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Bayanlardan 
isteğimiz ••• 

Yıllarca, yılmayan bir dl• 
cltıme •e ulraımadan ıonra, 
daimi bir tutaaklıia doiru 
ı&rilldenmek iıtenen Türk U· 

l11tuna, acun uluılarmın urun
culufu ( hayranlıiı ) ara11n· 
da yepyeni bir ülke ve baıı 
•lllm~yen bir varlık yaratan 
Büyilk Önderimiz AtatGrk, 
bu kez de ( defa ) ıoyaalhk 
( medeniyet ) yolunda bütün 
bir huda ilerilemeyi buyu -
ruyor. 

Ga%inin her dedtfinl ye· 
rlne ıettrmek demek; Tür
kGn bilıbütün kurtuluıu de· 
mektlr. Acun uluıları ( mil· 
letlerl ) yıllarca ıüren çar· 
pıımalardan ıonra, birçok ta 
kanlar akıtarak ancak, bu 
ıanka tlertleylti elde edebil. 
ml1Ur. Halbuki; birçok itler· 
de ıerf kalan TOrk uluıu, on 
beı ıene ılbi çok k11a bir 
kurunda ( samanda ) onlara 
Jettımtı bulunuyor. Bizler; 
bu becerlklifl 8Gy0k Gazi
miz Atatürkün ö"ellftne (de· 
haıına ) borçlu bulunuyoruz. 
Bu borcumuzu tam bir istek· 
le ödeyebilmek onun, Türk 
uluıu:ıu dalma refaha kur· 
tuluıa ulaıtırmak iıteyen o 
BOyGk Önderin büUln dilek· 
lerlnl yerine ıetlrmemtzle 
mGmkOn olabilecektir. On bet 
yd 6aceyedek, TOrk uluıu, 

ıaraak halifelerce en dnıkiln 
tutaaklardan btle ayırt edil· 
mtyonlu. Hacı Te hocalann 
klHO 61Gtlerl ( Talz, naıihat) 
temta yOrekll budunumuza 
( halkımıza ) dalma gerlltil 
•ıılıyordu. Tarkler, yabancı 
\ıluılardan çok ıerl kalmıı· 
lardı. Sanatta, maarifte on· 
lara benzemek lıtememiz gü· 
nahların en büyüiO ıayılır, 

d•ha ileriye gitmek tıleyen· 
lerlmlz de aforoza kadar ın. 

rilklenirdi. 

Bliyük uluıumuzuıı çok 
anzel bayanlarına ( hanımla
rına ) öz topraklarında olıun 
•erbeat yafAYlf hakkı veriL 
iniyordu. Onlar, kafealer: ara 
tında, F-erbeatHeri yok edil
llllt kuılardan farkıızdı. Bol 
Çarıaflan, kalın peçeleri al. 

tanda ıerbeıt dolaıamadıkla· 
"•na nzalüyorlardı. Pek yakın 
btr ıeçmifln &özlerimiz ÖDÜ-

ile aerdiil bütün bugerlliil, il 
renç vaı.iyetleri hatırlarken 

lcatı•mızda, bu günkü aerbea· 
U11ıızde bile ıoyıal bayanla· 
l'lmızdan bir takımının hali 

Yunan-Bulgar 
Hııdııduıı•laki Hltdisc 

Bulaarların tazvtkl (i• 

zerine Yunan hududuna 
11iınan bazı milletdaıla 
rımızı kovalayarak Yu
nan hududunu 9 kilomet 
re aımak ıuretlle bu mil 
letdaılarımızdan beıint 

öldüren bir çoğunu da 
yaralayan Bulgar müfre
zeler inin bu hareketi Yu 
nan hükumeti taraf ımlan 
protollo edilmiı ve ma
hallinde muhtelit btr he. 
yet tarafından bu vazlye 
tin tetkiki iıtenmitUr. 

Hadlıe Ankarada da fe-

na bir teair uyandarmıthr, Ba 

kanlar heyetimizin evelkt ak 
ıam: yaptıiı topiantada elçlle· 
rlmizden gelen malumat üze 
rf nde görüımeler olmuıtur. 
Hükumetimizin, hadlıenln e
hemınlyetle mütenaıip ciddi 
teıebbüıata giriımeye karar 

Son hadiee üzerine 
teıeppOılerde bulunan 
Yunan harbiye nazırı 

verdtlt anlaıılmalctadır. Bay 
ŞOkrii Kaya toplantıdan ıon· 
ra ıece ıeç Yakıt dıı bakan 
hitna uirayarak bir mGddet 
me11ul olmuıtur. 

---------------······ 11111 ...... 

Belediye reisimiz Ankaradan geldi 

Belediyemizin yaptıracağı işler •• 
Belediye reiıimiz Avukat 1 

Cemli evelki rün Ankaradan 
ıelmtıtir. Kendiıile yerinde 
konutan bir yazaanımız be. 
lediyemtzin yaptıracaiı tıler 
etrafında ıu bllvllert topla· 
mıttır. 

Belediye relli Cemli An· 
karada belediyeye alt bazı 
tılere dair temaılarda bulun
duktan ıonra ıehrtmtzde ya
palmall kararlaımıı olan \'O• 

cuk bahçeal için oradaki ço· 
cuk bahçeılnt gözden ıeçlr· 

mit; çocuk oyuncaklarını, jtm 
naaUk aletlerini görmüıUlr. 
Çocuk babçeıinin 23 nban 
bayramına kadar yetfttlrtlme· 

Bir polis 
yaralandı 

Halil ilminde birisinin üı• 
Uinde taıınmaaı yaıak olan 
bıçaklardan bulunduiu ken· 
diıfne haber verilen poliı 
memuru Bay Muıtafa, Halt
llo üıtOnü aramaia baılamıı· 
tır. Bu 11rada Halil yeninin 
içine aakladığl bir bıçakla 
poltı memuru Bav Muıtafayı 
sal böğründen hafifçe yara· 
lamıttır. Halil hemen tutul· __ ._ - - -. ·----
muıtur. 

tefek itler le uğratmaia ku
r unları olamayacağını bir kez 

ılne çalııacaktır. Şehirde ya
pılan difer •ılere rellnce : 

Tatarlar yolunun biUrll
meılne ıerıt ıtbl çahı•hyor, 
Elektrik c~ryanı acemlere ka 
dar uzatalmııtar. 

