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Tutum artırma 
Ve yerli malı ... 

Bir devletin finansal var
Lit, o devleti te kil eden 
f'ttlerln uyrı AJ r1 finansal du
ttıınta.rınm düzgün ve iyi o 
1ttıllna bağhdu· . Bu varlığm 
btr devlf't için en göze batan 

'nlarnı kuvvet ve kudrettir • 
~11 siyasasının temelini bu 
U\'\'et tevkll eder . İç siyaea

lıtıda bununla muvaffak otur. 
ı\taı ulu al itibarı yükselir . 

Blnaeı aleyh bir devletin 
tGcüoü artırmak içln evvela 

fertterlı:ı paralı ve tutumlu 
cılınaları gerekir • Zaten bu 
:~tek, kendi yaşayışları i~in 
e elzelridlr , Cebinde parası 
cılınayana bu gün yer yüzünde 
bıç kimse ltibar etmez .. 

Dikkat edilirse parl\ lı bir 
~•:ınrn soka~tan geçfıinde bi-

bir b.,~knlılt göze ç11rpar . 

~ada kendisine kar§ı derin 
s'' inan ve guven vardır • 
s'hhata ve neıesl yerindedir . 
dlntrlerl sağlamdır • Geçim 
'°'ti onu hiç yıpratmamııtır. 

Mamafıh yalnız paralı ol· 
--•le ta illteğimi:ıe bir son 
~~krnez , Ayni zamanda lu-
111li1u olmak ve kazanmasını 

01clu.. 'b' d- - k t gu gı ı yarını uşunere 

t~lllıasını da bilmek lazımdır. 
l.irıkü: Tutulması bilfnmeyttn 
~'ra milyonlar dahi olsa avu-

~tıuuzun içinde rüzgiirın sa
•ıırduğu kağıt parçaları gibi 
Çup gider • 

1 Hele aile ve çocuk sahfp-
~tl 
~ fçln tutum ve artırma 

1 !Umu on kat dhha kuvvet-
111, • 

)a Ünlann okuma, g.eylnme, 

1 hyı~ glbl türlü ihtiyaçları 
tç 11 hep para lazımdır. Ayrıca 
k'c"Harın da henüz küçük· 
~il 
I Par birlktirmlye olı§h· 

t ~<tl .. n ger k r k; : Bu gereği 
~t"tle aile b ıkanımn vereceği 
'ta temin eder. Şu halde 
tıı 

Uı:n ve artırme · kızenrnak· 
'ıı , 
~ daha güç fakat daha 
@tıı\i bir hayat f&rhdır. 

lrı 'i erli malı kullonmıya ge· 
4~ te: Bu ı, bir D•vlet en· 

'lrj . 1 1. "' sın n yaırıyıft ve ge lf· 
~,t'l Yönlerinden olduğu ka-
ı:ı endü&tri ile uğrapn )'ÜZ 

'tdttce ve halta milyonlarca 
h~ 1? geçimi bakımından da 

0 nemlf bir harekettir. 

1 \' erlı malı kul onan bir il," tt 11 hiç bir zumen sırtı 
t 

,1 gelmez Çünkü : Y t!rli 
~tlı kullanmakla o ulusun 

t~ k d 'lııır azanır, en üstrisf 
l~d • içte ıürü m artar. So · 
ttık a bu sürüm arta arta, 
ti dıv ülkelere ihracat 
dlt. O yurda para akar. 

l etletto ekonomik durumu 
i•de Yiiksellr. 

c 
~ı Urnhurfyet Türklyesi l:ı 1 r 

~tı 
r.. n t:konomik ve finansal ... ttı, 
1 arının temelleri olan 

'"~:ere çok büyük bir önem 
1 bulunuyor, Yıllardan-

... Sabibive umumi Netriyat müdüril 

DervişEdesen 
Baaıldıtı yer : Buraa Bizim Baıımevi 

Tanesi 60 Para 
[İlanlardan meıuliyet kabul edilmeıı:J 

( HERGÜN ) Bursada çıkar, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 507 

Ankara <ayakçı· 
ları ludağ a 

Ankaradan geldiklerini ha
ber verdiğimiz kayakçılar dün 
sabah Zır at enstitüsü beden 
terbiyesi muallimi Her Ridle 

birlikte otobüsle Uludağa çık· 
mı§lardır Bugün de Bursa dağ · 
cılık kulübünd n baıkan Saim 

Altıokla arkadaoımız Mus!l 
Ata ve ka) akçıl ardan Nus· 
ret kendilerine iltihak edecek· 
lcrdir. 

