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Yabancı dil .. 
Halkevimtzin açtıiı Al. 

manca , Fran11zca , lnglllzce 
kursları büyük ilgi ile karıı
hndı . Bu derslere ak saçla, 
genç erkeklerle kızlarımız 
devam ediyorlar. Umulandan 
çok kalabalık oluyor • Gönül 
later kt , bu kalabalık daha 
kabaram . 

H!\lkevimlzln alkıtla kar
ıılanacak bir çok iti , veriml 
f çlnde yabancı dil kurlarının, 
kültür bakımından deierl 
çok yükseli t ir . Üstün kültü· 
re doğru giden Türkiye de 
ak saçlı yaıhların bile , söz 

gelimi , Almanca öirenmek 
istemesi , büyük savanan ruh· 
lar üz inde yaptıiı etkiyi 
göstermeli yönünden pek an· 
lamlıdır . 

Bu bir kazançtır • Bu 
kazancı rejime borçluyuz • 

* "' * Hayatta bir dfl bilen bir 
adam, iki dil bilen ikt adam, 
üç dil btlen üç adam varlı. 
i nda gÖiülüyor • 

Yükıek kültürlü adamlar 
keıin olarak IU,üç dil bilirler. 

Bu soysal illerde böyle . 
dır . 

Objektif, sübjektif bilgisi 
pek yükıelmft olan Alman 
yada ya11yanların' 1 Almanca
dan batl a bir dil öfrenmele
rine ihtiyaç yok glbt ıörilnür. 
J lalbukt, durum hiç te b~yle 
değil . Orada ayni zamanda 
F rı nıızca, İnellizce bilen pek 
çoktur . 

Ba~ka dil bilmek , yalnız 
btlgtyl artırmak için değil , 
hayat için IAzımdır • 

Batka uluslaun hayatla
rını, hareketlerini kendi dl i
l erile izlemek adamı onların 
iç yüzlerini , ruhlarmı anla
mıya götQrür , lleri ulusların 
ruhlarını , çalııma metodları-

• nı anlayJp kendi yaıama ça. 
l ı f:n& kültarüu(i yükseltmek 
iltiyen her fert bir veya. bir 
la ç ba ıka dil öirenmek zo. 
rundadır . Bu gün Türkiye
df', her alanda baouılarlyle 
)•ükseleolerin yüz.de doksan 
dokuzu bfr veya bir kaç baı· 
ka dil billrlH . Bunun gibi, 
Fransızca , Almanca bilmtyen 
her hangi blr ertlk adamı be 
kendi alanında ileri gideme
rnft , kısır kalmıttır. Bunları 
her yerde görebiliriz. 

Hele bizim gibi eskiden 
yeniye, gerilikten ileriye doğ
ru yol alan bir ulusun her 
ferdini yabancı dil konuıu 
pek derinden ilgilendirecek . • 
Biz her ıeyi, modern bilaiyi , 
modern te:kntğl , yükıek, temiz 
hayatı soysal yerlerden almak 
z01undayız . Baıka dil , bizi 
bunlara daha çolc yaklaıtıra
cak; bilgl, teknik, hayat kCil· 
türümüzü daha çabuk köklet . 
tirecelc; bilgl, enerji 'yönlerin
den nüfusumuz artacak! Ada
mın değeri yurda vereceği 

randmanm değerlle ölçülür • 
lkt dil bilen ada~, kesin ola
rak daha çok verimlidir, Yur
da daha çok 1ararlıdır. 

