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Köye bağlı bir 
Vatan çocuğu ••. 

Yalı çiftlik öğretmeni Bay 
Hilmi, Mudanya merkez ilçesi 
okullarmdan birine tayin 

edilmit·. 
Bu haberi duyduğum za· 

man, pek yakından tanadığım 
bu değerli öğretmenin küçük 
bir köyden medeni ve içtimai 
bir varlığa kavuıması itiba. 
rlyle çok sevindim doğrusu .. 
ve onun gerek köylü imza. 
siyle gazetemize yazdığı halk· 
çılık, milli mefkure ve bu 
günkü dilimiz baılıklı yazıla
rını okuyanlar gerekse ıahsan 
tammıf olan daha bir çokla· 
rımızın da ayni sevinci duya. 
caklarına ıüphe etmiyorum. 

Fakat, bu tayin itini birde 
manevi noktai nazardan mu· 
talea edecek olursak bilhassa 
Mudanya köylüsü hesabına 
ilabetll bir il yapılmadıii,ınn 

kani olacağız. Çünkü, ıonsuz 
bir ulus severlikle yüreğinin 
çarptığını her fırsatta gördü
iüm Hilmi Aktan gibi ateı'n 
v., fedakar bir öğretmenden 
yalnız - kültür bakımından 
değil - her huıusta ıehirden 
fazla köylilnün faydalanacağı 

muhakkaktır. 

Kurtuluı savaşımızın ba§· 
lanğıcından sonuna kadar 
tam bir yurt aeverllkle ul · 
raıtığtnı o gOnün kumandan· 
)arından biri olan merhum 
Ger. eral Dervtıten duyduğum 
Yarıubay Hilmiyi; aavaı ıo· 

nunda da köyden köye kot~· 
rak ayni duygu ayni aık ve 
imanla çalııır bir durumda 
görmüctüm 

Bir gün, bir vesile ile 
yolum Hilmı'oin Hocalık yap· 
tığı Y ah çiftliğine uğramııtı. 
Orada ilk karıılaıtığım ıahsı. 
yet o oldu ve onu en samimi 
bir baba şefkatiyle zeki ba
kıılı mini mini yavrularına 
karıı yarenlik eder bir du · 
rumda buldum. Hilmi'nin ted. 
rlı rahlesinde oturan çccuk
ların yüreği imanla dolu olan 
öfretmenlerinden aldıkları ilk 
terblyeile yarın için tam bir in· 
ktıaf halinde ilerliyeceklcrine 
daha o dakikada kani olmuı 
bulunuyordum • 

Bundan ba~ka köylüyü ve 
köylü ruhunu pek yakından 
tanımıı, derin denemeler le 
incelemit olan Htlmı'yi koyün, 
henüz tamamlanmamıı· olan 
açık çatılı camiıinde dinli
yenlerde - tıpkı benim gibi -
bu genç ruhlu idealist l<öy 
öiletmeninin sırasında yüce 
Türk inkılabını ve bugünliü 
inkılap rejimini henüz aydın· 
lık izleri göıtermeğe baılıyan 
köylü kaf uına nasal sığdırdı
lına ıahit olacaklardı . 

Temiz bir yürek, apaçık 
bir alınla faz ilet sahasında 

dolaııp çahımayı kendince 
ezeli bir ülkü o)ar ... k kabul 
etmlt olan bu değerli köy 
muallimini (velev terfi sure· 
tiyle dahi olsa) köyden, pek 
ıevdiil k6ylü arasından çekip 
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Dağcı ık Federas
onu 

reteri 
Geınel sa "· 

Ankara Dağcılık federaıı· 

yonu Genel sekreteri ve Gezi 
lisesi Beden terbiyeni mualli • 
mi iıyas ıehrlmtze gelmiotlr. 
İlyas; G nel merkezce Ulu· 
dağda kurulan Kampa gön· 
gönderilmtıtir. Bu Kamptan 
sonra 1936 Kıı ollmpiyadları 
na gideceklerle beraber iki 
ay kalmak üzere Almanyaya 1 

gönderilecek olan ilyas, ora
daki Dnğcalık i~leri üzerinde 
etüdler rıpacakhr. 

Artırn1a ve Yerli mal· 
Jar haftası için yapılan 
gösteiler .. 