İstanbuldan gele .. ek o1an 
diğer kayal<çılarda Uludağn 
çıkarak uzun müddet orada 

muallim R idelin nezareti al
tında eksersiz yapaacaklar. 1 
kanunıanide yapılacak imtl· 

han mnhlyetinrleki müsabaka
da kazanacak olanlar Al · 
manyaya gönd .. rlleceklerdlr. 

Makasla 
yaralamış 

İbnibezıaz mahallesinde 16 
numaralı evde oturan Muhsln 
oğlu Durımn ayni evde oturan 

Abdüllatif oğlu Ömerle arala
rında çıkan bir kavga sonunda 
Dursunun attığı makas Ôme· 
riu sol ayağına rastlayarak 
yaralamııtır. 

Kaç kişi evlenmiş 
Uray Nikah memurluğu· 

nun tuttuğu rakamlara göre 
medeni kanunun tatbik edil
n iye ba~landığı günden bu 
güne kadar ıehrımtzde (5002) 
Nikah muamelesi yapılmııtır. 
Bu yıl yapılan muamele 
mecmuu (500) ü geçmittir. 

Ne Olursa •• 

Hırsızhklar .• 
Vclf~emııeddin mahallesin

de oturan Askeri katiplerden 
İsmail Hakkı; evine girilerek 
36 hra parasının çalındığım 

iddia etmif ve tahkikata bar 
• lanmışttr. * Meydancık mahalleıtı Je 

cami sokağında oturan e 

OkÇutar çar§ısında Dihicil k 
y ıpıın Hüseyin oğlu Mehmet; 
Koyan çaroısmda Keçeci Ha
san oğlu İbrahim ve Semerci 
Emin oğlu Mnhmudun dük
kinlaımdan g çerek ve Uncu 
Z•y,ı oğlu Mustafl'l 'n n dükkan 
duvarım delmek surcti)'le 

içeriye g irip 300 lcuruv par:ı· 
sını çılmış ve knçmııtır. 

§ Çekirge'de Aptullah oğ
lu İsma!I, Karaağaç köyündım 
Bekir oğlu Aliye ait bir 
teneke gazyaiı ile bir çuyal 
içinde bulunan teker, kestane, 
elma ves ıires•nt çaldığı anla
tılarak İsmail zabıtaca yaka
lanmıştır. 

Kutlu bir Nikah 
Ankara Finans bakanlığı 

Gelirler Genel direktörlüğü 

şeflerinden Zeki Cama ile ıeh · 
rimlz tüccarlarından Oımanın 
kızı Leman'm Nıkah törenleri 
dün öğleden aonra Uray sa
lonunda iki tarafın akrabaları 
ve ıehrimfzln tananmıı ve 
seçkin zevatı önündu yapıl 

mi flır. Nikah şahitliğini Müd 
deiumumi baş muavini Bay 
Fahri y&pmıthr. Mi;tet.kiben 
davetliler olkihlaoan çifti 
hararetle tebrik etmftlerdlr. 

Hakkın Sesi : Gençlere 
tükenmez saadet diler. 

Mevsim ve İlan 
Gazete okuyanlar için günüde en önemli hadiseleri kadar son sayfa· 

!ardaki ilanları okumak d!l bir ihtiyaçhr. Eğer bu ihtiyaç he rlıangi bir 
isteğe lrnrşılık verecekse o zaman ilanın degeri büsbütün artar. 