-- Sabii>h•e umumi N..nyat midGrü 
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Tütün icilmesi hakkında • 
Burada içilmek kelimesi 

lügat manaaına göre medlu
lüne pek de muvafık bulun
mamakla beraber ülfet ve 
ünsiyet edil mi ı bir tabir 
olduğundan ben de aynen 
makalemin serlevhuını o 
ıuretle yazdım. İnsanlarm 

ııhhat ve hayati vazifeleri 
\berinde az çok muzur tesir
ler lcrasly)e bayat zevklerinin 
haktkiğ ahengini bozan ve 
netice itibariyle vücut ve 
varlıfımızı kemiren (İçkiler) 
ve (Keyif verenler) namlyle 
ve bir taraftan da kullanıl

ması günden güne arttırılmak 
suretiyle bedenimize muhtelif 
ıekillerde birçok zehirlerin 
sokulmaaı köUi buy ve adet · 
terimiz arasında tütünün de. 
bazı bakımdan, inıan vücudu· 
na yapttğı yıpratıcı tesirler 
i çklden çok fazladır. Dtyebi
lf rfm ki müsliman denince 
kullanılması çok büyük ten
bihlerle yasak edilen içkiden 
evvel eler tütün içmek icat 
edilmit olsaydı bu dince ya
sak içkiden önce tütün f çf n 
yapılırdı. 

TGtünün doğurduiu kötü 
lükler ve insanın sağlığına 

yaptığı yıkıcıhklar ve rahat
ıızlıklar tütün lçenlerce pek 
•yan beyan olup bununla be
raber tütünün 11hhl mazarrat
ları hakkında burada uzun 
uzadıya yazı yazmıyada ıu 

darac•k sütunlar kafi gelme· 
diil gibi gene birazda fayda· 
dan hali olmıyan tütünün 
kötülüklerini göz önünde faz· 
la büyütmeğl de pek ~ygun 
görmtyorum. Çünkü : Bünyesi 
kavi, ııhbatı mükemmel ve 
ma;tet derdi vesaire yüzüoden 
dünyanm meıakkat ve elem· 
lerlyle az karıılamakta olan
lar için tütün içmek pek o 

kadar korkulacak ve korku· 
tulacak bir keyfiyet olamazu 
da tütündeki Nikotin denilen 
zehirln vücudumuzun her ye
rinden evvel kalp, beyin, 
ıinir, damar ve bunlarla faa
liyet fcra eden hayati uzuvlar 

üzerine olan ıtddetli , yıp

ratıcı ve yıkıcı tesirleri düJP
nülünce bu rnühim uzuYlarm 
hastalıklarıyle muztarip bulu· 
nan kimselerin tütünün ma • 
zurahndan ne kadar sakın-

• * * 
Soyaallığm bir ihtiyacı da 

dünyayı görerek tanımaktır . 
Geziyi, kaynaımayı kolaylaı 
tırmak için insan zekisı bü
,,ük bava gemileri yaratıyor. 
i ıaanın zekası (tayyı zaman), 
(tayyı mekan) araçlarını bul
muıtur . Gezi bu kadar ko
laylat ;nca ıoyıal adam yerin
de oturup kalamaz , gütiü 
dibinde yaı,yama:ı, gezer. 

Avrupda , Amerikada u
zun geziler yıllık aile bütçe
lerine girmiıttr • Bu halde 
Ftanaayll, Almanyaya, İnıtl. 
tereye gtden adam, o ulusla· 
rın dUleriol bilmezse, oraları 

maları ve g~ri durmaları 

lüzumu llpaçlk meydana çı -
kar Ye buou burada çok 
önemli olarak göz önüne koy. 
mayJ da mt's:ek ve insanlık 
bakımından büyuk bir borç 
sayarım . 

Hel., bu arada inhiau 
ida.rcııinin oldukça temlzlen
mt ı ve tasfiye edilmlt tülün• 
leri bir yana bırakılarak 
kaçak suretiyle içilen binblr 
yık.acı, yıkıcı ıilahla bezen 
mi~ kaçak tütünlerin öldürücü 
teıtrlerinl burada dizip dök· 
mrğe de imkan yoktur. 

Tütünün ayrıca bir fenıı· 
lığı da içt f, tü• üne bakınca, 
oldukça kolay terkedilebildiil 
halde, tütünün bırakılabilme· 
sindeki ıon derece imkansız· 
lıktır. Böyle olmakla beraber 
tütün içilmek IUyadının ka· 
dınlarım1z arasında da i\deta 
bir n:oda olı1rak artma11 
inıanı az mütee11lr eden 
ııylerden delildir . 

