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27-8-934 Pazartesi 

Su tehrinde 
otelin manası 

Bursa hem su ıehri hem· 
de ıeyyah ıehrid!r, fakat su 
tehrinden yalmz ( tedavi ) 

IDanaaını k<ıstetmek hatadır. 
Dünyadaki bütün ıu fehirlerJ; 
hattl\ yanı ba11mızdaki Y nlo· 

va bile yalnız tedavi jçin de
lil ayni zamanda dinlenme 

ve eğlenme yeri olmak içiil 

Y•pılmııtır. Şu hıılde su ıeh

rintn manası geniı olmak la
zımdır. Eıasen Bursayı yal-

nız bir tedavi ıehri diye ka· 
hu\ etmekte iaahet yoktur. 

Zira: Aıkeri hastahaneden 
baıka hangi banyolu otelimiz 

sadece bir tedavi müe11e11e· 
ıidir. Bu ittbarla bizdeki va-

ziyetin de bütün diğer ıu ıe· 
htr!erine uygun olması zaru
ridir. 

Halbuki bu günkü manza
ra ıudur: Ankaradaa, İıtan-

buldan veya dlier ıehirlerden 
Çekirgeye gelenler kanuni 

kontroldan baıka otelcinin 
hüıuıi ve ııkı bir isticvabına 

da maruz kahyorlar. Bu bal, 
ıelenler üzerinde bazan iyi 

hazan da çok fena tesirler 
yapıyor. Maalesef birçok ta-

nıdıklarımızdan 

dinledik, bizim 
bu tikiyetl 

bildliimlze 

töre hnkumetio otelciden •· 
radılı ıey: Mlıaflrln hüviyeti• 

adreaı, iti gücü, ae kadar ka
lacalr, ne zaman attliil gibi 

noktalardır. Yokaa; ( - Bu 
ıenln neyindir? ) dıye yama-

daki kadınan kim olduğunu 
öireameğe çalıı mak otelciye 

verllmlt bir hak delildir. İı
terae otele almayabilir. fakat 

ıeyyahı ve banyocuyu bu ıe· 
klldeı bir sorguya çekemez. 

Eaer hakkında ufak bir le· 
reddüde düıtüğü vaziyet var-

ıa buuun tahkikini derhal 
Pe>llıc havale etmek lazımdır. 

Polis mü,.akabe vazifesini 
yapmasın demiyoruz, kanuni 

tekle kimse birıey demez ve
diyemez. Lakin böyle mana· 

ıız ve fuzuli gayretketlikler 
llliıaf lrlerln, banyocuların 

•e seyyahların azalmasını; 
btıanetice otelcinin zararım 
lla\lelp olur. 

Bursa belediyeıinio Çekir· 

ae kaphcalarlle otellerine e· 
henımlyet Yermeye batladıiı 
16adenberJ gittikçe arttıiını 
gördfllflmüz raibeti kıracak 
en ufak ihmallere dahi ta· 
hammül ed~meyiz. Hele otel

lerin ve banyoların temizliği· 
ne ve sıhhi oluıuna fevkala. 

de itina etmek icap eder. Bu 
elheun belediyece çok iyi 

taldp edildiğini sevinçle görli· 
Yoruı:. Yeter ki: Otelci de 
bunun b b k •e u gi i noktaların 

endi IDenfeatı icabı olduğu. 
nu takdir etaın. 

... MUSA 
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Ankara Cumhuriyet Halk 
fırkau •ili.yet heyeti idare 
relal •ftkat M6mtaz bey 

P4trtembe ıDnll tehrlmlze 
••lmltur. 
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İş bankası 1 O yaşında 
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26 Ağustos 
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Dün gece bu münasebstle beledi-26 Ağustos ... 13 se· 
1 

ne evvel Afyonda bü-
yük taarruzumuzun 
başladığı iik gündü. 
Aziz topraklarımızın 

esaretten kurtuluşuna 

temel olan bu tarihi 

yede bir ziyafet verildi 

' gün şüphe yok ki: Hiç 
bir Türkün kalbinden 
silinmeyecektir. Bize 
bu bahtlı günü yara
tan eüyük Başkuman· 

Cün it bnnkaoı kuruluşu-
nun onuncu yı lını idrak <·ti ·. 

ı Ru münasebeti hanlca dün 

1 gece belediye salonu~ıda ır.ü
! kellef bir ziyaL t \lerJi Zi-

l J yafette "alımiz Fazlı t e\ 'e 
j mebuslarımız \•llftyet ve l :aılc 

1 

danımızla kahraman Kahraman sh·arileı-imiz 
1 

fırlcnsı ve Halkevi erlianı ve 
yerli yabancı mali müeı;sese 

Türk o!dusuna yüz bin 
net ve şükran ... 

mm· 

Büyük taarruza ] 6 ıncı 
fırka hücum taburunda ihti
yat mülazımı olarak iştirak 
etmiş olan arkadaşımız Musa 
bey o güne ait intibalarım 
şöyle tasvir ediyor: 

( Geceden düşman sıper
lerinin çok yakinine sokul

ı muşluk. Saat beşte verile
: cek bir işaretle bütün cephe 

boyunca taarruz başlayacaktı. 
Biraz sonra tanyeri ağardı. 

Saat tam beş oldu. Verilen 
işaret bütün Afyon cephesini· 
birdenbire kaynaştırdı. Müt. 

hiş bir gök gürültüsünü an 

buliak ederek ~anki yerden 
yüz biol.!rce yanar doğ fış-

1 ler müdiranı ile diğer birçok 

1 
zevnt bulunmuştur. Davetli· 
ler büfede izıız olunmu~lar kırtıyordu. Dağlar, dereler, 

gökler top gürültüsünden in· 

iiyor. Kahraman Mehmetleri- ) 
miz ellerinde bombalar, yer
lerinden birer ok gibi fırla- ) 
mak için g:zümüzün içine 
bakıyorlardı. ' 

Bir müddet sonra topçu ) 
sustu. Makineli t\ı fekler baş- \ 
ladı. Milyonlarca leyleğin lak. 1 
lakasına benzeyen bu velvele~ 

1 
yi müteakıp hücum zamanı 1 

gelmişti. Birer arslan gibi 
yerlerinden kopan Mehmetler 

tel örgülerini bir hamlede aş· I · 
tılar. Bir anda binlerce Türk 

yemek geç vakte kadar de 
vam et mit Ur. Salonda bir 
muzik güzel parçalar çalmı ş 

tır. Ziyafetle Buna ıubrsı 

müdürü Haki bey bankanı l 

on senelik meıaiıini ve yap· 
tıiı itleri hülasa eden çok 
güzel bir nutuk söylemlıtir. 

Nutku aynen yazıyorez: 

Hi'ıkl beyin nutkundan son· 
ra valimiz Fazlı bey banka· 
nm muvaffakiyeıi etrafında 
güze) 1>frkaç söz sö yle"Jll~ 

dıran topçu bombardumam· süngüsü düşman göğsüne da- I 
mız yerleri sarsıyor; önümüz- yanmış ve siperler elimize 

mütenkıbeo de Bursa mcbu. 
su Rüıtü bey hükumetin ııa

nayle ve iktiııadiyata verdifi 
ehemmiyetten bahis uzun be
yanatta bulunmuıtur. 