Bana hangı tariht ç ıkmış olursa olsun bir gaz.ete versinler üstündeki 
tarihine bakmadan arkadnki ilanlardan onun hangi aylarda çıktı~ını, çok 
a: b'r yanlışlıkla söyliyebilirim Hatta bu ilanlara bakarak o nmanki 

faaliyetin ne } olda olduğunu da kestirmek mümkündür. Şimdi kışın başlan· 
gıcıodayız, gazeten;n son sayfasını açıoız.Başlıca şu ilanları göreceksinız. 
Türlü türlü terkipte nezle ve öksürük ilaçları gayet ucuz paltolar ve 
paltoluk kı.ımaşlar, her ne kadar pahalı isede. çok ucuza satıldığını söy · 
liycn çqit çeşit sobalar ve kömürler. 
· Bir bayramın yaklaştığını, kışın şiddetlendiğini gene buralardan öğre· 
nebilirsiniz. Reklam edilen ilaçların sayısı artar ve hararetlenir, birçok 
b".iyük mağazalar yüzde bilmem kaç tenzilat yapar ve hc~iyeler dağıtır. 
Kış çıkarken çok ucuz yazlık elbiseler, kelepir yalılar ve köşkler, 

büt:in dünyayı oyağmızn getirecek radyolar, sazlı sözlü bağlar ve bah· 
çeler .. 

Yazm ilk sıcağı başlarken büyük bir serinlik vermek için her boyda 
ve kılıkta buz dohpları bütün sayfaları kaplar. Arkasından, her türlü 
iyilikleri ve koldyhkları anlatılan plajlar ve açık hava eğlence yerleri .. 

Y tız bitmeden gazetelerin son sayfalarını çokca okullua girme şart-

1 

larını bildiren ilanlar kaplar. Gazetelerin en çok okunduğu cevre bu 
zamandtr. Okulunu bitirmiş birçok gençler kendilerine yeni bir okul 
seçmek, b.ıbalar ve anneler çocuklarını ucuzca bir yere yerleştirmek 
için hararetle gazeteleri gözden geçirirler. 

Gı:ızctelerin ilan sayfaları hayatın bir çcfit Barometresidir. Havanın 
nasıl olacağım oradan Öğrenebiliriı .. 

beri her kfınunu evvelin or

tasında çeşit gösterilerle kut· 

ladığımız artırma ve yerli 

maUar hafta11 bize bütün bir 

yıl bu önemli gereği hatarla

tan ve bu ulusal ödevi içi 

mizde ya atan güzel bir 

vaı1ta oluyor. 

MUSı\ ATAŞ 

Dayı 

Halkevinin konfe· 
ransları başladı 

Halkevioin dil ... tarih ıuğbe

ılntn Türk tarihi ve ulusal 

savaı tarihine ait konferans

lar dün akıam on muhtelif 

yerde verilmiıtlr. konferans
lara ayni ıekilde devam edı. 

leceklir . 

H<ılıeşlcı· ist.iliiya .k«ıı·şı 
11ıtık•1\rcıııet c<lecckler .. 

~HU'~ J 

Adiıababa sokaklarından Cepheye ııiden Habet askerleri 

Ankara 14 (A. A) Royter ajansının bıldırdlflne a6re : Ha· 
betler , ingiliz - Fransız sulh tekliflerinin mtlletler cemiyeti 
tarafından kabul edilemiyecell ümidiyle lıttllya kartı 

mukavemete devama hazırlanmakta ve bilyGk İtalyan kuvvet· 
leri karıısrnda çekilmek küçük kuvvetlerle dOtmanı aarsmak 
v~ gerilerine sarkmak ve bu suretle ltalyanların ıGr'atla iler
lemesine mani olarak ordularını yıpratmak huıuıundakl tabt• 
yelerini takf p etmektedirler • 

Sulh projesi milletler cemiyeti üye
lerine aksi bir hava uyandırdı·. 

Ankara 14 ( A.A ) İtalya ile Habeıtstan arasındaki harbi 
durdurmak için İngiltere ve Frıanıa arasında hazırlanarak her 
fki hükumete bildirilmlı olan uzlaıma projesi mllletler cemi· 
yeti üyelerine de verilmiıttr • 

Etrafında aksi bir hava uyandlran bu teklif milletler ce· 
miyeti üyelerinden bir çoğunun da itirazı ile karıılanmııtır • 

Proje avam ve lortlar 
kamarasında görüşülecek .. 

