnım 6 par- hnır. L vii ücr ·ti t iO lirddrr Be:d·enıiıı >·u\=nci 
seı Seher hanım c:vdet 1 <lerccrsi~e 1 c\l ar rnaaş alan ısıcınuı· <;ocul·bnn-
bey solu Hasan efendı ve <l I · · ı · · · l - d 
Zelıra hanım arkası Hafi1e ucın Ü .el.... o,ı, kar l'Ş \!rın ı ıncıs1n C'tı . 'UZ c 
hanım Mehmet bey ve Zeh- on beş, üçüncü ve diğerlerinden yüzde yirnıi 
ra hanım h,ane!e.rile mah· tenziiftt v~ pılır. 
dut lcapıdqn girılınce en a- ., · · · ı I 
şağı katta bir heıa bir mut t> :\lt·zunıvct ınıtı uın arına <'ylülün 
fak bir mıktar avlu ve bi· birinci c unart si günü 
na altı taşlık orta katta 2 4 ~ uf ikmıl imtihanlarına cvlülün yirn1i 
oda bir sofa bir hela bir ·ı · t · · - ,, 
mutfrk ve bir betonarme 1 { ııcı cut lar t sı gu lU 

varanda üst katta üç oda :; I>trslere, t(ş ·i 1;evclin b:rınci pazartesi 
bir sofa ve bir hela terkos günü başlanacaktır·. 
ve elektrik tesisatını havi 6. Tatili v1..~lileri )nnında r,eçiı n Je,ı1 talt~ 
3000 lira kıymetinde bir · ki · ~~o ~ ı 
bap hanenin açık artırma beden mezuniyet in1tihanına gırcc en ı • ,: 
ile satılmasına karar veril- ' ağuslosta, sınıf ikmaline tabi olanların ~ l ey 
mişUr. Iülde, irntihanfar Ja alt.kası ohnı) an lakhc-

t-İpotek sahibi alacak· nin de teş-inieveiin birinde rnekteple l ulunınak 
hlarla aHlkadar diğer kim- üzere hareketlerini tanzim etnıde,·i 1- 2 
selerin ve irtifa hakkı sa- ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~ 
hiplerınin işbu gayrimen-

rsa İnlıisarlaı· baş 
dürlüğünden: 

-
ursa inhi ·arlar başmüdürlüğü anh:tr1arında 

ınevcut n1uhtelıf seneler nıahsulünden zürra 

e 

c ) .... , 
'"~a \•1 o I d 

Hr iş kumb ır. sı ola l çocuktur. 
Tü hiye ~ş ba kas 

... .1 

Mud nya malmüdürlüğünden: 
l{nzanııza tabi Enıirali adasının kabili ıer 

ak anıı iştenip ekilnıek ve ıne,·cut zeytinlilder
le eşcarı ınüsrnircyi inıar ve talnır ederek mah
sulünden istifade etnıek, koyun veya hay"ana
tı saircyi otlatn1ak suretile otlakiyesinden isti· 
fadc etmek v~ tarihi ihaleden ınuleher olınak 
şartiJe üç senelik icarı :; n n31,. tarihine nıüıo:a
dif Çdl ş·unba günü öğl 1 cieu ~onra saat l ö te 
ihale edilınek üzere 15 -8-~a.ı tarihindt·n iti
baren ~ 1 gün nıüddctlc nıüz:1ycde) e konulnıcş 
ur. l"alip erin o gün r1udanya maliye dairesin· 

de ınütcşekkil salış l{omisyonunn ve şeraiti rnü 
zayc<.lcyi anlanıak isteyenıe,·in her gün .i\ludan
,,a 111aliyl" d:ıiresine mün1 cn3tfan iffin olunıır. 

kaolccaları Türk anonim 
il 

kul üzerindeki haltlarını 

hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddıalarını evra 
kı miispitelerile işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün 
içinde Bursa icr:ı dairesine 
bildirmeleri aksi halde hak· 
ları tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satış bedeHr.,in 
paylaşmasından heriç 1m
lırlnr. 