1 
;..; iid11ekıiıillİİiıİdilüş•m•a•n-si•p•e•rJ.ermııi111ni.-al•la•k ... 111g•e•çıilmıiıııi•ştllii.aıi .. ımıi) J 
Belediye seçimi 

Eylülde başlayacak olan 
belediye seçimi için hazırlıklar 
bitmek üzeredir. C. H. Fırka
sının halktan aldığı listeler ü
zerinde meşgul olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Belediye mıntaka memur
lukları ıehlr dahilinde intihap 
hakkını hai:r. kadın erkek bü
tün vatandaılarm adlarile do
Aum tarihlerini tespit etmiı 

ve birer cedvel halinde bele
diye encümenine vermiılerdir. 
Bu bimler, vatandaı hakkı· 
nan zlyaa uğramaması için 
teıekkül eden encümenler ta
rafından da lelkik edilecek 
ve listeler talik olunacaktJr. 

Belediye azalığına seçile
cek zevatın kimlerden ibaret 
olacağı §imdilik henüz bilin
miyorsa da Halk f arkası tcş· 

kilatının bu ite fevkalade a
laka ve hasGasiyet gösterdi· 
ğine nazaran namzetlerin her 

· hıılde memleket itlerinde bil
gi ve görgüsü fazla, hi~met

lerinden hakkilc fayda bekle· 
nilen ıahsiyetlerden mürek · 
kep olacağı şüphesiz bulun-
maktadır. Bunun ta beraber 

siyasi ve medeni bir hak o· 
larak kullamlacak reylerin 
memleketin yüksek rnenfaat
lara noktasından tam yerinde 

ve isabetli olarak kullamla
bilmesi için halkımızın bu hu. 
hususta bir parça titizliAinl 
muhafaza etmesi ve ötekinin 
berikinin ıahsi propağanda 

ve iğf ala.tına kapılmadan vic
d<\ni kanaatini bütün açıklı

ğile ortaya atması icap eder. 
Bir ay sonra yapılacak 

intihap hazırlıklarına birkaç 
ay evvelinden baılanmaıı da 
bu tıln ehemmiyet derecesi 
bakluada en bl1Qk bir mlıal 

Yeni tayyare
lerimiz 

Halkımızın Tayyare Cami· 
yetine ettikleri büyük ve de· 
ğerli yardımlarının neticesi 
olarak bu ıene kahraman 
ordumuza ( 26 ) tayyare he
diye edilmiılir. Bu tayyare
den 13 tanesinin ad konma 
merasimleri 30 ağustos zafer 
bayram1Dda yapılacaktır. Ye
ni tayyarelerimiz ( Bafra, 
Bartm, Zonguldaic, Freğli, 
Akdağ madeni, Ayancık, Bol. 
vadin, Çarıamba, Orhangazi, 
Kadıköy, Kartal, Beykoz ve 
Alpulluya aittirler. 

Milletlerin varltcı üzerinde 
en büyük ve en mühim bir 
amil vaziyetine giren tayya
re itinin bütün dünyaca na
sıl tanındığını ve telakki e· 
dildiğini ve buna bütün mil
letlerin nasıl canla baıla ça
hşttklarını işidip duruyoruz. 
Binaenaleyh hepimizin pek 
iyi takdir ettiğimiz bu iıte 

daha pek çok yardımlardan 

geri durmayacağımıza ve tay
) are cemiyetine bütün varlı

ğımıı:la yardıma koiacağımı

za fiiphe yoktur. 

olarak gösterilebilir. Hdlk, hu 
uzun müddet zarfında dütün· 
meli, ıehrin evvelki vazl)·eti · 

le bu günkü vaziyeti arasın

da mukayeseler yapmalı, 

memleket için faydalı hizmet 

ler yapm11 ve yapabilecek 
ka bilivette olan zevatın ye
niden it baıma getirilebilme· 

ıi için her türlü düıünceler

den azade bir hlı ve kuvvet
le çahımahdır. 

Yurdunun mamureleıme
ılni dileyen her vatan &eve
rin yapıcafl da ancak bu 
olabilir. DERViŞ 

Haki beyin nutku 
~uhterem Beyefendıler: 

Jkthadiyatlmızda büyük 
varlık olarak h~pimlzln lftl• 

har ettlAl Türkiye İt banka· 
ımm bu gün kuru1uıunun o
nuncu yıl cönümünü idrak 
elmlı bulunuyoruz. Düıman 

sürülerini aziz 1 ürk ü)kuin• 
den koğan büyük taarruzun 
baıladığı mübarek güne te
sadüf eden bundan on sene 
evvelkı bu günde Büyük Ga
zinin iradeleri\e kurulan lı 
bankası az zamanda mille
timiz.in yüksek itimadına maz. 

Sokakların 

temizliği 
Meyva ve kavun karpuz 

mev.siminde şehir sakakların
dan bir kısmı ( ki: Bilhassa 

pazar yerleri ve çarşılar ) pis 
bir manzar3 içinde kalıyor. 
Gerçi belediyemiz ana yolla-

rın olduğu gibi sapa yolların 
da temizliğine çok çalışıyor. 

bu hususta hiç bir diyeceği
miz yok. Fakat tanzifat ame . 
lesinin yeni temizlediği bir 
yola kavun karpuz ve meyva 
kabukları atanları görüyoruz. 
Eğer belediyemiz ht:r ev ve 
dükkan sahibini, eviııic ve 
dükkanınm önünü temizlet
mekle mükellef . tutarsa hem 
bu fena manzaradan kurtula
cağız hem de belediye tanzi
fat masrafından kurtulacak. 

Bir otomobil taka 
çarptı 

Cuma gecesi 137 numaralı 
bir tenezzüh otomobili 30 a

ğustos zafer bayramı için be
lediye önünde kuruJmakta O· 

lan takın demirlerine çarFm:ş 
ve demirleri yerinden sökmüş. 
tür. Otomobilin tamponu par. 
çalanmış bqka bir kaza ol· 

nıamıfbr· 

Dün gece ziyafette nutuk 
söyleyenlerden mebusumuz 

Rüıtü Bey 
har olarak inklıaf etmlf ve 
bu gün memleketimizin bı. 

rlncl aınıf bir müesseıel ma· 
llyeıi haline gelmiıttr. 

Asırlarca ıüren ihmal ve 
taassup dolayisile iktisadt it~ 
lere bigane kalan mllletlmit 
bu yüzden çok zayıf ve fa• 
kir düımüı ve dün1anın en 
feyizli toprakları nzerlnde 
baıkalarımn 'ikti .. den eıirl 
menzilesine eüımüttil. 811nu11 
neticeıl olarak milli varhl&• 
mız tehlikeye düımüı vedila· 

yanın en müıtelt ve a•ll bit 
milleti olan Tilrk mllletlnln 
lıtiklallnt kaybetm~sine ramak 
kalmııh. 