Ankara 14 ( A. A ) Londradan bildtrlldiilne g6re de bu 
proje önümüzdeki çarıamba günü avam ve lortlar ~amara· 
sında görüıülecektir . Bizzat hükumet fırkaaı üyelerinin de 
tasvip etmemekte oldukları bu projeden Li.val ile dıt bak~nı 
Samuel Hoare mes'ul tutulmaktadır • Bakanın tıtifaaı bekle· 
niyor. 

Çekoslovak Cumur başkanı 
istifa etti .. 

Ankara 14 ( A. A . ) Çekoslovak Cuaiur baıkanı Mazartk 
istif asını vermiıtlr • Yeni Cumur baıkanlık tntihabab bu ayın 
18 inde yapılacaktır • 

C. H. P. genyön kurulunda .. 
Ankara (A.A) Cumhuriyet Halk partlıl genyön kurulu bu 

gün topla:ımıı ve partinin iç tılerf ve vHflecek kıt konferaqı. 
ları hakkında görüımeler yapmıttır • 

O\'ilıııızııı ısl«ılıı aıııeli)ra• 

f ııı<ı fl«~'''tııı eflilecek .. 
Ankara 14 (A.A) Bu gün Kamutayda 1930 - 1931 ve 1932 

mali y ıllarında umumi tahriri yapılmıı olan binaların ıaJrl 
nfi iratlar ndan yüzde y;rml bet nispetinde tenzilit yapdea· 
tına ; Bursa ovvası fslahat ameliyatından geri kalan tılerln 
bitirilmesine, Ankara ıehrinin içme suyunun tamamlanma11na 
ve Ankarada yapılacak gençlik parkına su getirilmesine ~t 
kat uaların birinci milzakereleri yapılmııtır • 

C. H. Partisinde •. 
C. H. Partisi kaıa idare heyetlerile Belediye reisleri elin 

fehrimlze gelmiılerdir . Bu heyetler ıereftne dün akıam Uray 
gazinosunda bir akıam ziyafeti verilmtıtir. Bu gün heyetler 
öğleden evvel partide Saylavımız ve parti baıkaaı Sadi Ko
nuk'un baıkanlığınd~ bfr toplantı yapacaklardır. Saat 15 te de 
Milli sinemada partiye yeni girenler için bir tören yapıla~. 
tır • 
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Çıkulatah Socuk 
Ölçüleri : 2to gram badem 

210 >ı Çikolata 
(Sütsüz Melba veya Besler) 

120 » Un Şeker 
1 Yumurta beyazı 

40 gram Badem 
40 » Şam fıstığı 

100 >) Un Şeker 

Yapılışı: 

Bademler kaynar ıuda 

bet dakika hatlanır. Kabuk· 
ları çıkarılır. 120 gramı ma· 

klnede çekilir. 40 gramı uzun 
uzun kesilir. Şam fıstığı da 

aynı tarzda hazırlanır. Çiko
lata rendelenir. Küçük ve içi, 

dııı temiz bir tencerede 120 

gram un tekerle yumurta akı 
iyice çarpılır. Sonra çikolata 
ve çekilmiı badem lla ve edi
lir. Tahta katıkla karııtırıtır 

Bursa sulh hukuk 
mahkemesi : 

E 

935 - ı 462 Davacı Bursa
nın Demirtaş mahallesinden 
sabon hane sokağında 4 nu
marada Ali kızı Nimet ta
rafından kocası nıüddeaaleh 

tahta kalede dikicJ İsmail 
bin Mustafa aleyhine açılan 
ihtar davası üzerine M. a
leyh namına gönderilen da. 
vetiyenln biHi tebliğ iade 
kılındrğındsn nıüddealeyhe 
ilanen ve ilsakan davetiye • 
tebliğine ve muhakemenin 
23·12-935 saat ıo na bıra· 
kılmasına karar verilmiş 

olduğundan her mucibi ka· 
rar murnaia1eyhin yuknrda 
yazıh gün ve ~aata mahke
meye bizzat gelmez veya 
tarfından baroya kay tlı bir 
vekil gönderuczse hakkında 
Hızım gelen muacelenin gı
yabında ifa kılmabağı teb
liğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olur.ur. 