Ayrıca elektrik ıirketlle 
bir anlaıma yapılarak ıehrln 

bir çok yerlerine daha 308 
llmba konmak üzeredir. · 

Tuz pazarının berbat hali 
nt göz önnoe al~n ve yazıla
rımız Ozerlne bu l•e daha zt 
yade yer veren belediyemiz 
huıuıi mubaaebe ldarealle an 
laıarak buraya bir hal yap
tırarak Soyıal btr biçime ıo
kacaktır, 

Gümüş paralar 
cıktı • 

Yüz kuJuşluklaıdan bir örnek 

yeni baıılan aümüt yiz 
kuruıluklar piyasaya çıkmıı
tar. Bu paraların bir yüzünde 
Atatürkün batı öbGr yüzOnde 
lıe resimde 'göriildüiü ıtbi 
bir ay yıldızla ( 100 ) yazm 
vardır. Bu paralar birinci 
kinunun ilk giinüoden ltlba. 
ren ortaya çıkmıı~~r. Bunun

Sinci güreş birincililderi 
Dün gece Tayyar.e sinemasmtM
r.eşlere baş landı,valimizdebalrMtlıı 

Her yerde yDıümfizü afartaa ıGretçilerlmizden bir 
Beılncl Tarktye, ıilreı bi

rlncililderlne dcın ıece Tay
yare ıtnemaıında baılandı . 
Seyirciler çok kalabalıktı. Ga 
retlerden e••l •alimiz Fuh 
ile fırka idare heyetinden Yu 
ınf İzzettin ve ,Oreı federaı
yonu reiıl Ahmet Fet•erl sah 
neye çıkarak bu ulusal ıp()r
dan bahsettiler. 

İıtildll marııadan ıonra 
filiz aildetlerden Elkiıehlrll 
Meıtan BurMlı Ahmeclt, Aıı• 

karalı Mehmet Kon1ala Oı· 
manı, ea bafif:'liklett• latan 
buUa Ômel' ADlraralı Sehmi, 
Eakitdılrlt Mehmet Kon7_.alı 
Khaau, hafif ıtklettu için• 
cCi balkan 1&mP.l7oou lıtan• 
bullu Yaıar 20 dıklkıu E .. 
ktıehirli lzaetl htıkmen yendi. 
Balkan ıamplyonunun karı•· 
11nda 20 dakika mu•affak .. 
yetle ınreıen Eıkiıehlrll İs• 
ıet ıtddetle alkıılandı. Fede
ruyon reiıl tahneye çıkarak 

( bu hal de 16ıterl7or kı: 
TCb k çocukları ber saman 
Balkan ıamplyonu olacaklar
dır • ) dedi. 

Yarı ortadan Ankaralı Rı 
za Konyalı ihsanı, ortadan 
balkan ıamplyonu Ankarab 

Hl•• ·~ .J,Wrt. ..... 
kit•~ L4..a~lıe .• f.•'• 
~ 

hd.d-. ••• ,. ........ 
ten lit....Uıa O.. 111..,h 
lal.ti Meataaı, a..ı. :11. •1111 
Kon,.&a 0.•s•. • '-illt Mit 
letten lıtanbuUu -.... a.. 
ıala Ahibacllt ··~'Sel .. 
Kon1alı Kl:a8'•• MJ(' ~· 
ten Aakarah ~ l*.ttı· 

htrll l...ıı, • ptı ~-· 
birinci lklad ~ ~ t.ı. 
bn tamplycmu letaa .. 1~ ~ 
tm Konyalı lhunı 1.-lle 
c~ .... l»u ....... 

vam eclllecektlr. 

Abıhayat davaaı temyUJ.. 
nakzeclilerek ıeldi 

(Cumhuriyet) arkadaıımı- mitler fakat 1tu •na heli o-
zın •azı itleri müdüril Bay lunmuıtu. H,ber alda~MtM 
Abidin Da ver le Bursa muha-
biri Bay Muıa Atat aleyhin· 16' 9 temJia ma~~ ' t.e 
de açılan hakaret dava11 ıe- karan-"••· ,. nrak 
çenlerde bttmlt ve her tklıl evelkl da ...... del•W..,tle 
de üçe• •Ya mahkum edil· ıeı.atur. 
-------111 11 1 111 1- l ll l lif 1 il Ff~llSIJ 

Edirnenin kurtuluf :giinin~e 
a ealcı kıyafetlerle dolaııp 
ııratrıldarını ıonıuz bir y6rek 
acıılle aörnyoruz. Buna, da· 
J'anabtlmek için canla, batla 
laraldıfımız bu günkü deifıi
mtz (lnlullbımız)ve bütün bu 

olıun dütünmemlz doğru o!
maz mı? 

Jentlllder kartmnda bilmem Atatürk; kendi uluıuna 
D&aıl olu1or da yüzlerimiz yürümeıl lizımıelen yolları 
luaarmı1or. Eler bizler; her ıöıterdl. Bize düıen it ise 
teyln, her detııtm ve her ye. • çok çetin olıa bile • her 
nlllitn biUün teferruattle tat. enıeli kırıp devirerek aöıte• 
btkını Ulu Batkanımız Ata- rilen bu ıııklt yolları aonıuz 
Ulrkten ve onun değerli ar· bir hızla yılmadan aıabilmek. 

la beraber bu gGmüı paralar • 
daha ıehrlmtze srelmemiıttr. 

lcadaılanndan bekltyor1ak 
dotru olmaz. Çinko; bu 

16
• tir. Bunu yaptıiımız aün, 

ne kadar baıanldıfını ıazle TGrknn büıbGUln kurtulduiu 

-----·- -----
Tetekkürlerimiz 

Gazetemizin beı 1aıına 
ıtrmealnden ötürü bizi mut
layan ve ıazetemlz için ıü· 

zel dileklerde bulunan ( An· 
kara Haftaaı ) ; (Dlyanbekir) 
ye ( Bartın ) arkaclatlarımı· 

za çok teıekkür eder kendi· 
lerlne de tGkenmez ömlrler Slrdlllmoz batan bu bo ık silD olacaktır. 

~ • :.....==-..:.:"L:.~1---------------~~~~.....ı.~--~~~--~~--------....ı....-



Tarihe 
i _...: ~:ı.:.a- ·n- annlarl' .·. 
~ .. ···K T.. • •• 
~ . 

A~, haca~ liafız, boca, : 
~ 
t 
1. . mqlla, be:r. efeadl, paff, paıa 

• ·' huretlert, hamm, hanımefen· 
'dl1 · hammefeadl · buretlerl 
'İn•anl'tı da feı, arap lıarf

. lerl, tekke Ye medrese glbl 
ldr kaaanla tarihe kanftı. 

Hiç unutmam; 22 yaıın· 

• 1 1da dm bir memur efendiye 
beJ demedlltm için f ıım ya· 
....... ,., ı.lnlerctt ıClrGklea· 
llilıu. · 

. . 

· .. 

Gene bir zamanlar, baıın· 
.. blll•I bir 1&rık taııyan 

~-- birim ( hoca efendi) 
~z...-.cbi\111 için adam-
ı-.. b~m bile çe. 
•11t1·~ Gautede bir 

........ :razarken 
............... r , ld:) 

batlachtnn Jçln o 
iMi ( efendi ) bit bir 

l&Jllllf nerede ne be-

~.::•e:r• Yttrineje kal· 
• BMket yerain o 

i>Qe ahım ıabım dedim Ye 
iti yumupttım da hiç yok· 
.......... w,ı. bir dav~ 

•t' ••• me,daa • .,. ··.... _ .. 
il .. plll;. mha:ret •I•, 

••·"~ ko~mala 
-- ........ ~ bir Ah· 
WIMI- paf&ılle koduımak 
ae alı; (1) ıeycll b61le pa .. 