Büyük Gazlmi~in dlblya. 
ne idaresi altından büyllk bir 

hamle ile · iıtlkllllni büUln el. 

hana tamttıran milletimh& 
Cumhuriyet idaresi ile her 

sahada batla yan ; teceddOt ve 
terakki araımda ttktlıadi ta• 

- Devamı ikinci · sahifede -

Spor 
Süleymaniye - Demir

taş maçı 
Cuma günü Gazi ıtadyo

munda Süleymanlyenin kü

çükler takımile Demtrtaı ta. 

kımı arasında bir futbol ma

çı yapılmıı ve Süleymaniye 

sıfm1 l<ar§ı iki ıayı ile maçı 

kazanmııtır. 

- lı ittin mi Ahmet! Sise 

akıamcı dlyorlarmıf. 

- Kim yutar bu hakare

ti bel Şafaktan evvel eve 

ıtrdlilmlıi ne zaman ıarmlt • 

ler •Dki? 



lzmitte açllacak 
kôğıt fabri ssı 

Sumer bank tarafından iz
mitte :ıçıl:ıcak olan ka ~ıt fab
rikası beş .m:nelik a tisat proğ
rnmıuıh mühim bir parçasını 
teşkil etmektedir. Bu fabrika 
iktisadi büuycm' zde cdeınmi· 
yetli bir boşluğu doldura
caktır. 

Memlekette günde en az 
75 ton kfığ1t sarfediyoruz. Ku
rulacak fabrika ilk sene için
de günde 35 ton kağıt yapa
caktır. Her gün 75 ton kağıt 
sarfiyatımız senede aşağı yu
karı takriben 5 milyon lira
mızın karşılıksız olarak yaban
cı memleketlere gitmesini in
taç etmektedir. 

Şimdilik günde 35 ton ka
ğıt çıkaracak olan fabrika her 
şeyden evvel senede 3000 ila 
45000 ton kadar mihaniki ha
mur kullanacaktır. Bunun için 
senede 10000 ila 15000 met
re mikabı odun sarfedilecektir. 

Bundan başka, fabrika ça. 
lışabilmek için 5000 ton ka. 
dar selüloz isteyecektir. 

Selüloz, ilk zamanlarda ha
riçten gelecek, fakat kısa bir 
zaman sonra selüloz fabrikası
nın memleketimizde kurulma
sı zarurı olacaktır. Selüloz 
fabrikasının kurulması suni i
pek, film ve pelikül, selüloit 
sanayiinin de inkişafını zaruri 
kılacaktır. 

Harpte dumansız barut is
tihsalatı da selüloit fabrikası. 
na istinaden yapılacaktır. 

Böyle bir fabrikanın kurul
ması ile açılacak iş sahalarının 
işlenmesi, yani iş kuvvetlerinin 
meydana çıkmasına vesile ve
recektir. Bu sanayi içinde suni 
ipeği Sümer bank yapacak, 
fakat saydığımız diğer işler 
hususi sermayeler tarafından 
işletilecektir. 

Bunlardan mnada, ayni za
manda 2000,2500 ton kadar 
da eski kağıt fabrika için ip
tidai madde halini alacaktır. 

Bir kağıt fabrikasının iş
leyebilmesi için kaolin, reçine, 
şap, uzvi boya ve kömür de 
kullanılacaktır. Fabrika sene
de 1000,1200 toıı kaolin sar
f edecektir. 

Kaolin Kütahyada ve Si
lifkede bol bol bulunmaktadır. 
Bu suretle buradaki vatandaş
lar için de yeni bir iş esası 
kurulacaktır. Eabrika için 200, 
250 ton da reçineye ihtiyaç 
vardır. Bu da Bursa ve An
talya havalisindcn tedaril{ edi
lecektir. 

Bu fabrika için senede 
250,300 ton şapa da ihtiyaç 
vardır. Şibinkarahisardan te
min olunacaktır. 

Senede 13 bin ton kadar 
da kömür sarfolunacaktır. 

Makine ve inşaat bedeli 
bir milyon beş yüz elJi bin li
radır. işletme sermayesi iki 
milyon üç yiiz bin liradır. F ab
rika senede üç milyon liaalık 

ciro yapabilecektir. 
Çizgili, zımbalı, gofre ka

ğıdı, zarf, kesekağdı, bilet, 
masra yapacyktır. ilk seneler 
için vasati olarak yapılacak 
mıktar şudur: 

2000 Ton her nevi karton 
4000 Ton sargılık kağıt 
2700 Ton yazı kağdı ve baskı 

kağdı 

1800 Ton orta nevi yazı ve 
baskı kağdı 

40 Sünger kağdı 

10540 Ton Yekun 
Memleketimizde iki defa 

Zamnn zaman tenis l or• 
du, sı: or meydanı, ~ehir st ... 
tlı ve çocuk bahçesi yapJlaca· 
ğı söylenen mntbnnmızm ö
nündeki meydan bir müd
dettentıcri belediyenin parke 
ta§ı depo'u olmu~tur. Geçen 
gün nasılca bu taşlarm yanı. 

na bir araba kum döküldü. 
Komşu evlerin çocuklarma 

p,ün doğmu~tu. Çünkü: Sa
bahtan akş:ıma kadar yavru· 

lar kızgın güneşin altında bu 

kum yığımnın üstünde oynn

dılnr, s:çradılar, tnkln attılar. 
Ve nihayet kumları delik de. 

~ik ederek fmn, havuz, san

dal, ev gibi türlü şekillere 
soktular. Demek ki çocuklar 

için bu bir ihtiyaçtır. Hem 
öyle bir ihtiyaç ki: Yemek-

ten, uykudan daha zevkli ve 

daha tatlı... Binn· 
enaleyh şehirde hiç olmazsa 

bir çocuk bahçesi yapılmak 
zarureti vardır. 

İtalyan sefiri 
İtalyan sefiri §ehrimize 

gelmlf ve belediyenin seyya· 
hin şubesi müdürü Tevfik 
},eyle birlikte tarihi eserleri 
ve ıehrı gezmiştir. 

Dağcıların yeni evi . 
Dağ sporları kulübünün 

otel civarında yaptıracağı 100 

kitllik bir evin plnn ve pro· 

jeleri bit mi lir. İnşna ta der· 

hal ba,lnııac k ve ln~tnn ev· 

vel bu yeni ev bıtmi~ ola· 

caktır. 
,.. . . 
Adil bey gıttı 

Bir müddettenberl şehri• 

mizde bulunan Cumhurıyetın 

Ankara muhabiri Adıl bey 
nrkt\dnvımız cuma günü hare· 

ket etmiştir. Arkndaıımızn 
güzel yolcululdnr dileriz. 

kağıt fabrik sı açmak için te
şebbüs edilmiştir. lık teşebbü~ 
on sekiıiııci asırd3 damat 1b
rahim paşa tarafından bir ka
ğıt fabrıkası açılmak suretile 
başarılmak istenmiştir. Fakat 
bu fabrika uzun zeman çalış

maya imkan bulamanıışbr. 
Oo dokuzuncu asrın son sene
lerine doğru da Beykozd3 bir 
kağıt fabrikası açudı. Fakat 
bu fabrikanın yaşaması dev
letin iktisat p ılitikası yüzün· 
den imkansızdı. Beykozda a
çılan fabrika memleketi bir 
yarı müstemlike haline koyan 
yabancıların kapitülaı>yonlnra 
dayanan ith:ufitma mukave
met edecek bir halde değildi. 
Bunun için bizdeki kağıt fab
rikalarının tnrihinde İzmit fab
rikası bir dönüm noktası o
lacaktır. 