Fakat (Ziyanın neresinden 
dönülürse ki ·dır) nıeıhur ıö · 
züııe dayanarak bfç olm11zn 
yıkıcı ve öldOrücQ tesirlerinin 
yarı yarıya eksHmesi için ıu 
aıağıda saydığım on tarta 
riayet edilmesi lüzumu sıhbatı. 
nı ve ha. atını düoünen ve 
ıevenlerfn menfaatlar1 lkUza-
11ndandır. 

Cısara fçilmeıi hakkında 
on tart : 

1- Mümkün olduğu kil· 
dıtr tütünün en fyisi içilecek 

2- Sık sık temizlenmek 
ıartıyle ağızlıkla içilecek 

3 - - Her cıg.ıra yarıya kn
dar içilince atılacak 

4- ilk yakılııında daht 
o~sa sönen cıgara bir daha 
yakılm1yaçak 

5 - Aç karnına ve hemen 
yemeklerin arkasından içil · 

miyecek 
6 - Uyku arasında içilmf. 

yecek 
7 - Abdesthanede içil mi· 

yecek 
8 - Sıcak mahalde ve alet 

kar1111nda lçilmiyecek 
9 - Hiddet, yeis ve tehey· 

yüç zamanlarında fçilmlyecek 
10- Mukareneti mütea

kip içtlmlyecektfr. 
DOKTOR AHMET SELAMI 

KARA BONCUK 

ancak yüzde yirmi beı anlar. 
Konuıamaz , konuıamayınca 
da anlayamaz • Dilmaçlar da 
çok kez adama dolma yuttu
rurlar. 

Sözun kıaa11, bilgin Türk 
bilgisini artırmak için; tüccar 
Türk , kazancını çoğaltmak, 
fçln ; çiftçl Türk yeni ekim 
metodla rını öirenmek için 
ve her Türk kültürünü yük· 
aeltmek için bir veya bir kaç 
baıka dil, fakat her halde 
Fransızca veya Almanca , öğ
renmek zorundadır . 

Evet , bu da ulusal bfr 
it, ulusal bir borçtur . 

T AHSlN UYGOR 

Habeş imparatoru dün uçakla şi
mal cephesinde bir gezinti ·yaptı •• 

Ankara 13 ( A. A. ) harp cephelerinde önemli btr t•J 
olmamrıtır . Habeı imparatoru tlmal eepbealnde uçakla bir 
gezinti yapmıt ve De11lye d6nm6ıtür • 

Bir kızıl haç komlteat De11iye haataneılni• bombudımaa1 
hakkında Deaalde tahkikat yaptırmaktadır • 

İngilizler Mısır yasasını onayladı -... 
Ankara 13 ( A. A. ) lnalltere 1923 M11ır ana 1aıaeaam 

iadesi hakkanda kral Fuadın tmzaladılı muYakkat kanuna mu· 
Yafakatını bildlrmlıUr. 

Mısır hükümett. Mııma milletler ce1miyetln• ıtrecek miiı· 
takil bir deYlet oldufunu tanı1an 1930 Londra muahedeetaı 
latvJp etmeıinlde inıllterecleo iıtemtıur· 

C. H. P. Geny6n toplantısı 
An"ara 13 ( A. A. ) C. H. Partlıl ıenyön kurulu dla 

toplanmıf ve bu kıt Halke•lerlnde Yerilecek konferanalar 
için hazırlanan öırenek Clzertnde 16r6tmCltUlr. 

Artırma haftası münasebetlle. 
Ata türkün te,ekkürU •• 

Ankara 13 ( A. A. ) Altıncı mJlll ekoaomJ Ye 
artırma haftaıı müna1ebetlle 7urdun her tarafıaden 
gelen Vlltandaılarmn milll ideal için duyıu ve heyecan· 
larına bildiren ~azalara tqekkürlerlnl tletmere Atatil'k 

"--A.-nadolu AJanoını 6bnlemlıtır . -= .... J 
.. ......................... , ............................ . 

