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- Birinci 1ahifeden devam - rıı yaptı. Çankayanın bir a-
cuıu gelemedlfinden takımla· kınını da Hüsnü durdurdu. 
rı çok zaifli. Hatta müdafi. Devre nihayetine kadar 
!erden birini kaleci yapmıı· mütekabil akınlar böylece 
lardı. , devam rtti. Fakat Çankaya· 

Beşiktaş-Çankaya lılar gol yapamadılar. Be~ik-
lkincl maç lıtanbul ıam· taıiılar iıe fası lalarla iki gol 

daha yaparak ikiye karıı dört 
piyonu Beıiktaı ile Ankara 
ıampiyonu Çankaya arasında 

sayı ile maçı knzandılar. 
Bu maç çok zevkli ve 

idi. ı 
Ankaralılar ıaha.ya çıkar- hararetli bir maç o muıtu. 

çıkmaz muntazam bir ıekilde Her iki taraf ta güzel oyna· 
dizllerek .. muhterem Buna dı. Ankaralıların oyununu 
halkı namına üç defa var herkes beğendi., 
ol!,, dediler ve çok alkıılan- Beşiktaş - Samsun 
dalar. Cuma günü öğleden &on-

Çankaya takımı gerek kı- ra Beıtktaıla·Samsun İdman 
yafetleri ıerekıe vaziyetleri yurdu arasında maç yapıl· 
ttibarile inkılabımızın istedi- mııtır. Cuma olmak müna-
il tam bir ~lsiplin\i sporcu- sebetlle ıtadyom fevkalade 
luk niimuneıinl teıkil ediyor- kalabalıktı. Tribünlerde va-
du. Beılktaıblar nedense her limiz Fazlı BeYle birçok gü· 
ha111ı bir seremoni yapma• zlde zevat vardı. Saat ücte 
dılar. sahaya evvela Beıiktaılılar 

Bu maça baılanmadan çıktılar. Bermutat biç bir 
eYYel merhum Şerefin ruhu- merasim yapmadan ekzersize 
nu taziz için oyuncular bir baıladılar. Müteakiben saha· 
dakika kımıldanmadan dur- ya çıkan kırmızı san formalı 
dular. Samsun idman yurdu takı. 

ilk akını Beıtkiaılılar mı da Ankara takımı gibi 
J&ptılar. Fakat Çankayanın tribünlerin önünde tek sıra 
,Ozel bir m6dafaaılle bu a- · ııe dizilerek ( muhterem Bur 
kın teYklf edildi. Bir müd- sa halkı namına üç defa yıı
det Beılktaılalann ıerl . ve ıa ! ) dcdıler ve bittz..bi halk 
muntazam akınlara devam tarafından tiddetle alkışlan· 
etti. Ve bu arada Beıiktaı· dılar. Saha cuma günü kıs. 
tan Hayati bir iki gol fırsa· men çamur olduğundan oyun
la kaçırdı. Mamafih biraz cularm ayakları çok kavı· 
aonra Çankayalılar mQteka- yordu. 
bil akınlara baıladılar. Çan- Oyunu Şazi Bey idare ~e
kayalıların akınları çok çe• diyordu. ilk akını Samsunlu
vlk ve enerjik olduiundan lar yaptılar, Bilahara Beıik-
tehllkell idi. Neteklm 20 in· taılalar derhal vaziyete ha. 
el liaklkada Çankaya ıol a· kim olarak Samsun kalesini 
çıiı Betlktaıa ilk golü attı. 11kııtırmn~a başladılar. Sam. 
Bu gol müthlt bir alkııla ıunun kalecisi ve müdafileı i 
karıılandı. Ve ıaha da klka- bu ilk hücumları çok güzel 
larca ( bravo Ankara! ) ses- kurtarıyorlardı. Bidayette 
lerile inledi. Samıun oynncularının seri ve 

Bundan ıonra maç çok küçük paalarlt!. oynadıkları 

hararetlendi. Ve tam mana- görülüyordu. Sonradan bu 
ılle heyecanlı 'Ye zevkli ol- sistemi bırakıp topu ha va-
maya baıladı. Ankaralıların landırmaya ve ekseriya he-
tehltkell akınlan gittikçe in· dt:fsiz vuruşlar yampağa baı· 
kltaf ediyordu. Golden aon· ladılar ki bu va2iyet aleyh· 
ra 8eıiktaılılar da çok ıerl lerine neticeler veriyordu. 
ye ahenktar hücumlara baı· Samsunluların vuruşların-
ladılar. Hakimiyet Beıiktaıa da bir kusur daha vardı, çok 
ıeçmiıtl. Mamafih Çankaya defa arkadaşlarım cörmeden 
mlclafaaıı çok çetin oynıyor vuruyorlar netice itdJ rile to
ve bir tOrln Beıiktaılılara pu hasmın ayngına teslim 
ıayı yaptırmıyordu. Bununla etmif oluyorlardı. B~r de çok 
beraber Beıiktaıhlar birçok favl yapıyorlardı. İşte bu fo. 
gol fırsatları kaçırıyordular. vllerden birioi Beşikta§tnn 

Nihayet 35 inci dakikada Hakkı duğru bir vuru~la to
Beıiktaılı Hakkı ıüzel bir pu ailara takta ve ilk gol 
wruıla ilk ıayıyı yaptı. Dev· olmuıtu. Golden sonra Sam-
renln aonuna doiru Çankaya aunlular bir iki muntazam 
kalelinin önü karııtı hakem akın yaptılar. Bu güzel akın· 
Niyazi Bey bir penaltı cezaıı lardan biri sayı ile neticelen
•erdl. Beıiktaıhlar penaltı· mek üzere idi; fakat Samsun 
dan ikinci bir tayı çıkardılar. ıağ açığının vaktinde yetife· 
Dene bitmlftl. memesi Beııikh,lılara kurtar-

lkincİ devre ma imkamnı verdi. Samsun-
lklncl devre de aeri ve luların güzel ve ahenktar bir 

mütekabil ,akınlarla baıla- iki hücumu daha oldu, fakat 
mııtı. Çankaya müdafaasının bunlar da neticesiz kaldı. 
çok ılizel oynadıiı ıörülü- Beıiktaılılar bu akınları dur-
1ordu. Her iki tarafa da bir· durduktan ıonra mukabil a. 
kaç korner olmakla beraber kınlara geçtiler. Bilhaı;sa, 
biç biri sayıya tahvil edile. Hakkı, Şeref ve Nazım çok 
medl. Bir aralık Çankayalı• ince süziilüılerle Samsun kale· 
lar aerl bir akınla 20 inci da_ sinin önfine akıyorlardı. Bu 
klkada ikinci ve ıon gollerini akınlardan birinde Hakkının 
1aptılar. B~raberlik tee11iiı güzel bir ıutu kale direğinin 
etmiftl. Bundan sonra oyun üstünü yalayarak avuta. gitti. 
çok hararetlenmlftl. Bir aayı Samsunluların müdafileri bu 
yapanın ıallp olacaiı fikri akınlar esnasında umulmaya. 
uraamııtı. Halktaki heyecan cak kadar güzel oynıyorlar 
ela artmııtı. Beılktaıhların ve çok iyi kurtarıılar yapıyor. 
akım batlamııb. Çankaya tardı. Samsunluların bir hü. 
bleclll bir lld sQHl brta· cumu da tıpkı Betlktatlıların 

Hakkın Sesi 
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Shıemai r a 
halKın :.:tZ ı 

m vs'm başladı. 

Sinemalar bu m \ sim-:lc lf'\lk
la doluyor. ı:h cum , 
perşembe \ e pazart ..;t glıo

leri mektepliler s'nemal rı 

hemen tamamen dol ll' uyar
lar. O günlerde sin mala m 
içini bozulmuı havanın ağır 

kokusu s~rıyor. Yan dıvarlur
da. vantilatörler olduğu halde 
bunları işktmck nedense si
nema sahiplerinin ya işlerine 

gelmiyor veya akıllarına. fü. 
naenaleyh belediye sıhhiye 

teıkilatımızın sinemalardn 
halkın ve bilhassa gençliğin 

sıhhatile alakadar olmasım 

rica ederiz. 

Bir nakil 
lı bankası memurlarından 

Müceddit bey arkadaıımız 

İtıtanbul ıubesine naltfedil 
ır.işt:r. 

gibi direğ\n üstünü yalayarak 
avuta gitti . 

Samsunun orta muavini 
muhacimleri çok iyi besliyor
du. Fakat muhacimler bu bes 
lenişten 18.}ıkile istifade ede
miyorlardı. Çünki: muhaci ın
ler çok telaıh oyna.yorl~rdı. 

Be§iktaıın akınları tekrar 
baıladı 35 inci dakikada i: 11 

ci gol oldu. Eıref de kısa bir 
vuruıla 40 ıncı dakikada ü
çüncü golü yaptı. 43 üncii 
dakikad bir gol daha oldu 
ki : bu gol Samsun kalecisi
nin kafaıınn çuphkt:ın son
ra direkten ağlara takılm·ştı. 
Haftayım sıfıra karşı dörtle 
bltmiıti. 