WF 

Partideki toplant~ 
İlç lerin C H. Partisi 

Genyön kurullarıyle şarbnyları 
ve HalkevJ Başkanları evelki 
gün ö . ledc;:ı evvel partJ ku. 
rağında ve parti Başkanı 

sayl vlarımız Doktor Sadi 
Kont•lt'un Başh nlığındn. üç 

saot süren bır toplantı yap
mışlar ve ilçelerde kurulların 

çalııma yolları üzerJnde bir 
konuıma yapm•§lardır. 

ar iye 
e · gi eneer 
C. f-1. PtırUsioe )eni gi

rcDler için p z r gii ü öğle-

d~n sonre.. Mılıi sinema s.ılo
nunda bir tören yrıpılmıfllr. 

Pazar günü öğleden &onrn 
saat 2de Cumhuriyet alanında 
artırma ve yerli mallar haf4 

tası münaacbetiyle büyük 

Bu tör nde de parti başkenı 
sayl vım•z Sad' Konuk altı 

umdcyi iz h etmiş ve pe.rliye 

yeni girenlere çafı§ma ) olla· 
nm anlatmıştır. 

1 Maç'arda ~ıhhi mafze-

gösteiler yapılmıştır. Erkek 
ve kız mektepleri başta süel 
lise ve muzlkası olduğu hal
de meydana toplnnmı§lardır. 

Biraz sonra meydana Yar il· 
bay Ediple Süel komutan 
General Salim Cevat ve 
Parti Baıkanamız Sadi Konuk, 
kültür direktörü Fakir Erdem 

gelmlıler, ltüuunün yanında 
yer almışlardlr. Bılalıara 

kür &Üye ulusal artırma kuru· 
mu muhasibi Lise müdür mu
avini Sami çıkmıı bu ulusal 
haftayı güzel bir söylevle 
anlatmııtır. Söylevden sonra 
mektepliler ellerinde ekono· 

miye artırmaya ve yerli 

malına ait muhtelif vecizeler 

ve yazılar bulunan levhalarla 
bir geçit resmi yapmıılardır. 

Tayyare kupasını 
Acar idma 
kazandı .• 

Tayyare kupası finyal 
mnçı pazar günü Atatürk 
stadyomunda Acar idman 
yurdu fle Sebat takımları n· 
raaında ynpılmı~ ve maçı bire 
karşı beş sayı ile Acar1ılnr 

lrnzaıımı~lardır . Acar idman 
yurduna bu kupa yakında 

törenle verilecektir . 

Dükki dan 
par~ çalmış ... 

Y ahştbey ma halle!inde 

dere eokaRmda bakkal ibra· 
hfm oğlu Mehmet Eminin 
dükl arı kl'p Si omuzlanmak 
suretilc içeriye bir hınız gir
miş ve yirmi beş lira kadar 
bozuk para çalmıştır . 

ayırmanın doğru ve isabetli 
bir fş olmadığma bütün bun
ları bildiğim ve gördüğüm 
içindir ki böyle bir kanaati 
ortaya atrnıo oluyorum. 

Bununla beraber; çok te· 

menni ederim ki : Mudanya 
Halkevlnfo Köycülük şubesi 
olsun - baetan başa heyecan 
dolu bir yürek taııyan, bu 
inanmış vatc.on ç<Jcuğunu 

oradadn ayni şekilde harakete 
getirsin. Ourgunlıı şmıımosın~ 

meydan bırakmasın. 
O. EDESEN 

1 
me bulu durulmu · 
yor mu? 

Pez t günü Acar idmnn 
yurdu ile S:-bnt takımları 

aranında ') apılan m çta bir 
sporcu çamura dü§erek bacağı 
yaralanm10 ve kendisi de bn-
yılmıohr. Bu hadise esnasında 
etrafta Doktor aranmıı fakat 
hiç bir Doktorun bulunmadığı 
ı::mloıılm.:ıGı üzerin mecburen 
Dfç Doktoru hdıp Rüştü; 

porcunun av ğtnı sumak 
ıçin ç "• ... ~hr. Dıı 
Doktoru Edip Rüttü Stadyum 
bekçisinde bulunan küçük bir 
şiıe içindeki b~r damlacık 
tentürdiyottcın bıışka hJç bfr 
ilaç bulunmadığım gormüş 

ve onunla sporcunun Y• rasını 
sararak bir araba ile hasta· 
neyey ollamastır. 

Maçlarda kulüplerin birer 
ilaç çantaları bulundurmaları 

kadar lüzumlu birşey olamaz. 