Kağıt fabrikasında simdi
lik üç yüz işçi çalışacaktır. 
Halihazırda yüksek ihtisas iş
lerinde ecnebiler vardır. F ab. 
rika müdürü kağıt mühendisi
dir. Bir de Türk mühendisi 
bunlarla beraber çalışmnktadır. 

Avrupada kağıtçılık tahsil 
etmekte bulunan 3 talebemiz 
mevcuttur. Bunlar mcmleh:ete 
döndükten sonra yüksek ihti
sas vazifeleri de Türklere 
geçecektir. .. 

ıniidürliiğü 
Osmanlı bankas1 müdiirlii

ğüne Şehri Namık bey tayin 
edilmiştir. 

- 1 
Berberlerin bayramı j 

Şehrimizdeki bütün ber. 
berler geçen salı günü geçi· 
de giderek bayram yapmış· 

la.rdır. Bayramda Ct miyelJn 
reisi M. Fahri bey bir nutuk 
söylemit berber muharrem 
bey de berberlerin bu toplu
luğundan bahsederek cevap 
verml~tir. 

Yaralı leylek 
Şehrımiz üıerlnden leylek 

sürüleri geçerken bir leyle
ğin de hükunıet maydanına 

indiğini yoznu~tık. Ta.httıkale· 

ye götürülerek halk tarafm· 
dan beslenen bu leyleğin kar· 
tal • leylek muharebesinde 
başmdnn ve nyo[!mdlln yara.
rnlanmı~ o!du&u &•>rü1müş ve 
iki gün teda \•l edilip beslen· 
dikten sonra uçup gitmiştir. 

Bir kaza 
Yalovadnn yolcu getiren 

Ertuğrul ismindeki otobüsün 
arkasına takılan Osman ia· 
miude bir çocuk Gazipaşa 

caddesinde muvazenesini kay. 
bederck düımü~ \'C yaralan· 
mıştır. 

İrtihal 
Gazeteci arkadaşımız 

Cumhuriyetin Ankara muha
biri Adil beyin eniştesi Ab
dullah bey vefat etmi§tir. 
Allah rahmet eylesin. 

Bursa tapu undan: 
Susığırlık köyünün muh

telif yerlerinde bulunan ve 
miifHs köse Hüseyin efen. 
diye ait bulunan arazi ve 
eml!ik cebri icra suretile 
tesçili için mahallen tahki
kat yapmak üzere 31 8-
934 tarihine tesadüf eden 
cuma günü saat 9 da tapu 
memurllc fen memuru gc· 
Ieceğinden bu yerler için 
tasarruf iddiasında bulunan 
ların o güne kadar tapu 
müdüriyetine veyahut talı· 

kikat giinünde tapu memu
runa ellerinde bulunan res
mi vesfüalarile mürocaat
ları ittin olunur. 
----~-----------~-----Bursa birinci icra 
rnen1urluğundan: 

934-473 Bir bol'çtan 
dolayı nrnhcu~ v ~ satılması 
nmlrnrrer 200 lira kıy :uetin 
de ;pek toplama maltinesi· 
nin 17 eylül 934 pazartesi 
günü saat 13 ten itibaren 
Bursa müt·ellidl mahallesin 
de Nasrullah oğlu tohumcu 
Ali efendinin mezkür fab· 
rikasmda Açık artırma iJe 
satılacağından taliplerin 
vakti mezkürda orada hazır 
bulunacak icra satış memu
runa 93i 473 dosea numa. 
rasile müracaatları ilan 
olunur. 

n 

Satılık ınağaza 
Kozahanında 24 numa

ralı mağazam satılıktır, al
mağa talip olanlar mezkür 
handa 4 numaralı mağaza. 

da Hamdi beye müracaat 
etsinler. 4-4 

en 
büyük sırrı ohı.n nefsimize i
timadın çok haklı, ayni za
manda çok lüzumlu olduğunu 
elde ettiğimiz terakkiler bir 
defa daha ispat etmlt bulun
maktadır. Milletimizin timdi
ye kadar giriştiği her iıte 

gösterdiği istidat ve liyakat 
memleketimize parlak ve bü
yük bir istiklal vad"'tmektedir. 

Muhterem Be)·efendiler: 
Bir memleketin ilerleme ve 

yükselmesinde paranın ve do
layısile, milli servetin .toplan· . . 
dığı bankaların ne kadar mü-
him bir rolü olduğunu izaha 
hacet yoktur sanırım. 

f~te bu büyük ehemmiyeti 
nazarı dikkata alarak 26 n
ğustos 1924 tarihinde kuru· 
lan Türkiye İş bankasının bu 
güne kadar geçen on sene 
zarfında deruhte etliği vazi
feyi ne §ekilde ifa ettiğini ve 
Türk zeka ve emeği ile idare 
edilen bu müessesenin inkişaf 
seyrini kısaca arzedeceğlm. 

Banl<a 26 ağustos l 924 tari. 
hinde bir milyon lira sermaye 
ile Ankarada kuruldu. Dört 
ay sonra İstanbul şubesini 
açh. 1925 te Bursa ve İzmir 
ıubelerini açan banka giittik
çe itlerini tevsi ederek 1926 
da sermayesini 2 milyon lira· 
ya ve 1927 de 4 milyon li
raya iblağ etti. Halkın büyük 
sevgi ve itimadına mazhar 
olan bankaya mevduat çoğal
dı. 1928 de sekiz, 1929 da 
on iki şube dnha açtı ve dün
yanın her tarafmdnk! birinci 
sınıf banknlar müesseseye ı. 

timatlarını göstermeğe baıla
dı. Bu esnada sermuye be~ 
milyon llrayk çıkarıldı. 1931 
de on dört yeni şube açıldı. 

1932 ele bankanın ihiiyat ye· 
kiinu 2,540,000 liraya çıka

rıldı ve ticareti hariciyemizin 
inkl §nf anı temin için Hamburg 
ta ve iskenderiyede birer ıu· 
be açılmakla beraber Ham-
burg it kominport ve Mısır 

it limited ıirketleri tesis o-
lundu.· 

lianka, milli servetimizi 
teıkll eden: Kömür, bakır, 
slmli kurşun gibi madenlerin 
ve ormanların iıletilmesi için 
ş!rketler kurdu. Memleketin 
gerek milli müdafaası ve ge
rekse ham maddelerinin itle
tilmesf için muhtaç olduğu 

fabrika ve sınai müessesele
rin teokiline te§ebbüs ve iı
lirak eyledi. 