İkinci devre 
İkinci uevre Samsunlula • 

rın bir akını ıle bavl dı. Mü· 
tekabil bazt hücuml rdan son 
ra Samsunluların b r akım 

esnasında top Bcşıktaı kale i 
önünde ha valandL ve } ere dü 
şer dü§mez penaltı olmuştu. 

Samıuıı~ • .:ıuules f bu 
penaltıd. ı • ·~. de edeme 
diler. Top cuıt....,., bir knç 
metre so1u.1d,iıı geç.nişti. Bil' 
aralık oyun harn:<..tlendi. Bil
hassa Heşiktaşıılrır 1 n~eyi st· 
kıştırıyor fakat Samsun mü· 
daf aası iyi oyna yordu. Ştdd t 

li bir Be.ıktıı. 
kalecbi kcnd l } rl r ''l-

rek hurtarciı. 20 n i d 
bir kofa vuruııi e Şı r.t h
lo.r bef net goller •:i ,. pt le.r. 
Artık ll §ikt:ı§ tek knl"' ~ · 
linde Samsun t.\r<Af ınd..ı oy. 
nayor gibi idi. Şer f altıncı 

golü Nazım da yedincJ golü 
attı .. 

Gollerin s:ıyısı yediye çık. 
dıktan sonra bidayettcnberi 
kuvvei maııeviyeleri kırıimı§ 
görünen Samsunlular canlan
dılar. ve orta muavinin uzun 
bir vuruşu topu Be§iktaı mü· 
dafıı ile kalecinin arasına dü 
şürmüıtü. Vnktindc yetişen 
Samsun sol açığı topu 40 ncı 

dakıko.da lic§iktat: kalesinin 

ağlraınn taktı. Hiç beklt>n:nc
yen bu gol miıthit ve surek· 
li alkışlarlarla, bıravolarla 

kar§ılandı. Halkın bu te~viki 

Samsunluların kuvvci 'ilime· 

viyelerini derhal değigUrdi. 

Bilhassa muhacimlere hariku. 
iade bir cevvaliyd gelmi.U. 

Muhacimler Bqil<ta~ müda· 
filerini adeta pervane g'bi 
döndürüyorlardı. Kısa paslar· 
la çok aerl bir tekilde bat· 
layaD bu Samsun akınlara 

n • "en h'1. 
stıhne: n n ' rçok t rler al· 
tmd11 kcld ğı l~ ı hit o'uyo· 
ruz. AılP. kJru1u~unun 11 •vile· 
ri, hay.tı ll~n:n ıçin ;ıdmi 
ol n l§tig'll n v•lcrr, tnb l ~e
rait veya ayrı kavim ve mil· 
letler nrasmdnki Çllrpı§ma ve 
mücadeleler dolayısile vukua 
gelen muh ceret, insanın 

tek·müle dowru iakiş1f1 üze
rinde husule gelen bütün bu 
ııaynt tarzı değişmeleri mil
letlerin tarihinde büyük dö· 
nüm devırleri yarntmo.kt.ıdır. 
Çünkü, milletler ltendi ben
likleri dahilinde bir milli var
lık olmakla beraber ayni Zil• 

manda nevi mahiyetleri iti· 
barile Lirer tabii teşekkül ol 
m k do1uyısilc t b. .. 1 ... • 

larma da boyun C6n;ck m C· 

burıyetındedırler. 

Fakat hır millet ı ... n .... s ~ 

beraber dua~ay 1 g bn, o ~un 
geçirdiği ve yaııadığı de\·lr. • 
rı kendisinde inıl •• h t:' t 

ve }'alnız onunla o ... • 

hu:;uöj.y t. u " .. ı .~ " . \. ı -
lık vardır. Miliclln bulunduğu 
her türlü şerait içinde onu 
muhafaze. eden ve mil!etin de 
yaş yabilmcsi iç'n d ... imıı mu
h foza etmek rn .... cburiyetinde 
bulunduğu bu varlık - mille
tin kcn ... i b-n'ıginc ve kendi 
duygusuna tercüman olmak 
sıf \tile, onun yaratabileceği 

en büyük şo.hcser - milletin 
dilidir. · 

D.l tabii bir teıekkül ol
duğu için, ancak kendi tabi• 

atına uygun şcrdit içinde ya
ş.ıya i ir. Bu ş rtlorın en bi-

rincisi, mı.lctın kendi diline 
\ e onun inkiı fına gösterdi-

t 'e sevgidir. Anne 
ç,o ...... u n k .. r~, na:al bir his

le mu le ederse, milletin 
de lıılınt? k ... rşı ayni hisleri 

b emesı ~ rttır. Çocuğun 

sa~l ı, büyümes', terbiyesi 

ve ınt iı fı .çb !lnne ve b1ba 

uc t r. l hare ret etmek 

ıcec • de bul ... ııursn, di-

tın muk'1.dder tmı 

cl~n e b undu. u hükumet 

ve mı {e ın vicduo·nı tc-o';il 

ede ı ef ••• rı umumiye ona 

b ey ı tarzJ..ı h:ı Meket 

mı.;c1l..ı •ı :inded r. 
dedığimiz 

z m n ynlnız a lede konuşu

lan fplldni bir dıl tasnvvur 

etmiyoruz. Ç nkü, a.ıe dili, 

l milli &alin es ı;h temeli ol

ma.Ha beraber, muayyen bir 

l 
dr.ire içmde mahdu~ ve ayrı 

ailelerin mahalli ~artların te. 

siri altındn k m:ıy.ı m"'cbur

duı·lar. Milletin dili foe: Bu 

ayrı hususiyetlerin umumileı· 

r:ıe inden hucule gelen ına· - WJ j ay 

Be .ktaş kale ini a am akıllı 
tebdil etmeye boşlamı~tı. Bin 
lerce halk (-Haydi Samsun!) 
diye bağırıyor ve gol isteriz! 
diyordu. Sam .. unlu muavinler 
uzun vuruıılnrln t '.lpu d ima 
l·al .cı ile mu lafılcrin ort ia
rıım. düşuruyoı lardı. Snmsun 
ır.uhncimleri bu sistemden ha 
kikaten iyi istifade ediyorlar
dı. 

Beılktat kaleılne bir ar•· 
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halHlii~t n yükselen ve ayni 
zamanda halkm en )Üksek 
dal ·'derine tercüman olabile· 
cek h lf? gelen bir varlıktır. 

Milli dil bir çobanın, bir köy
lünLJn, bir ;i.!hirliııin lügat 
z n° · .IH.leı ini kendi içinde 
h.. l.ımakla bernbı!r o yalnız 
bir çobanın, bir köylünün 
yahut yalnız bir ıehirlinin 

dili değildir. Bunların hepsi· 
nin fevkinde olan ve bunla· 
rm hepsini de mukaddes 
bağla birbirine bağlayan bir 
bütünlüğün bütün bir hakkın, 
bütün bir milletin dilidir. 

Dil, milleti teıkil eden 
ayrı unsurların her birinde 
bir bütünlük halinde lnktıaf 

etmesi için lazım olan ıeraiti 
bulmadığı içliı, mlletin var· 
lığite mütenasip surette ya. 
şayabilmeıint temin edecek 
muhit ve teıkilata muhtaç
tır. Bu muhit ve teıkili.tı 

yaratmak mesulivetl de mil
letin ee yüksek fikir ve ida. 
re uzuvları üzerine düımek
mektedir. 

Dilimizin tabii zenglnllil 
güzelliği kolaylığı ve vüzuh
luluğu ve sair huıuıiyetlerl 

son zamanlarda lüzumu ka· 
dar aydınlaıtırıldı· Bu günlln 
meselesi, bütün dünyaca var. 
lığı lastik edtlmlt olan bu ta 
bti meziyetlerin inkiıaf ettt• 
rilmesi ve kullanılmasıdır. Çün 
kü, bu gün dilimizin tabii zen 
ginliğine rağmen binlerce ba
bancı kelime kullanıyoruz. Di 
limizln güzelliğine rajmen ya 
bancı edalar kullanıyoruz. Dl 
limizin kolaylığın& ve vüzuh· 
luluguna rağmen yazılarımızı 

mektep görenlerimizln bile 
zorla anlayabilecekleri lf ade
lerle dolduruyoruz. iıineen fe 
eli, bütün bunları bilerek ve 
bir takım boı laflarla mese
leyi kapalılattırarak bunları 

kullanmakta devam etmemiz 
dir. 