Bilhassa çamurlu bir zamanda 
toprt\ğa düşerek Tctanuııa 
tutulmnk gibi hny,,. tı tehlike· 
ye koyabilecek vakaların ol
duğu gö~ önünde bulundu· 
rulmalıdır. 

Bu noktaya kulüpl•rfmiz'n 
önem ven ıeleı ini dıleriz. 

Garip bir 
hıruıızhk vakası 

Zafer mmtakesında gece 
saat ( 4) sıralarında ebl§tıhme 

mahallesınde 59 sayıda müte· 
ahhlt Cemalin evfne bahçe 
dıvarınden ati mak suret!le 
bir harsız girerek evin sofa. 
sında bulunan honsolun göz. 
lerini ltarıstırmakta ik<' n bu 
s1radn su dökmeye kalkan ev 
sohıbi Cem .l'le karş1faşaıı 
hırsız bir fey almadım kaç· 
mıştır . Bu esnada ayni evde 
oturan aski Emniyet Bankası 

ı Direktörü ve İş Bürosu sahiw 
bi F11hri uyanmı~ bekçl3 i ikaz 
maksadile p •rıçereden attığı 

silah se l üz.erine yetiten nok. 
ta memuru Cemil , devriye 
Hl1mi ve Niyazi ile bekçi on
baıısı Servet etrafı ara~hr· 

mıılarsa da bir iz elde ede
memişler ve hınızın dBha 
evvtl girdiği komıu Kemalet
tinln evinden günü geçm!ı 4 
Tayyare piyango biletini alıp 
savuıtufu anlaıılmııtır • 

Sulh şartlarına henuz iki tarafta 
cevap vermediler 

Ankarn 16 ( A. A. ) İtalyanlarla Habeşl"r Sulh teklifleri· 
ne c~vaplıırını henuz mUletler cemiyetine vermemitlcrdir. Mil
letler cemiyeti konseyi İtalya- Habeı meselesi etrafındaki lo· 
gıllere ve Fransa tarafından hazırlaomıı projeyi tetkik için 
çarşanba günü toplanacaktır • 

Bir Fransız saylavı 
u Sulh şartları zail tarafa zorla 

kabul ettirilemez! diyor. 

Ankarn l 6(A A.}Parlstefransız - İngiliz çalııma birliğinin ve 
kollektıf emniyet tcfkilatmın tetkikine tahsis edilmit olan bir 
toplantıda söz alıın Franmz savlavlarından ve tanınmı~ Avu
kntlerdan Cam Pıeh (eger bugün bir milletin istediğini kuv
vetle almas na rnüsııade edilirse yarın bizzat Fransa'd~ böyle 
bir misalin kurb nı olucaktır.) demlttir. 

Dfğer bir toplant,da söz alan Herrimel'te şunları söylemiıtir. 

(Harbt sona erdirmek için bir uzl ~ma yolu bulunmasına 

d&ima taraftArız. Ancak bu uzlaşma her iki tarafın ıerbestçe 
kabul edeceği bir uzlaıma olmalıdır. Onu zatf tarafa zorla 
knbul ettirilmesine kail olamayız) 

" 

Eden ile 4 Vekil istifamı edecek? 
Ank&ra 16 (AA) Deyli meyl öazetul logiliz kabinesinin 

ikiye ayrıldı"' m ve Parl• sulh p'anına muarız olan Eden ile 
diğer dört arkadaıınm lstıfalarının beklemediğini ya:;;maktadır. 

Kamutayın dünkü toplantısı 
Ankara 16 (A. A.)-Kamutay bu günkü t plantısında birinci 

ve bu defa yeniden teıkil olunıın üçüncü ve dördüncü Genel 
müfettişliklerin ve bu müfettiş\ 1der t!mrinde bulunacıık müııı· 
virlılderin kadrolarını ;, • bu kadrolar haricindeki memurların 
derece ve maaşlarını tnyfn eden kanun layihası müzakere 
ve kabul edılmiıtir. Kbmutay Çarıamba günü toplanacaktır. 

•••••••o•••••••••oe•·~·········· .. •••• .. •••• .. •••••••••• 
Lise müdür Şarbayımız geldi. 