, lara dllhialm paıa demete 
( Y.,...mallDclaa bqka Oıte-

lllf ı.a.ıe. bir de ( pqa haz· 
:tıll._.l) ~bPun kullaml· 
... n. llterlenlt .. 

Halbuki; ço~ derin aevıl 
ile '"aydıfıauz asker . 'pa .. ıa. 
~~ ii,le #ula·· llflardan 

:iatç hotlümaı:lar, daha ta· 

'1M·~ ...... olmak tçln ( pa .. mı ) 
._.,. k&fl bularlarcla. Bu
m bapmdlln ıeçen bir 6r· . ... 

: .. ··: ..ımt - IU'aıı ıelmltkea • 
lnanakta aalatmaclu ıeçe· 

. ; .... , ........ 
. Sevatll Baibakammız ı .. 

=~ . . met 1n&ntl; ( Lozan ) g(lnO
ı· · · .a.ı bir ,dd6nGmlnde nutuk · 

, ll7le7ecektl. Konaklar yanı· 
., M toplanmıılar, elini 11kıyor· 
. " · .. l&r, hu konuklardan ( miaa· 

.. . · .~ flrl•clea ) bazdan ( zatı dev 
.• ,: , letlerl. } dt:re koauıuyorlarda. 

·'! • Batbakammızın çatık kaıla-
• ,.. .nadan b6,te ·konuımalarını 

lll••eıılilllil, batta bundan 
GztıldGiOnO anlıJOrdum. 

lamet t~ana nut~nu ı6y· 
· · l•kea. b.D ele bu konukların 

·ar~ aokulmuı Ye bir dO· 
dJ• 167leddderlnl kliıda 

~ ~' ~ 

seçlri:rordUlb. Btr aralık Bat-
•uanımuı ._. b6yle yazı 

· ~ .. rtlnce: · 
r , .. ·-=· · - Sis · pzeteclmldalz? 

•c dip IOlda. 
:: ,. , . . ~ E•et Pftaml dedim. 

Y anımclakiler bana tuhaf 
: · 'ta&f baktılar, kim bilir lçle

rlll ... ba ae 1amlmt1et! dl. 
~.... ÇOlu bllmiJorlar 
il b '-t l.anı ele Btı,ek 

A .. tlrlr> ı1b1 a&ılllk 
r-.ıw.ı.illr. o.ı.n .. 

Hakkınsesi 
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Samih Rifat 
ihtilali 

Dün gece Halkevi tarafın
dan hüyıik Türk bilgini ve a
teşli ulusal Ş'.lİr Samih Hifa
tın öliimünün ikiııci yıldönü
mü münaselıetile Necati bey 
Kız enstitüsü salonunda bir 
ilıtifal yapılmış ihtifalde elbe
yiruiz Fazlı GGleç de bulun
mu~tur. 

~vvela lise edebiyat mu
allimi Bay Mümtaz büyük 
Türk bilgininin ölümü müna
sebetile bir kaç söz söyleyerek 
onun ruhu için bir dakika su
sulmuş sonra lise talebesinden 
Mustafa Kemal şairin haya
tını ve Türk dili ile Türk ta
rihi yolundaki savaşını anlat
mış undan sonra gene lise ta
lebesinden Bahadır ulu bilgi
nin bir kaç şiirini okumuş 

· ve ihtifal bitmişlir. 

Sanatkirlar · 
kulübünün 
kongresi 

Sanatklrlar ıpor dernell
Dln ıeaelık kongresi cuma 
ıllnü kulüp ·blnaıında toplan· 
mııtır. Kongre reiıliğine mın· 
taka heyeti azaıından dit 
doktora Edip Ruıtel ıe· 

çilmlı Ye mlzakerata baılan
mııtır. TGrkire gGreı birinct
lildertnln Sunada yapıliiıall'· 

nı Sanatklrlar kulübl orga• 

nlze etmlı olduiuudan bu i
ıe alt hazırlıklar için heyeti 
tdareye yardam etmek üzere 
bir komite neçtlmtıtır. Kulü • 
bün ada olan ( Sanatkarlar ) 
kellmeılnin Torkçe mukabili 
bulunarak bu lımin deiitU· 
rilmeılne karar verilmtıttr. 

Yeni idare heyetine Adapa. 
zarı emniyet banka11 müdü· 
rO F abrt, ziraat bankaıından 
Sıtkı, muallim Faik, avukat 
Faik, orman memuru Huluıi, 

manifaturacı Hayri ve hacı 

Recep f abrtka11 muhaıibi Ce. 
mal ıeçilmiılerdlr. 

Halkevinde 
eskrim kolu 

Halkevi ıpor ıubeıinde bir 
kol lıtanbuldakl eskrim fede· 
raıyonuna bailı :olmak üzere 
bir eıkrlm kolu kurulmuıtur. 
Bu kola aıren ıporcu : arka. 
daılar haftanın Oç gününde 
HalkeYinde eıkrlm talimleri 
yapmaktadırlar. 

@ j 

undan ııyırılıp telgrafhaneye 
Jetiımefe çalııırken BilyClk 
Batbakanın kolumdan yaka
la1ıp kapı 7anında beni ok. 
pdalam sirenler bu tamimi· 
79UD btl,aklerimlzce ne ka· 
dar lıt•dlllnl Ye ne kadar 
1eftldlflnl anladdar. Nihayet 
ltt• bunu kanunla da teJlt 
ettller .. • 

Ent; artık al•, ' hacı, ha. 
hı. hoca, molla •• aatre de.. 
bpka eliler eılerl gibi tarihe 
kantb• Danll peçe ve çar• 
pf ....._ acalp ae....lei'lll 

Soy adı alanlar 
Aldıkları ıoy adını bize 

bildirenleri yazıyoruz : Bele
diye reiıimiz Cemil ( Ôz ) 
Doktor Osman Şevki ( Ulu· 
dağ ) Avukat Cezbi ( Mete ) 
Yalcı Cemal ( Yağcı) Ko
miser Latif ( Karaduman) na 
fla ıu itleri muhaıebeciıi 
Haydar (Acar) Avukat Tev 
fik ( Sunaç) Doktor M6nlr 
Halil ( Uyaal ) Belediye ıey. 

ya hin ıubeıl miidiirCl Tevfik 
Hallı ( Demirkan ) fabrika· 
tör Şevki zade Tevfik ( Dur· 