Bilhassa memleketimizde 
iktisadi manasile hemen he
men meçhul bulunan tasarruf 
fikrini uyandırmak için vasi 
mikyasta çalı~tı. Bu gün ban
kada mevcut küçük tasarruf 
hesaplarının yek ünü 14,000,000 
lira gibi mühim bir miktara 
beliğ olmuı bulunmaktadır. 

Umumi mevduat yekünb 
50.000,000 liraya çıkmıttır. 
Bankamızın bu gün 48 §ube-
ıi hali f aaliyettedlr. 

Ufak bir ıermaye tle ve 

Sayı 'J7,l 
a ıx 

me mu ı·l u ğıw darı: 
934-~86 Mudanyada ha

fız Mustafa efendi zade Oı· 

mnn efendiden Abdülhalim 
kızı Sabdye hanımın iıtıkraz 

etml§ olduğu 70 liradan do· 
lavı ipotek olup furuhtu mu-

karrer Mudanyanın Yörük Alı 
yolu mevkiinde !arkan hafız 

Mustafa efendi g&rbeo Vefik 
efendi §imalen yol cenuben 

Etem bey ile mahdut 4 dö -
nüm 384 metre zeminli l 15 

ağaç ve 500 bağ kütüiünü 
havi bir kıta zeytinliği açık 

artırmaya vazolunarak 6-tO 
-934 tarihinde cumartesi gü. 

nü zevali saat 14 te ibaleai 
icra kılınacaktır. Yevmi iha-

lede artirma bedeli kıymeti 

muhammieenln yüzde yetmlı 

be~lni bulmadığı takdirde en 
son artıranın taahhüdü bakı 

kalmak ıartfle artırma o:ı beş 
gün temdit edilerelc on beıin 

ci günü ayni aaatte en fazla 
bedelle müıterisi uhdesine i

haleıi icra kıhnacaktar. bu 
hususta bir hak iddia eden-

lerin yirmi gün zarfında t:v" 
rakı müspiteleıile dairel icra· 

ya müracaatları akıi takdir
de hakları tapu ılcillerile sa. 

bit olmayanların paylaıma· 

dan hariç kalacakları yevmi 

ihaleden on gün evvel ıart 

namenin herkes tarafından 

görülebileceği mü!!terilerln 
kıymeti muhammlnelerlnin 

yüzde yedi buçuğu nfıpetlnde 
pey akçalarını hamilen veya 

milli bir bankanın mektubu• 
nu tevdi ile artırmaya ittirak 

edebilecekleri ihale vaktinde 

hazır bulunmayan mUıterJle

rln müstenkif addolunacaiı 
ilan olunur. 

Zayi şehadetname 
930 senesinde Bursa orta. 

mektebinden aldığım ıehadet· 
nameyi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eslcislnintn ,hük-

mü yoktur. 17 numaralı 
Münir 

çok mahdut elemanlarla faa-
liyete baılayan müesaeae; 
timdi iktiınt vekili bulunan 
umam müdürü Celal Beye-
fendinin kudretli idaresi al
t ındn. dürüst ve devamlı gay· 
retleri ile bir taraftan muh. 
taç olduğn anasırı yetiıtirme· 

ğe diğer taraftan da halkın 
teveccüh ve itimadını kaza
narak bu günkü varlığını te
mine muvaffak oldu, Memle
ketimizde büyük iktf&adi faa· 
liyetlerin baı~rılması için la
zımgelen sermayeyi ve kre· 
diyi temin ederek milli bir 
bankadan beklenen faaliyet 
ve vazifeleri ifaya çalı~tı. 

Büyük Türk milletiein 
kendi müesseselerine göster
diği itimst ve rağbet kadar 
Cumhuriyet hükumetinin bu 
müesseselerin inki§afı f çln 
ibraz ettiği alnka ve himaye 
bu muvaffakıyetin baılıca a
millerindendir. Bunu zikret. 
meyi bir oükran borcu adde· 

derim. 
Her ıeyl kendisine med· 

yun olduğumuz Büyük Ha· 
laskarımız Gazi Hazretlerine 
bin minnet ve ıüaranımızı 

tekrar eder ve sözüme niha
yet verirken davetimize fca• 
bet buyurmak lütfünde bu
lundujunuzdan dolayı cümle
nize arzı teıekkür ederim. 
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ilk defo olarak PİYASA YA DERi SATMAK ÜZERE İST ANBULUA biı büro açmıştır. 
Her nevı yüz de~ileri, kös~le, yarın&., eldivenlik ve güderi mubayııası 

için bu ~büroya müracaat oJunmalıcır. 

Erg·ani istikraz tahvilleri 
Bursa Ziraat Bankasından: 

Erg::ıni istikrazı dahili tahvilJerinin C tertibi 30-8-934 
tarihinden itibaren bir ay müddetle satışa çıkarılmış· 
tır. B. tertibini s.ıtın alanların tahvilJeri 4.9.934 akşa. 
mına lrndar bankarmzdcı emirlerine amada tutulacağın. 
dan bu miiddet zqrfmda şubemjzden H t. rti~inı almış 

olan tahvil hamillerinin müracaatlarını rica, hu müdde-
tin hitamından sonra tahvillerin tllep eden zevttta sa. 

Adres: İstanbul • Sirkeci • Snnnsnrynn hım yanında No. 36 Telgr .. f Beykozlu lstanbul - Telefon 22832 tılacağı ilan olunur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!.lc~ı;ımı;zm.-.;;x;:zıx:.ılı:ıEiım..:sa~llİmi-5iiıiı-ii:.~1!1"r.C:THCCamıımm~-=:.:ı.aıııııiıi-.llllliıa..-. ... liıliıııiiiııiimiiıiiiiiiiiiillıııillli 
M tu.lauva icra 

"' 
memurluğu nd<t ıı: 

934 - 31 O Tiril yenin Halil 
bey mahallesinde derviş Mus 
taf a -ve knrısı Sakine ile Ali 
çavu§ karısı Fatma kızı Ha
fize ve oğlu Mehmede vesa
Yele!l diğer oğlu Sabriye ve· 
Ilı.yeten ve kendisine esaleteq 
Ali çavu§ meyanelerinde ıuyu 
unun izalesi zımnında satıl

ınu na karar verilen Tirilye
nin Halil bey mahallesinde 
sağı yol solu yol arkası met· 
ruke hane ve avlu önü yol 
ile mahdut ma dükkan hane 
200 lira asporya namı diğer 
beyaz topraklar mevkiinde 
ıarkan garben Feride hanım 
§imalen set cenuben metru. 
ke ile mahdut bir dönüm bağ 
30 lira Soğukpınar namı dl· 
ğer meşeli çeşme mevkiinde 
varkan Emine garben Hayri· 
ye f lmalen ide re cenuben 
hendek ve Davut ile mahdut 
4,5 c!öoüm bahç.? 80 lira sa
ğır çeıme mevkiinde şarkan 

Hasan çavuş gnrben Halil 
ilmalen fundalık cenuben 
Leyin ile mahdut bir dönüm 
bir evlek zeytinlik 40 lira 
kıymetle otuz gün müddetle 
açık artırmaya vazolunarnk 
29 -9-934 tarihinde cumar
tesi günü zevali saat 14 te 
ihalesi icra kılınacnktır. Y ev

mi ihalede nrtırm bedeli kıy 
meli muhammlnelerinin yüz. 
de yedi buçuğunu bulmadıiı 

takdirde artırma on beş gün 
temdit edilerek 15 inci günü 
en fazla bedelle talibi uhde. 
sine ihalesi icra kılınacaktır. 