metruk<1tı ihrakhk 4~0G kilo tütün açık artır- Şirkc-tiınize ait olup Ç~kirgeden isale oluna. 
nıa usulile tJ-8-93~ tarihindtn itibaren ,,·irnıi cak h.rn'lal suyun l(aral tranşesi hafrİJatı ve.
gün ınüd<lctk· müz~.~cJcye konulnn şı-ur. Fraiip müce ., it su df·posu, kenikot dcpolaı t ile otelde-

şirketinden: 

2 M. Artırma şartnamesi 
Bursa birinci icra memur

luğu odasında işbu iHln ta· 
rihinden itibaren herkesin 
görmesi iç:n açıktır. 

3 M. İhale 26 9 934 
tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 15 te Bursa icra 
dairesinde icra edilecektir. 
Şu kadar ki tayin olunan 
işbu zamanda artırma be. 
deli glyrimenkuliin ıııuham· 
men kıymetirin }Üzde yet
miş beşir:i buln adıgı tak
dirde en son artıranın te
ahhiidü baki lcalntak iizere 
ihalenin 15 giin daha tem· 
dit edilerek ı 1 10-934-ta
rihinc müsadif perşembegü 
nii saat 15 te BursJ b·rinci 
icra dairesinde 2280 numa
ralı kanuna te\tfik teklif 
olunan bedel yeminli 1 ç 
ehli vukuf tar f ınuan t' · -
dir olunan kıymeHrı yüzde 
yetmiş beşini buldugu tak
dirde ihalesi icra l.ılınacak 
bu!m' dığı takdirde ihale 
yapılmayarak satış geri 
bırakılacal tır. 

lecektir. 
4-M. rtırmaya iştirak 

için gayrimenkutün muham 
men kıymztinin } üzde ye
di buçuli fiİSpetinde pey nk· 
çası veya milli b-ınka temi
nat mektuLu tevdi etmele· 
ri lazımdır. Alıcı artırma 
bedeli haricinde olarak iha 
le karar pullarını ve telHi· 
lfye resmini ve tapu ferağ 

} . ı ı . . 1 l u • q { •) • " · ı J }J' . o!an arın ! "· nın ıc a ,,1 .n~ıc,lgl " - . tl r - ki ınücerrit (1epo ve so.~~utnıa c 1'17.l n1a 13 1 in 

rihine ınu ·adıf salı günü Srt< t on •.
7ö ·ttc h ' r ·a şaatı, boru 11<) ıtnjları vf' kaptaj ile sü::nıe gal~ 

ir.hisarlar haşınüdürlüğüne n1[u acaat cta1ckri risi aıncli\'at 2 ş 1 tnan1csi Yt! pUınları veçhi le 
füzunıu ilan olunuı·. 1-~ n-1 Jnakas~ya knuulnnıştur. bedeli la~şfi 2088?) 

s J ~ lira 7;; kuruş oJan hu işlerin paz,1dık a ihaki 
M. l{enıalpn~·a inhis·-tdar nıüdüriyeti eınanct halifesi ı eylül ~3tc- tarihinde ~aat ~u; da icra 

nnb~ı ında rnevcut 029 senesi ınahsıdünden 12 cdikccğind 11 talip]eı-in şartnanıc ve planları 
dc.ıl tc ~(j() ve ~:) i sentsi n1:1lısu 1 iit.dcn 4 denk yirmişer lira ınuka')ilinde şirket nıcr kezinden 
te 57 ki c ~nJan B~:~ ki.o ;(ırc·ı rn,dı tütfınierirı[n tedarik eylenıelcri ve bu iş için ~000 Jiralık te. 
G ağu to~ f)'' r tarihinden it1~Hl en '2Ö ~ğustos nıinat ınekti1p1arile birlikte yevrni ihalede Buı
~;34 tar.hin,~ kadar Yirnıi gü 1 rn ,J<.Ietle ve açık sada Kozah·ınında şirket n1erkczinc.le ispatı vü
artınra· su ·et1Jc n1üz..ıyedeyc konulnıuştur. ''fa- cut etıneleri ilan olunur. 
liplc 'n ilıak· giiuü olan 21) ~·ğl'sıos H:;.ı pazar • 

günü c.:: at on altıda L"l. l\enı~ıfp lŞa. inhisarlar Bursa A~kcri Fırka ~atın alma komisyonundan: 
müdürlüğüne nıüracnatlan lüzunıu ılfuı olunur. ' 