' maz ) Adapazarı Emniyet ban 
kaıı mlldiirll Fahri ( Batıca ) 
Sanatlar mektebi muallimle· 
rfnden mühendfı lhıan ( To
rol ) orman bat katibi Ihsan 
la kardaıı malul yuzbaıı Sa
bit ( Öz Er ) poltı müteka· 
itlerinden Şevket Ae kardaıı 
Halil ( Ôzkan ) Lucapalas 
otelinde Tevfik ( Ôzcan ) Lu
capalaıta Süleyman ve kar· 
daıı Mehmet ( Ôztürk ) 11t· 
ma mücadeleıi doktorların· 

dan Rıdvan ( Altay ) nufus 
miidilrG Nihat ( Açıkahn ) 
baıkatibi lrfan ( Savaı ) es
ki nufuı müdürlerinden Ab· 

dullah ( Kilci ) nufua katibi 
Hasan Tahsin ( Atay ) nu
fuıtan Mazhar ( Ece ) iskan 
katibi Ahmet ( Erdem ) nn. 
fuı katibi Hakkı ( Ôztürk ) 
poliı Mehaaet CemU ( lnce· 
bayrak ) 2~ nlıan mektebi 
muallimi HQıeyln ( Baıal ) 
huıuıi muha1ebe )kinci mü· 
dürü Hüınü ( Güney ) pul 
itleri kitibi Cemal ( Özer ) 
mektubi kalemi kltibi bayan 
Leman ( Ôzkan ) idare he· 
yeti katibi Behiç ( Ôzbaı ) 
eıki komlser~Zlya ( Sayın ) 
ıulh hukuk katibi · Şükrü 

( Uysal ) kazanç tahakkuk 
memuru Et ref ( Uz ) mü le· 
kait iakiın mutemedi lbra· 
hiJD Naili ( Serlçe ) matbaa
cı Refik ( Kutlay ) polie Re
cai ( ôzdemlr ) potta tel. 
graf merkez müdürü Melih 

( Engin ) poliı memuru İh. 

san ( Alpak ) polis memuru 
tefi ( Emil ) mürettip Ömer 
( Aka ) müretlJp Ne§et 
( Çetin ) soy adını almıt 

lardır. 

Umumi vilayet 
maclisi secildi -

' 
Umumi vilayet meclisine 

Buraadan ıeçtlenler, avukat 
Ahmet Tevfik, avukat Ahmet 
Huhııı, Ali Sırrı, Ali Raif, 

Karacabeyli Mehmet Hulusi, 
matbaacı Ahmet Refik, Gem. 
ltkll doktor Ztya,eczacı Müm
taz, Mudanyanın eıki beledi· 

ye relıi Salp, Y cniıehirden 

mOtekalt Tevfik, Oımau, Me· 
ıanozlu Teriik, Mudanyadan 

Ahmet Hamdi, lnegölden Ali, 
Ortaköylil Ali Oıman, Nuri 
ve Emin. Gemlikten Kerim, 
Nuri, M. Kemalpaıadan mil· 

tekatt binbaıı İbrahim, Refik, 
Mehmet. Karacabeyden Nuri, 
lbrahlm, a•ukat Kaıım. Or
laaaaasiden Tahıla, lznlkten 

Su şehirleri 
yabancılar 

ve 

Kaplıca ve su ıehirleri 

mtze Avrupadan gelecek O• 

lan yabancılardan pasaport 
vizesi harcı alınmaması bak• 
kında bir kanun çıkmııtır. 

Bunun için tetkikat yapıl 

maktadır. 

M. Royer 
Y alovanm imarı için a-

vam projesini hazırlamak ü· 
zere memleketimize gelen 
M. Royer Akay müdürü Ce
mille ıehrJmize gelmiı ve 
kaplıcalarımızı gezdikten son 
ra latanbula gltmiotfr. M. Ro· 
verle Akay müdürü Cemili 
seyyah in oubeıt müdürü T ev
ftk Haliı gezdirmi~Ur. 

Urfa valisi 
şehrimizde 

Urfa valiıi Nizamettin 
haıtahfimı l<ap!ıcalarımız-

da geçirmek üzere izinli 0 • 

larak ıehrimize gelmtıtlr. 

Mebus secimi • 
Mehua seçimi için beledi-

yede bir toplantı ynpılmıı ve 
tef Ut heyeti seçtlmtıtir. Bu 
heyete Şahpaz oğlu Mehmet 

' aazetecf Rıza Ruıen, aaatcı 
Nurettin, ıaatçı Ömer Liitfi, 
kabzımal Emin, yağcı Cemal 
ayrılmııtar. 

Kadınlarımız da 
Mebus olacak 

Ankaradan verilen haber· 
lere r6re teıkHatı eıaıfye ka· 
nunumuzda bazı değtıtklik 
yapılarak kadınlarımızda me· 
buı ıeçtlmeleri düıünülmek
tedfr • 

Halkavi Dil • Tarih 
komitesi 

Halkevi Dil - tarih komi• 
lesine ıeçilen arkadaıları ya· 
Zlyoruz: Mütekait muallim 
Hilmi, muallim İbrahim Ala
ettin, muallim Ahmet Muh
tar, Bekir ve Kemal. 

Hamamda 
hırsızlık 

Sh·aslı Ali oğlu Hüseyin 
lıminde biri evelki gece yeni 
kaplıcaya gitmiı; orada Bay
ram AIJye ait bir ceketle bir 
pantolonu aıırnııı fakat akl
btnde yakalanmsıtır. 

Dükkan 
sayacakmış 

Evelki gece saat 3,5 te 
Atpazarı hamamının yanın
daki bakkal Abdullah oğlu 
İbrahim efendinin kapalı bu· 
lunan dükkanının kilidini aç· 
mak ıurettle içeriye giren sa
bıkalılardan İbrahim ojlu 
Muzaffer, bekçi Salim 
tarafından cürmüm~ıhut ha· 
llnde yakalanmııtır. Af erin 
bekçi Salime .. 

Sahte beş liralık 
lneaöllü Ali ilminde biri· 

ıl kurıun kalemle mahirane 
bir tekilde yapılmıı ıahte bir 
beı llralıfı ıClrerken geçen 
,an pollılmlz tarafından ya-

Sayı 388 

Istanbulda 
kutlu bir 
nışanlanma 

Ahmetveflkpaıa haataha. 
desi rontken müteha111sı de. 
ğerli doktorlarımızdan Bay 
Cavadın kızı ve lstanbulbeledi· 
yeıi ıabık fen heyeti müdü. 
rü mübendla Bay Fuadın 

yeğeni Bayın Hale ile müte. 
kait kaymakam Bay doktor 
Ali Rızanın oğla Ankarada 
( Akba ) kitap evi ıahiple

rinden ve ( Cumhuriyet ) ar· 
kadaıımızıo Ankara muhabir· 

lerinden Bay Adilin nııanlan 
maları geçen ıün İstanbul. 

da Kadıköyünde MührQdarda 
Dizdar apartmanında yapıl
mııtır. 

Nııanlanmada ( Cumhu
riyet ) arkadaıımızın baı yaz 
ganı Bay Yunus Nadi lle bir· 
çok gazeteci ve her iki tara· 
fın akraba ve dostları bulun• 
muıtur. Nııanhların yüzükle-

. rfni Bay Yunuı Nadi takmıı 

ve kendilerine saadetler di
lemiıtir. 