Milletlerin geçirdikleri ic· 
timai hastalıklar vardır. Bu 
hastalıklara kartı zamanında 

ve yerinde lüzumlu çareleri 
bulunmadıkça, bu suretle mü 
temadiyen milletin ruhuna gi 
ren menfi tesirlerin, tasavvur 
edilemiyecek kadar neticeler 
vermeleri muhtemeldir. Su gi 
bi hastalıkların iyıleım"ıinin 

ilk ıartı hastalığı gizlemeden; 
olduğu gibi açıkça itiraf et
mek ve uçık bir tarzda te
davisi için lazım gelen ted-

birlerin alınmasıdır. Dilimizin 
bu günkü hali, bizim için bir 
içtimai hastalık telekki edi· 

lebilecelı.: mahiyettedir. Dili
mizin içine girmiı olan ya

bancı kelimelerin bir çoğ•, 

~üphesiz pek çoğu, buna lü

zumsuz olarak sokulmuı ve 

'"sıl öz türkç~ sözlerin yerle· 
rini alarak dilimizin inkiıafı. 

nı durdurmuıtur. Biz bunu 
- Devamı ÜiÜncü sahifede -

.. ,._ -!'":""'!!!!"!!!'--!!!!!!'""!!!!!'im!!'"!_ ....... 

lık üst üsle kuvvetli ıutlar ya 
ğıyordu. Son dakikalarda o
yun çok hnraretlenmlıtl. Fa• 

kat ne çnreki oyunun bitme· 

clne p~k nz kalmıştı. Samsun 
luların bir akanı daha l&JI 

ile neticelendi. Top ortalarda 
dönerken devre bitmlı Ye Be 
ıtktaılilaı ikiye karıı yedi ıa 
yı ile galip geldiler. Bakalım 
bu ıün hangl takım TGrkiJ• 
pmpl7oau olacak? 
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inkılap ve dil 
- Baş tarafı ikinci sahifede -

ancak bakımıızhk aayeıinde, 
bir çiçek bahçesini doldurmuş 
faydasız otlarla mukayese e· 
de biliriz. 

Bu yabancı unsurların di · 
liınJzde yerleımelerl huıuıun· 
da bir takım sebepler göıle· 
rllebtlir. Bunlardan zaman 
mecburiyeti ile glrmit olan· 
larının bir kıamının İlerde de 
dillınızde kalmaları İazım ge· 
leceğtnı ıöyliyenler de yok 
deiild\r. Fakat bu tarz te. 
lekkiler dilimizin kendi baıı· 
na Yaıamaaı esasına ve bu
nunla kendi manevi varlığı· 
mızın lnkiırfına karıı beılen
Dıeıt llzımgelan ruha uyma· 
dıiı için, umumlleıemezler ve 
uınuınlleı memelidirler. Mü fek 
klrenıızı de fatilaya çalııan 
bu yabancı unsurların dilimiz 
de Yaıamak haklarını, pren· 
ıf P itibarile, inkar etmemiz 
li.zundır. Bazı sebeplerle bu. 
ıon onlara bu hakkı vermek 
mecburiyetinde olsak bile, 
bunların bizim hayatımızda 
dalına yabancı olduklarını ve 
günün birinde mutlak atılma 
ları lüzumunu unutmamahyız. 
Mesele yalnız ayrı ayrı ya. 
bancı kelimeler meıeleöi de · 
lildır. Bu yabancı istila un· 
•urları kendilerlle beraber 
bir takım yabancı kaideler 
Ye yabancı manalar da ge· 
Urıniılerdir. 

Dil, yalnız kelimelerden 
ibaret olan bir bina değildir. 
Dıt sadece kelimeleri naklet· 
inek için kullanılan bir tel
graf yahut telsiz cihazı da 
değildir. Dil-bir manayı ve 
bir milli rubu ifade eden bir 
•arlıktır. Bir milli duygu hiç 
bir zaman bir yabancı dilde 
htenildiii ıekilde ifade edl
leınediit gibi, yabancl keli
llleler de o duygunun tercü · 
hlanı olmak imkanını haiz de 
iilldirler. Bunun akıini itiraf 
etmek bir milli dilin mevcu
diyetini inkar etmek olurdu. 

TQrk milletinin kendi mu· 
kadderatmı kendi ellerinde 
llluhafaza edemi y~n zümrele· 
tindeki milli dil bfr~r aile dl 
il derecesine indirilrtııftlr. Ha 
Yatta ve idarede onun yeri 

>'oktur. Etrafını sarmış olan 
Yabancı diller dolayiıile bu 
dıUertn mevkii ııttikçe ıarsal. 
Dıak tehlikesindedir.' Bu gün 
~lr mlllet dili mahiyetlnce 

ulunan dllimfzcle kendi tabii 
lrıktıafı dahilinde llerltyeme
llllttir. Dilimize girmlt olan 
r•bancı ıôzler - uslube, uıılup 

1•
1-ıekle; tekiller muhteva· 

ara teılr etmiı, bundan do· 
layı D'illetin gönlü kendinin 
tabn 
b aynaıı mahiyetini kay. 

8 
edecek. dereceye gelmitUr. 
u hal Yalnız dilin lokiıafına 

bıenfi tesir yapmakla kalma 

dllııı, 0 fikre ve onunla halkın 
Ü k nyaya olan naurına ve 
endi tarihine verilmesi la· 

tını ol k d an ıymetln tayininde 
Le bizim faydamıza olmıyan 
ulr t • eıır yapmııtır. 

Türk milletinin daha ıi-
Yaı~ f 1 za er zamanlarında dlli-
lblz:in ve bununla ruhumuzun 
Yabancı latlli.sına maruz kal

masının sebepleri vardır. Bu
nun asıl ıeb l 
ı ep erinin ıoıyifoğ 
arımız. tarafından cldd· ti ar ıye e 

anacaf ında ve bt d h 
bu n t r a a 

g ıi iıtililara uframamak 
için, tarihimizin bu devirleri 
açık aöıterlleceflnde f\lphe 

a W?E 
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Belediye reisi l:iu günkü merasim Nümune olacak 
kim olacak? Bu gün Cumhuriyet bay. • 

Yeni belediye mediıi a- ramımız büyük merasimle bır teşebbüs 
zaları cuma geceai Halk fır· kutlnlanacaktır. Saat dokuz. Kız enııtitülerimiz!n mem 
k d 1 k 1 · ı da Cumhuriyet meydanında asın a top anara teırın · lekete ev kadınları yettıtir· 

l k resmi geçit yapılacak nutuk-unl günü yapı aca riyeset mek gayesi artık tahakkuk 
intihabında kiml belediye re· lar söylenecek müteakiben etmeğe ve meyva vermeğe 
ili intihap edeceklerini gÖ· viliiyt'tte tehrlkat kahul olu. 

baılamııtır. Netekim bu sene 
l d nacaktır. Vılayc:tç • bayram 

rüımüı er lr. enstitünün ıııpkacılık ıube. 
Kuvvetle tahmin ettlg .. imi· için bir program yl'pılm·ıtır. Mediha 

sinden mezun olan 
ze göre belediye riyasetine Emlak bankası hanım babası büyük bir me· 
avukat Cemil beyin intihap 
olunacağı anlaıılmaktadır. faaliyette mur olduiu halde; uki de-
lstanbul gazetecileri virlerde aanata kartı hüküm 

Cumhuriyet devrinde Bur- süren garip kanaat ve zihni· 
geldiler sada açılan yeni ve hayırlı yetlere yeni neılin yer ve 

Türkiye birinciliklerinin müesseselerimizden biı i de ehemmiyet vermediğini anla· 
final maçını takip etmek İ· emlak bankasıdır. Emlak ban- k 1 b b ta.n pe güz.e ir teıe büste 
çin ( Cumhuriyet ) refikimi• kaaı birkaç aydauberi ıehri· bulunarak ıehrimizde bir 
zln muhabirlik bürosu şefi mizde faaliyete. geçmiı ve ik-

şapkacılık atelyeıi açmııtır. ve spor muharriri Ahmet fh. razata baş1am·ı bulunuyor. 
B k h Evinin mütevazı bir kö•esinl san beyle ( Türk Spor) mec. an a; a t~P ve kargir em· x 

muasının ıahibi Telat Mit· lak üzerine ipotekle ikrazat atelye yapan Mediha hanım 
at bey arkadaılarımız dün yaptığı , gibi bilhassa yeni fn· 

öğleden ıonra Mudanya yo· ıaata azami surette yardım 

lundan Eursaya gelmfılerdir. etmektedir. Aynca mütekai· 

Sarhoşun akibeti dtn maaıtarmın ııkontotarını 
da y3parak bu yurtdaıları 

Balıkeslr!i dedci Hüseyin 
isminde biri fazla aarhoı ola
rak Cumhuriyet caddesinden 
geçerken yüksek ses!e bağır

maya ve :ıara atmağa baıla· 
mıf; derakap zabıtaca yaka· 
!anarak mevcudn adliyeye 
verilmittir. 

Silah arannıası 
Bazı şüpheli yerlerde za. 

bıtaca yapılan mem1\u silah 
aranmasında bir kama ve bir 
de bıçak bulunarak müsade
re edilmittir. 

Cebren girmek 
istemişler 

Bir umumhaneye iki ki
~· cebren girmek iatemiılerse 
de zabıtaca yakalanmıılardır. 