Bu hususta bir hak iddia e· 
denlerin 20 gün zarfında ev· 

rakı müspitelerile dairci icra· 
ya müracaatları aksi takdirde 
haktan tapu siclllerile sabit 
olmayanların paylaşmadan 

hariç kalacakları yevmi iha
led~n on gün evvel şartname· 
nin herkes t~rafmdan görüle· 
bileceği müşterılerin yüzde 
yedi buçuk nispetinde pey 
akçnlarını hamilen veya milli 
bir bankanın mektubunu tev
di ile artırmaya iş~irak ede
bilecekleri ihale saatinde ha. 
2ır b!Jlunmayanla.nn müsten
kif addolunacağı Hun olunur. 

Buı·:-:a ildııci İCl'cl 
n ıcm u l'l u~11 ıu.I arı: • 

934 · 1000 Burıada Uzun 
Çarşıda hurd1vat Ucaretile 
rnefgul iken mahkemece f f. 
liısına karar verilen hacı İs
ıtıall Hakkı beye ait uzun· 
Çar§ıda numaralı mağazada 
'1c fidan hıınmda 63 ve 64 
numaralı depolarda mevcut 
hırdf\vata ait emtiayı licarl
Ye 3 9-934 tarihine müsa· 
dif Pazartesi günü saat do· 
kuz buçuktan itibaren saat 
on yediye kadar tntil günleri 
müstesna her gün açtk artır. 
:rna ve pc~in para f!e iflas 
rnernurluğu tnrafmdan satıl.:ı
cağındnn t lip olanların ta· 
yin olunan gün ve saatlerde 
mahalli mezkürda bulunacak 
ifltıs mernurluğuna gelmeleri 
ilan olunur. 

ursa beledyesi~den: 
Elli hiıı kilo aqrn 26-8 931 L ıril.iıı,iı·n :,,h::r·ı·ıı bir 

ay i<:;irıdr paz:11·Jıl\la t1lıı.:ıe:ıkıır. Yt·rrıH'h ·~·"·' c ılt\ı•, 
s:H·tl:.11·1 anlamak icin rııulıa~<:'hC\"<' \"l' <· .. ı·~(llııh:ı 'ııva 
iti .. • • 

pazar giiıılcl'i de ~aal 11 Jı· lc•ııı!1t,ılltıt•;ı., b: lc·liyt~ en 
climeuiııe gebinlcr. 

' 
25qo liı·a kP~if IJedPHi Iagı.ıı in~anıı. 

Tataı·laı· caude~iııde~i lağınıın in~nsı kapalı zarf u. 
sulilc ek~ilııııPyt~ korıuf 1111ıjlur. 16 <1 yHil 934 pazaı.· 
giiııü !".ıat 10,5 le ihah'sİ ~ .tpılacakııı·. Bu i~i almak 
bt(•.) eıılcı·, ~aı·tlaı ı aıılamak için belediye rnulıasehe
sirıc re ihale :--aatinden üııe(• de lcmimu ve teldif 
ıuektuplaı·ifc helediyt' encümenine gC'binleı·. ıo 

~ 
4050 Jil'a 1\es~f bed(llfi :\nltlırım iıı~ası . . 
Tatal'lar l'tlddPsi l\aldır·ımlaı·mııı irı~a~ı kapalı zarf 

u~ulilP t~k~ihrne~ e koııulnıu~tm·. lG a~u~tos 934 pazaı· 
giinü ~aal ı ı dt~ ıh~ıll':-;i yapıldraldıı·. l~trl\lih1 r, ~aı·l
la ı aıılarııal~ iı·iıı holeılivc nıuha~cbesinc ve· ihrıle ~:ı· . .. 
atıııclen üııee de tt·nıiıı:.ıl 't\ l<'l\lif ıııektuplal'ilc brle. 
dİ\ c cııeiiııH'ııiııe ~ebiıılrr. 10 . ' 

•~~~ı:;z.~~~~,...,m~~~~~~..,.....~-

Gemlik zi;·aat b nkası 
müdürlüğündeıı: 

Bursa P. T. T. müdürlüğünden: 
ı- Bir seııelik eski hedelli 1476 lil'a olan Bur. a ... 

Y cni~elıiı· · RilPcik al'ası lıa fwda ü'~ ~efeı·li oto ile . ~ 

po~ıa uakliynıı 1934-1935 ~"'lf'~İ İl_'İll ayi'ıİ mıktar Le-
~ dcılli kaı·şılıklı heı· giin f!İdip f!tdıııek ~arıile l'kSitt

nwve t•ıf,aı·ılıııısıır. 

I ~ -· ltıale ıs.9.934 ~~llı gliııü saat 14 le meı·kez<h~ 
~ apılucaldır·. 

3 -- Taliplerin ~aı·ınaııH·~·i göı·iip temiııalı mtnak· 
kalel riııi ,·rrnwk iizPre lwr giirı ıııtırkpzc \'t~ ihale 

· gliııiiııdl' nıcd\czde müteşekkil konıi~yoııa mlir:w:ıal· 
1 a rı i h\ n o 1 u ıı n r. ı -4 

~ 

Biı· hnflalık uzatdmadaıı sonı·a yapılan ck:-;iltıııPdc 
dalı i lwdellt1

(' haddi h\y ıl\ ırı:l iıııl iı·i lmcıliği ııden nıı rsa 
l\araköy yPvıni kar~ıhklı \'e Yeııi~clıiı· haftada Ü(,; 

seferli oto ile posla n:ı~liyatı c~sillmcsindPıı wızgcı-;i

li)rek lıcl' iki ıar"f pG!-iWİarı ııakliyrıtrnm ııilıayet bir 
~1y nıiiddelle 'r p~w;:ırlık ~uı·ctil<:} iııtat: ve ihalr.~i kn
ı·al'l .. ~ııl'l1mışur. Taliplerin heı· giirı meı·krzc ıuiiı·a

rnaıları. .. 
TÜl~I( ~1AARİF CEMİYETİ BUJ~SA KIZ 

LİSESİ 1\iÜDÜRLC(;üNJ)EN: 

J 

l - Bu sene ınektebimizin her sınıfına tale-
Muhammin kıy, Devir kıy, Cinsi Mahallesi Sokalc No. be alıdacaktır. Talebe kaydına başlann1ıştır. Lira Lira 