• • 
muavını Bir kaç gündenberi is. 

tanbdlda bulunan sayın ıar· 
Erkek Lisesi müdür mu- bayımız Cemil Öz evvelki 

nvi:ıl S11minln Ankara Kız gün gelmlttlr . 
Lisesi müdürlüğüne tayin edil-
diğini haber aldık. Mumaileyh Halkevi sineması 
değerli , haluk ve kibar bir açıldı 
arkadc§h . Uzun yıllar ohrl· 

Buru yoksullarına yardım 
ı rnizde gerek kültür nilesl 11ra-
sında gerekse Bursada kendi. ve bakım cemiyeti tarafından 
sini çok sevdirmişti . kiralanan Milli sinema dün 

Bu ta) inden dolayl onun geceden itıbaren halka açıl• 
adına gösterJlcn bu te\•eccüh. mış.ı:-, Dün gece kalabalık 
ten dolayı sevindik . Fakat bir davetli kitlesi sinemada 

Borsadan oyrılıvına da müte- haz1r bulunmuı ve bir filim 

1 _:.uır o!d"""u""'l<=·,-= ...... """"'-~=~""""'_,,_ göst,.,e ... r_ıı_m_ı_ıt_i_r. ______ _ 

Ne Olursa •• 

Şal1ısların kudreti 
İnsanlar yaradılış itibariyle benlikcidirler. Her insanın ıcönlünde bir 

Arslanın yatması da bı.mdan ileri gelir. Fakat bu benlık derece derece 
nyrıhr. Bir kısa ı vardır ki onlar kendi varlıklarım koruyacak kadar 
bir kudrete sahip olduklarını bilir, daha zor şeylerle karşılaşmayı iste· 
m zler. İnsani rm çoğu b ı zümreye bağlıdır. Bir kısmı, benliğinin yük• 
s ~kligine in:ınmıştır, oau lı:o1ay kolay dışarı vurmak istemez. Eğer bir 
koh~yhk olur da bunlardan istifade edilmek istenirse çok iyi sonuçlar 
vereb:f r l' örde kalmış düşünce adamları bunlar arasından ç kar çotu 

ı bakımsız'ıktan ve gör ümsüzlüktcn kaybolur. Üçüncü bir kısım, birinciler 
kaddr durgun ikinciler kadar enerjik olmamakla beraber, her fıraattan 
istifade etmesini b lirler. Bunlar ynşadığı müddetçe sıkıntı çekmt z er. 
Fakat hiç bir eser b raktıkları da görülme7. Hunlar daima üstün o'mak 
aevdasiyle her şeyde ku :lrctli olduklarını gÖJtermek isterler• Bütün l uJ· 
retlerini kullnnııralt işleı ini başarmaya savaşır ve eksik taraflırnıı bırnk
mnı.lnr Bunlar içio kollektif bir çalışmanın manası yoktur. Bir işi bir 
k1ç ldşin:o h:rden yapması bu işin ele başısının kudretinin neden ibaret 
olduğı.ınu göstermez sanırlar . 

Ne yazık ki şarkta yüz yıllarca böyle bir duygu hüküm sürmüş, 
bilgili olınak için her.şeyi bilmek. bir şeyi yapmak için her teYi yapa
bilmek snnılmış, fakat ı;;onunda hiç bir şey meydana gelmemittir. Böyle 
bir dcvıin başlıca karakteri statik olmasıdır. Avrupa kafasında kollektif 
olma vardır. Böyle bir devrin karakteri de tabiatiyle dinamik olur. 

Yalnız başlarına iş görmek istiyenler kadar sosyeteye f~nahtı olan 
bir kimse düşünülemez. ŞJhısların kudreti şahsın ölmesiyle biter, fakat 
kollektif bir kudret daima yaşar. 

Dagı 
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Evkaf Direktörlüğünden: 
bedeli 

muhanmeni rnikdar 
Aharm nev,1 No mevkii sokağı Lira züra 
Ev arasası 88- ı hacı i!yas M ve So. 300 832 

)) 

J) 

)) 

)) 

)) 

" 

» » 90 -27 hacı baba M müftü So. 75 4s 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1) 

)) 

37 
105 3 Hüdavendiğar M.beşevler 141 130,50 

ve hamili 
l il ·So hacı seyfaddin incirli So. 2o 91,32 
155·9 mürekkepçi mürekkepçi 2o 

camii 
157 2 meydancık M. mı ktep S. So 183 
15S 15 » şible camii s. 160 324 
160 oo >) mücelliye M. Hürmüz S. 150 558 
161.4-1 ,, l) camii So. JoO 491,75 
t 62-19 - ı ,, Mes'udu makremevi 2o 119,50 

M.f ırm sokağı. 