Bayın Hile ile Bay Adil 
birbirlerine çok uyıun bir 
çifttirler. Bayın Hale yaban
cı dil bilir, iyi okumuı, •e 
örnek olacak kadar ince duy
gulu güzel bir Türk k zıdır. 
Bay Adil iıe Buraada tanıt

tığı arkadaıların hepılni hay
ranlık içinde bırakan ajır 

baıhlığı ile deri n sevgileri
mizi kazanmıı çalııkan ciddi 
temız ruhlu ve her yönden 
olgun; çok deierlt bir arka· 
daıımızdır. ,Yeni oııanhları 

candan kutluladıktan ve ken
dllerlne .. tükenmez ıaadıt ve 
ııhbat diledikten ıonra bu 
hayat beraberliğini yaratan 
ana baba ve akrabalarını da 
tebrik ederiz. 

Nışan için İstanbula 
gidenler 

Bu nııanda bulunmak i. 

çln geçen .. ~. hafta İıtanbula 
giden doktor ... Cevat Tahıtnle 

arkadaıımız (Cumhuriyet) in 
Bursa muhabiri Mnıa Ataı 

ıehrimize dönmüf lerdir. 

(Uludağ) 
soy adı oldu 

Değerli arkada11mız dok· 
lor Osman Şevki ( Ulu. 
dağ ) ıoy adını almııtır. Oı
man Şevki malüm oldu
ğu veçhile Uludağın ilim ba. · 
basıdar. Filhakika eıki Keti· 
şe ( Uludağ ) ismini ''eren 
arkadaıım1zıo Uludaia karıı 
gösterdiği veAbeslediil bu ıev
glden dolayı biz de kendisi
ne teıekkür ederiz. 

Yaşar 
Ziraat bankası memurla

rından Ya§ar bankanın 

umum müdürlük umum mui· 
melat memurluğuna tayin o
lunduğundan evelki gün An. 
karaya hareket ctmiıtir. Bu 
değerli aenç arkadaıımı:ıa 
yeni vazffeıtnde de muvaffa. 
klyet dileriz. 

YURTTAŞ: 

Doğan çocuiuna nufuı 
teskereıl çıkartır gibi, banka
da bir tasarruf hesabı açtır. 

Çocuğuna yapabileceğin en 
büyük iyilik budur • 
Milli iktisat ve Tuanuf Cemiyeti 
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Edirne, in 
Kurtuluşu 

Geçen hafta Edirnenin 
kurtuluş bayramı büyük ve 
coıkun oenliklerle kutlulan· 
mı§ nutuklar söylenmiı kah
raman askerlerimiz büyük 
bir reımi geçit yapmışlardır. 

Bu mutlu güne ait resimler
den elimize geçen iki tane· 
sini k9yuyor ve Edirneye; 

Türkün bu balı kalesine da
ima böyle sevinçli günler 
yaıamasını dileyoruz. 

Tabaka 
ler hak a 
cevap 
Hakkın Sesi gazetesi 
müdürlüğüne: 

12-11 -934 1arih ve 385 

numarala nüshanızın 3 üncü 
sahifesinin ikinci sutünun

dıı Soğanlıköy ve tabakane 
baılağı altında Soğanlı köylü
lerinden bazılarile Yusuf Be
yin tabakaneler hakkında bir 
mektupları görühnuıtür. 

Bu köyün yakınında ta
bakane yapılan mahal tabak
larm mutasarrıf oldukları bir 
arazidir. Bu arazide tabnka
ne tesisi hakkında vaki mü· 
racnntm hükumetin alt oldu. 
ğu dairelerince kanunların ve 
hıfzzmııhhanm ahkamına tev
fikan tetkik edtlmi§ ve bu 
müesseselerin omdn tesisinde 
hlç bir mahzur görülmemiştir. 
Bu bapta cereyan eden mua
melenin hile.manda k~yfiyet 

alakadarlara bildirilecektir 
efendim. S. ve 1. M. müdürü 

do ·tor A:li Kemrıl 

Yeni neşriyat 
(Çığ ) 

Ankarada çllcnn bu de,Ber 
li ve özlü gençhk mecmuası
nın 23 üncü sayısı da g:ıyet 

güzel bir baskı ve çok değer 
li yazılarla intişa.r etmiştir 

( Çığır) ın bu snyssmd1to 

( Mustafa Kemaller ) bnşlıkh 

Hıfaı Oğuz un bir bat ya· 
zm vardır. 

Cumhuriyelhı Oil birinci 
yılına alt Falih Rtfkı, Namık 
Edip, Burhan Asaf, Mehmet 
Asımın yazıları ve df. 
ğer bir çok seçme imzaların 
nıakalelcrl vardır. 

( Ankara haftası ) 

Hakkınse~i 

Ta -;arruf haf tası 
Beşinci tasarruf haft sı 12 

hirinci krınunda bıı~le yaca k
hr. Hafta için ha7.ırhldar dl"· 
vam etmektedir. Milli iktisat 
ve tasarruf cemiyeti bu fşle 

bir kaç haftadanheri ehem
miyetli surette uğraımakta. 

dır . 

Buı·~a ikiııci hukuk 
n::r J l·enı\'"sinden; . 

a inDer 
Bursa su igleri fen me

murlarından Hayrettin 
Malatya su işleri memurlu· 
ğuna naklen tayin edilmi~tir. 
Halıcıoğlu askeri lisesi mu-

9 'l-928 C tıııi k·ıl, ın -
lıallc"iııdı~ llfısp\·İn ı'f•ııılı kt-
1.1 K:ıılriyı! lıaııını 1:ııafıııd ın 
kocası zınd rnkapı ırıalı:ılle.sin
de ka~·ıp Yeli oğl11 .ı\li el'ım
cli aleyhine ikaıııe . eylediği 
ih1ar d1vasının icra kılııınıak
ta olan mulıakeme.sincle miid
deialeyh Ali efendinın malıal
Ji ikameti meçlıul bulundu
ğundan ilanen ve ils1ken da-
vetiye tebliğ edildiği halde 
gdıne•Jığiııden bir ay içind~ 

allimlerinden Hamdi 
Kız muallim mektebi riyazi· 
ye muallimliğine tayin olun. 
muştur. Namzet oldrak Kız 

muallim mektebi :dare me · 
murluğunu yapan Pakizeln 

asaleti lastik edilmlı · 
tir. 