Bir yangın 
Y eıll hamamının cehen

nemlik tarafına muttasıl Ah· 
met oğlu Muıtafa efendinin 
dıı davarının merdiven basa
maklarından hamamın cehen. 
nemlik tarafının kızması yü· 
zünden çıkan bir yangtna it· 

f.ıiy~miz derhal yetiımiı ve 
ntc~i bü) ümeden söodOrmÜf· 
tür. İtfaiyemizin son yanaın· 
le rda gösterdiği bu fevkalAde 
faaliyet takdire ıayandır. 

yoktur. Fakat ıunu kaydet· 
mele lazımdır: Hütün . difer 
milJetler gibi Türk milleti de 
yüksek bir manevi haya.ta ve 
onun yüksek sahalarına ma· 
ilktir. Türk milletinin yaratı· 

cı faaliyeti bugün, orta çağ· 

ların taa111ubu iç!nde boğulup 
kalmamıı olan, bütün dünya· 
ca tanınmııtır. Bu yüksek ma 
nevi haydın temeli olan Türk 
dili de onunla beraber yük. 
ıek inktıafa çıkmııtır. Bn ıa· 
h 1da çahıan bil tün alimleri 
hayrette bırakan, Türk dilinin 
bünyesi ancak yüksek bir in
klıaf devrinin ıemereıidir. 
Türk dili aon asırların yaban 
cı unsurları teıiri altında bir 
az gevıemiıtir. Fakat onun 
hayat kabiliyeti hiç bir za
man kaybolmamı ıtır. Parlak 
medeni devi rlerimizdekl dili· 
mizln ifade kabiliyeti bunu 
bize pek açık göstermekte· 
dır. 

Varlığ•nı kendi kanı ile 
ıulamıt olan Türkiye Cumhu 

mürabahncı\arın t-linden kur
tarmaktadır. Vadeli vadesiz 
mevduat dahı kabul eden 
emlak bankası yetimlerin 
parasını da zlyaa meydan 
vermeyerek toplamıf ve yüz. 
de yedi huçuk faiz vermeğe 
baş\amııtar. 

Tah§isen menılekelfmbln 

imarında mühim bir rol oy• 
n:ıyacak olan emlak bankası 

gittikçe faaliyetini artırmak· 
tadır 

Şehrimizde yeni 
bir fabrika 

Yerli mallar pazarı sahi· 
bi Sa brl Zabit bey altı ay· 
danberi çalışarak şehrimizde 

bir ( yerli ibrithn masura ) 
fabrikası kurmağa nıu vaffak 
olmuıtur. Piyasada çok aarfe• 
dlJen ve ıtmdiye kadar ekse
riyetle a vrupadan gelen ibri
timler fimdi Bursanın en has 
ve meıhur ipeklerinden ya. 
palmaktadır. Sabri Zahit bey 
lbriıim bOküm ve boyalarını 

( İpekiı ) fabrikasına yaptır. 
maktadır. 

riyeti. ve onun kurtarıcısı, mu 
harebe safından döner dön
mez milletin manevi vücu. 
dundaki en ağır yar41arı te· 
daviye baılayacaktı. Tarih, 
dtl ve bunlarla bağlı bütün 
teıebbüıler bunun ifadeleri 
idi. Bunlarla halkın manevi 
Aarlığının gideceii yolu çizil
di ve halkın hedefi tayin e
dildi. Bu itler yalnız inkılap 

günlerinin deği§en ve değiş. 

tiren ruhuna uygun oldukla
rından değil, bir milletin aıııl 

temellerini görebilmekten ile
ri gelen ve baıka türlü ol· 
mak ihtimali olmıyan bir ga
ye için idi. 

Bir milletin hayatında, 
milletin ebediyetini temin et 
mek için bir çok büyük if le· 
rin yapılması mümkündür· 
Büyük kumandanlar, Büyiik 
muharrirler ve büyük alimler 
olabilir. Bunların yaptıkları 

nispeten büyük ve nispeten 
faydalıdır. Bunların büyük. 
lüklerinl görmek için yaıadık 
ları zaman, yer ve ıeraiti bil 
mek IAzımdır • Fakat milletin 
mukadderatını aörmek ve bu 

en müıkffpesent hanımları
mızın hile zevklerini tatmin 

edecek kadar mükemmel 
ıapkalar yapmakta ve arllk 

hanımlarımıza İstanbuldaki 
ıapkacılara veya diğerlerine 

muhtaç bırakmamaktadır. A. 
ferin bu müteıehbiı genç 

Türk kızına .. 

Adapazarı banka
sı U. müdürlüğü 

Adapazarı Türk Ticaret 
bankas• umum müdürlüğüne 

evvelce tı bankasının Buna. 
ıubesi müdürü olan . Saft Ha-

mit bey tayin olunmuştur. 
Banka ~5 te§rinievvelde yap. 

tığı fevkalade bir içtimala 

sermayeıini bir milyon 
tezyit etmiıtir. 

lira 

İpek süpürgeleri 
İpekli fabrikalarımıza çok 

lazım olan bir nevi süpürge 

vardı kt: Şimdiye kadar dai· 
ma hariçten alınır ve bunlar 

için devamlı surette paramız 
harice 'giderdi. Geçenlerde bu 

süpürgelertn memlekete ithal 
edilmem~ye baı lanmaıı üze. 
rine Lazı fabrikaların faaliye
ti sekteye uirayacağı dahi 
söyleniyordu. İpekçilik ensti
tüsü müdürü Tahir beyden 
aldığımız malu:nat1t. göre: Bu 
süpürgelerin yapıldığı . nebat 
ıehrimizde ziraat mektebi 
havaliıile Nllüfer havzasında 
mebzulen bulunm1ıştur. Bu 
nebatm 18.tince ismi lıchae· 
mum dur. 

( Çığır ] 
Bu kıymetli gençlik mec

muasının 18 inci sayısı evel
kilerinden dahıt nefis bir bas· 
kı ve daha zengin yaz\larla 
dolu olarak çıkmııtır. Bu sa
yıda Hıfzı Oğuz beyin " genç
ltk ve demagoji n baıhklı baı 

yazısile birçok kıymetli mu· ı 
barrirlerin yazıları vardır, 
tavsiye ederiz. · 

nun istikametini tayin etmek 
ve bunu büyük bir cereyan 
halinde bir hayat mefhumu 

derecesine getirmek bu, za 
man, yer ve ıerait kayıtla 

rından üstün bir ittir. Biz, 
Türk inkılabına mana verir
ken ve bu tnkılAbın yolbatr 
cuma bakarken, bu hakikati 
göz önünde bulundurmamız 
lazımdır. 

Geçen gece Halk oteli ö· 
nünde bir cinayet olmu§tur. 
Esrar kaçakçılığından altı a. 
ya mahkum iken müddetini 
birkaç gün evvel doldurarak 
hapiıhaneden çıkan ıof ör 
Mustafa; Karacabeyli ıoför 
Şükrü ile kavga etmiş ve bı
çakla Şükrüyü öldürmüı ka. 
til tutulmuıtur. 

iskrim birincilikleri 
Evvelki ve dün gece be

lediye salonunda Türkiye iı· 
krim birincilikleri birçok da
vetli zevat önünde yapılmıı
tır. İskrlm müsabakaları çok 
zevkli olmuıtur. 

Dağ kulübüne 
teberrüde 
bulunanlar 
Dağ kulübü umumt katipliğindenı 

Dağ ıporu kulübü azasın. 

dan Nilüfer kanalı mutealıht• 

di bakkalbaıı zade Nuri bey· 

efendi dağ kulübü namına 

UJudağda Inıa edilmekte olan 

( kayak evi ) içln 20(ı torba 

çimento teberrü etmittir. Ay• 

rıca asri kaplıcalar inıaatını 

taahhüt eden mühendis Tah· 

sin beyefendi ve ıerikleri de 

ayni hayırlı maksat için 50 
torba çimento teberrü etml§
lerdir. 

Bu iki hamiyetli yurtda. 

§JD gençliğe karıı gÖ§terdik· 
leri bu yüksek ve kıymetli 
e laka ve memleketin iktisadi 

diriliğinde müessir olan bu 

hayırla teıebbüse filen yar• 

dımları kulübümüzce büyük 
bjr sevinçle kar§ılanmııtır. 

Açık teıekkürlerlmizin 

gazetenizle neırini rica ede• 
riz efendim. 

Amerikan radyoları 
Tayyare sineması lttisa• 

lindeki Ahmet Remzi ve ıe· 

rlki radyo ticarethanesi son 

sistem küçük ve kabili nakil 

Amerikan radyoları getirt. 
miıtir. 

Dün bu müe11eıe matbaa. 

mıza bir radyo getirerek tec· 

rübeler yapmıı ve çok mu· 

vaffakiyetll neticeler verdifi 

görülmüıtür. bu tip radyola. 

rın kullanılma11 çok baıit ol· 

duğu aıibi fiyatları da çok 

ucuzmuf. bir prize takılır la· 

kılmaz derhal faaliyete -geçi

yor. Antene ve toprak tele 

ihtiyaç göstermiyor. 

Kayıp aranıyor 
Bozkır ıube mülhakı iken 

12-7 - 93] tarihinde tahdidi 

ıio kanununa tevfikan teka· 

üt edilerek Buraaya gelen ve 

Burauda Velediharat mahal· 

teslnde J 3 numaralı evde o· 

lurduğu haber verilen Boya. 

batlı yüzbaıı Ahmet efendi• 

yi Kırıkkalede Pirinçhane 

caddesinde 726 numarada 

İbrahim efendi aramaktadır. 