?SG -- CA • 

çarşanhd günü saat 
lli- de yenişeh ir evkn f 
idaresinde yap~lacak

t?r. isteklılerin o giin 
yenişehir menıurluğu
na müracaatlari 

1 f) - 1 9 - 'l 7 - -2 8 

~ 

ve tencereyi kaynar ıuya 

biraz batırarak yumıatılır. 

40 gram Badem, 40 gram 
Şam fııhğı da içine katılır. 

Bursa ikinci icra 
murluğun<lan: 
935-2712 

l\1e- . 

Evkafa ait yenişeh~r 
kazasının derbent kö
yünde dere yolu rnev
kiinde bulunan altı p
arça zeytinlik mülki· 
yeti sa1 ı llua k üzre açı 
k arttınnaya l·onmuş· 
tur ihalel~ri 10 J. 9:3G 
çaı şanba gunu saat 
1~ de yeniı;;elıir evkaf 
i<laresinde yapılacak_tır 
istekJilerin o gün ) eni
şehir n1en1urluğuna 
müracaatları. 

Düz bir tabak veya tahta 
üzerine boıaltılır. Katıkla top. 
lıyarak düzeltilip elle yuvru-

lur. Hamır ikiye ayrılır. Her 
biri iki tarafından ve üıtün· 

den bastırıp ııkııtırarak tahta 
da JUvarlamr. 3,5-4 santim 
kutrunda sucuk ıekli verilir. 
Tem~ bir tahtaya yapıbn 

elenmiı un ıekerinden geç,ri
Jir. Donması için serfn bir 

yere bırakılır. Yenileceği ~a

man keskin bıçakla 3 milim 
kahnlığmda dilinlr. 

HAYRiYE 

1

wwwwwwwwwwww 

DOKTOR 1 

Ahmet Selimi 
[KARABONCUK) 

Nasuhpaşa Hamamı 
sokajı No. 15 

Her türlü haatahklar muayene 
ve tedavi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 

Sayın ahalimize bir hizmet 
olmak üzere pazartesi ve 
peıembe günleri muaye

ne ücreti : 

Bir borç için mahcuz 
olup satılmasına karar ve
rilen 10 metro mik'abında 
Beher metro mjkabı 30 Jfra 
kiymetinde Çam kereste 
tahtasının 16-12-935 gün· 
lemecine rastlayan pazarte· 
si günü saat (14 )den itiba· 
ren Bursa Çıra pazarında 
açık arttırma ile satılaca
ğından taliplerin vakti me
zkurde orada haı1r buluna
cak icra sa1ış memuruna 
935-2712 dosya numarasi· 
le müracaatları i 1an olunu ... 

DOKTOR 
A. Adil 

Göz hastalıkla 
rı mütehassısı 
istiklal caddesi No ( 86 ) 

Her gün hasta kabul 
ve tedavi edilir. 

ı aı•wz w:; 

Diş Tabibi 
Edip Rüşdü 

Setbnımda 

YURDD1\Ş !. 
. 

1~-l0-2~-28 

l(a ~· ıp t\1ühür 
Maaş oln;akfa olduğunu ın. 

ühürüwü kaza ile kaybetti
m yenisini alacağımdan ~s
kisinin Hükümu olmadığını 
ilan eyl~rim. Ali 
EYPMFFEiiD'W~pw;FtWwpftt &W 

ilim 
Vazifeten kpylerde do

laşırken şiddetli Yağmurla

rdan ıslanarak üzerimde ki 
bir çok resmi Evraklar ara
sında Karnçabey Harasının 
5830 numarasında kayıtlı 

ıusrağımın peteg1dsi de O· 
kunmayacal< derecede ıs

lanmış ve parçalanmıştır. 

Hara müdüriyetinden yeni
sini Alacağımı İIAn ederim. 