hıegöf i.lSJi~ t~ Jnıl\UI\ 

malıkenıesiudeo: 
934-319 İnegölün Sinan 

bey mahallesinden İsmail 
kızı bedreli Emine hanrm 
ayni mahalleden kocası 

İbrahim oğlu Ali efendi a
leyhine açtığı boşanma da
vasında müteaddit daveti· 
yetere rağmen mumailey
hin ikanıetgdlıı meçhul kal
dığından davacının talebi 
ile H. U. M. K. 142 ve onu 
müteakıp maddelerine tev
fikan ilanen tebligat icra
sını talep ve ta!ebi vaki Ü· 
zerine iUirıen tebligat icra· 
sına ·mahkemece lmrar ve
rilmiş olduğundan duruş

ma günü olarak tayin kıh· 

nan 15-1-935 salı günü 
saat on da davalı Ali İne
göl hukuk mahkemesincıe 

hizzat veya kanuni mümes· j 
sil göndermesi mümessil 
göndermediği veya kcndi~i \ 
bizzat gelmediği takdirde 
gıyabında muhakemesine 
bakı1a~ağı ve gıyap kararı 

tebliğ edil miş addolunacağı 

ilan o1unur. 
~·~~~"!!'!!!!~ 

Z?..yi n1ü~1ür 
M:ıaş almakla o1Jıı~ııın 

mülıüı iırnü kazaeıı zayieyle
,lıııı. Yenisiııi yaplıı at[ı~ımdan 
eskıısiııiıı lıiikınii nlm·ıdığını 

il.in eylerim Ut:!mİrl(IŞ malıal

lesmclc l\ ızya kıı p sokağında 
14 ııııınar;d ı kıııeJc II. Jhhıa 

Bursa sul b hukuk 
htıkirnliğinde : 

hanr~i zevciyote avdet etrne~i 
Ye beş gıiıı içinde hakkı iti
r:ızıııı kııllaıınıak üzeı·o ilaneıı 
\'13 iısaken crıvaı) kaı·an tebli-"' . 
ğ·ıııu ve m11bakemcuiıı 13 ku-
nuııs'uıİ 93'ı saat oıı dörde t~ı
likiııe kaı·ar verilmi~ old:ığıın
daıı bir ay içinde lı rnei zev
ciyeıe dönmez ve gıyap kara
rıua be~ gtin içinde hakkı i
tiı'azıııı kullanmaz 'eya tara
fındaıı lıiı· vekil nönı.lermezse 
hakkın,faki ınuaıneleııiıı hu
kuk mulu rnnll'-tkemeleri k.ı-
ııııııumırı 405 ,.~ 408 ıncı 

ınadılelerınde müııderiç lıü-
kiinılcrin ifa ve tatbik kılına
cağı tebliµ- makamııı:ı kaim 
olınak üzere ilan olumıı» 
-::::zmıı• · ı ın 

Bursa ikinc\ huknk 
nıa hkeınesi n<lcn: 

b 

934 - I 133 Bursada Fey-
1ullahpaşa mahallesi-nde 
7 numaralı hanedr;! Yusuf 
kızı Atiye hamm tarafından 
o mahalleden k )cası Arif 
oğlu Nusret efendi aleyhi
ne ikame eylediği boşan
ma davasının icra kıhnmalt 
ta olan muhakemesinde 
müddeial,~yhin qıahnlli i 
kameti meçhul bttfunduğun: 
dan iUinen ve ilsaken da
vetiye tebliğine ve muha
kemenin 20-12 -934 saat 
10 a taliltine karar verilmiş 
olduğundan yevmi m~zl~ür- · 
de bizzat veya tarafınız. 
dan bir vekil göndermez. 
senız hakkı ızda lazım ge· 
len muamelenin icra kılı· 
nacağı tebHğ makamına ka
im olmak üzere ilan olu· 
nur. 

Zavi nıühür 
Adıma kazdırmış otdu

ğu;ı1 mühiiriirnü kaybettim. 
bu ı ııühiirle mühürlenmiş 
hiç bir senedim yoktur. 
Yenisini çıkar; cağımdan 
~skisinin hiikmü kahnamış

tır. bursanın tefrihiye 
mahallesi lcuzgunluk soka
ğı cami caddesi J 1 numara· 
lı evde eski defterhane ke· 
tebesinden ölü Şükrü efen
di zevcesi Emine Etmas 

Orhangazi sulh hukuk 
hakimlığinden: 

934-23t Bursada kara
şeyh mahallesinde mukim 
hacı Halit efendi veldfi İs
matı beyin Uşak şeker fab
rikası memurlarından Ke 
mal bey yanında mukim pe-
deri Tahsin bey ve Mısır 
ümerasından Abidin bey 
veresesinden Velittin paşa 
kerimesi Kudret hanım kı· 
zı Mesadet hanım ve rüfe
kası aleyhlerine Orhangazi 
sulh hukult mahkemesine 
açtığı Orhan gazide Vel ipa
şn çiftliği nanıile maruf 
çiftliğ\n 1080 sehimde 424 
sehimirıe ba tapu mutasar· 
rıf buluuduğundan şuyuu-

nun izalesi hakkındaki da
vanın yapı!makta olan mu. 
hakemesinde müddeialeyh· 
ferden Tahsin beyle Mesa· 
det hanımım ikam~tgAht 
meçhul bulunması hasabile 
ilanen tebligat ifasına ve 
mnhakemenin ıs- 12- 934 
salı saat 14 de talikine ka
rar verilmış olduğundan 
yevmi mezkürde bizzat ha-
zır bulunmaları veya bir 
VE.kil göndermeleri aksi 
t tkdirde muhakemenin gıya 
öen icra edileceği t~bHğ 
makamına kaim olmak Ü· 
~ere ilan ofunur. 

Bursa ikinci icra 
memurl uğundn n: 

934-2974 bir borçtan 
dolayı mahcuz, merhun sa
tışı mukarrer 1 çift küpe 
ı5...: 12- 93" cumartesi saat 
12 den itibaren kuyumcu-
lar çarşısında açık arttır
mıı ile satılacağı i!dn olu· 
nur 

• 
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Bursa biriuci icra 
ınemurluğundan: . 

• • 933-5525 Uşağın ıstıce 
mahallesinde börekçi .oğln 

müteveffa Numan beyin 
Bursada veledi harir ma. 
haliesinde 5 numaralı ha
nede miralay mütekaidi 
İsmail Hakkı beye 200 · lira 
mukabilinde terhin eyledi
ği beheri 2 şer liradan 9 
hisselik 7 adet ıs lıra kıy
metinde ve beheri ikişer 

liradan 6 hisselik bir adet 
12 lira kıyrneHnde ve be· 
heri ikişer liradan 3 hisse· 
lik bir adet 6 lira ktyme
tinde ve beheri iki liradan 
birer hisselik 3 adet 6 lira 
kıymetinde ceman ikişer 

ııraiık 75 hisselik ve 15 li
ra kıymetinde 12 adet 6094-
6095, 6096, 6097 ı 6098, 6099 
6100, ve 7939, 17917, 14686 
14687. 14688 numaralar ü· 
zerinden mumaileyh müte
veffa Numan bey namına 

muharrer Uşak tarakki zi
raat Türk anonim şirketi 
hisse senedinin 29....:... 11 -
934 tarihinde yapılan birin~ 
el nrttırmada teklif edilen 
bedel muhammen kıymetle
rinin yüzde yetmiş beşini 
bulmaması dalayısile: 15-
12-93~ tarihine müsadif 
cumarte~i günü saat on beş 
te ikinci açık artırma ile 
paraya çevirf leceğinden ta· 
liı>Ierin mezkür ·gün ve sa· 
atta birinci icra memnrlugu 
odasında hazır buJnnmaıa. 