600 600 Hnne Demirsubaşı Çeşme 25 G..!tirilınesi ltızınıgden vesikalar ( ınektep şe. 
750 · 400 Hane » ıı 27 ha<lt!lnamesi veya tastikn:\n1esi, dört adet re· 
750 400 , l> J) 29 . d 

sını, aş• raporu ur. 
t - Gayri" nıübadillere ait olup yukarıda e,·. ~ _ Eylül <levresi mezuniyet imtihanları ı 

safı yazılı cınh\k ı:l2-8 ~U:Pı. tarihinden itibaren ey]ül<lc başlayacak ye 20 eylüle kadar devanı 
itibaren yirn1i bir gün ınüddet]e vepeşin para edecektir. Sınıf ikmal in1tihanları da 2~ eylül· 
ile müzayedeve konuln1uştur. Hak sahiplerine de başlayacaktır. 
verilmjş olan bonolar kabul edilecektir. ~; _ Mektebin senelik yatı ücreti üç taksitte 

2 .- l\1ezkür em~<.\!~. 1.2-H-: ~i34 ta~ihine _n1ü- 185, ~ündüz ücreti 33 liradır. 
sadıf çarşa~1ba gu~u ıhaJesı ıcra edı_kceJdır. 4 E'iki talebenin kayıtlarını yenilemek i-
~ - _P~.Y s~rmek ıs~eyenler _kıyınctı muha?1.. çin h:r gün saat 9 dan 12 ye kadar mektep 

nnnesı uzeranden yuzde yedı buçuk <lepozıto j nıüdürlüğüne müracaatları. 31 
'ereceklerdir. 

4- - 'fal iplerden fazla tafsiUH almak ve müza 
yede şeraitini gönnek isteyenler tarihi ihaleden 
evvel bankaınıza nıüracaat edecekleri ilfın 
olunur. 

İnhisarlar başm ""dürliiğünden 
M. l{cma!pdŞ3. ınüdüriyeti anbarları .... da ınev

cut zürra metruldH ı ihrakLk 14:'2(3 kilo tütün 20 
gün n1üddetlc 18 8- 9tLI: taribinde açık artır
n1a va konul n1u5tur. 

.1 

İhalesi G eylül na.ı tarihine n1üsadif per şenıbe 
günü saat l G da 1\1. Ken1aJpc-şa ınü<lüriyetir.de 
icra kılınacağı ilan olunur. 1 -2 

§ 
Gen1lık f ohisar müdürlüğü anbarlarında nıev 

cut iki senelik nnhar nıüddetini ikıneıl etmiş 
931 senesi n~ahsulünden 29 zürraın 35 denkte 
IO±i kilo tütün yirmi gün nıüddetle ve açık 
artırnıaya konulmuştur. İhalesi l, eylül n:3i ta-

l rihine ınüsaJif cumartesi günü saat lG da Genı 
lik nıüdüriyetinde icra kılınacağı ilan olunur. 

Diş tabibi e,dip Rüştü 

Setbaşında 
: '1'.···':l'lf.;ı,.• ... . ' ..-. • 

. . " . - ""' 
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NECATİBEY KIZ ENSTİTÜSÜ 
I\·teJ)CRL.C(i CNI)EN: 

Mtktebiinizin bu sene kışlık ihtiyacı olan 30 
bin kilo kuru nıeş?, ve otuz bin kilo kuru gür
gen oc.l ınu G eylül 1 n:ı.ı perş_n1be günü açık 
artırma ile ihale edileceğinden taliplerin mez
kür gıin saat 1 ~ te enstitüdeki komisyonda ha
zır bulunnıafan ilan olunur. 27 

•• 

t 
repleri 
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Bur 

flreten mukım R ık ir i
kincı kolordu im ra Ka 
zmı bey vekili avu .at Nn 
man b .. ~ C'.I mam sari 918 
llrn 10 uru bo ç t hu ~ • 
mn Gündo du le r } itıd n 
miiteveffa ır s l in ogfu 
Mehmet 'er si Alı ıe 
Hiısevin ve Hatice ve Ayşe 
ve fatn ve Esma hanın -
ların mahcuz v ~ t • ması 
mukarr ı v tapu un I 
ll 933 tar· v de er 17 
S'lhif 4SJ um .. a 70 te 
lmyuh bu S3ntn Gündogdu 
koyun e ka n s ı ol olu 
Nazmi arka ı Ali O n n ö 
nii yol ite mahdut 7 min 
katı toprak bır avı 1 illeri 
ne keza zeminı toprak bir 
oda y ikli b r hır ve 
gene iç içe iki oda ve bir 
mutf k v~ b aman!ıktaıı 
ibaret ola 1 v b'rmci kat 
bir tav ız sof z rir e uç 
od ve b i sok l< s 
nıı dıv rl t d t o up b h 
çede bir fır n ve bahçede 
uç nar ıkı ayv ğ cı ve 
iki elma Ile ıki asma ı bu 
1 unan b r do.nim mi tarın 
da bahçe i olan 900 lira 
kıymetinde bı b p hancnm 
tamamı. 

Ve gene y koyde t 
punun J7l u rası Jda ka· 
yıth Diırdaı e mevl .. n e 
ş rkaı Has n b Al -
met şfmal n Fat c n t· 
ben Şevk t i e mal dut • 1 
dönüm mıltt d iç·n· 
de 40 8 ar ı t 8 l\°. 
rez 3 {, ' z ı J rne e yacı 
mev ı \ e 4 ... 1 kıyın • 
tinde bı kıta tn ta-

artırn 

huausife f ız ve n sr~ fa 
d r o ıd 1 ları vra 
kı m'spt 1 r·ı ı bu il n 
tarihinden itibaren 20 gün 
içinde Bursa icra dairesine 

s s 

n S s' 

başm ·· -
n: 

r ı in 
I' , ı a 

tır . . 
ırmı 

l'alip 
(} p •1 t 
., ,1t) n-

M K n: p~ ~ "nhisaı ar ınüdurt) i nıanet 
an ·ı a n1 cut 9 :lH senesi rn:ılıs 1 I ı dC'n 42 

< c ~ö6 'e ~)J 1 senesi nıalısulü n nk-
te J7 ki c man 923 kilo zürnı nı.ılı tı"ti.ıni riuin 
G ağu to~ < J4 tarihinden itibaren ~(j ~.ğustos 
9tJ4 t< rıhint· k a · 'irn1i gin nıüddetle 'e açık 
ar ırı a sureti e n1üza) edeye kor uln1uş ur. Ta
r pi rİn İhaic günü olan 2{) a,,lSı.OS f!:_ıt p1zar 
~,ünü saat on a tıda f.I. l\cın· p su inhisarlar 
nıü<lüı lügtine n1ürncaatlaı ı luzunıu {\rı olunur. 

s s 
Bl r a n ·k ,, ka .. >ha hu hı ı ctı 1il 1 e n:~-! 

sentsinde ckiinnş olan tutül!!cr'u lu-b U34 ta
rihinden iti aren vukuf t'ibabınca tahminine 
b! şlanacaktıt. 