§ 
Bur"'a ,1 ·r k0 z ka"aL.1 hu ludu da ı:lind' !ı:;+ 

'it'n .'İnc.'c el~i 1 ı 1iş ol1n tütü·ılerin 1H S H,~ 1 ta
rilıiı \~ it: , re \'tı \.uf t ·f>·ı' nıcd t[ 'ımin'nc 
b~ışian< c ıkt1c·. 

' ütü 1 t>l<iciıerinin l< .<li L r. lan h şt atla 
,1 h ı c h·1 1

'1 , ı kı f L< \ fı < hi.11' t ~l ·:.s
te.,.n det·: ,. , i · :-.İ tn 'ı: ! ·:-de hu lr s ıs un ( enıini 
için rh· ı Yi..d-cnf heyetine rcf I a ~tı..İrilec k 
ola 111 , =ı I 'r beLç;Jerir e veri it cek y .. vrniye 
üc c .. er'ni l c! idi( nl•:f1 tah il o nacaktır. Ati
ycn bir ,guna itir~ za ınahal k,ıinı~·. ak 
b.! , vı r la t u tt ilan olu tli'. 

harcını ayrıca 

mecburdur. 
Daha fazla malUttmt almak 
isteyenler 934 J 169 dosya 
numnrasile memuriyetimıze 
mlirncn. t e ebilirler. Arzu 
edenlerin şartnameyi oku· 
yarak lınz·r bulunmatatJ ve 
ya rniimessil göndermeleri 
ve gösterilen şartlara rla· 
yet etmelerJilftn olunur. 

Cll \ 
Gnyı.i ı;ıh ,j oJ~n hn ır s n

dalfyclertn umumi mahaH rc:le 
lcullanılmamo. ı 'e 18 <'llül 
9J4 l uihine 1 uJar hasır san -
d Hyc yerir.c dc"'l·r ve\. t h 
ta nndaliye teJ raK ediJmesi 
( bel(' diye cr.cümeninin J S· 7 
934 tnrih ve l719 numaralı 
1 ararı üzerine ) son defa o• 
larak ilun olunur. 6- 20 

AlırJncnk olan flursıdaki kıtaat için ~'ı.0000 
~ ud~nya :çi :ı ~70000 BaP<lırnıa için 2i!HHH; ki
lo ı...nut~ nıüoakasası ~5-8 ~'34 cuınartesi gü. 
nü s lat on eşte fırka sat1n aln1a konıisyonun
da icra kılınac'ıktır. 'faiiplerin ş ~rtnanıcyi gör
mel· iiz re he· ~ün \C nıün~lkasaya ·ştirak için 
de val<tindı:n e,·cJ ve ltıninat ve tehlif nanıde · 
riıe fn k,ı ~ntnı aJnı'1 kon1isyoıu~nda hulun-
nıalaı ı. 4 h· 

u a ffusrısi Mulıasebe 
lWi11 'i lüğiinden: 

....... 

Pos4 ~ .. \T tPlgrnfh, ne biuası önüne 1 i~ liı:a 
, K l"nr s ! ~.,:fıi P ı"-dİ\ en, canıc kftn Ye <len1ır 

p rnıat..' ' )a·1riac..aJ~tır. izahat ve t~f si~tıt. n1ev 
cut p·"ar'cln ve Lf>~if n;-nırs;ndc gö.,terıln1ışbr· 

~() s n.,.ı: p.17ar günü saat ı n da ihale edi
lecek' ir. l\1ün, kasa')ına talıp olanların vihiyet 
dnin1i encünıcnine ınürac~at eylemeleri ilan 
olunur. 