Ekmek meselesi 
Şehrimizde Ekmek aatıtı; 

bazı fmnlarda Urayan koydu· 
lu narhtan •talı bazı fınn
la rda da tam nark Gzeriaclen 
yapılmaktadır. Arada oymyan 
bir kuruı fark vardır. BütCln 
fırınların bir fiyat ve bir 
kalite üzerinden aahı yapma
ları lazım gelirken bu hale 
bir mana verilmek llztm 
gelirse Urayımız fırıncıları 
çok ınkı bir fiyat beraberliii 
altına almıı deitldlr demek 
icabediyor. Buna ihtimal 
vermem~kle beraber fırıncı· 
ların fiyat meıeleeinde dik
katle takibedilmelerinl dileriz . 

~·-
Kaçak Tütün 

Ahmet paıa mahallesin• 
den Ali otlu Recep füphe 
üzerine zabttaca çevrUerek 
üzeri aranınca 28 gram kıyıl· 
mıı kaçak tOıtna buluninut 
ve hakkında muamele yapıl· 

mıthr. _ _._ 

Kadastronun 
faaliyeti 

Kadastro direktörlüiü 'ıeh· 
rimizin iki semtinin daha 
kadastrosunu bitirmlt ve hal
kın bu yeni kayıtları tetkik 
ve icap ederse mliddett zar-
fında itiraz edilebilmeleri 
için Ulucaml köıeslndeld 
çeım~nin yanına iki camla 
dolap içine pafta ve cedvel· 
lerl koymuıtur 

liçilebilen sular 
Dnn sağlık DlrektörGmüz 

Dr. Ali Kemal'den öirendtfl
mize göre: Hastane Bakteryo
luğu Lütfi; Denenaeç ve re
ni Uluclai ıularını tahltl et
mlı ve bunların içilebilecek 
ıular oldutu anlaııllDJtllr. 

D•sl kulübünün 
partideki loplatısı 

Diin 6ileclen t0nra Dal 
kulGbO idare heyeti padl .. ..., 
kezinde part Hakık&mmaz " 
SaylaYımız. Şadi Koauk'un 
baıkanlıfında uzun ıüree btr 
toplantı yapmıttır. 
• 
Almanya'ya gide· 
cek kayakçılar 

Almany'da yapılacak 1936 
kıt oUmpJyatlanna ıtdecek o
lan ka1ak~lar dGn Ankara· 
da ıehrlmlze ıelmtılerdir. Ka. 
yakçılara 1Gluek Zaraat •D•· 
tltGıG beden terbiyesi mualli
mi Her Rtdel baıkanlık et· 
mektedlr. 

Kayakçılar bu •bah Ulu
daia çıkacaklar Ye ora• Ü· 
seniz yapacaklardır. ,ehrtmla• 

den de bu kaftley•kulGp Bat. 
kanı Saim Altıokla arkadaır 
mız Muıa Ataı ve Dafcılar• 

dan Nuaret katılacaklardır • 

lstanbuldan da kayakçılar 
geleceklerdir' Btr kinuaHnhle 
Uludaida bu kayakçılar ara• 
tında imtihan mahiyetinde bir 

müsabaka yapılacak, kazanan. 
lar Almanya'ya ıldeceklerdlr. 

Gaz maskesile 
ylirüyüş 

22 Sonleşrirı 193.; Larllrll 
"Provada. Moskouadarz: 

14 erkek Ye 6 kadından 

mOt•ıekkll bir amele kafıleal 
yOzleriaden hiç ıaz maskele
rini çıkarmaden Qkran1anm 
Stalln Grad ıehrlnden Moıko· 
vaya kadar olan 1200 kilo .. 
metrelik meaafeyl 1a1a seç
mltler ve 21 Sontepinde mo
ıkowada kızd meJc:laaa Yara• 
rak tar..ıe kartdumqlardir. 