Bilenlerin mezkür adreıe ve. 

ya gazetemize haber verme

leri insaniyet namına rica 
olunur. 

Sahibi Ye umumi Neşriyat müdürü 

Derviş 
Basıldığı yer: Bursa 

[ Bizim Matbaa J 





Kılıbık 
Bizim Milliyetin kulak mi 

ıaflrl M. Salihattfn geçen 

yazılarından birinde Kılıbık. 
hfın iç yüzünü .tahlile çalı
tnken bu kelimenin (kıl ibik) 
ten alandıfı iddiasını ortaya 

atmııtı. Ayrıca bu kelimeyi, 
kadın telıakkümünün erkPk· 
ler (izerindeki nufuzuna kar

ıılılt iÖıteren bir çoklarına da 

raııelinmiıtir. 

Ôtedenberi kılıbık Y"fll· 

Yan bir aıkadaıa göre ise : 
bu Çtfit insanlar dün)·ada ra· 
batı en fazla olanlar imiı .. 
Şimdi bu ıon a nJa tııa göre 
len ol da bu tallı muamma· 
ilin iç yQzQne 11üfu:.: arzuıu
n11 ıltterme , • 

Ln karin na erfımf ı bf r in 
.. D oldutum fçtn tabitki her 
ıe1den ••el kendi r ıha tımı 
dOtGnmek mecburfyetlndevfm. 
Bunun için takkeyi kartıma 
dikerek enine boyuna dOıOn· 
dGm Ye tanıdıiım bir çok 
kılıbık arkadaıların da bu hu 
•uıtalct bllıllerini öğrenmeye 
çılııtam. Ve ıu ihtiyarlık ça

lında olıun vilcudunu dinlen· 
dir111ek arzuıunda olanların 
her halde kılıbık olmaları la· 
•ına ıeldili neUceılni elde et 
tim. 

lıın baılanııcı, ahııncaya 
kadar hakikaten pek hor, 
çok rana lmlt. iyi ammı; gel 
lelelbn ltedenbert aerazat bir 
h.lde 1aıamala alıımıı be
llf111 ıtbılerfn meler; huzur 
içinde buzurauzlufa alııabll
llaeıı de her halde bu aaha
da fazla ıltaj g5rmeafne mQ · 
tevekktf lmfı .. 

Buna ralmen, bizim gibi 
lulıbaldar pek naz.i~ olcluğu 
tiiphe edilme7en bu imtihan 
devreıloden bir numaracıkla 
ç.knaafa muvaffak olabillrleıe 
ltne ne mutlu .• 

Ben bu me.leğe=haydi 
buna meılek demeyelim de 
cemiyet diyelim · bu cemiye
te ıüldk ettfiim zaman az 
•alcltte muhtelif kıh'ıık tipl

lerile karıılaıtım. Ve anla· 
d11n lct: yakarıda ııraf amp dö 
killen tddfal.vın l.rr çn~u dol 

, ru lrnı, . l\lt ıda: L;ı-a.,.. h' r 

h lali b:r arkAdtlfıt lalyılıı hA 

tar lhakaadile nasılsın tu d ve 

hitabı levcıh edildiği um"n 
( fç IÜveysinden hallfce ) mu 
lcabeleıde karıılaıt ğım z va
kidir. Gerçi! iç güv~tleıi ara 

•·nd4 ~thıı hacı oğu:lan J11 
~ole dejil •. Amm•; ben:m an· 
t'11 laın fazlası ( 1-ula.k ınila· 
•riıaın ) ıöylf'mek fıtcdıji 

( lcal ibik) makulealndendir. 
z••allıların çektiklerini bir 
•llab birde kendileri bilfr. Ha 
~llllaruaa Jaranabllmek için 
la ltlıa eıaerJllerlnl aarf~ttikleı 1 

alcl• ıene rahat yQzll ıör· 
~· lhU1arla1ıp aiderler .• 1 

. -~l•lirkh yabani tOylerden 
l lcafalarıncla tek bir kı· 
~b letadtlf edemezsiniz. Bu 
( lca il kılıbıkların mealeltte 
lfu~ ibik ) Onvanını almakla 

ar durdukları da 16161· 
lllelttec1tr. 

Geıae hanımlarına yaran. 
inak, onlana bir dedifinl ı'kt 
•t•••ek için, •• temizleyen 
r•atır Ye bu}, tık yıkayan 

atta çocuk hakan ve ıolcak 
~~ taıııan bir çok kılıbık 
t.':ı:rbae ele leaadQf eclilmelc
lna · a....1ar ara11nda, batan 
te~oracu aalantalardan mG· 

t '°'l'lnhıldara ralmen 

Cmmhuriyetin 
11 nci Yılını 
Kutlulama proğramı 

Cumhuriyetin on birin· 
el yıl cönümli bayramı 

münuPbetile bütün dük 
kanlar kapalı olacak \.P 

her taraf b:ıyraklnı la sü~ 
lcnecektir. 

Sabe.hlc} fn saat 9 d.ı 

vilayet makamır.d<t v1- l· 
beyfendi lt:brikatı ka· 
bul edecel.; müteı-kiben 

Vali beyefendi ile lı.uman 
dan pöf\ Curnhurıyel 
meydanında yer almıı o 

lan kıl'e&t ve mektt'plıler ı 
· le teıekküllerin bayram. 
l larmı kutlulayacaktır. Kut 
ı lulama bittikten ıonra 

Hakkır. Sesi 
acı == 

L\ludanya icra 
nıe•nuduğund~ tı: 

1 

934 443 bir borcun O· 

denmfsi için mahcuz M.:. 
danyanın burqnz köylir.de 
Erikli mevki inde Ş<H kRn 
yol garben hendek şimalen 
l.öy V«iltfı cer uhen Süt ey. 
.nan Sırrı bey ile mahdut 
dört buçuk dörüm ye!mi~ 
~qcıçla hir rnıkt r zcyfirılik 
te me\'Cut t .. h.ı1iıı .. n :utı 

yüz kırk kılo ~ rıei 11~1iy"• 
n ah.,ıılli helıt>r kılo~u S€ kiz 
l . ~ ,. 5 • : ı• t ı r 

r, ı; )' f \ / O l: , - ~ { - 1 f 

~ !4 t<11 ihıııt1t:' u i'f t :-.ı y l 

1 Ü ı e \'alı ... ı: at l 4 t t• i h,.. "' 

f-i icra kılıı acuğırıdan pe
şin para ile tal ip lerin Mu· 
danya icra dairesine n.urcı 
caatları i Arı olunur. 

S ... ıt ı ı ık t' \' 

Ş_lırd.üst.i ciı.an M .. ı.· ı 
tacı mahallt>si canıi sol~a· 
ğında üç oc:ıa bir mulfak bir 
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Fennspfni yapan 
Eczacı HALiL SAMİ 

Grip, Nezle ve soğuk aigınhklarına 

Çabuk ve kati tesir yapar 

Memteket ilacıdır 

ra Askeri Lise mızıkası 
tarafı~dan çalınacak olan 1 

lıttklll martı dinlenecek 
badehu Gazi he} keline 
çelenkler ~onacak ve bu 

1 rada kısa b!r nutuk söy. küçük sof c1 bir ~.ömürlük tm 
Gökd"•re ve Pırarbaşı ol ,~ 

Her eczanede bulunur. 

leneceklir. Nutuktan son· 
. ra lıeı keıin itlirakile cum 

huriyttin onuncu yıl rnnr ı 
11 röylent>cek marıi mü-

mak ü1c e iki su~·u el< k r · ~4 
ği küçuk n ık) d'lla bir lJJh- İ~ 
çesi olan 4 nunıarnlı hane Fı1 

satılıktır. istt'}'tnler: /\ r.n 
ı 

teaklp geçit resmi ye p.- ı 

l.:ıc1kt.r. ı 
Gttce hn tn .. f elt>k 1 

trikle tenvir edilı:!cektır. 

tıcı mahallesi cami sok:>ğı j 
lrn~ırda l>P~.k2\I N· cn·i dtn 

dıy~ mü raca~ O arı. 1 

tifl!Riirı5!riBS:J 

Bursa evkaf idaresinden: 
Tiril ye nahiye~ind~ evkafa ait fİ• n1i kıta 

zeytinliğin mülkiyetleri H)rı ayrı satış1 çıka 

nlmıştır. İh deleri l "l- l l -~134 pl7.~rtl·"i g·ını 
saat on bt5te i\1udanya cvl<:,f idan:sinde yapı 
lacaktır. isteklilerin mür:ıcaatlrın. 1~ 

lıılıisaı'liıı~ Jıııı·s<ı 

l(ış Geliyor! 
~),l<1ll411111;ıızı teıııiz \'e . 

lt{•tız lıiı· şeki lflc ısıtııı•ık 
İçin n1i1Ji rpaJınıız olan (Maden Kömürü ) en 

ehven ve en elverişli bir maddedir. 