rı ve daha fazla malumat 
almak h•teyenlerin 933-
5525 dosya numarasile mü· 
racaat etmeleri ilan olunur 

Bur~a sulh hukuk 
nıahkemesinden: 

934- :i5 I O Karacabey 
muhasebeihususiye memu · 
ru ölü Mustafa Hikmet e
fendinin küçük kızı 334 do· 
ğumlu Samime hanım bur-
sada Karamani mahallesin· 
de Savcı bey saka$.J1n~a 16 
numaralı hanede dayısı 
Tevfik bey ~ananda olduğu 

. velisi olmadığı ve· dayısı 

Ankarıının biricik haftalık 
gazetesi olan ( Ankara haf. 
tası ) nın eıon ıayısı bir çok 
değlıik haberler ve y zılarlıı 

dolu olarak çıkmııtır. 
Ankara hnftası y11kında 

934-~9i8 Bıırsanrn '>fırı 
Aldııllalı m:ılıall0siı1JtJ11 Za
hide lıcınrnı v0kıli ~Lızlı ır bı.:y 
taral'ıııdan lsi:rnlml HaskiJ) 
keçeci p.;ıi m;.ılıallc~in lı' ok 
ıneyl:rn r..ııH 1sinde 131 nııın·ı 

ralı evdı~ ınütck'ıit Ilwalıim 
bey ah.•ylıİıP <11·11 rn iı.:tilık.ık 

davasıııııı ıcr:ı. kılının:1 kt:ı o
l,ııı nmlı1l\ •mı~..:iwl.J rn Cıdc:nia
leyhin ibrııotg.ılıı rnı>çhııl ol
dıı~ıı ınüb ı~İI' l:tr.ıfııahıı ve
rilcıı ııw~rıılı:tllaıı anlaşıld!ğırı 
ılan lnıkıık ıısııli"ı rnıılı::ıkeme
l el'İ karı ıııııırııııı 141 inci mad 
dr~ i ıwıcibince miiddei·deylıe 
ilfıııeıı tebligat icı asına ve mıı 
hakemenin 31 -12-934 üncü 
pazartesi günü saat ona tali· 
kine mahkemece karar veril
mekle yevmi mezkürda biz
zat gelmez veyahut tarafından 
bir vekili mu addak göndeı·
meniz ikıiza eder ak ·i takdiı·
de hakkınızda mııamelei gı
yabiyenin tatbik olıımıca~ını 
natık işbıı il:"m tebljğ malcrl
mma kaim olmak üzere ilan 
olunur. 

d b 
. b -1 k . e Tevfik bey veşayet UJJ1UrU• 

Şarabı an ır araa ıçersenız nu ifaya mul<tepfr ve ehli 

5 sütunlu ve 8 büyük sahife 
-çıkacağını vadetmektedir. Hü 
kiimet merkezimizin bu gü• 
zel gaz:cteslni karilerJmlze 
tavılye ederiz. 

Yüzünüzde böyle sıhhat v.e 
T a.ravet tföze ça; pa1" 

. olduğu tah.akkuk eylemesi
ne binaen küçüğün i~lerini 
görme1! üzere day,ısı Tevfik 
beyin ,·asi tayin olunduğu 
llAn olunur. 
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Bur'ia ikinci icra 
memurluğundan: 

934-1224 Bursa tahal· 
da zahireci hacı Süleyman 
oğ'u Ahmet efendiye 220 
lira ile bu ahire tahakkuk 
edecek icra takip ve pul 
masraflarına borçlu Hoca
hasan mahallesinde bahçe 
sokağında dikici sarı Mus
tafa hanesinde Ct'IAI efen· 
dinin işbu borcunun temi
ni için 2- 10-933 tarih ve 
ı numaralı senetle ipotek 
eyledigi tapunun kAnunsani 
931 tarih ve defter 36 sa
hife 18 numara 53 de ka
yıtlı Bursanm Fethiye kö
yünde çeğme deresi mev
kiinde kAin şarkan yol gar
ben çalılık şimalen Mehmet 
cenuben yol ile mahdut 30 
dönüm tarlanın dönümüne 
8 lira kıymetinde 340 lira 
kıymetinde tamamının açık 

arttırma ile satılmasına ka
rar verilmiştir. 

t- İpotek sahibi ala· 
caklılarla diğer ahlkadar
ların ve irtifak hakkı sa. 
hiplerinin işbn gayri men
kul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını evra
kı müspitelerile işbu ilan 
tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde icra dairesine 
bildirmeleri aksi halde bak· 
tarı tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç ka
hrlar. 

2- Arttırma şartnamesi 

Bursa ikinci icra memurlu
ğu odasınGa işbu il4nın 
neşri tarihinden itibaren 10 
gün sonra herkesin görme
si için açıktır. 

3- İhale 1-1-935 ta• 
rihine müsadif salı günü 
saat on beşte Bursa ikinci 
icra memurluğu odasında 

icra kllınacaktır. Şukadar 
ki arttırma bedeli gayri 
rnenkulün muhammen kıy
metinin muhammen kıyme
tinin yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde en son 
arttıranın taahhüdü baki 
kalmı.k şartile ihalenin on 
beş gün daha temdit edile· 
rek 16-1 - 935 tarihine mü
sadif çarşamba günü saat 
on beşte Bursa ikinci icra 
01emurluğu odasınde en çok 
arttırana ihalesi icra kıh. 
nacaktır. 

4- Arttırmaya iştirak 
için gayri menkulün mu
hammen kıymetinin yüzde 
yedi buçuğu nispetiade pey 
akçası veya milli banka 
teminat mektubu tevdi et
meleri llzırudır. Ahcı arttır 
ma bedeli haricinde olarak 
ihale karar pullarını teııa. 
liye resmini tapu ferağ ~har 
cını vermeğe mecburdur. 
Daha fazla malftmat almak 
isteyenler 934- 1224 dosya 
numarasile m~muriyetimize 
müracaat edebilirler. Arzu 
edenlerin şartnameyi oku
yarak hazır bulunmaları ve 
ya mümessil göndermeleri 
ve gösterilen şartlara ria
yet etmeleri ilan olunur. 