.. ' Orhangazi icra me- ahhi:dü baki kain ak şartı 
nıur{uQ-undan: 93:) 58:1 ı. ile 31- 1- 935 tarıhine ras-

... 7 layan cuma günü saat 14 
Gemlikte Ge&l1içti Os- den 16 ya kadar keza dai· 

n·ana borçlu Orhan gazinin remizde yapılacak olan iki· 
Gem iç köyünden Raşit oğı u nci açık artırma •1ettcesinde 
Mustafanm borcundan ötü- müşterisine ihale oıunr.cak-
rü mahçuz o1up paraya çe- tır. satış peşin p1ra ile o· 
vriJmesi takarrur eden 3 y· Jup artırmaya iştirak etmek 
eminli ehli vukuf tarafın- . .istiyenlerin mezkftr gayri 
dan her dönümüne "6 lira menkullere takdir olunan 
kiymet konulan Orhangazi- kıymeti muhamminelef'inin 
nfo Gemiç köyünün ooa o· ·· d d b k i b ti 
rtası mevkiinde vaki ve şa· yuz e ye ' uçu n s e n

de pey akçasını veya ulu. 
· rkan kerametli ibrahim ve. sal bir bankanın te.minat 
resesi şimdi hac1 erenlerin mektubunu hamil hulunma-
Mustafa garbı karsaklt m- ı H T 
evlüt cenubi hacı kara m· ları lazımdır. akları ap~ 
ehmet tarlatart· hududJarife sicilli ile sabit olmıyan l· 
mahdud 21 dönüm tarlanın potekli alacaklılar ile diğer 
borçluya isabet eden 011 b- .alakadarların ve irtifaft h· 
uçuk dönümüne g lira kiy· akkı sefıipterinin bu halcla· 
met konulan Gemiç köyü- rının ve hususile faiz ve 
nün yeni yol üstü mevkiin· masnrife dahil olan iddia· 
de vaki şarkan ibrahim ve· larım ilan tarihinden itiba-
resesi garben karsaklı Ha- ren 20 gün zarfında evra\<ı 
lil oğulları şimalen yot ce· müsbiteJerUe birlikte daire· 
wıben veli veresesi hudut· mize bildirmeleri lazımdir. 
Jarı ile mahdut ı ı dönüm aksi takdirde hakları · tapu 
tarlanın Borçluya isabet e- sicillerile sabit olmıyanlar 
den nısıf hissesini ve yine satış bedel inden p-:ıylaşma-
3 yeminli ehli vukti.f tara- sından hariç katırlar. bor-
fından her dönümüne 7 lira çlu mustafafamn Gemlik 
kiymet konulan Orhan Ga· ziraat bankasıaa 5IO lira 
zinin Gemiç köyünden kör borC\l olduğundan 2814 nu-
kuyu üstü mevkiinde vaki nıah kanunun lo uncu ma-
şa(kan İbrahim veresesi, G· ddesine tevfikan müzayede 
arben yol şimalen keramet- neticesinde banka alacağı-
H Hüseyin ve yol cenuben mn tamamım geçmiş ise te, 
fJQrçlu mustafa tarlaları cilin devam edeceğini ferağ 
lutdatları ile mahdut 93 dö- harcı dellaHye resmi mü· 
iıhfuıden Borçlunun hissesi· şteriye aitdir. müterakim 
oe isabet eden 49 dönüm vergi bedeli müzayededen 
tarıa ve yine 3 yeminli eh· tenzil olunur d ha fazla m-
flı vukuf tarafından her dö- almnat atmak isteyc:nıerin 
ıiüme 6 lira kiymet konu· 12-12 -935 tarihinden iti· 
lan Gemiç köyünüu kör ku. 
yu 01eWu attıhda valH şa- bar~n herkesin· görebilmesi 
sluln -.ustafa, gerb.en, şima: için dairede eçık bulundu-
1en Bayram İnt;hmet . ccnu- rulan artırma ~artnameleri · 
een' umumi • yol hudutları le 935-585 ııumaı aıı dos-
ire mahdut. 27 dönüm tarla· yasında mevcut vaziyet ve 
itin Borçluya is'abet" e"den takdir( .kıymet zaptın1 gö-
tnsfıkl yukarda mevlif. · ve rüp anlcyabiıecekleri iıan 
hudutları yazıla 4 parçaga· olunur. 13-12-935 
yri menku1deki borçlunun 
hisseleri ~ık artırmay .. a k 
onulmuş olup 15 - 1-936 ta· 
rihine ras1ayan çarşanba 
günü saat 14 den 16 ya ka
dar dairemizde birinci açık 
Artırması İcrA edilecektir. 
Artırma bedeli kiymeti m· 
uhamminesinin yüyde 75 ini 
bulmadığı takdirde n•ezkur 
gayri menkullerdeki borçlu· 
nun hissesi ihale olunma
yarak en çok artıranm ta-
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Tlcnret, komisyoncului· ve 
taahhüt iş\eti her nevi 