Hayrettin Turunç 

12-18 Kanunu evvel 19~l5 UJusftl biriktirme haftasıdır. 
Şimdiye kadar ınilyonlarca vat:tndaş İş bankasında bir kun1bara 

hesabı açtırmışlardır . 
Siz de bu haf ta iç.inde bir hesap açtırarak tasarrufa başlayınız ! 
Bankadaki hesahını7. sizin en vef ah kara gün dostunuz sizi rcf aha 

ulaştıracak en kıymetli arkadaşınızdır . . 
Halkımızı tasarrufa teşvik iç!n Türkiye fş Bankası kun1bnra ht 

sabı sahiplerine senede '20,000 lira ikranıiye dağıtnıaktadı . 
1 Haziran, 1 Ten1lnuz, 1 Eylül, 1 l(anunu evvel, ı Şubatta ikişer 

bin ve 1 Nisanla l Teşrini evvelde de brşer bin 1ira dağıtıyor . 

Türkiye/ 
\ 

iŞ 

Bankası · 

es = 

Bavındıı lık ,, Bakanlı-
~ ' gınoan : 

İstekli çıkmadığmdan do
layı ihalesi yapılmamış o
lan Bursa Karaköy yo•unda 

ı 57nci kilometre vzerindeki 
' 40000 lira keşif bedelli be

tonarme köprü inşaatı ka-
palı zarf usulile eksiltmesi 
18-12 - 935 çarşamba günü 
saat 16 da Nafıa Vekaleti 
Şose ve köprüler rdsliğt 
eksilme komisyonu odasır. 
da yapllacaktlr. 

Eksiltme şartnamesi ve 
buna müteferri diğer evrak 
200 kuruş mukabilinde Şose 
ve köprüler Reisliğinden a
lınabilir. 

Muvakkat teminat 3000 
Jıradır. 

isteklilerin, yapmış o! -
dukları işlere ait vesikaları 
ihaleden en az 3 gün evvel 
göstererek Nafıa Vekaletin-
den ehliyet vesıkası alın

ması lfiz:mdır. 

Teklif mektupları 18-12 
936 günü saat 1 Sşe kadar 
Ankarada Şose ve köprüler 
Reisliğine verilmelidir. 

15--11-7-3 

SUKUT 
(Tefrikamız) 

Yazı çokluğundan konma
mamıştır. özür dileriz . 

Teınif18tı 
Ura~ 
20 62 

Bir l)üzeltn1e 
505 sayılı gazetemizin 2 ıo· 
ci yüz ve 5 inci sütünu~d~ 
ki Hukuk mahkemesi ılA 
nının adresi ( Bursanırı istel 
bılt Bayazıt paşa mahatle5 

yazıla_cak iken yanhş ol') 
rak ( lstanbul Rdyazit peş• 
yazılmıştır. düzeltiniz. 

1 ,...........T T T T T T'T"T~ 

İş Bürosu 
Fahri Batıca 

Koıahanı No. 221 Ttlefon 95 

ı ica.ret, komisyonculuk ~e 
taahhüt itleri her ne"j 

maden kömürü aatııı 

Ün yon 
Sfgorta Acenteliği 

1-150 
'~ ..................... .A..,.A...4. .... ~ ................. 

DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı -·-

Muayenehane: 
Biı:im Matbaa karşıfiı No. 30 

~ Hastaları~~n kabul 

~ eder . Telefon 64 

WWW'WWWW'WVW--

Sa t ı hk tarla 
1 Samanlı köyü ile lsrne~: 

ye köyleri deli ç&.y kenarıO I· 
50 dönüm münbit ve mah•~,. 
dar arazi satılıktır. Almak 

0 t • 
teyenler tomruk çarımnda 

1 t. fekçi Osmana bat vursun • 

Altırma ve tutum haftası 
münasebetile : 

P<t ı•:t lıi ı·iJ(t iı~ .ıne •lii8iiıı-
u 

ccsiııiıı g·t~lişiıııiııe )1aı·-
flı111 (~tıı t~k <1ı·zıısııııfl<1 

lıııl ıııı<tll 

Os .. anll Ban~ası 
1906 St~ııesiıı(le k111~11111Ş 
()f(ltığ·ıı kıı ııı l1<1ı·ıı tısul ii
ııii tekı·«ıı· yiiı·iitıııc)1C 
lı<tŞi<tdığ·ıııı S<l)~lll ll<ll.ktl 

l>i lfli ı·iı· . 
Bu ıı·ş hakkında bilgi elde et
mek isteyenler ; 

Osmanlı Bankası 
kişelerine baş vurabilirler · 