Yukarda yazılı (to) parça vakıf arsanın mülkiyeti 
6-12-935 den 6- 1 ·-936 tarihine kadar bir av müdd· 
etle açık artırmaya suretile satışa çıkarılmıştır. İhale
leri 6-1-935 pazartesi günü saat 15 de burşa evkaf 
idaresinde yapılacaktır. Artırma şartnamesini görmek 
ve almak istiyenlerin evkaf müdiriyetine rnüracaatleri. 

8 - 12- 17-21 

Tarım Bakanlığı Karacabey H
arası Merinos Yetiştirme çifliği 
Direktörlüğünden: 
Adet - --

20 Büyük yemlik 3 metre uzun 
20 Küçük yemlik 2,5 metre uzun 
15 Dlvar yemliği küçiik kuzular için 
15 '' " Hüyük 
50 Büyük bölme 4,50 uzun 
50 Küçük bölme 3,00 >> 

15 Kuzu otluğu ve yemliği bir arnda 3,75 uzun 
30 Büyük yemlik ve otluk 3,75 uzun 
50 Bölme 4,50 uzun 

ursa Evkaf 
l\1üdürlüğünden: 

' . .._ ~Sl 

Tiril, ede evkafa a
it zeyÜnlıklenlen. 16 
pa rçadan n1'1 acl~ geri 
kalan hütün zeytiniik 
parcalarınn mü!k ·ve ti 
satılmak üzre ~-12-
935 gününden itibaren 
l 5 gün müddetle mü· ! 
zaye<le1e konulmuştur. 
Artırma ve eksiltme 
günü 1g-12-93t) çar
şanba günü saat 14. de 
n1udanı\a evkaf daire
siııde yapılacaktır. Ta. 
lipleria o günde ~eln1 
elcri ve şartnameyi 
anlamak için o günden 
ev \•el menıuri yet inıizc 
müracaatı ilar1 oluııur. 

urs Şarbaylz- 1 

ğından: 
Yol artlğı yer satışı 
Atatürk caddesinde set I 

başı yakmında 60 M. 2 yol , 
artığı arsamn satışı açık 

arthrmaya konulmuştur. 19 
12-935 perşembe günü sa
at J 5 te arttırma \'e üster
me işi yapJlacaktır . istekli 
ler bütün şartları anlamak 
için her iş saatmda Uray 

1 
muhasebesine ve fü1tarme 
snatından önce ( Beher M.2 

1 
30 lira muhammen bedel Ü 
zerinden) 135 liralJk muvak 

Askeri satın al- ' Kayıp C ·izdan 
ma komisynun· 
dan: 

600 Adet karyola 
ö rttsü satın aJınacatır. 
'f ahnıin e<liie bedel 
1500 liradır. Şartna · 

1 ıne ve num nesı satın 

a !n1a l\ on-:;isvonu ıda
dıa. Eksi ltn1e 7 - l -936 
salı günü şaat 16 da 
tophanede askr>rİ sa
tın alnıa koın1svonun-,, 

da o1acaktır. IFksiJme 
açık olarak yapılacak
tır nuıvakkat ten in1t 
115 liradır. 

l 7-~~-".26-3 
§ Askesi lise o!.urla-

İçinde hüriyet cüzdanınla 
AskerJ ik terhis vesikamı 
bulunan para cüzdanımı ka· 
ybettim. bulana içindeki 3 
lirayi terk ediyorum. Aksi 
takdirde yenilerini çıkara
cağımdan eski \resikalrın 
hükmü yoktur. 
Tomruk önünde tenekeci 
Men met 

Kayıp Mühürler 
Mnlsandığından maaş al· 

makta olduğunu mühürf mü 
kaybetdim yenJslnı kazan
dıracağımdan eskisinin hü
kmü olmadığı iUin olunur. 
Mudanya İsmet paşa ma · 
hallesinde vezire 

§ Bursanın Badırga köy 
heyeti üyesinden olup bir 
hafta evel tatbikli zati mü· 
hürümit kaybettim yenisini 
kazdıracağırudan eskisinin 

ı ı İç an 3 ~O~~ 7 ~i takın 1 

harici eJ bise dikti ri ie
cektir. tahmin edilen 
hedeli beher takınıı 45-
0 kuruştan 1 ü87 r;ra 
50 kuruştu . şarı. nan1e 
ve numunes; satın al
ma koın'iİyonundadır. 
eksi itme 6-1 - ~)3() pa
zartesi günü saat 16 
da tophanede askeri 
şatun alına komsiyo· 
nunda olacnktrr tksiJt . 