Muhterem fabrikatorlar! işinizi en temiz ve en ucuz 
bir şekilde maden kömürile yapmanız 

kendi menfaatmız iktizasıdır . 

Ocaklarınızda daima ( Kandilli Maden Kömürü ) yakmız! 

Satış Yeri; Bursa Çıkrıkçılar Hacı Selim 
ve Mahtuınu müessesesidir. Telefon 96 

lıa şıııii'I iiı·l ii wiiıı«leıı 
. ~ • • f~ t? ~ ~ ~Ao ~Y ~o~~~ ~çı ~ ~~ ~ ~\r ~" ~ ~~ ~'t)'~~f~~llr~ Baııdıı·ıııad.ııı ~I. l\Pmalpa~a \P l\aı·ac:ılw~ rnlıı~•ll'-.,... •• • • b k --; 

1 . ı· aıılı.ırlarıııa H' ııırzkiir aıılı:;rlaı '.huı . ll:ıııdırnı.ı:ı :ı ;T urkıye zıraat n ası~ 
hiı· seııP zarfında ıröııdl'l'İll·<•ı·I\ !..".i\ rı s.ıfı 1918'.22 kılıı ~ • • k . ~ 
sillı:li111İe. ıııam.ul ~~İliin, .sigara,' '.~~i i_spirıo 1 e . ııo~ ile anon ı Dl şıı· . ctı ~ 
nıt~\ ZlHlllll nakll\'C U('l'Cl l 20 ll'Şl'llıl~anı 934 tanhne -.. Merkezi Ankara ;; 

nıiisadif s:ılı ;ıııı;ıı snaı oıı lll'~tc llıırsa iıılıi~arlar ida- ~ Türkiyenin bilumum şehirlerin-1 
resinde ilıal.- (1 Jıl11wk iizel'C 27 1t•şri11İe\·t •l 934 laı·i * d b l · d ~ 
lııııc rn ııı >:11'<'11 a cıııı ıııııı1i.ıl\;.ıs:1ya ,oııu ınu~ ur·. •/' .. .. . . 91 

• 1 · ·ı 1 · ·· , 1 1 .1 ~ 1,.1 .... e şu e erı var ır ~ 

· ı · ı ı .. , .. ı ·· · .. ·ı 'I ı· Her turlu banka muamelesı yapar ll'ı:ıH•l(•ı·, Bıırs;ı ııı ıı~wı· ~ıJ' Ji.l~llıtH ıır ıır;ıı ı e ,, \t' "~ • .. • ~ 
;ıı lııa~;ı "'' l\.aı· 1<·:ılıc•v irılıi!':ırhıı· idan·lt•ı·iııdeil lıe ~ Sermzyesı: 30,000,000 Turk lırası ~ 

1 

• • ,'. ı· I I ı· · W ~ ~6ı ~" ~ * ~o\ ~~~'*'e~~lb~ 4 . ,., ... ~ ol.ıı·:ık \t•ı·ıhl'. 1 :ı ıp o :ııı dl'ııı 6l ır.ı lPııııuaıı •C'!'tilr:?.'lill~---=-a:x~::;s.:;m-

ıa.ı., 1.kaıı· :ı~~·cıLırırıı ıı:!i,ı::slıilwıı ilı~ılı' gıiııu '"k l~~~ı·s(8 'ralit,r(~( i lııısıısi 
1 ıı.:t' ıİ lll'~;ı ., 'iıdıi~arlaı' h.ı~ : ııi'ııli'ıl'li'ıgiiıw ıı .iir.ıe;ıaı aıı ıı!ı«t ~f" Eıl~-- 111 İİ<I iiı·I ii o·iiıı<leıı 
,., ı. llll'!ı•ı·ı ıı:t.ı olııi:lll'. l -4 ~ 

· ~,_ liıı ... ıı~i id:.n• miitekaiılt·ı·iıı'ıı iJ,iııci tılır Hylık yok-
. l . .ıı .ı ıı:ı:: ı ,ı·I, 1 ı<ı c· 1111~11~1 ıııufı:ı~(·fı(~lt•ı·cı· İhİrt<·i 

BURSA NE(:.\ TİBEY KlZ ENs·ı İl Ü~Ü tı·,rııı a\li ,, h ri·ll·i t!iiııiiudt·ıı iıihar·''iı ha~larrncak 
MÜDÜRLÜGÜ8DEN: ": lıiriı.'<'i k:.'ııııııııııı ~iriıııiude iknıal cdiltıec~tir. 

~lt!ktebimizdt~ yerıi ~ıı lwltıı· :ı~lla<" :ı;~ııı d:ın ~iiı.dtiz ~l:ı:ı~l.ıl'ıııı ~iiııiiı Jp alah lowk i~iıı i~tihkak , ::ıhiple-
mektebilu ak~aıu kurshırı t:.ılelıe ka~·dına dtn auı e- riııiıı ıııl'ızkl'ır miiddt'l zarfırıda ikaıııpt ettikleri nıa. 
dilınekıedir. ı lıalueki lıususi mıılıasche dair·rsiııe yokl::ıma ilnıüha. 

hanımlarından bekledikleri ~Judaııya ieı·n heı·ler·, l!•UdŞ ciizdaıılaı·ı \'tJ OİI' J\ıla fotograflurile be • 
mebzul iltifatlar yerine •Ü· 

pOrre ıopaaı, mangal maıuı· 

ile multabtle g&renleri de var 
dar. 

B6Uln bunları gördükten 

ıonra=ı11f temini lıtirahat= 

makıadıle aralarına sokuldu· 

tum bu zavalli kurbanlık ko 

yunlar aruınde.n ıuya ıabuna 

dokunmadan ve tam manasi· 

le rene bir ( kazak oğlu ka
zak ) olarak 117rılıp çıkmak 

çareıfnl elde edebilirsem ne 

bahUyarlıld.. ••• 

meııı t ı ı·luğu ı ı<Jaı ı u: 

934 - 474 bir borcun Ö· 

denmesi için · mkhcuz Mu
danyanın burgaz köyünde 
pi ayazma mevkiinde beş

y üz kilonun nısfı iki yüz 
elit kilo zeytin ile köy ke 
nara mevkfinde beş yüz ki-
lonun nısfı keza iki yüz elli 
kilo zeytin mahsulitı ağa· 
cında beher kilosu beşer 

kuruş kıymetle açık art1r-
111aya vazolunarak 3-11 -
934 tarihinde cumartesi gü
nü zevali saat 14 te Mu. 

rabeı· mliracnat evlenıelcı·i ilrin ohıııuı·. . 
danya icra dairesinde iha 
lesi icra kılınacaktır. Ta
liplerin peşin para ile dai. 
rei icraya müracaatı arı ilAn 
olunur. 

Bursa sulh hukuk 
n1ahkenıesinden: 

934 87 Muhtelif tarih. 
lerde Bursada dariilaczede 
ölen acezelerden İslimyeli 
Ali ve Ali oğlu Ahmet ve 
Hasan baba ve Sofyafı Ni
yazi efendi ve Hasan kızı 
Fatma hanım ve Musa efen 
dl ve Mahi hanım ve beh-
1 ül dede ve İzzet efendi ve 

Maksem karakolu yerinde 
öl en şahsene hanım ve ham 
zabey mahallesinden bekir 
kızı Emine hanımın muhal. 
lefatları bursa belediye 
riyasetinden mahkememize 
gönderilmiş olduğundan yu 
karıda adları yazılı ölenle
rin vereseleri taayyün et· 
medlğinden vereseleri var-
sa tarihi ilAndan itibaren 
üç ay zarfında sıfatlarını 
beyan etmek üzere versset 
sencdile beraber bursa sulh 
hukuk mahkemesine müra. 
caat etmeleri kanunu mad· 
denin 53~ üncü maddesi 
mucibince uaa oluuar. 
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Kuruluş t<:ırihi 1928 ~ ~~\il~~~~~w.J~~~~~~~~~~\9ı}WWJ~~·~~\Wiil\Wil\Wili29i\W\ililiiitil~ 
~ ~ 

• ~ 1 
~ DiiııJ~ıtııııı lıeı· t.<ıı·atıııcla şıılıc \ TC il 

Fabrikası' ~ 1\ılıılııtlıiı0le. ı·i lııılııılllll ! 
~ 1 

M. Nuri i. Celal 1 l!i 
~ 
~l 

En ~ OSMANLI ! ,,.. BAN KASI ;ı 
~ ~ 
~ ~ 

Nefis ~ ~ = ~ eı Sermayesi 10,000,000 ingiliz lirası ~ 
~ 1 

KONSERVE YAPAR ~ ~ 
~ ~ ~ 
~ ~ 
~ m 

~d$~i?R-4~f-ai'1~~"3f:-4~/1~~"*1 1 Her nevi banka muamelatını sürat ve en ehven 1 
~ SEVİM ŞEKERLEMELERİ ~ ! Şeraitle ifa eder. 1 
~ ~ ~~ c 
~ Kış geliyor! ~ ~ 1ı 
~ Ki. 1 k" . ·-<>)~ i@ ~ a orı a ma ıstersenız ~ ~l ~ 
~ Sevim şekerleme ve tahan fabrikasının ~ 1 I! 