'f ütün c!~icilez i ıin kendi tarlalaı ı başında 
da bu unarc k erbabı vukuf heyetine bizzat gös
te ·meler: 'c aksi tal~dirde bu hususun tenıini 
için cı ahı l uf l ) t tine ı cf al at ettirilecek 
olan nı ıta kı · l ç•I rıne veı ılec~I: yevnıiyt: 

kıd rJ ~,ı ta 1siI o unacaktır. Ati-
ı k, lı11ama <: üzere 

~, - ~) ... ... 

ursa ev~ f müdürlii.ğiınden: 
1:11 '\ı tS.ll( c ~' z CI rttde 

l 10,12 i L. naralı hane kiı.qa v ril. 
c , rlırnıa) cıknn Jm1ştır. G cylü 1 9:14 

ı tir ü . aL t on b şt · h ı~ t diJ c Jİ n· 
ipkı in o gün ve o s< aite \ knf nıüdüri

bcdeiinın 

h riç ka-

•ı rt a l. i 

gi)rn esı n açrk ttr. 
3 ~. · h ! e ~9 9 934 

t rıl in · miısadıf cuma tesi 
gtinu s t 15 te Bursa icra 
d ıresi d... i ra edil c kHr. 

olu an 

a 

Bur a a pu-- l dan: , 
Bursnnın Şchpaşa ma

lrnllesir e Pınarb ~ı c dde
f-inc e 19 kapı nu a · lı ev 
kaydı muht rik oıan , ğus
to :n5 t ri'1 ' 91 numn 
rnlı tapu en H lle n aran
goz Arif n lı in t Si.uru· 
funda il{ • b d f ~atıl· 
nak ist d g' d n bu ev 
h kkı 1da s rt dd sın. 

da bulunanı \ rsa ilan 
tarihinden i ·' ı en on gün 
zarf ır da Burs t pu müdür 
1 üğünc nıl" racnathrı i an 
olunur. 

ıecektir. 

4-.\1. Artırmayn iştir ak 
için gsyrimenkuJün wutıam 

dıgı tu . men kıymetinin }'uzde ye
di buçuk ı.ispetinde pey ak· 
ça 1 veya milli banka temi
n t mektu' u tevdi etmele· 

dit edilerek 14 10-931- ta- ri 1az!nıdı~ .. Alıcı artırma 
. .. . ~ bedclı harıcınde oJaı ak iha 

ri.l11ne ~ıusadıf paza: g~ 1 le karar pullorını ve tella· 
nu sa t J~ te ursa ıl 1 cı liye resmini ve tapu ferağ 
ıcra dairesinde 2280 numa-

. . harcını ayrıca vermeye 
, rn ı kanuna tev kan tel hf mecburdur. 
olunan bedel ) minli üç 1 Daha fazın malfimat almak 
el 1 vukuf tar fı d r tak- isteyenler 934 904- dosya 
d r olunan kıym t•n yüzde rı ruarasile memuriyetimize 
y tm' b ş"ni ugu tak. m'iracaat edebilirler. Arzu 
d' e ih lesi ic,. kılınacak ~denlerin şartnameyi oku· 
bulm dıgt t d e il le yar t zır bulunmalarJ ve 

ya n iımessil göndermeleri 
yapılli ayarak s tıs geri ve gösterilen şartlara ria· 
bırakdacaktır. yet etmelerHIAn olunur. 

Sa\ 1 ~17 ı. 

Bursa aske1·i fırka satın alma 
komisyonundan: 

Buıs~ \ .. t\hıdan)a gnrnızonlnn ıçtn kapalı 
z, rffa alu ~•c:-ık ol.ın ( <;77000 ) kilo arpanın 
n1ünakasası 2'" 9 . J4 pazar günü saat ı :i le 
v • Bandırn1: garnizonu için alınacak ( 70000 ) 
kilo arp.ının açık n1ünakasas1 ayni günde saat 
15,30 da fırka satın alma konıis' onunda icra .. 
kılınacaktır. Taliplerin şartnameyi görnıek ü-
zere her gün \e nıünakasaya iştir;.\k için dl! vak 
tinden evvel teminat ,Tıı tcklifnanırleri le ~satın 
aln1a koınisyonuna nıüracacltlar ı 

~ 
' 

Burc,a ga ·n:zonu için kapalı zarfla al11 ncnk 
o an ( 5:>ou) , kilo koyun etinin nıünaknsası 
~t -H J:a. curnartesi günü . aat ı :> te fırka 
satın alına koınisyanunda icra kıhoacaktır. ta
liplerin şartnanıeyi görınek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de vaktinden evveJ te
minat ve teklif namelerile kon1isyona müra
caatları. 

J 

Bursa ve I\1udanya garnizonları için alınacak 
olan 40000 kilo bulgu,·un açık münakasası 19-
H-9~.a. çarşamba günü saat 15 te ve Band1rma 
garnizonu iç.in alınacak oJan ı 3000 kilo bulgu
run açık münakasası ayni günde saat ı ?>,30 da 
fırka satın aln1a komisyonunda icra kılınacak
tır. taliplerin şartnan1eyi görmek üzere her gün 
ve ınünakasaya iştirak için de vaktinden evvel 
tcminat1arile fırka satın alma komisyonuna mü 
racaatları. 

s 
~ 

But sa ve i\ludanya garnizonian için kapalı 
zarfla alınacak olan ( 2~HJOO ) kilo sade yağı
nın mü na kasası 2ü C) !ül !):P1· çarşamba gunu 
saat 15 te ve Bandırnıa garnizonu için alınacak 
nooo kilo sade yagının açık münakasası ayni 
o-ünde saat 11 ;-;o da fırka satın al.11a kornis"'O-
b ' J 

nunda i~rn edilecektir. taliplerin şartnameyi 
görn1ck üzere her gün ve ınünakasaya iştirak 
için de uaktinden CV\ el teıninat v·c teklif naıne
lerıle s,ıtın ahna koınisyonun, rnüracaatlan 1·4 

• /AW- -,---............... ~----~ ..... ~~!1!!!11!!!!!!! 

NEC l IJ3EY KIZ EN~ı~ı·rüsü 
l\1Ül)Ül LÜGÜNJ)EN: 

1\1el tebin1izin ka yt ve kabul muan1clesint· 1 a 
eylül ü3~ tarihinde başlanacaktır. 1.,alip1erin: 

ı -llknıektep şebac.lctnanıesl 
2 Nüfus kftğıdı 
, -Sıhhat rnporu 
4 Aşı k[ığdı 

o-l)ör t aı et rssi nıleı ile mektep jdarcsinc nıü 
rncaat etn1cleri. 

P ektebin1izin ikmal imtihanlarına 1 eylülfl34 
taı ihinde başlanacağından ikn1al olanlar n1ez
kür günde mektepte hazır bulunrnalıdırlar. 
Derslere 1 te~rinievel 93~· tarihinde başlanacak
tır. Bütün talebenin de 1 teşrinievel 934 günü 
nıektepte ha.zır bufunn1nlan ifan olunuı·. 15.k 

WZL\8 

En mes'ut çocuk 

Bir iş kumbarası olan çocuktur. 
Türkiye it bankası 