DIŞDOKTORu 
Edip Ruştü 
Set başında 

Hakkın Se~i 

Bııı·s«t ~\1kaJ. id~aı·csisı,leı1: 
.\hmet dai n1ahaJlesinin Meşrutiyet caddesinde 

vakfa ait baraka 1-12- !)34 den ~31-!)-936 ta· 
ritıine kadar bir buçuk sene müddeti~ kiraya 
verilecektir.9-l 2-934pazargünü saat 15 te iha 
lesi icra edileceğinden taliplerin o gün 
evkaf n1üdüriyetine mıirac'1at1arı. . 6 

Bursa Satın alma komisyonu 
riyasetinden: 

Bursa ve l\1udanya garnizonları ıçın aşağıda 
cins ve mık.tarları yazılı sebzenin açık müna
kasası 18-12-934 salı günü saat ıı,, te fırka 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 1 a1ip 
olanların şartnameyi okunıak üzere her gün 
ve münakasaya gireceklerin vaktinden c\·eJ te
ıninatla koınisyona n1üracaatları. 

40000 kilo I.. .. ahana · 
40000 » Pırasa 
35000 » Ispanak 
5000 » Kireviz 
?>000 » Havuç 
4000 demet Nane 
8000 » Ma ydonoz 
8000 adet Limon ~-4 

• . . •• ~ ' . ~ • J ~ - ,... • . • . • .... . ,, . 

Bursa Kız muallim 
Mektebinden: 

Mcktchinıize ahnacnk düı·Lyiizclli metre mnuınltı k 
kalın ve )'iizelli metre elbiselik ince lflcivcrı ytwli yün 
kuınas ile otuz ton tas kümiirii 20 tcısı·iııi sani 1934 . . 
tar·iltintlen itibaren yirmi gün ıniiddnLle ınü11akasaya 

korıulnıu~tuı·. Talip ohuılaı·ırı ~cl':ıit i arıhınıak Ye rnı

muneleri görmek ü~iire her giirı ııwktehe ıniiraca
alları iJ:\rı olunur. ~-2 .. ,,. .... -4.. - • 
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Bursa inhisarlar 
başmüdürlüğünden: 

Bursanın Değirmenli kızık köJünde idaremi . 
ze ait malumuJhudut yedi <lönün1 tar1a şartna
mesi mucibince bir sene için kir~ya verileceğin 
den açık artırmaya konduğu ve ihalesi t 2 ka
nunevel 934 perşembe günü saat on altıda icra 
kılınacağı cihetle taliplerin dört lir:~ nluvakkat 
teminatlarile mezkür gün ve saatta başmüdü· 
riyetinıizde nıüteşekkil kkmisyona ınüracaatla
rı ilan olunur. 2-'2 
· r ~ ft ..... ;~ ...... 1 •• ,• i. '• > '•' ~ ' • ... ;· .: .ı .• ";.. · •'il.. f~ ..,.. ....,_.,. ... 

~ \ ' • , • r • • "' .... '"' • , ', } .,. , • , • .... -· Ziraat bankası müdürlüğünden: 
488 numaralı Bursa z. l{. kooperatifi ortak

larının 29-1 t-!l34 tarihindeki fevkalade top
lantısında nısabı ekseriyet hasıl olrnadığından 
6- 12-93&ı perşembe gününe talik ~dilmiştir. 
Mezkür günde saat on dörtte ortakların halk 
fırkası toplantı salonunda hazır bulunmaları 
ilan olur.ur. 
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En mes'ut çocuk 

Bir iş kumbarası olan çocuktur. 

Türkiye İş bankası 

Bursa İnhisarlar Baş 
MÜDÜRİYETİDEN: 

1 - Başmüdüriyetimiz merkez yaprak tütün 
anbarına muttasıl transit anbarında yapılacak 
tediltıt ve ilfıvei inşaat şartnamesi ınucibince 
münakasaya : onulnuıştur. 

2 - Kırdırma 30 Ka. Evvel 934 tarihine mü
sadif pazar günü saat on beşte Burs:t İn. Baş 
müdüriyetinde müteşekkil komsiyonda icra o
lunacaktır. 

3 - Kırdırma şartnamenin nıaddei mahsusu 
mucibince fenni ehliyeti haiz olanlar iştirak 
edebilir. 

4 - Her istekli bedelin yüzde yedi buçuğu o
lan 210 lira muvakkat teminatını müste~hiben 
tayin olunan saatte. mezkür komisyona müra .. 
caatları ilan olunur. 1- 2 

Evkııt idııı·esindeıı: 
Vakfa ait Fili pos mahallesinde O numaralı 

harap imam süknahanesi temliken satılacaktır • 
ö- 12-984 çarşamba günü saat on beşte inale 
edileceğinden taliplerin o gün ve o saatte ev-
kaf idaresine müracaatları. 29 

Fırka satın alma komisyonundan: 
As. lise için "1.7-11-934 tarihinde açık mü

nakasa ile alınacak inşaat malzemesine talip 
çıkmadığından ihalesi 4-12-934- salı günü sa
at l fi te yapılmak üzere talik edilmiştir. Talip 
olanların vaktinden evel teminatla satın alma 
komisvonuna gelmeleri. 

.. ' : ,,:-·: ·· .. ~,ı' ' ~ - . '- ·,.. 

Fırka satın alma komisyonundan: 
As. lise talebesi için 650-7~0 takun pıJema 

açık münakasa ile satın alınacaktır. İhalesi 27-
12-9:i4 perşembe günü saat on beşte satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin nümune 
ve ~artnameyi görmek için her gün mün~kasa
ya girmek için de vaktinden evet teminatla ko. 
ya gelmeleri. 1-4 
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Fırka satın alma komisyonundan: 
bursa inhisarlar baş As. lise için 1200-1!100 adet n1intan acık mü-

müdüriyetinden: nakasa ile satın alınaeaktır. İhalesi 24-12--934 

ı . . ·,. .. . '. .,'. :\ "' . .. pazartesi günü saat 1 n te satın alma komisyo-
dnr cmızın Muı.Hll\t~ k.un tkpo~mnm 3 rnmı .. u,tlı d · ı l t T r ı . - t 

arıbarırıc.la yapılaenk. tanıiraı sartnamrsi nııu~ibiuce nun a _ya~ı ac~ ~ .1~· ha ıp ~rın n_um~ne ve şa~ -
nıiiııakasaya· konıılnıu ~lıır. l\ınlı~rnıa 30 1\. evvel 9341 namk~y~ godrme k ı.çıdn ~r gul n, n1_unal askaya. gır-

·ı · ·· ı·r ·· ·· 1 me ıçın e va tın en eve temınat a omısyo· tarı 1111c musa( ı pazar ~ııııu sn:ıl 011 ıe~tf~ Bursa , 
1 1 

. 
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icra olunacaktır l\ıı·dırııı:ı ~arlııan.<'rıin rnnddt>i mah-
susu mucibirıce ft•ııııi elıliyrti lwiz bulunanlar iştirak 
edebilir. 

Her istekli hrJl'li11 viizd<~ ycıdi bıwuğu olnn 75 li-. . .., ~ 

ralık nnıv~kkat lc•miıwtıııı nıii~ta~hil>en tnvin olurıan ., 
sarlla mezkt'lr kom i vorıa rniil'acaatları ilt\n olunur • 

• 
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Akba kitap • 
evı 

Ankara 