, hükmü olmadığmı ilan ey
lerim. 

n1e açık olara k yapı· 

lacaktır. n1nvakkat tc-

Badırga köy üyesi İsmail 
oğl u Nazif 
"Y Y YT....,...,....'TTT~.., 
1 iş Bürosu 

1 
Fahri Satıca 

1 
Koz.aham No. 221 T~lefon 95 ı 

1 

Ticaret, komisyonculuk ve 1 

taahhüt itleri her nevi 
maden kömürü salıtı 

Ün yon 1 
1 

I Sigorta Acenteliği 1 

1 1-150 
~~ ...._..A......._......_ ................................ .. 20 Bölme 2,00 » 

35 Bölme ı, ıo 
200 Kazık demir başhğh 

kat teminat makbuzu veya l m\net 12 j liradır. 
banka mektubu ile Uray 
binasında komisyona ge•sin li - 2'2 - ~() - 3 

Diş Tabibi 
Edip Rüşdü 3 Divar kenarına sabit yemlik ve otluk 

2 Su tenekesi 4,00 uzun 
8 Su teknesi 3,00 
t Üç gözlü yem sandığı (4,oo uzun 1,00 yüksek 

ler . 16-12-7-3 
Yol artlğı arsa satışı 
§ Atatürk caddesinde 

HocatabJp ar&lığı başında 
80 M. 2 an;anın satışı, açık 

arttırmaya çıkarılarak 19 
12 - 935 perşembe günü sa
at 15 te artırma ve iister
me işi yapılacaktır . İstekli 
ıer bütün şartları Anlamak 

~ Askeri lise okur
ları için ı l 00 adet pi
jama satın afınacaktır. 
Tahmin edilen bedel 
2i ~O liradır. Şartname 
ve nuınunesi satın al
nıa komisyonundadır. 

Eksiltme 7 -- 1- H36 sa-

Setbaımda 
*Mi 

hanede askeH s~ıtın al. 
n1a kornisyonunda ola
caktır. Eksiltme açık 
olarak yaöılacaktır 
muvakkat teminat 206 
liradır. 

Merinos çif tllği için yaptırılacak müf re
datı yukarda yazılı (16) kalem kereste ve a
ğaçtan imal edHecek ağıl malzemesi (numu
ne resimleri çifJik idaresinde n1evcut) açık 
eksitme suretile yapılacağıGdan taliplerin ~5 
künun evvel 935 gfınüne n1üsa<lif çaı şanba 
günü saat onbeşte Ha.rada n1üteşekkil nıeri
nos yetiştirme çiftliği n1ubayaat komsiyonu
na muracaatları ilan olunur. 

için her iş saatında Uray . 1i günü saat 1 :; de top· 
muhasebesine ve üsterme 

12-2~- 26-3 

8-12-16 - 20 

YURDD Ş !. 

günü belli saatından önce 
201 liralık muvakkat temi 
nat makbuzu veya banka 
mektubu ile Uray komisyo-
nuna gelsinler · 

12-18 Kanunu evvel 19;~5 Ulusal biriktirme haftasıdır. 
Şimdiye kadar milyonlarca vatandaş İş banl{asında bir kumbara 

hesabı açtırmışlardar . 
Siz de bu hafta içinde bir hesap açtırarak tasarrufa başlayın11. ! 
BankaJaki hesahınız sizin en vef ah kara gün dostunuz sizi refaha 

ulaştıracak en kıvnıetli arkadaşınızdır. 
Halkın11zı tasar~ufa teşvik için Türkiye İş Bankası kuınbara h~

sabı sahiplerine S'~nede ~0,000 lira il<ran1iye dağıtnıaktadt . 
1 Haziran, l Temrnuz, l hyıül, 1 l{c\nunu evvel, 1 Şubatta ikişer 

bin ve t NisanJa 1 Teşrini evvelde de beşer bin lira dcı ğıtıyor . 

Tür 
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Artırma ve tutum haftası 
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1906 

münasebetile : 
ı · ı·ikt · ı·ıı c •I iiSiiıı-
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() ,J ıığ·ı ı ı 1111 ~' ıısıılii-
i. e i il 0 

• •• ı· tıııeJre 
(l(l1ğ·1111 Sil)'"lll Jı<tlka 

) . ı · ~j • 
Bu iş hakkında bilgi elde et
mek isteyenler ; 

s anlı an kası 
kişelerine baş vurabilirler . 