~ 01;: 1~~sd~e!:r':~~:~~~:~~'u:.~~~~;:şh:;:.:!~~ ~ i Tasarruf hesapları müsait 1 
E Kestane şekerlerini, en güzel salon karamelillarını ~ ~ Şeı'laı· tle acılıı". 1 
~ Drops şekerlemelerini ve yalnız fabrikamızda imal ~ ji ., ~ 
~ edilen cennet meyvasmı aımızl i l)l 1 
~ Her türlü sipariş kabul edilir. ~ 1§ · 
~ Adres: Bursa tuzpazarı Nalıncılar No. ı 15 ~ il~?;)~zmtmlf5"f5S~raia\\Ea)~~~ra\~7lfi~la\m\lm~~lm~im5~~r!l!la\M\lml8\lmlml8\~lm~ 

!ıif~MIMJ.l!,ı~.Ali".>.iı;,,.~,~~l.ı~~~ Bursa s-u-lh- h-ukuk-
!BiZ iM MATBAA) -

~~~~~f\6~r'M'1~~;~-'1r~r-~r'&1~~1~;wı~ 

~ ET:Mu~rAkK VE EYTAM BANKASI i 
~ Anonim Şirketi ~ 
~~ ~ ~ ~t~~-~~ 

~,--... --. 

Ddl•rJ.rl,ı. Arku.md. 1 24 

~ ~ ~~ Sermayesi 20,000,000 Türk lirası ~- ~ 

~ İdare merkezi ANKARA ~ ~ \E :... 
~ Şubebeleri : Ankara- Bursa-lstanbul - lzmir ~ > M AK &U1: CsuRSA GA Z ; PM A cA D D < s. J;;;'< KA AT 

··- ~ ._~~~~~~~GD>a&~~D< 

Eh::.ntü~~:~:~: mu- ~ ,' F o R T 'İ Ticari mahiyette 

E 
amelıitı yapar. Emlak ü· ~ :İl :İl 

Tasarruf ve 

Her türlü vadeli vade zerine kısa ve uzun va- ~ ll m 
siz tediyat kabul eder. de ile ikrazda bulunur. ~ ~ il 

~ ~ Binek otomobilleri dünyanın en ucuz ve en daya- q: 
~~~~~~~~~~~~~\$~~~~-J~~~),~ ~ nıkh ve en kullanışlı arabalarıdır. Yeni modelle· ~ 

11 rin zarafeti hiç bir f ırma ile rekabet kabul etmez m 
. - 1 . . . ' ' - ' 4 ve 8 silindirli binek ( FORT ) otomobillerile ' 

.W ( FORTSON ) kamyonları ve bu otomobillere ait ~ 

:-Ea<~D~offB~>a&D<>fB~>ij3~. >WJ~m • bütün malzeme (Bursa Gazipaşa caddesi No. 177) = 
li il ~ T. M. Y. E. Umitet şirketinden tedarik edilebilir. ~ 

il Kıs Gelclı· f ~ Yeni piyasaya çıkan 8 silindirli Fortson kamyon- ~ 
~ •., - • " • ları nakliyecilikte pek mühim bir inkılap yapmış· il 
İ ~ ' tır. Tekamüle canll bir misal ararsanız yeni ' 
I}. fil İ ( FORT) mamulitını bir defa görünüz! ~ 

~ Pardesülerinizi, Mantolarını- ~ • 
~ ~~~~~~~~~~~~~~~ 
il Paltolarınızı,ve her türlü il ..... ac:.·ın~ ~· = - · : ' .. ~ - "L; =, - ·;~• - f -~ ·~- " - ~~~ · aı '1 zı, '1 ~i~ HALK SABUNLAR/ ~ 
:it Kıs, lık ihtivac, farınızı :L .~.;1; •. _ .]: .... ~ .• • m .., il .. _ Baş, vücut ve en kıymeti i ~ 

'1 ( Ayııalı c.) aı~şılla) ' ~: çamaşırıarınızı yıkamakta ~ 
i J i~·J HALK ~ 
' Arayınız .. Her aradığınızı bulacaksınıı. ' ~ 
i Ucuz, Tem iz, Dayanıkh İ Markalı Sabunları daima tercih ediniz. 

' Şemsiyeler, her çeşit yün iplikler, kürkler ve saire ' 

İ Fiyatlar gayet ucuz ve her .keseye elverişlidir. ı 

- Mağazamız,teş?ifeden müşterilerini daima memnunetmiıtir ' 

oaa~oaa~>aa~~a&>a&~~~,.aac 

A1ahkemesinden: 
85 Paşa mahallesinden Nu
ri oğlu Arif ağa ve muver
ra hanım ve tahtah mesçit 
mahallesinden hacı Nuret· 
tin karısı Hüsnü şerife ha· 
nım ve büyük oğlu Mehmet 
ve küçük oğlu Ahmet me-
yanelerinde müşterek olup 
şüyuunun izalesi için sahi· 
masına J 7 934 tarih ve 934 
1325 numaralı uamıa karar 
verilen tahtalı mesçit ma
hallesinde zindan kapı so· 
kagında sağı ve önü yol so 
lu Ali efendi hanesi arkası 
Osman ve tabir ağa hane· 
ıeri ile mahdşt ve 200 lira 
kıymeti mukaddereli bir 
bap hanenin tamamı 25 1 O 
934 tarihinden itibaren 30 
gün müddetle açık arttırma 
ya çıkarıldığından taliple· 
rin kıymeti muhamminesi
nin yüzde yedi buçuğu nis" 
betinde pey akçalarile be· 
raber Bursa sulh hukuk 
mııhkemesJne gelmeleri ve 
ihale 26 11 934 tarihine mü 
sadif pazartesi günü saat 
15 te Bursa sulh hukuk 
mahkemesinde yapıJacagın• 
dan müşterilerin o gün mez 
kfir mahkemede hazır bu
lunmaları ve şartname ta· 
rihi ilAodan itibaren berke 
se açık bulunduğu mezkOr 
tarihte bedeli müzayede kıy 
meti muhamminesinin yüz
de yetmiş beşini bulmadtgı 
takdirde artıranın son taah 
hüdü baki kalmak üzere ar 
tırmanın on beş gün daha 
temdit ile 12 12 934 tarihi-
ne müsadif çarşamba günü 
aynı saatte mezkurhane en 
çok artırana ihalesi icra kı 
lınacağı ve itirazı olanların 
20 gün içinde . evrakı müs
bite ile bildirmeleri aksi 
halde hakları tapu siclli ile 
sabit olmadıkça satış bede 
li paylaşmasından hariç ka 
lacakları dellaliye rusumu 
ile ihale karar Pulu ve tez 
kere ve ferağ· harcı müşte- · 
riye ait olacağı iUln olunur 



Fırka Satınalma komisyonundan: 
Ayrı u) 1 Şa lh .. ı ınJ i 1C .. ~ı\ k OiÜu ... 

ile Bursa garnizonu için 3:)6 Ban :ı .. ma · g i· 
zonu için 94 ton ve ~1udanya garnizor .. u i~ in Je 
80 ton tuvenan maden kö nurü ~,ıtın alınacak 
tır. fl-11-934 salı günü saat on beşte f n ka 
satın alma kon1isyonunda nıünakasa ve p?zar, 
lığı yapılacaktır. Talip olanların ş:ırtnatnt yi 
görmek üzere her gün ınünakasa ve p1zarls 
ğına İştirak için de val·tind~n evyeJ tt n1inatla 
satın alma komisyonunda nıcvcut bulunnıalan 

.. :~ - '" 
Bursa Satın alma kom:syonu 

riyasetinden: 