maden kömürü tııı 

on 
Sigorta AcenteJjğJ 

1-150 

H:.l kk1n Sesi 14 Birinci kanun 

ursa Ş rbaylı- Karacabey Y1.erinos Yetiştirme 
ğında : 1 MıidiirL ,. ğünden: 
20000 kılo iulaf : 1-Karacabcy H rasında müteşekkil ~1erinos ye-

Ura.v teml2lık hayvanl ı- ı • • 'fi""" l "t l"l98 l 'J · 
1 - k 1 f k k tıştırn1e çı ıgı 1ayvanatına aı "· u o merı· nn a anaca yu a açı cı • 

sıltmeye konulmuştur 30-12 nos yünü r \.'.ık arttırınaya konmuştur. 
935 puartesı sünü saat ıs te 

1 

2 Yünler l{aral ..ıb<·y Merinos yetiştirn1e çifligin
eksiltme üstermesl yapılncak· de teslim edilecektir. 
tar beher kilosun1Jn muhem· • 1 ~ • 36 T ·h· - ı·f 
mcnı 4,25 kuruştur vermek a Arttırma 1-i\anun sanı U arı ıne musac ı 
isteyenler şutları anlamak ç ırşanb-=t güoü s1at Ol'lbeşte Bursada baytar n1ü
içtn muhasebeye ve üsterıne durlüğünde top'anan çiflik satış kon-:siyonunda 
&!)atından Önce 64 liralık te- olacaktJf. 
mlnat makbuzu veya banka 
mektubu ile Uray komisyonu· 

1
4-Talipler muvakkat teminat olarak k•rk liralık 

na gelsinler· rnalsandığı makbuzu veya 2~90 numaralı arttır-
14-18-22-26 f ma eksHtnıc kanunu muktazasından teminat me-

23321 Kilo arpa ktubu ihraz edecektir. 10-14.-18-22 '26 
§ Uray temizlik hnyvnn· ı 

ları iıbu arpal r 13-12-935 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
DOZ M 

tarihinden ltibar~D bir ay As. Sa, Alma 
içinde paznrhk ile e lınacaktır 
belıer kilo arpanın muham
ml!nl 5 kuruvtur v rmek 18· 
teyenler §artları anlamak için 
muhasebeye ve paznrtest vt: va 

• perşembe günü Hat 15 te 85 
lir(\hk teminat mrıkbuzu veya 
banka mektubu ile Uray ko· 
misyonuna gelsinler. 1-J 

Bursa Sulh Hukuk 
l\1.ahkemesinden: 
936 -~934 

omisyonundan 
1100 Adt>t yün fa 

niJa satın alınacaktır . 
l'ahnıin edilen dearli 
1870 liradır. Şartnan1e 
ve nümunesi satın al 
ma koınisyonundadır . 
Eksiltme 3- 1-931) Cls 

ına günü saat 16 da 
f ophanede As. Sil· Al. 