,..~ ~~~ır. :-...~--.......:::-...--~#": ,11":'."'lıtr.~~" ~~~~"--~ "..:::-.::~l!:iiı 
~'T ...... ~-..:~~~~~~~..-...:.o;.,~-....~~~ ~:.o:~~~~~--~~--~~:oo.A'-o,..o.,.ıo..i"• 
~' i 
~*~ YERL[ MALLAR PAZARI ı 
(~) Sabri Zahit i 
~ i 
~~~~~ ·~- ~i Bakırköy-Adapazarı -Çukurova-İzmir ~ 

Bez fabrikaları Bursa mümessili 
~!~ -~- ~ 
~~< Her çeşit yerli dokuma ve bezler: sağlam, ucuz kullanışlı ~ 
{~, ~~ i 
;:~ Yerli ( BOZKURT) İbrişim masura fabrikası açlldı ;ı 
(~) i : 'ı~.s \'e tcıniz ipeğinden yapılmıştır. ~ 
ro ~ ~VJ B .. ·üm v~ boy.1:01 (İP~ ;.l.?) Fabrikasında yapılmaktadır. ~ 

~9~ Çile ilı! sabiun ibrişi:.nd ... n daha karlıdır, boyaları hastır. Her yerde bu milli markayı i 
t:~ arny.n•z! Fabrıkanın sıtış yeri: Bursa Yerli Mallar pazarıdır. 1 
,~ :-.,.- :-.......- ~,. '~ ............. ~ ~ ~--.~---- ~~--.~~ 
~ ... ~~~~~~ .. ~-..:J~~~~~ ~~-~~~~~~~~~~--

Bursa As. 1 ise ta 1 ebesi i J e has' a te iç· n k a palı !llMMllEI• --·-·==~~~-~=-·;p~~mmı::ıı~s:tl'!':".:ıı~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~!!llil!'l~li!!l!lll~~~!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mlll!!!!!
za rfl a alınacak olan 220,000 ki.o hc..s c 'nwgin 
münakasası 15-1 t-334 perşenıbe günü saat 
1 a te f. satın alma komisyonunda 'cı a kıl na
caktır. Taliplerin şartnaıneyi görmek üzt·re 
her gün ve münakasaya iştirak için de vaktin
den evvel teminat ve teklif ınektuplarile sat.ın 
alma komis1onuna müracantfo r,. 2 -4 

ZL- zaw ı --5'!"5!_' 'ı 

Bursa Fırka Satın alma komisyonundarı: G, 

~ı 
Ayrı ayrı şartnamelerle Bursadaki kıtaatın 1 el 

700000 As. lisenin 8u0000 ki]o odun kapah zarf ~ 
la, Mudanyannı 400000 Vt! Bı:lndırmanın 1ı00000 ~ 
kilo odunu açık münakasa ile fırka satın a]ma ;i 
komisyonunda 14-11-93~ çarşanlba günüsaat ~ 
ı 4 te satın alınacaktır. ~f ::ı!;plerin şartnameyi ~ 
görmek üzere her gün ve rrıüt~::' lr~saya iştirak ~ 
için de vaktinden eYveJ teminat ve teklif name- ~ 
lerile komisyona n1üracaa tları 2-4 11 

Gti'lmim!ıı:..>'.'_ tlMS~, "~~~.,. >t.9'0l'SC);,• • >'" ~ • ., l" "!': r.- • < .- • ""t~.!..":< ci;_\ 
~,.,.~~,Na~· >---a<a~~ ~D-·, .. •t.\W,tu.-.-c. , .,,, ,~'Qf;'J !'ıl. 

i k it ' Adapazarı Emniyet ban ası \;! ~ 

i~ Türk Anonim Şirketi l! 1 ~ 
~ ~~ Merkezi Adapazarı; şubeleri Bursa, İnt:göl ve Tür· ~ 

' kiyenin başlıca şehirlerinde muhabirleri vardır. ~ 
'/JJ. Bursa şubesi: Kozahan üst kat numar;ı 101 telefon 1l'JC ~); 
fi no. 158 her nevi banka muamelatı yapar. Tasarruf litıl ?l 
il kumb'.lr:ılar1, vadeli vadesiz tediyat kabul eder. ~ ~. I Türkiye dahilinde senet tahsilatı deruhte edilir. 1t' ~ 
M Miltekaidin eytam ve eramil maaş cüzdanları iskontosu ' ~: 
• mu:ımelat g;: 

ADAPAZARI TÜRK TİCARET BANKASI 

Sernıayesi : 2, 200,000 Türk Jirası 
!tsis ta1 ihi 191 t Anonim şirketi l H 19 merkezi: Adapazarı 
f 'it.anş">ul ş11hesi 'Yeni Postahane karşıc;ı rf elef on 230a2 
Diğer şubeler: Bandırma -Bar in - Biga-Bilecik-Bolu-Bozyük-Bursa-Düzce-Ea
kişehir-Galata-Gemlik-Gerede-Geyve- Hendek- İzmit- Karamürsel- Oaldklar 
Modurnu-M. Kemaipaşa-Tekirdağ-Yenişehir-Saframbolu .. 

MÜSAİT ŞERAlTLE MEVDUAT 
KABULEDER 

Müsait şeraitle çek ve havale işi yapılır. Tahsile senet alınır -İkraz muamelib-elaftll 
şeraitle senet iskonto, hesabı cari küşadı, emtia mukabili ikraz. 

YARIN İÇİN KAFANA BİLGİ 
K.UMBARAI'{A PARA DOLDUR 

Bursa Şubesi: Telefon No. 160 
~.>~l°Ş) ~~ .. '~'.f' ... ,..,,,,,_ 1 """ı-"•;•• .,o·-;,; - -~=~~=~==~~;m:~~~-• ~&a<~~ .. ıc,_..-~ ......... : >,. Bursa oekdiye 

1 CUMALI YUSUF ZİYA gı !~~~~~!i~~=~,;. 
'-..., Belediye taraf mdan 2400 i m 

19 ipek, koza, deşe ve ipekli mensucat fabrikası i'A1 

qi Yazıhane: Bursa Kozahan alt kat fabrik:ı telefonu 30 i1J 1 ~:::a:•l::0::r:k:~!:a:i::~:·~.~:;5:d::m~eklerini 1 
~ Bursanın emsalsiz alastikiyet hassasını haiz olan koza· :i 
il lardan imal eder. ll 

' ' -~<~~C),v~~~~~ -~<~~.,,\~ ~ 
~ ... ~J<>S;!IS!O·~® • .:;-;-~tP.i'l;-,~.,g:~~~ 

kilo kömür alınmak ıçm 
açık eksiltmeye konulmuş

tur. 4- 11-934 pazar günü 
saat ı J,5 te ihalesi yapıla· 

cakhr. Verınek isteyenler, 
şartları anlamak için her 

gün B. muhasebesine ve i· 
hale günü belli saatmdan 
önce de yüzde yedi buçuk 
teminatlarile belediye encÜ· 
menin~ gelsinler. 

§ 
Biiyüktahıl içinde 4 nu . 
• 

EN NEFİS İPEKLER 
SiNAN, PASKAL 
Fabrikaları 

SAUL MARKUZ 
J 

Hocanaip soltağındaki ipek bükümhanesinde bnkü. 
len ipeklcrile şöhret kazanan ipeklerimiz hem dayanaklı 
kumaş imaline yarar hem de elestikiyet hassası ylbektir. 

İpek-Deşe-koza alım satımı. toptan ve parakeade 

Koza han No. 30 Telef on 108 

~~m~•~••~~=--••• 1 SILKOR 1 i Kompani dö partisipnsyon finansycr İ 
mar~ı sAyeliöin mayısl935 ~-~~~~~~~~~~~~~~c~~~~~~~~ 

' Komersiyal e endüstriyel 1J 
~ Fabrika&arı ~ 
• Her denyc de en düzgt:n ham ipek istihsal ve her cins İ 
' ve evsafta fevkalade bükülmüş ipek (KREP) imal edilir. ' 

' 

Bursa-Kozahan-No. 93 ~ 
Telgraf adresi: Bursa Silkor, Telefon P. S. ( 6 ) 1 
~'ffa!Baoffll~'ffa~,qDc~Dc~fı 

• 

ayının sonuna kadar kirası 
açık eksiltmeye konulmuş

tur. 4-11- 934 pazar günü 
saat ıo,5 ta ihalesi yapıla

caktır. istekliler, şartları 
anlamak için her gün B. 
muhasebesine ve ihale gü· 
nü belli saatından önce de 
yüzde yedi buçuk teminat
laril~ belediye encümenine 

gelsinler. 

§ 
126000 kilo odun. 

Belediyece yukarıda ya· 

zıh mıktarda alınacak odun 

kapalı zarf usulile eksilt

meye konulmuştur. 4-1 J -

934 pazar günü saat ı ı de 

ihalesi yapılacaktır. v ... 
mek isteyenler, şartlari • 
lamak için ~er gin 8. -. 
hasebeslne ve ihale gill 
belli saatından önce de Jk 
de yedi buçuk teminat Yt 

teklif mektuplll'lle btlı"'9 

encümenine gelllalw. • 
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Soğuk algınlığına 1 
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KOMPRiMELERİ 1 
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• • • • 1 
Avrupadan gelen ve yüksek fiyatlarla satılan mümasil müstahzarata faik bir derecei mükem- il 
meliyette ihzar edilmiştir. Mide tabiatının bamıziyetini kati yen tağyir etmeden tc sir~eden mü- ~ 
zattı hümn1a ve dafii elem bir müstahzardır . ::fi 
Romatizma ve nevraJjilerle şiddetli baş ve diş ağrılarında seri ve kati tesirlidir. Gribi iyileşti· il 
rir ve önler. Kadınların adet sancılarına karşı mükemmel bir müsekkindir. Veremlilerin akşam • 
nöbetlerinde entani ve hummalı hastalıklarda ehemmiyetle tavsiye edilir. ~ . ' ~ 

PROFILAN Et 
Frengi ve Belsoğuktuğuna tutulmamak için en kuvvetli ve mükemmel bir ilaçtır. \ il 

Eczahanelerden arayınız • \ il 
~"~~,~~~~un Bl!EfmWERRllliBRIUlilmM 
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Çocuklarının istikbalini düşünenler 
Hemen bir Kumbara almalıdırlar. 

Türkiye iş banksı 
Türkiye iş bankası bursa şubesi muhterem ve aziz vatandaf larına 

Cumhuriyetin on birinci yıl dönümünü candan kutlular. 