1 Ko. da olacaktır . Ek 
sif tıne açık olarak ya 
pılacaktır . l\luv~kkat 
teminat 14l liradır. 

Bursanm ebl ~ahnıe 
nıahallesfnd n esbak Bursa 
itam müdürü ölü Şalrnhın 
oğru 34 yaşında kenınl ma
HU olup işini görmeldetı 
aciz bulunduğu sabit ol -
duğundan mumaiıeyhin ha
ricile işlerini görn.€ğc fl"ly
ze oğlu eczacı Necib vasi 1 
tayin olunduğu ildn olunur. 

DOKT 
h e imi 
[KARABONCUK) 

Nasuhpaşa Hamamı 

1 sokağı No. 15 
Her türlü hastnlıklar muayene 

,.e tedavi olunur . 

26 22 18 14 

Bursa Evkaf 
l\1üdürlüğünden: 

Tfril ·ed evkafa a-
"' 

it zeytinliklerden- 1 G 
parçadan maada geri 
kalan hütün zeytinlik 
parcalarınn mülkiyeti 
satılmak üzre 2-12-
935 gLinündeıı itibaren 
ı 5 gün müddetle mü· 
zayedeJ'e konulmuştur. 

DOKTOR 
A .. Adil 

Göz hastalıkla 
rı mütehassısı 
İstiklal caddesi No ( 86 ) 

Her gün hasta kabul 
ve tedavi edilir. 

Satıhk tarla 
Samanh köyü ile lımetl

ye köyleri deli çay kenarında 
50 dönüm münblt ve mahsul· 

dar arazi satılıktır. Almak fs. 

teyenler tomruk çarvııında tü
f ekçi Osmana baı vursunlar . -
Artırma ve t:ksiltıne 
günü lg-12-93?) çar-

şanba giinü saat I'" ele 
mudanAa evkaf daire. 
sinde yapılacaktır. Ta-· 
)iplerin o günde gc im 
elt~ri ve şartnameyi 
anlamak için o günden 
evvel nıenıuriyetimize 
müracaatı ilan olunur. 

17-14-10-6 
GECE VE GÜNDÜZ 

Sayıo aha imize bir hi2met 
olmak üzere pızartesi ve 
pt'§~mbe günleri muaye_ 

ne ücreti : Artırma ve tutum haftası 
münasebetile : 

ı iı·i.k ti ~ıııe ,ı iiSiiıı-
" 

•• c 

• i ~·t~iişiıııiııe Jr•ıı·-
12-18 Kanunu evvel 19JS Ulus1) biriktirme haftasıdır. ( ı C I] ek ill-eZllSllllflil 

11ıl 1111ıııı 
Şimdiye kadar nıilyonlarca v~ t ındaş İş bankasında bir kun1bara 

hesabı açtırmışlardır . 
Siz de bu hafta içinde bir hesap açtırarak tasarrufa başlayınız ! 
Bankadaki· hesahınız sizin en vef ah .. ara gün dostunuz sizi refaha 

ulaştıracak en kıymetli arkadaşınızdır . 
. Halkımızı tasarrufa teşvik iç!n l~t rkiye ş f ankası knnıb"'nı h ~
sabı sahiplerine senede '20,000 lira ikrnnıiye dağıtln·ıkt~ dt . 
. ı Haziran, 1 Tcnımuz, 1 E' 1üJ, 1 Kfinunu evveJ, l Şt.b.a tta ik İşer . ~ 

bin ve 1 Nisanla ı Teşrini evvelde de beşer bin lira daf~ıtıyor . 

Tür iy 
·ış 

Banka 

il Bantası 
tlc kııı·ııııış 

lıaı·<ı ıısulii
)rii ı·ii t 111 eJr c 

lıi şla•lığıııı sıt)~ ıı Jı<ılkıt 

•• 
1 ll .. 

lıil(liı·iı· . 
Bu iş hakkında bilgi elde et
mek isteyenler ; 

s anlı Bankası 
kişeleriııe baş vurabilirler . 


